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Krikščioniškajam 
Pasauly 

ŽMONES TURI BŪTI 
LAIMINGI 

Santiago. — "Netiesa, kad 
Kristus, atėjęs į šį pasaulį, paža
dėjo žmonėm tik pomirtinę laimę 
danguje. Kristus troško, kad žmo
nija jau šiame, žemiškajame gy
venime būtų laiminga, kad žmo
nės būtų teisingi ir vieni kitus 
mylėtų, kaip vienos šeimos na
riai, o ne, kad vienas kita pultų 
ir draskytų kaip plėšrūs žvėrys", 
—pažymėjo Čilės kardinolas Sil-
va Henriąuez, kalbėdamas krikš
čionių darbininkų — žosistų — 
sąjūdžio steigėjo belgo kardino
lo Cardjin mirties dešimtųjų me
tinių proga". 

1 Kas galvoja, kad krikščiony
bė rūpinasi tik pomirtine žmo- į 
gaus laime danguje, tas neturi 
nei mažiausio supratimo apie 
krikščionybės uždavinius ir jos 
misiją pasaulyje. Krikščionybė 
yra priešinga ir marksizmui, ir 
ekonominiam liberalizmui, nes 
abi šios pasaulėžiūros nesugeba 
išspręsti žmonijos ekonominių ir 
socialinių problemų. Jie tik savo 
tikslam palenkia darbo žmogų iš
naudodami jo vargą, skurdą ir 
kančias", pridėjo kardinolas. 

Užtiko bibltnio miesto likučius 
Jeruzalė. — Amerikiečių ir 

izraeliečių 40 archeologų grupė, 
vykdydama kasinėjimus Pa
lestinoje, atrado biblinio Tim-
nah miesto likučius, maždaug 
pusiaukelyje tarp TeJ -Avivo ir 
Jeruzalės. Gilesniame sluoks
nyje buvo atrastos vieno kana-
niečių sudegusio miesto liekanos 
iš tryliktojo amžiaus prieš Kris
tų, o viršutiniame sluoksnyje 
— Timnah gyvenvietės lieka
nos. 

Apie Timnah miestą kalba
ma šventojo Rasto Senojo Tes
tamento Teisėjų knygoje, ap
rašant Samsono istoriją. 

35 mil. doL žmonių pagalbai 

Washingtonas. — Prezidentas 
Carteris paskyrė amerikietį kata
likų kunigą Theodore Hesburgh 
specialiu Amerikos ambasado
rium 1979 metais Jungtinių Tau
tų rengiamoje konferencijoje 
mokslo, technologijos ir pažan
gos klausimais. Hesburgh pasky
rimą ambasadorium dar turės 
patvirtinti Senatas. Hesburgh 
yfa Notre Dame universiteto 
rektorius. 

VUKo atstovas Belgrade 
Kun. K. Pugevičius susitiko su Amerikos, Vatikano ii Airijos delegatais 

Maskva apie 
"vargšus amerikiečius" 

Maskva. — Tass taip atsiliepė 
apie Amerikoj švenčiamą Padė
kos dieną: "Šventė nieko gero ne
gali priminti, kai tauta kenčia 
dėl infliacijos, nedarbo ir nepavy
dėtinos gyvenimo perspektyvos. 
Tik nedaugelis šeimų beįstengė 
išsikepti tradicinį kalakutą". 

Su Venecuela 
nepavyko susitarti 

Washingtonas. — Valstybės 
sekretorius Cyrus Vance grįžo iš 

Lotynų Amerikos. Paskutinė susto
jimo vieta buvo Venecuela. Su 
Venecuela susitarė visais klausi
mais, išskyrus vieną — nepavy
ko jam išprašyti sutikimo, kad 
ji nereikalautų naftos kainų pa
kėlimo. 

Vliko valdybos prašomas, 
kun. Kazimieras Pugevičius spa
lio 25-31 buvo Belgrade. Jį pri
ėmė JAV ambasadorius Jugosla
vijai Albert Scherer, Jr. Scherer 
dalyvauja Europos Saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijos 
Belgrade JAV delegacijos pasita- j 
rimuose. Kun. Pugevičių taip pat j 
priėmė nonsinjoras Fonz-Munoz. 
Vatikano atstovas Belgrado kon
ferencijai. Be to, jis kalbėjosi su 
"The Xew York Times" kores
pondentu Belgrade David An-
delman. Matėsi su Airijos dele
gacijos nariais. Kun. Pugevičius 
jiems įteikė kopijas Lietuvių žmo
gaus teisių komisijos pranešimo, 
kuriame yra "Lietuvos Kataliku 
Bažnyčios Kronikos'5 santrauka 
apie Sovietų Sąjungos vykdomu'' 
religinės laisvės pažeidimus Lie
tuvoje ir JAV L. Bendruomenė;" 
memorandumo kopija apie lietu
vių skriaudimą okupuotoje Lie
tuvoje, Sovietų Sąjungoje ir ki-' 
tuose jos įtakoje esančiuose kraš
tuose. 

Kun. K Pugevičius atkreipė 
Vatikano atstovo Fonz - Munoz 
dėmesį į tai, kad lietuviai, suži
noję Vatikano atstovo vyskupo 
Silvestrini įžanginės kalbos turi
nį, kuriame buvo reiškiamas su
sirūpinimas Ukrainos tikinčiųjų 
reikalais, — pasigedo pavergtųjų 
lietuvių reikalų paminėjimo. Jis 
aiškino Vatikano atstovui, kad; 

dabartinių laikų lietuviai katali-j 
kai — kankiniai ir religinės lais- į 
vės paneigimui besipriešinantieji i 
rezistentai — prašo ir laukia; 
laLvojo pasaulio pagalbos, bent 
keliant viešumon brutalius So
vietų Sąjungos prasižengimus 
prieš žmogaus teises. Jis infor
mavo, kad lietuviai nori turėti 
švietimo laisvę ir naudotis tėvų 
teise auklėti savo vaikus. Be to, 
jis priminė, kad lietuvių tauta bu
vo ir yra apsisprendusi siekti 
kiekvienai tautai priklausančių 
suverenumo teiti u. 

Grįždamas per Romą. kun. K. 
Pugevičius tun'j^ progos pain
formuoti apie savo patyrimus 
Belgrade ir apie padėtį Lietuvoje 
vyskupą Marcinkų ir monsinjo
rą Bačkį. Vyskupas Marcinkus, 
Cicero, Iii. gimęs lietuvis, vado-
vauia Vatikano bankui, o Drela-
tai Bačkis — vienam skyriui Va-1 

tikano užsienio reikalų įstaigoje. 
Apie savo misiją painformavo 

Lietuvos atstovą Vatikane Stasį 
Lozoraiti, Jr. ir pažadėjo duoti 
jam reikalingos pagalbos infor
macinėmis knygomis ir kita 
spausdinta medžiaga. Romoje jis 
matėsi su kun. Kazlausku, Va
tikano radijo lietuvių skyriaus 
vedėju, vyskupu Deksniu, prela
tu Mincevičium, prelatu Tulaba 
arfa. 

Londone kun. K Pugevičius 
apie savo misiją painformavo 
Lietuvos atstovą Anglijoje Vin
cą Balicką ir apie dvidešimt Bri
tanijos Lietuvių sąjungos pirmi
ninko J. Vilčinsko sukviestų as
menų. 

I JAV kun. K. Pugevičius grį-
:o lapkričio 15. Apie savo paty
rimus Belgrade jis painformavo 
Rcligion News Service, New Yor-
ke; National Catholic News Ser
vice, Washingtone; "National 
Catholic Rėgister". Vliko valdy
bos. 

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
j Baltimorėje gimęs lietuvis, vado-
į vau j a Lietuvių Katalikų religinei 
j šalpai ir Lienr^i /katalikų tar
nybai, artimai bendradarbiauja 
su Vliko Informacine tarnyba, su 
JAV L. Bendruomene, palaiko 
artimus ryšius su katalikų, pro
testantų, žydų ir kt. religinėm 
bendruomenėm ir žmogaus tei
sių organizacijom, mūsų reikalais 
rašo straipsnius ir laiškus į ame
rikiečių spaudą. B.B. (E.) 

— Kun. Kazimieras Pugevičius 
gauna padėkos laiškus iš vysku
pų, profesorių ir kt. už pasiųstą 
per Lietuvių katalikų religinę 
šalpą Lietuviu žmogaus tei.ių ko
misijos raportą, skirtą Belgrado 
konferencijos dalyviams. Tame 
raporte yra santrauka duomenų 
apie Sovietų Sąjungos religinės 
laisvės pažeidimą okupuotoje 
Lietuvoje, remiantis "Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika", 
pradedant 19-tu ir baigiant 27-
-tu numeriais. (E.) 

"Sun-Times" apie 
Simpoziume 

Chicaga. — Vakar dienos 
"Chicago Sun-Times" įdėjo ži
nią apie Trečiąjį mokslo ir kū
rybos simpoziumą. Rašo, kad šio 
savaitgalio simpoziume dalyvau
ja daugiau negu 400 lietuvių 
mokslininkų ir akademikų, nuro
do ir adresą. Sako, kad simpo
ziumas apima 21 sritį, įskaitant 
fikcpfiją, teologiją, literatūrą, 
švietimą, istoriją, inžineriją, me
diciną, psichologiją, fiziką, mate
matiką, teisę, sociologiją, net to
kias dabarčiai aktualias temas, 
kaip energiją ir transportaciją. 

Sovietai nori įsiveržti 
į Somalija? 

Mogadishu. — Somalijos pre
zidentas Siad Barre apkaltino 
Sov. Sąjungą planavimu padary
ti invaziją į šiaurinę Somaliją, 
užvaldyti Berberos uostą ir turė
ti saugų praėjimą į Adeno įlan
ką ir Indijos vandenyną. 

Barre dar pridėjo, kad iki šiol 
su Amerika nepavyko susitarti, 
iš jos išprašyti ginklų, nors So
maliją ir nusisuko nuo s ovietų. 

Phoenbc, Ariz. — Greyhoundo 
autobusų vairuotojai streiko ne
pradėjo, nors jų kontraktas ir 
baigėsi. Derybos buvo tęsiamos 
ir vakar. 

SIOLO EGIPTĄ IŠMESTI 
IS ARABŲ LYGOS 

Kairas. — Libija su Egiptu nu
traukė diplomatinius santykius ir 
pažadėjo kreiptis į Arabų lygą, 
kad būtų paskelbtas boikotas 
Egiptui toks pat, kaip ir Izrae
liui. Egipto lėktuvams nebus leis
ta nusileisti Tripoly, Libijos ae
rodrome, susisiekimas sausumos 
keliu taip pat bus nutrauktas, 
siena aklinai uždaryta. 

Libijoj gyvena ir dirba 250,000 
egiptiečių. "Jie bus gerai traktuo
jami", sakė žinių agentūra Daro
mi žygiai, bus kreipiamasi į Ara
bų lygą ir reikalaujama Egiptą ir 
iš lygos išmesti, vyriausiąją būs
tinę iš Kairo kur nors kitur per
kelti. UPI, pranešdama tai, abe
joja, kad Arabų lyga .paklausy
tų Libijos diktatoriaus Moammar 
Kaddafi reikalavimų. 

Egipto pusiau oficiozas "Al 
Ahram" rašo, jog Saudi Arabi
jos karalius Khaled pranešė apie 
savo pritarimą Sadatui, bet S, 
Arabijos žinių agentūra iš 
Riyadh žinią paneigė. Jeigu iš 
tikrųjų karalius remia Sadatą, 
tai Sadato pusėje būtų didesnė 
dauguma arabų ir jis nebūtų izo
liuotas. Ką daro Saudi Arabija, 
pati turtingiausia-, ją paseka ir 
kitos Persų įlankos arabų šalys. 

Kiekvienu atveju skilimas tarp 
arabų yra didelis. 

Egipto valdančioji centro par
tija pakvietė palestiniečių vadus 
iš Izraelio ir Vakarinio Jordano 
okupuoto kranto ir nori su jais 
padiskutuoti. 

New Yorkas. — Amerikos am
basadorius Andrew Young Jung
tinių Tautų visuotiniam susirin
kime pagyrė Egipto prezidentą 
Sadatą: "Politika, kokia buvo 
iki Sadato vizito į Izraelį, nebus 
daugiau tokia, kokia dabar bus". 

Neleido pamaldų 

Varšuva. — Padėkos diena 
Lenkijoj nešvenčiamą, bet kad 
tokia šventė yra Amerikoj, daug 
kas žino, ir tą dieną vienoj Var
šuvos bažnyčioj, miesto centre, 
turėjo būti Mišios, skirtos prisi
minti ir paremti prezidento Car-
terio kampaniją už žmogaus tei
ses. Kai liko tik kelios valandos 
iki Mišių, buvo pranešta, jog pa
maldos atšaukiamos. Tikintieji 
apie tai sužinojo tik atvykę i 
bažnyčią. Nebuvo paaiškinta, 
nei kieno įsakymu tai padaryta. 

"Dievas ir Tėvyne" Nr. 2 

Kovoje už tiesą 
Kun. Antane Yliam kančių kelias 
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SEN. DOLE PAREIŠKIMAS 
PABALTIJO REIKALU 

Belgradas. — Sen. Robert 
Dole Belgrado konferencijoje 
kalbėjo penktadienį, lapkričio 25 
d., ir padarė stiprius pareiškimus 
dėl Pabaltijo tautų — Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos — okupacijos 
ir žmogaus teisių laužymo. Jam 
mėgino pasiteisindamas atsakyti 
Sovietų Rusijos atstovas Voron-

covas. Tada kalbėjo pats JAV de
legacijos pirmininkas Arthur 
Goldbergas, kuris taip pat stip
riai pabrėžė žmogaus teisių lau
žymą Pabaltijo kraštuose. Tokia 
aiški sen. Dol? kalba buvo be
ne pirmoji šios konferencijos 
metu. 

Amnestija Jugoslavijoj 

Belgradas. — Jugoslavija sutei
kė amnestiją 732 asmenims, 
įskaitant 218 politinių kalinių. 
Amnestija galioja ir žinomam 
disidentui Mihajlo Mihallovui. 

Buenos Aires. — Žemės drebė
jimas Argentinos vakaruose pada
rė daug nuostolių. Žuvusių pri-
skaitoma apie 80 ar daugiau, su
žeistu iki 300, be namų liko 
10,0u0 žmonių. 

KAUuVDOBIUS 

Lapkričio 26: Leonardas, Ju-
kunda, Dobilas. Aušra. 

Lapkričio 27: Pirmas Advento 
sekmadienis: V'rgilijus, Bilhilda, 
Skomantas, Gi: Jute. 

Lapkričio 28: Sostenas, Maura, 
Rimgaudas, Vakarti 

Saulė teka 6:51, leidžias 4:23. 
ORAS 

Daugiausia gulėta, bet šalta 
naktį apie 5, dieną apie 20 laips-

'nių, 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
— Aš nepasiėmiau akinių ir 

negaliu parašytu Malonėkite jūs. 
Bus greičiau. 

Pasninke pareiškimą parašė. 
Pasirašyti nedavė. Grąžino visus 
dokumentus ir liepė laukti, kol 
ateis iš Vilniaus atsakymas. Už-
eidinėti nereikia, pasikviesią pa
tys. 

Kun. A. Ylius užėjo pas pava
duotoją Beržinį pranešti, kad da
bar, kol ateis leidimas gyventi 
Lietuvoje, jis neregistruojamas 
nė Gruzdžiuose. 

Gal Berzinis apie tai dar ne
buvo informuotas, o gal norėjo 
nuslėpti kokį nors planą, nes jo 
atsakymas nuskambėjo keistokai: 

— Kokią čia išrado naują Ame
riką. Buvai priregistruotas ir bū
si. 

—Kad neregistruoja. 
— Priregistruos. 
Kas priregistruos — nepasakė. 
Po savaitės kun. A. Ylius gavo 

pranešimą iš Lietuvos TSR Vi
daus reikalų ministerijos, kad jo 
pareiškimas dėl leidimo gyventi 
Lietuvoje (matyti, tas, kurį pa
rašė pasininke) gautas 1973 
gruodžio 14 ir yra iŠliūrėjimo — 
tyrimo eigoje. 

O "hm. J .Vosylius vis kalbi
na kun. A. Ylių persikelti gyven
ti į Gruzdžius. Jo nuomone, re-
zoliudiją dėl teisės gy/enti Lietu
voje praradimo suorganizavęs 
pats Beržinis, nes norėjęs "pagro
ti kun. A. Yliui ant nervų" už 
tai, kad buvo atsisakęs registruo
tis Gruzdžiuose. 

1974 sausio mėn. pas kun. A. 
Ylių atvažiuoja Gruzdžių apylin
kės milicijos fa?'jotinis Guzas ii 

sustato pažeidimo protokolą dėl 
gyvenimo neprisiregistravus. 

— Argi nuo manęs priklauso 
registracija? Kaip galite man ra
šyti protokolą, jeigu dar iš Vil
niaus nėra atsakymo dėl mano 
gyvenamosios vietos? 

— Čia aš nieko negaliu pasa
kyti. Man įsakyta sustatyti pro
tokolą, įsakymą aš privalau 
įvykdyti. 

Neilgai trukus po protokolo 
sustatymo, kun. A. Ylius gauna 
šaukimą į Šiaulių rajono vykdo
mojo komiteto administracinę ko
misiją — administracini teismą. 

1974 sausio 12 "Tiesa" iš
spausdina Danguolės Repšienės 
straipsnį: "Apie baltą balandėlį 
ir pašventintą šautuvą — pasa
koja ateizmo muziejaus stendai", 
kuriame tarp melo, šlykštaus 
šmeižto kitų kunigų atžvilgiu 
rašoma: 

"Nedidelis muziejaus skyrius, 
kuriame rodoma, kaip dvasinin
kija kovojo prieš socializmo sta
tybą Tarybų Lietuvoje. Prie šių 
stendų bene ilgiausiai sustoja 
lankytojai. Ir ne vien todėl, kad 
dar neišdžiūvo ašaros našlaičių, 
kurių tėvai žuvo nuo buržuazinių 
nacionalistų, nuo rankų tų, ku
riuos laimino kunigai. 

Štai Skardupių bažnyčia Kap
suko rajone. Joje pokario metais 
vykdavo pamaldos, kvepėjo smil
ks lai, suklupusios "dievo ave
lės" šlovino visagalį, bučiavo 
"šventą" kunigo drabužį. Žmo
nės nežinojo, kad banditai, nak
timis iš pasalų gąsdinę, žudė jų 
apylinkės valstiečius, savo gink
lus laiko ant bažnyčios vargonų. 
O klebonijos ūkiniuose pastatuo
se slėpėsi "Tauro" gaujos žu
dikai, vadovaujami jų klebono 
Antano Yliaus. Išliko nuotrauka, 
kaip Ylius 1945 liepos 9 priima 

Kunigas Antanas Ylius — miškų 
kirtėjas 

banditų priesaiką. Kuo suteptos 
jo rankos, rodo sekanti nuotrau
ka. Joje — nužudytos aukos". 

Laikraštyje tų nužudytų arkų 
nuotraukos nėra. Bet muziejuie, 
tur būt, kas nors sufalsifikuota. 

Kun. A. Ylius nebesistebėjo 
niekuo. Tik jam buvo skaudu, 
kad žmonės, kurie save, atrodo, 
laiko lietuviais, nors ir netikin
čiais, taip lengvai leidžiasi čekis
tų suviliojami, tap uoliai vykdo 
jų šėtonišką planą. Kaip galėjo 
kino operatoriai taip žiauriai 
klastoti, kaip galėjo koresponden
tai, fu tarpe ir Repšienė, pasira
šyti po tokiais straipsniais? Ne-
j?ugi ir Repšienė lietuvė? Juk 
net teisme jam nepriskyrė "Tau
ro" apygardos vado pareigų, ne
darė išvados, kad 1,5x2 metrų; 
slėptuvėje galėjo sutilpti bent 
apygardos štabo nariai, niekad 
nebuvo nustatyta, kad "Tauro** 
apygardos partizanai žudė, kad 
ginklai buvo laikomi ant bažny
čios vargonų ir pan. Straipsnyje 
iškraipomos net religinės apei
gos, nes niekas kunigo drabužių 
nebučiuoja. Kam visa tai? 

lBi»d*ufi*u} 
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ATEITININKAMS REIKIA NUOSAVŲ NAMŲ 

augančiai at-tcų jaunąja; 
kartai. 
Kad šiandien ateitininkai esame 

pajėgūs šį planą įgyvendinti, nė-; 
ra net abej'onės. Savo tarpe turi-Į 
me apsčiai pasiturinčių žmonių, j 
Viena ko reikia, tai nuoširdaus 
ateitininkiško pasiaukojimo. 

Nuo. pat atvyk"™* į šį kraštą j cagos ateitininkams įsigyti savo 
aukų rinkimas ir įvairių lietu- j namus su erdvia sale, kuriais dar 
viškų planų įgyvendinimas atei- ir mes patys pasidžiaugtume ir tu-
tininkų gyvenime buvo ir dabar jiėtume ką palikti priaugusiai ir dar 
yra labai platus ir populiarus. 
Ateitininkai buvo Dainavos sto
vyklos ir, didele dalimi, Jaunimo 
centro statytojai. Pastaruoju šian
dien nuolat naudojasi šimtai lie
tuvių skautų, ateitininkų jau
nimo. Atrodo, šios dvi jaunimo 
buveinės jau užbaigtos ir Šiandien 
yra labai pribrendęs laikas staty
ti sau klausimą — -kur mes, a te i 
tininkai prisiglausime ir ką palik
sime priaugančiai mūsų jaunaj'ai 
kartai. 

Paskutinių dviejų metų .bėgy
je, suaktyvintas "at-kų veikimas 
parodė, kad vyresnioji at-kų kar
ta dar gyva ir judri. O ką bekal
bėti apie gausų, gražų ir aktyvų 
at-kišką jaunimą, kurį mes negal
vojame palikti už durų, kaip kad 
įvyko, dėl vietos' stokos, ateiti
ninkų kongreso užbaigimo ban
kete, Clevelande. 

Salės, į kurias st-kai prieš kele
tą metų xrinkdaVomės, suaugus 
at-kiškam jaunimui, pasidarė per 
mažos. NesutiIperite 'pernai Jubi
liejinėje stovykloje. Dainavoje, šį
met ateitininkų kongrese, Cleve
lande, nesatelpame jau- ir švęs 
d2mi "Ateities" vakarą Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, Chica go
ję. Lieka vienintelėišeitis — C h i -

paruoštas arch. F. Viz r.eta:s. rCumai pagalvokime kiek me? visi išme- i Ateitininką rūmų Kaune, Laisves alėjoje Nr. 3, projektas, pan 
£ . . ? . . •' • •" ;.; buvo pastatyti vėliau, pagal kiek pakeistą to paties architekto projekte. Statybai- reikalingas lėšas (850.000 
ame pinigų JVamom s •> r^^ ^ i litų) sudėjo aukomis Lietuvos ir Amerikos lietuvių katalikų visuomenė. Rūmų projekto originalią nuotrau-

svetimtems. O kode. nenukreip^i į ̂  m u m s atsiuntė kuo. V. Katarskis, Daytpn, Ohio, radęs ją „Šv̂  t e t ro draugijos archyve. Si draugija da
tas sumas sau patiems? PasimO-jbar švenčia savo 75 metų sųkaktj. J JAV-rbes šią .nuotrauką, rinkdami rūmanis aUkas, atgabeno Ateitininkų 
kykime iš kitataučių. Pvz. Joliete | federacijos atstovai kun. Št. Kiškis ir A. Tylonis. , • 
graiku yra tik saujelė, palyginus ' ———į—rj ' > •' • . : ;—: . • 

* ifltfbemtŠ-JSaš! ATEITININKŲ' STOVYKLA WASAGOjfe 
sales. Ir kas girdėjo graiką einant" 
l svetimą saię, ar restoraną. 

Todėl aš labai nuoširdžiai krei
piuosi į visus ateitininkus prašyda
ma, kad šis, mano nuomone, 
pats šiuo metu svarbiausias at-
kų reikalas nebūtų ilgiau užmirš
tas, ar užmestas, bet keliamas ir 

Šlamančios pušys, senai pažįs-
žįstami nameliai, smėlėta vėlia
vų aikštė ir dar vis smėlis, smė
lis, smėlis... Štai kas mūsų laukė 
VVasagos stovyklavietėje. Daugu
ma vadovų j'au buvo atvykę šeš
tadienį ir dirbo, triūsė ruošda-

svarstomas spaudoj, gvildenamas' miesi stovyklai. Sekmadienį iš ry-
• kiekvieno at-ko sąžinėje. Stenki- t o pradėjo rinktis stovyklautojai, 
mės sudaryti patrauklias sąlygas 
savo brangiam jaunimui, kad jis 
ir toliau bendrautų su mumis 
ateitininkais parengimuose ir mū
sų, pačių salėse. 

Elena Razmienė 

Kryžiaus pašventinimo iškilmės vVasagos stovykloje 
Nuotr. Rūtos Čepaitytės 

LIPNTCNIEČIŲ V E I K L A 

Lapkričio 19 d. kun. A. Lip-
niūno moksleivių atei t ininkų 
kuopa suruošė susirinkimą Jau 
nimo centre. Pradėjome malda , 
kurią pravedė V. Reinytė. Po t o 
buvo pranešimas apie iždą. Pir
mininkas Arūnas". Pemkus pr i 
statė* studentę Daliutę Salikly-
tę, k u r i painformavo- apie atei
nančius kursus Dainavoje Pade - , antrą kartą posėdžiavo spalio 27 j stovyklautojai turėjo progos su 
kos dienos savaitgalį J i išvar- j d. pirmininko dr.V.Šaulioreziden-i sieiti vien su savo namelio va
dine prelegentus, į q t emas i r į cijoje. Išklausyta dr. V. Šaulio idovu ir daugiau susipažinti. Prieš 
vadovybę. 

P o visų einamųjų reikalų vis i ! 
rašė rašinėlius, eilėraščius i r ki 
tos medžiagos kuopos laikraš
tėliui. Kai pabaigė darbus, visi 
išsiskirstė j namus. 

Dalia Musonytė 

ATEITININKU ŠALPOS 
FONDAS 

Per stovyklos atidarymą liepos 
17 d., P.Gustainienė pristatė s to
vyklos vadovybę: kapelionas —-
k u n Antanas Prakapas, komen
dantas — Paulius Kuras, progra
mos koordinatorė —; Rūta Čepai-

| tytė, dainavimo mokytoja — Ra-
i sa Šoliūnaitė, tautinių šokių mo-
i kytoja — Danutė Norvilaitė, 
akordeonistas — Rimas Polikaitis, 

į moksleivių sporto vadovas *-* 
i Saulius Čyvas, jaunučių sporto-
| vadovė — Rirru Gustainytė, dar-J 
! beiių mokytoja — Vida Nauje-

lytė, pokalbių vedėja — Ramoną 
Vaičiūnaitė, vyriausia mokslei
vių mergaičių vadovė — Vaida 
Kuprevieiūtė, vyriausias mokslei
vių berniukų vadovas — Liudas 
Kuliavas, vyriausia jaunučių mer
gaičių vadovė — Loreta Stončiū-
tė, jaunučių mergaičių vadovė 
— Giedrė Čepaitytė, jaunučių 
pagelbinirųcė — Rūta Girdauskai-

I tė, vyriausias jaunučių berniukų 
i vadovas — Rimas Ulba, jaunu
čių berniukų vadovas — Aud
rius Stundžia, jaunučių berniu
kų vadovas — Tomas Palubins
kas, jaunučių berniukų pagelbi-
ninkas — Edis Lukošius, slaugė 
— Daina Grabauskaitė. 

Pauliu; buvo perduotas val
džios ženklas —švilpukas — ir 
ateitininkų vėliava. Prasidėjo str> 

buvp paruošti ir stovyklai- prista
tyti vaidinimą, kar tu mokan
tis apie vaidybos technikas, iš
kalbą; vadovavimo su Rūta C , 
kurio paskirtis buvo panagrinėti 
vadovavimą ir duoti šiokį tokį pa
siruošimą vadovavimui; orkest
rėlis su Liudu ir Rimu P-, kur 
buvo susipažinimas su muzika 
per įvairius instrumentus; menas 
su Giedre ; jo paskirtis buvo iš
mokti kaip dirbti su įvairiomis 
meno išraiškomis ir. .priemonė
mis, gamta su Pauliumi, kuris sier-
kė supažindinti su gamtos moks
lais; piešimas su Rūtą £ , kurio 
paskirtis buvo skatinti didesnį ap
linkos pastabumą: sportas su Sau*-
liumi, kuris siekė— išnarinti są
narius ir duoti naujos, koordina
cijos: 

. _ .. . ->, .. 
Jaunučiai turėjo po du užsiė

mimus kas.dieną, ir ji.ems b.uvo 
keletas kitų pasirinkimų; dainos 
būrelis su Loreta ir Rimu. davė 
jaunučiams a skirą progą pasimo- . ,.,. 
kyti s e n . ir , a u ) „ dainų: mode-i * g * 3 £ ? 2 C i £ £ 

• Paskutinis'pranešimas — bus 
"keptdnosies1"* konkursas. Laimėjo 
Liudas, kuriam buvo padovano
tas lapas uždengti raudoną nosį, 
kad daugiau nenudegtų. Vakare 
sėkmingai praėjo pirmasis stovyk
los laužas. 

Saulėta, graži diena prikėlė ne 
vien tik stovyklautojus bet ir va
dovus. Atlikę rytinius reikalus, pa 
sisotinę, visi vėl skirstėsi į pamo
kas ir užsiėmimus praleisti dieną. 
Po vėliavų nuleidimo, kai šešė
liai jau ilgėjo, rinkomės į salę ta
lentų vakarui, kurį sklan
džiai pravedė Rimas Polikaitis ir 
Liudas, "mūsų mylimas barzdila 
su gitarą, mandolina ir bandžio". 
Vakaro staigmena buvo baleto 
\;eįkalaš'"Wasagos prūdas". Susi
žavėję Sauliaus ir Vidos baleto ir 
burbulų pūtimo gabumais, jaunu
čiai nuėjo gulti, palikdami moks
leiviui dar truputi* pažaisti "sche-
rades". 

Jau buvo trečiadienis; Šį- rytą 
kėlėmės be mankštos, kadangi 
buvo sporto šventė. Išklausę šven-

vyklos programa. Susitvarkę, pa-
P o vasaros pertraukos valdyba | simaudę ir saulėje pasikepinę, 

Žiemos kursai ruošiami gruo
džio 26 sausio 1 dienomis. 

pranešimas apie ateitinmicų kon
greso eigą Clevelande. Svarsty
ta studentų stipendijų prašymai. 

j Suteikta stipendija vienam teolo-
Kursai ideologmiai: skir t i m i r , g i j ( > s s t u d e n t u i i r v i e n a i l i t i . 
IV kurso moksleiviams. T a i p ; n i ų m o k s , u D e p a u I u n i v e r s i t e . 
pat gali dalyvauti pirmų ir an t - L studentei. Anksčiau išmokėta sti-
n j metų studentai. Mokest is 55 Į 
3ol. sumokamas regis t raci jos 
metu Dainavoje. "Šiiį~metų t e m a 
"Akciologija". Programai vado
vaus kun. St. Yla, 

pendija muzikologijos studentei 
New Yorke. Taip pat suteikta pa
šalpa vyresniojo amžiaus labai 
aktyviam ateitininkui, patekusiam 
i šankesnę materialinę būklę. Ka-

vakarienę buvo taip pat duota 
laiko pasirinkti užsiėmimo būre
lius. 

Moksleiviai rinkosi po du užsiė
mimus, kurie kas antrą dieną kei
tėsi. Jiems buvo šie pasirinkimai: 
į dramą su Vaida, kurio paskirtis 

lių statymas su Rimu U-. menas 
su Vida; gamta su Tomu; pieši
mas su Rota Č: drama su Vaida. 

Vakare buvo susipažinimo va
karas. Danutei ir Rimai prave
dant žaidimus ir linksmavakarį, 
senos draugybės buvo atnaujin
tos, naujos surastos. Baigėme pir
mą dieną su malda ir su giesme. 

Vadovų ir ypač komendanto 
linksmi balsai žadino visus pir
mą pilną stovyklos dieną. Lauk-, 
darni naujų Įspūdžių, .visi leng- -«*e l barakus gyvi. 
vai kėlėsi iš lovų mankštai spor 
to aikštėje. Sąnarius patampę ir M? 
apsitvarkę, ėjome f aikštę vėlHr-"1 "^ 
vų pakėlimui ir rytinei maldai. 
Sekė pusryčiai, 6 pd to'*&rba4 bū
reliuose. Cia įsiskaitė' stovyklau
tojų paruošimas, rytinės ir vaka
rinės maldos, plakato ^ięširnasy • 
dienos įvertinimas ir naujo lietu
viško žodžio pristatymas. Sekė pa
mokos ir užs'ėmimai, jų tarpe 
pietūs, maudymasis ir pavakariai. 
Po vakarienės mūsų mažas bet 
jaukus būrys padainavom ir pa-
stūbavom, ir tada ėjome vėliavas 
nuleisti. 

P o t a kalbėjomės einamaisiais i H f o r n i j o s m o k s l e i v i ų a t ejtininkų 
reikalais: apie subatvakarį. iš
kylas žiemos metii, savo kuopos 
marškinėlius, apie atei t ininkų 
kočios 

. . - - -- ' 
Šv. Kalėdoms artėjant , jau re i 

Iria pradėti ruoštis Kūčioms. 

specialiam reikalui prašymas tuo 
tarpu paliktas atviras. 

St. Šalkauskio premijai, kuri 
šiemet buvo paskirta dr. Jonui 

GriniuL pinigus, dr. Petro Ktsie-
iaus ir dr. Vacio Šaulio pastango-

Ateitininku šeimos kūčios įvyks Į mis, lygiomis per Šalpos fondą su-
penktadienį, gruodžio 16 d., 7:30 ;dėjo šie daktarai: K.G. Ambrozai-
v. v. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Kun. K. Trimakas la ikys 
šv. Mišias, sendraugiai pa rūp ins 
maistą, studentų draugovė pa-
raoš salę, jaunučiai papuoš eg
lutę i r paruoš altorių. Mokslei
vių isucpa s^ruo? pregrar-ą-

r. 

tis, V. Šaulys, Bronius Valadka. 
R. Gineitis, A. Laucius ir A. Raz
ma. Juos Fondas pervedė ateiti
ninkų kongrese lėšų telkimo ko
misijos pirmininkui inž. M. Šilkai 

omės į vėliavų aikštę komandų 
paskirstymui. Visi rinkosi vardus, 
spalvas rr netrukus prasidėjo rung 
tynės. Bėgiojo, šoko, pūškė spor
tininkai, lošdami orinį, futbolą, 
krepšinį ir kvadratą. Po pietų, 
pasistiprinę rinkomės vėl į sporto 
aikštę lengvosios atletikos rung
tynėms. Kaip baisiai mušė pra
kaitas karštoje saulėje besiekiant 
pirmos vietos^ Užbaigus skubė
jome prie paplūdimio į šaltą van
denį tarp .aukštų bangų. Grįžo-

THE LITHŪANIAN WOELD-WIDE DAILY 
Secood iaso poatage pald at Cbic&go, ni. PubUshed daUy 
ezcept Stmdays, Legal HoHdays, dsys after Christmas 

•nd Easter by che Įjt'"""'""? Catnoiic Press Sockty. 

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

prie dktettq techniškų pagerinimų spausdinime ir dienraščio 
išvaizdoje. D€l įvairių ir visiems žinomų priežasčių. DRAUGO 
administracija yra priversta pakelti dienraščio kainą. 

Nuo S. m. gruodžio 1 dienos DRAUGO kaina bus tokia: 
metams 

Chicago ir Cook apskr. $33.00 
Kanadoje 33.00 
Kitur J.A.V. 31.00 
Užsienyje 34.00 

6 mčn. 
$19.00 

19.00 
18.00 
20.00 
15.00 

3 m£n. 
$15.00 

15.00 
13.00 
15.00 
9.00 

Kasdieninė DRAUGO laida 20 centų: 
šeštadieninis su priedu 25 centai 

DRAUGO prenumerata 

M I 
;illllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIINIIIIIimilllHIIHIIHIIHIIIIimiHMIIIIIIIIIIMi 

I DĖMESIO! KALĖDINĖ DOVANA Į 
RADVILA PERKŪNAS - L A (HOOONDA - TOSCA f 

j TURANDOT - AIDA - LA JCIVE - ANDREA CHENTER | 
CARMEN - MANON - LESCATJT - PAGLIACC3 | 

| STASYS BARAS, tenoras [ 
Stuttgart 'o Simfoninis orkest ras 

[ Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 

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

I 

= DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , Chicago, DL 60629 | 
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Pavakary vėl susirinkome į sa
le didžiajam "olimpiados'' uždary
mui. Su£b* galvas įvairūs šūkiai, 
dainos, plakatai ir maršai kol pa-
•sirodė -laimėtoiar. Išvargę, visi no
riai ėjo* gulti. 

Ketvirtadienis pasižymėjo tuo, 
kad. atvažiavo. Vincas Kolycius 
įdomiai moksleiviams pravesti dis 
kusijas kongreso tema "Liudiki-
me Kristų ir savąją tautą", liesda
mas Kristaus liudijimą, Tė
vas Antanas taip pat šią dieną bū
reliuose iškėlė pašaukimų klausi
mą su nagrinėjimais. 

(b. d.) Giedrė Čepaitytė 

Dalis Wasagos ateitininkų rtovykloa vadovybės. Iš k Liudas K ::«•.>.<;. 
Rimas Polikaitis, R ^ a Įohūnaitė, Va:da Kuprevieiūtė Lnret^ Stončiū-

čha, Kad pasiirstytų pagal pfe- te, Danute Xor%11aitė. Vida ttaojaljrtt, D a : ^ Z-* • ūksite. R-cia z *-
nliją gavusio nurod>Tnus. B. V.'tainytS ix Rūta* Sadauskaitė v-jetr Rūtos čepaitytės 

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

2858 W. SSrd St. 
chicago, m. n a 

TeL «7B44» 
Valandos pagal risitarimą 
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A d v o k a t a i 
C H A R L E S P. K A I 

& A S S O C I A T E S 
Of. tet 776-5162; nz. 787-5047 
2649 W. 63rd St., Chkage , m 

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

Seitad atdara puse dienos 
lies duodame (vairius teisiniu* 

patarimus. 
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L A D I E S A N D O E N l L E M E N ! 
Hair formula J I B is Patented-Guaranteed in Switzerland and U 
Regl»tered in USA, Canada, Europe. I t enres Dandrtiff, Fauing 
Hair, Itching scalp. Spliting ends, stengthening HAIR, Root 
gTowth, and restx>ring NATURAL, HAIR COLOR. Uslngr JIB 
you will never DŽ BALX) or GREY. 100% Guarante«d. Listed 
in Druggrist, Red-Blue Book. Dmrs-Chemis t Order STRA1GHT 
JIB LAB.: i & J, 2557 W. 6S1h St.. 1640 W. 4Tth SC, So. 50Ui 
Ave. & 14tb St., Cicero, UL, 1147 S. Ashland Ave., 2HS4 Ho. 
ū i m a u k c f Ave., Chicago, BL J IB Medicine L.iquld 8 ox^ 

week snpply — $6.00. Money Order postpaid Send Today 
J I B LABORATORY, 1437 So. 49Ui ATe., CICERO. I L U 6065O 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ra tų reguliavimas 
ir balansąvimas. Stabdžiai. Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai i r kiti pa
taisymai FTRESTONE TIRES. Wheęl 
aligriment and balancing. Brakes. 
Shcck absorbers. Mufflera and pipes. 
Tune-Ups. Lubrication. Change of ofl 
and Filtera. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wnt 59th Strttt - Tik GR 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. r y t o iki 8:00 vaL vakaro. 
Šeštadieniais nuo 7:00 vaL ryto iki 4 vai. popiet 
Šventadieniais uždaryta. — Sav. MIKAS ČESAS 

\J*r 

DĖMESIO VISIEMS SIUNCIANTIEMS 
DOVANŲ SIUNTINIUS [ RUSIJA 
Uosto darbininkų streikui pasibaigus, visi 

siuntiniai laikyti pašto įstaigoje dabai išsiunti
nėjami į jų paskirtas vietas. 

Atneškite arba prisiųskite dovanų siunti
nius dabar pat į bet kurį mūsų ofisą ir jie tuo
jau bus pasiųsti į paskirtas vietas. 

LINKSMŲ ŠVENČIŲ VISIEMS MŪSŲ 
KUENT11MS ! 

GLOBĖ PARCEL SERVICE, MG. 
Executive Offices: 

723 Walnut St., Phlli„ Pa. 19106 
212 FHth Ava., Hew York, N. Y. 16616 



Vilko seimas — 

LAISVĖS SIEKIMO PASTANGOS 
Kasmet susirenka Vyriausiojo me jų daugiau, aiškesnių, kelian-

Lietuvos Išslaisvinimo komiteto čių didesnes viltis pavergtiesiems 
seimas iš naujo aptarti lais- ir didesni pasitikėjimą išeivi-
vės pastangoms ir suderinti dar- joj. Bet turime žvelgti ne kritikų 
bams. Šiemet toks seimas, globo- akimis, o tikroviškais sprendi-
jamas vietos lietuvių, susirenka majs i situaciją, kuri šiuo metu 
SL Petersburgo mieste, Florido- jau nebėra, kaip buvo tuoj po ka-
je, gruodžio 3-4 d. Tiek vietos pa- ro. Šiandien ji yra naujų karų, e-
sirinkimas, tiek ten gyvenančių konominių krizių, valstybių ne-
vyresnio amžiaus lietuvių nuo- sutarimų ir nuolatinių derybų 
širdus priėmimas, tiek ir klima- šešėlyje. Taigi net idealiausios 
tas turėtų būti užtikrinimas, kad vadovybės, stipriausiai galinčios 
seimas praeis darbinga, įžvalgia kovoti prieš pavergėją ir tarp-
ir naudinga nuotaika. O juk dar tautinio komunizmo įtaką, pa-
nei lietuvių tautos tikslai, nei iš- stangos politinėje srityje sutruk-
eivijos visuomenės troškimai domos įvykių, kuriuose ir mes gy-
laisvės atžvilgiu nėra pasikeitę, vename. 

Vlikas į lietuvių tautos kovų Būdami svetimų kraštų pilie-
už laisvę istoriją jau yra įsirašęs čiai ir nuolatiniai gyventojai, 
daugeliu darbų, dar daugiau į- tai matome ir pergyvename. Tų 
dėtų pastangų, kurios nėra pasaulinių įvykių grėsmė taikai 
nustojusios vertės per dešimtme- ir valstybių laisvės išlaikymui y-
čius. Tačiau ir šis seimas ra labai žymi. Jos fone Vlikas tu-
dar nesirenka pasidalinti laimė- ri dirbti lietuvių ir Lietuvos, iš-
jimų džiaugsmu, o priešingai — eivijos ir pavergtųjų vardų. Ir jo 
pasikeisti rūpesčių našta ir dar- laimėjimai yra tik tokie, kokie 
bų krūviu. Išeivija ir pavergtos yra pasaulio — pavergtųjų liki-
tautos patriotai reiškia pasitikę- mas sujungtas su pasaulio įvykių 
jimą pasaulyje išsisklaidžiusių tė- rutuliojimusi ir laisvės pergale 
vynainių pagalba nepaprastu pa- prieš prievartą. Užtat Vlikas te-
siryžimu už laisvę visomis įma- gali tik aptarti laikinus bū-
nomomis priemonėmis nuolat dus kovai pratęsti, kad kada nors 
kovoti ir laisvės idealus viešu- tauta pasiektų laimėjimą, 
moie ginti. * 

Ar rūpesčiais seimas dalinsis Kad kovą gali ir turi Vlikas 
tik vienerių metų darbus planuo- P r a t ęs t i . tai aišku tiek jo vado-
damas, ar jis planuos ir ateities w ^ { ? kovoiančiai už Lietuvos 
ilgesnių distancijų ėjimus, pri- \aisvę pasauliniu mastu, tiek lie-
klausys nuo atstovų sumanumo, ^ ^ visuomenei, susirišusiai su 
energijos ir jiems visuomenės tautiniu gyvenimu ir norinčiai 
reiškiamo pasitikėjimo ir para- tautinę gyvybę palikti savo vai-
mos. Bendromis pastangomis kuose> Pasitikėjimą ypač stiprina 
šiandien reikia vertinti kliūtis į ±ą tik praėjęs mokslo ir kūrybos 
laisvę ir ieškoti tikrovę atitin- kongresas nors ir pavadintas tik 
kančių priemonių bent kelerių s}m p o z iumu. Čia susirinko ge-
metų darbų planams sukurti ar riausi m okslo žmonės, užimą 
sukurtiems atnaujinti. aukštas pozicijas universitetuose, 

Didelių žygių nei iš Vliko, nei tyrimų centruose, įvairių specia-
iš bet kurios kitos išeivių orga- lybių ir profesijų, neišskiriant nė 
nizacijos šiuo metu laukti nega- politinių, teisinių ir humanitari-
lima. Reikia tik džiaugtis, nų šakų atstovų. Jie yra viltis, 
kad Vlikas iki šiol kelia viešu- nes teoriškai ir praktiškai pasi-
moj Lietuvos vardą ir primena ruošę ir tautinei veiklai — poli-
pasauliui pavergtos tėvynės kan- tinei, socialinei ir kultūrinei. O 
čias, — skaudusis okupacijos fak- Šias sritis nei galima, nei reikia 
tas neturi būti užmirštas. Bet stip- išskirt. Priešingai, jas visas rei-
resniais žingsniais, laiką ir aplin- kia panaudoti naujausiais būdais 
ką atitinkančiais darbais jis turi Lietuvos vardui ir pavergtos lie-
kasmet iš naujo pasirūpinti, kad tuvių tautos troškimams pasau-
tautos laisvė ir gyvybė būtų lyje kelti. 
pagrindinis jo siekimas. Reikia tikėti, kad Vlikas ir šia-

*,. • . * -.- me seime ne tik pasidžiaugs nu-
Kadaise Vliko atstovai daryda- veiktų darbų žėrėjimu, bet paieš-

vo politinius pranešimus visuo- kos ir naujų būdų tiems darbams 
menei, kuri norėjo žinoti, ką da- tęsti, nes jie reikalingi tautai, 
ro ir ką yra padarę jos atstovai. Dar yra tikra, kad Vliko pastan-
Bet tai buvo prieš trisdešimt me- gų ilgai reikės, nes nei istorijos 
tų, kai visi gyveno tokiose sąlygo- įvykiai, nei pavergtų tautų iš-
se, kuriose pranešimus daryti ne- laisvinimas, nei buvusių laisvų 
buvo sunku ir visuomenė tuose valstybių atkūrimas nėra trum-
pranešimuose visa širdimi daly- pų distancijų bėgimas. Istorija 
vavo. Šiuo metu laikas yra išsky- turi priminti visiems, kad kiek-
ręs daugelį tų, kurie vadovavo vienas darbininkas — politinis ar 
laisvės kovai, ir tų, kurie kūnu ir visuomenės veikėjas, mokslo ar 
krauju buvo susirišę su netoli- kultūros kūrėjas —yra būtinas 
ma praeitimi ir gyveno artimo- tautos gyvybei išlaikyti okupaei-
mis viltimis- nėję priespaudoje ir išeiviškoje 

Dabar jau veikia naujos kartos, masėje. Reikia gyvų darbininkų 
vadovauja kiti žmonės, gyveni- veiklai pratęsti ir išgriuvusiems 
mo sąlygos ir politinė situacija stulpams naujais pakeisti. Tauti-
pasikeitusios. Neatrodo, kad lais- nes laisvės troškimų namas, pa
ves troškimai būtų susilpnėję iš- rafrazuojant Kudirką, neturi 
eivijos veikėjuose ar pavergtos griūti —kiekviėneriais metais 
tautos žmonėse. Tačiau laikas reikia statyti vis naujus stiprius 
verčia juos ieškoti tokių priemo- stulpus, kad jais išsilaikytų poli-
nių, kuriomis lengviau galėtų pa- tinė ir tautinė veikla, 
sidalinti mintimis ir troškimais, Nelaukiame iš Vliko seimo re-
ieškoti būdų įveikti nenumatytas zoliucijų ir nutarimų, bet laukia-
kliūtis. Tai jaučia išsisklaidžiusi me planų paties Vliko ateičiai, 
išeivija, juo labiau mato Vyriau- lietuviškoms organizacijoms ir 
siojo Lietuvos Išlaisvinimo ko- tautiečiams, kad jie galėtų jaus-
miteto atstovai, atstovaują bent tis esą kartu su seimo atstovais, 
savos visuomenės daliai. Šiuo atveju visuomenės pasitikė-

Kai šiandien žvelgiame iš vie- jimas yra Vliko tolimesnių tikslų 
nerių metų perspektyvos į Vliko siekimo užtikrinimas, 
atliktus darbus, tai lyg ir laukia- Pr. Gr. 

1917 M . REVOLIUCIJOS PADARINIAI 
Išugdyta valstybes galybe priespauda, skuida ir milijonų nepatenkintųjų mirtimi 

Rimties •aomdelel 
— I — Wi • I I 

DANGAUS KARALYSTE ARTI 

Didžiosios revoliucijos pttsižy-) 
mėjo nepaprastu žiaurumu. Pran
cūzų, amerikiečių ir rusų revo
liucijos pareikalavo nepaprastų 
aukų. Pirmosios siekė žmogaus 
teisių lygybės, o rusiškoji — skir
tingos socialinės santvarkos ir nau* 
jos pasaulėžiūros įgyvendinimo, 
pareikalavusio naujų aukų, ku
rios keleriopai prašoko žuvusius 
revoliucijos metu. 

Kiekviena revoliucija susijusi 
su-tautos būdu, susiklosčiusia vi
suomenine sąranga ir jos praeiti
mi. Rusai gyvenę priespaudo
je, toli atsilikę nuo Vakarų ūkio 
ir kultūros lygio, 1917 m. revoliu
cijos metu pakeitė vidaus visuo
meninę santvarką, bet panaudo
jo carinę priespaudą, ją dar pa 

GEDIMINAS GALVA 

Valstybinis kapitalizmas 

Po 1917 m. revoliucijos suvals
tybintos visos gamybos priemo
nės, įgyvendintas valstybinis ka
pitalizmas, pavadintas socializmu. 
Net šiuo metu, kai didelėmis pa
stangomis ir gyventojų pasiauko
jimu pasiekta pažanga ūkyje, vis 
dar vengiama persitvarkyti J ko
munizmą, įvesti lygiavą ir tenkin
ti visus gyventojų poreikius. 

Per 60 m., nors siautė teroras, 
milijonus 

Evangelistas šv. Matas, kalbė
damas apie Jėzaus Kristaus moky
mo pradžią, primena senųjų lai
kų pranašo Izaijo žodžius: "tau
ta, sėdinti tamsybėje, matė dide-

uką. Ji rėmėsi jau ne panslaviz-
mu, bet komunizmo svajonių įgy
vendinimu, tarptautinės revoliu
cijos siekimu. Sovietai ilgokai už
sisklendė, savo pasaulėžiūrą sklei
dė svetur, ūkį tvarkė, ginklus ka
lė ir 1939 m. "taikingoji" valsty
bė staiga tapo imperialistiniu gro
biku, Suomijos užpuoliku. Lenki-, i , t , |T , Af , M L 4 m 
jos padalintoju, o 1940 m. Pabal-1 S™5 karalyste arti (ML 4, wp 
tijo ir Besarabijos, Bukovinos oku-

jo kelia Šis laikas turi sujungti 
krikščionį su tais laikais, kurie bu* 
vo dar prieš Kristų, kad krikš
čionis lengviau pamatytų Kristų 
ne tik istorijoje, bet ir savo gyve-

lę šviesą, ir sėdintiems mirties še- į nime, savo aplinkoje, net pačia-
šėlio šalyje užtekėjo šviesa" (Mt. 
4, 15). O Jėzaus pirmieji pamoky
mai, sekant šiuo evangelistu, ir 
buvo: "Daryk'te atgailą, nes dan-

Iki to laiko žmonija tik laukė 
| Pasiuntinio iš dangaus, Pasiun-

me savyje. 
Skirtingi vėjai pučia kiekviena

me laike ir kiekvienoje skirtingo
je aplinkoje. Tačiau tas pat Kris
tus, kuris anuomet pradėjo skelb
ti artėjančią dangaus karalystę 
ir ragino daryti atgailą, šiandien 
kalba tais pačiais žodžiais iš 
Evangelijos, iš Bažnyčios, iš 
mokslo katedrų ir artimo žmo-

gyventom laike pn- tinęs revoliucijos. Leninas 1919. , . bf _ . . » , . . , . .. , j , , v J I j u • TTT • . : i kitę, dangus, ir įsdaigmkite išgel-verčiamojo darbo stovyklose, ne
žiūrint milžiniškų karo žaizdų 
ir 20 mil. gyventojų praradimo, 
sunkiojoje pramonėje padaryta 

. v . . .. . . , . milžiniška pažanga ypač šiame po-
griežtino fc-toliauJese £ j » M karyje, Gyventojų * poreikių ten-
listmępolinką Vieton c a n n i o b m - ^ j ^ ^ ^ s k a t f m a ^ 
rokrato atsisėdo bolševikas, dar 
didesnis biurokratas. Komunistų 
partija surambėjo, tapo nepapras
tai konservatyvia, bet vis tebesie
kia pasaulinės revoliucijos. 

Vidaus ir tarptautinės politikos 
sumetimais proletariato diktatūrą 
pakeitė demokratiniu centraliz
mu, socialistine demokratija stip
rinti komunistų partijai. Proleta
rinis internacionalizmas, tarnau
jantis vidaus ir užsienio politikai, 
tapo pagrindiniu pasaulėžiūros 
ramsčiu. 

Revoliucijos aukos 
Revoliucija buvo įgyvendinta 

jėga. 1917. XL 25 išrinktasis Stei
giamasis parlamentas, kurio rinki
muose bolševikai gavo ketvirtį 
balsų, raudonarmiečių išvaiky
tas 1918. L 19. Krašto valdžią per-i 
ėmė komunistų partija, vadova
vusi visoms taryboms ir vyriausy-; 
bei. Ji rėmėsi teroru ir iki šio meto 
jį tebetęsia. Prieš 60 metų daryta 
revoliucija reikalavo naujų au
kų, kitais būdais naikinamų. 

1917 — 1922 m. žuvo apie 5 
mil. gyventojų. 1928 m. pradėtas 
pirmasis ūkio penkmetis, pramo
nės gamybos skatinimas ir žemės 
ūkio kolektyvizacija pareikalavo 
daugelio gyvybių. Kongreso bib
liotekos leidinyje nurodoma, kad 
tada Ukrainoje dingo 10,3 mil. 
Gudijoje 4,5 mil., o Kaukaze 0,4 
mik gyventojų. 1932 — 33 ni. 
siautė badas. Stalinas vykdė nuo
latinį valymą. 1930 — 38 m. Sep
tintojo partijos suvažiavimo,. įvy
kusio 1934 m., iš 1966 dalyvių 
nužudyta 1108. To meto partijos 
centro komitete buvo 139 atsto
vai, išnaikinta 98. "Valymai" lie
tė ne tik partiją, kariuomenę ir ki
tus gyventojus. Siautė žiaurus tero
ras, apmaldytas tik po Stalino 
mirties. 

kioji pramonė ir per paskutinį de
šimtmeti išugdytas apsiginklavi
mas. 1913 m. Rusijos pramonė ir 
apsiginklavimas buvo penktoje 
vietoje, o šiuo metu Sovietai mi
nėtose srityse varžosi tik su JAV. 

Persilaužimas padarytas. Sovie
tai jau vyrauja naftos, anglies, 
geležies, plieno, dizelinių ir elek
trinių lokomotyvų, traktorių, 
medžio, cemento, cukraus ir dau
gelio prekių kiekybinėje gamy
boje Sunkioji pramonė leido su
kurti milžinišką arsenalą, kuriuo 
dabar varžosi su JAV dėl pirma
vimą Išvystyta statyba, bet vis 
tebetrūksta butų. Eilinis pilietis 
dar pasigenda geresnės aprangos, 
patvaresnių baru, mėsos, maisto 
vaikams ir daugelio kasdieninių 
reikmenų. 

Gyvenimas partijos dogmų su
varžytas, pilkas, labai lėtai tege-
rėja, bet naujosios spartos galybė 
sparčiai auga., 

Užsienio politika 
Bolševikai sušaudė caro šeimą 

prie Ekaterinburgo, išnaikino jo 
patikėtinius, pramonininkus, dva
rininkus, ir pasiturinčius, apvertę 
carinę piramidę, bet toliau tęsę 
carų imperialistinę užsienio poli-

pantu. . . 
Sovietai skelbia ta;ką, tautų i š - 1 t m i o ' kur* atnaujintų gyveni-

laisvinimą, nusiginklavimą, b e t | m t P^Y* naujus kelius, su-
šioje priedangoje siekia tarptau- ! !ei,ktų d*u&™ P"emon ų pa-. •;>-»«— -
H-«AC ro.vO;,,,,;;™ i o n i n o c i QI q ; kelti gyvenimo sunkumus. "Rašo-1 gaus lūpomis. Reikia tiktai su 

Drasti, kada kalba Kristus, o ka
da kalba pats žmogus sau ar ki
tiems, kada kalba dieviškoji Dva
sia ir kada kalba su žeme susiri
šęs kūnas — medžiaga, p'niga" 
malonumai. Vis tai reikia žmo
gaus gyvenimui, bet už medžia
gos negalima pasislėpti nuo Kris
taus paskelbtų dvasinių įstaty-

m. įvykusiame III internacionale 
kalbėjo: "Mes negalrme gyventi | 
taikoje. Galop pasaulyje turės vy- Į 
rauti komunizmas ar kapitaliz-

bėtoją" — tai buvo lyg kasdieni
nė malda, tai nuolatinis troški
mas tų, kurie pažino žmogaus 

Žinoma, bolševikai siekė į ? 9 1 " * * Z m 0 ) ° ^ 
dus. 

mas' 
komunizmo, kurio net savo kraš
te nesugebėjo įgyvendinti. 

Tautų išlaisvinimo priedan
goje vykdomas tautų pavergi
mas. Antrojo pašau lino karo pa
baigoje jie sukūrė satelitinių res
publikų lanką ir jį sugebėjo iš
laikyti iki šio meto. 

Jie kalba apie nusiginklavimą, 
bet pastoviai ginkluojasi ir derybo
se siekia priešininkus nuginkluo
ti. 

Užsienio politikoje Sovietai yra 
labai apdairūs ir vengia pertempti 
stygą. Savo tikslus sumaniai deri
na su krašto pajėgumu. Jie sulau
kė pasekmių Egipte, Artimuosiuo-
s° Rytuose, Afrikoje, bet jas san
tūriai pergyveno. Pasaulėžiūrinis 
nesutarimas su Europos komunis
tų partijomis juos labiau jaudi
no. Jie laiko dideliu smūgiu Ki
nijos priešiškumą, pakenkusį Mas
kvos didiesiems užsienio politikos 
polėkiams. 

1917 m. revoliucija daug ką pa
keitė, bet Rusija liko tironiška, 
įtaringa, paslaptinga ir bizantiš
kai nepakanti kitai santvarkai, 
užsienietiškai kultūrai. 

Mesijas — Kristus atėjo nežy
miai, tik su mažais, nors ir nuos
tabiais, įvykiais, kurie nustebino 
mažą būrelį rinktinių žmonių, i mų, saistančių sąžines ir skat'-
bet jo laukimas buvo daugelio! nančiu rvventi nauiu —krikš-
Širdyse ir mintyse ilgus šimtme
čius. Daugelis nematė kito kelio 
į tą dangaus karalystę* tiesesnio 
kelio prie Dievo, kaip t'k pagal 
pažadus ateinantį Pasiuntinį, ku
ris ir apsireiškė Jėzuje — Dievu-
je ir Žmoguje. Tas laukimas — 
adventas ir pradedamas vėl žymė
ti specialiomis maldonrs ir spe
cialia liturgija krikščionių baž
nyčiose ir namuose. Krikščionys 
tiki Kristumi ir jo mokslu, jie gy
vena jo nurodymais ir artinasi jo 
keliais į dangaus karalystę. 

Laukimo laikotarpį primena 
pirmojo advento sekmadienio 
skaitymas, paimtas iš šv. Pau
liaus laiško romėnams, kuriems 
jis aiškina, kad "įstatymo vykdy
mas yra meilė" (Rm. 13, 10). 
Mišių liturgija, pratęsdama tuos 
žodžius, toliau primena: "Tai da
rykite, suprasdami laiką, kad jau 

— Mokytumas žmogų daro 
išdidų, o išmintis jį daro nuo
lankų. i 

nančių gyventi nauju 
čionišku gyvenimu. 

Nors advento pirmasis sekma
dienis primena ir pasaulio pabai
gą, bet tai nei nuostabu, nei kas 
nors gąsdinančio. Tai tik primi
nimas, gyvenimo laikinumą, ku
rio pabaigos nereikia spėlioti 
"Nes kaip žaibas e:na iŠ rytų ir 
pasirodo iki vakarų, taip bus ir 
žmogaus Sūnaus atėjimas" (Mt. 
24, 27). Ir jo atėjimas nebuvo tik 
pirmųjų Kalėdų metu —jis atei
na kiekvieną kartą, kai žmogui 
reikia susimąstyti apie savo gyve
nimą, apie savo gyvenimo pabai-
«cą, savo kelią, vedantį į jo skel
biamą dangaus karalystę. Dan
gaus karalystė pirmiausia kuria
ma žmogaus sieloje, kai ten įsi
viešpatauja tai, kam Kristus atė
jo ir ką j's mokė. Ta Kristaus ka
ralystė kuriama žemėje šventųjų 
ir kankinių, ištikimų krikščio-

mums metas keltis iš miego; nes i nių ir atgailojančių nusidėjė-
dabar mūsų išganymas arčiau, lių, nes ji yra arti —ji yra ten, 
kaip kada įtikėjome. Naktis pra- i kur gyvena Kr'stus savo mokslu 
ėjo, o diena priartėjo. Todėl mes-1 savo gyvu pavyzdžiu, savo die
kime šalin tamsybės darbus ir ap-, viška pagalba. Žmogui jau nebe-
sivilkime šviesos šarvais!.. Apsi
vilkime Viešpačiu Jėzumi Kristu
mi ir nesirūpinkime kūno geidu
liams patenkinti" (Rm. 13, 11 — 
14). O tai ir reikia sąmoningai 
suprasti, kad dabartins adventas 
jau nebėra tik laukimas. Iš tikrų
jų dabar jau turi reikštis gyveni
mas negęstančioje Kristaus švie
soje, degimas jo parodytos meilės 

reikia laukti — jam reikia tik da
ryti atgailą ir priimti Jėzų Kristų, 
aps'vilkti tuo dvasiniu drabužiu, 
kuris išskirtų j | gerais darbais že
mėje ir jį parodytų vertą amži
nosios karalystės. A. DU. 

TIR8 AERODROMAS 

Demonstrantai prieš Los Angeka, Calif., suruoštą Sov. Rusijos parodą 
Nuotr. k. Gulbinsko 

Transportacijos departamen-
karšciu, savo ateit'es įjungimas į tas paskyrė stambesnes su-
žmonėse nuolat veikiantį Kristų.! mas, kad butų ištirtos galimy-

Jei advento laikas primena ilgą bes, kokių reikėtų ps^ermimų, 
kad abudu Chicagos aerodro
mai būtų plačiau panaudojami. 

1 žmonijos laukimą, tai kartu jis tu
ri priminti ir ilgą žmon'jos gyve
nimą su Kristumi. Kaip anais lai
kais, taip ir dabar daugelis žmo
nių ieško ir neranda savo tikro-

O'Hare aerodromo ištyrimai pa
skirta 687,155 dol., o Midway 
— 109337 doL 

TARP GYVENIMO IR MIRTIES 

JAPONIJA SKOLINA 
DOLERIUS SOVIETAMS 

Japonijos bankai skolina So
vietų Sąjungai 90 milijonų dole
rių finansuoti per Sibirą trans-
8ibirinės geležinkelio antros li
nijos statybą bei anglių kasyk
lų Jakutijoje įrengimą. Už pa
skolintus pinigus Sovietai įsi
pareigoja pirkti Japonijoje sta
tybos ' įedžjagą ir įrengimus. 

per 20 metų, pradedant nuo 
1979 m, kasmet po 100.000.000 
tonų anglies savo plieno pramo
nei. 

Dabartinė paskola yra dalis 
1974 m. sutartos 450 milijonų 
dolerių paskolos finansuoti Si
biro žemės turtų eksploataciją. 

Japonai apsvarsto dar ir ki
tą Sov. Sąjungos 80—90 mi-
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Išlipę jie kopė į aukštąjį kalną. Aaplankę ir pa
simeldę istorinėje Veliuonos šventovėje, apėjo pilies 
kalnus, rektoriui atkuriant praeities vaizdus. Rekto
rius yra istorijos profesorius, į tą vietų praeitį labai 
įsigilinęs. Jis apžvelgė ir kitų panemunės pilių ir šiaip 
svarbesnių istorinių vietų praeitį, žymesnius tautos 
įvykius, susijusius su šiomis vietomis. Jis ilgiau su
stojo prie Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 
žuvimo, šią pilį beginant. Jis Gediminą labai vertino 
dėl jo modernizmo, dėl jo tarptautinės diplomatines 
veiklos, dėl jo asmeniško dalyvavimo tautos didesnių 
įvykių vidury. Tačiau ir čia gyvenimas nešęs paradok
sus, kurie nustebina arba sukelia klausimus, kodėl 
taip. 

— Tas mūsų modernistas valdovas buvo netikėtai 
nukautas labai naujovišku ginklu — kažkokiu trproga-
tančiu užtaisu, tuo laiku dar niekur negirdėtu. Priešas 
vis tiek buvo jo karių atmuštas, o Gedimino kūnas, 
nuvežtas į sostinę Vilnių, buvo su didelėmis iškilmė
mis sudegintas ant laužo kartu su jo kovo Sirgu. 
Kokie ten ir vienuoliai tuo laiku buvo, kad jam nepa
darė krikščioniškos įtakos? Jis juos taip palar./:ai pri 

nuotaika užbaigė rektorius. 
Vakaro saulė pradėjo priminti namus. Jų būrys 

pradėjo nenorom leistis nuo kalno žemyn prie laivo, 
lyg iš praeities į dabartį. Tačiau jie dar ilgai savo 
tarpe grįždami kalbėjosi apie savo tėvynės praeitį. 

Kitomis dienomis jie pradėjo skirstytis atostogų, 
į apaštalaujančio darbo manevrus. 

Sugrįžęs Karuža linksmas važiavo ankstyvą sek
madienio rytą pasisiūlyti savo parapijos talkai, ši ku-

gerų žmogumi, bet kunigystė ne tokiam-." 
Karuža, kaip tas vaikas mušti gavęs, jaučia dide

lį netikrumą po turėtų išgyvenimų Marijampolėje. Kar
tais jam tikrai atrodo, kad jis nepasieks kunigystės. 
Kodėl, jis pats negalėtų pasakyti. Dėlto jis džiaugiasi 
kiekvieną dieną, kiekvieną valandą ir minutę, būda
mas bent klieriku, ypač sukdamasis savo parapijos 
kunigų tarpe. 

Karužai pinigus bažnyčioje surinkti — tai tik-
nigisko pasiruošimo dalis jam buvo įdomiausia. Cia i rai didelis malonumas. Skiniesi per žmonių minią su 
jis yra laukiamas ir palankiai vertinamas, čia jis 
suranda avansuotą padėtį ir reikšmę, kurios semina
rijoje nemato. 

Klebonas tėviškai apsidžiaugė, jį pamatęs. Jau jis 
vadina jį savo jaunesniuoju vikaru. 

— Daug, daug didelių darbų tavęs laukia, — gal
vą krutindamas, klebonas bandė prisiminti jau jo 
planuotą jam darbų programą. —šiandieną tik su
rinksi aukas bažnyčioje ir padėsi man giedoti supli
kacijas. 

Kažką mąstė valandėlę, į žemę žiūrėdamas: 
— Kaip būtų gerai, kad jau galėtum klausyti 

išpažinčių. Tiek daug yra norinčių atlikti sekmadie-

pintine rankoje, o prieš tave — veidai, veidai, vei
dai... Vieni maldoje susikaupę, kiti tavęs bando nema
tyti, aukos neturėdami, o dauguma akių į tave malo
niai žiūri, kiti net šypsosi Už kiekvieną jų įmestą 
auką tu jiems dėkoji ir šypsaisi. Koks kondensuotai 
širdingas pabendravimas su žmonėmis... 

Čia vienur ar kitur užtinki besimeldžiančius gi
mines, kaimynus, buvusius mokslo draugus ir pažįs
tamus. Vieniems be žodžio paspaudi ranką, kitiems 
giliau nusilenki, kitus tik truputį palieti, kitiems drau
giškai pašnabždi... Ten vienas gero veido žmogus lai
ko rankose du banknotus, po vieną kiekvienoje ran
koje. Vieną įdėjo į rinkliavos pintinę, o kitą jam ai

niais išpažinti, o laikas tam toks trumpas. Dirbame I kišo sakydamas: 
taip paskubom, o reikėtų juos daug geriau išblusi-
nėti... — staiga pasakė, galva linguodamas, ir nusku
bėjo palinkęs į bažnyčią. 

Tie žodžiai Karužą labai pradžiugino. Jis žiūrė
jo į nuskubėjusį kleboną ir jautė, koks jis yra jam 

— Šitas tamstai, kunigėli, asmeniškiems reika
lams —pravers kada. 

Karuža sumišo. Jis to nebuvo numatęs, čia kaž
kas panašu į kyšį ar kokį kitą neteisingumą: gal jis 
būtų juos abu dėjęs bažnyčios aukai. Karuža pra
dėjo jo siūlomo pinigo kratytis ir jam dėkoti, kad negeras —kaip jo motulė. Kokį didelį pasitikėjimą jam I 

ėmė, įkurdino pačioje sostinėje, rodė jiems tiek daug j parodė — jis jau nekantrauja jo kunigystės. Kito- reikia Tačiau žmogus vis dėlto įbruko tą savo pinigą 
pasitikėjimo, pavesdamas rašyti jo vardu i*-ikus į j kias nuotaikas jis pajunta, kai seminarijos inspekto-1 jam tiesiai į kišenę. Karuža pasijuto, lyg karštos ūg

li ionų dolerių paskolos suteiki- įvairius pasaulio kraštus, o jie, štai, žiūri, rankas riaus kritiškos akys jį perveria. Jis savo vaizduotėje, nies jam būtų kas įdėjęs. Netrukus jis paslapčia tą 
a t J , f v t i T v ^ r ^ i v V kontei- išskėtė, kain įų valdovą ir tokį nuoširdų glo'-vją de- kartais bandydavo isnėti inspektoriaus mintis: "P*- Į pinigą išsiėmė ir įdėjo į bendrą aukų indą. 

* Z J * ^ d < T s s £ » ^ į ^ i a ^ S sartą, i e t o S ^ o d i ^ g i ^ pagoniška- ant laužo . ^ s u aFtai2est^ja«aa|*«diJuok te čia, kiek ta nori. Tas padės tau būti j (Boffeqgiaa> 
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DRAUGAS šešradiemV 1Q77 ~ 'm*r*&<> m*n. V* 9. VLKO —JAV LB V/1BYE 
PASITARIMAS v 

Lapkričio 12 d. Philadelphijoje 
jvyko VLIKo ir JAV LB krašto 
valdybos pasitarimas. Tai ant
ras šiais metais šių institucijų va
dovų pasitarimas. Pirmasis įvyko 
sausio pradžioje. V l i K u i pasita
rime atstovavo pirm. dr. J.K. Va
liūnas, vkepirm. dr. B. Nemic -
kas ir finansų tvarkytojas A. Ve-
deckas. JAV LB krašto vaidybai 

minimas, tikimasi, padės išveng
ti visuomeniniame gyvenime ne
reikalingo erzelio. 

Gyvas diskusijas sukėlė pasta
bos dėl VLIKą sudarančių grupių 
pastangų šių dienų jaunimą per 
partijas angažuoti laisvinimo 
veiklai. Nuomonės išsiskyrė, kai 
kuriems LB atstovams abejojant 
dėl sėkmingumo ta: įvykdyti, gy 

C L A S S I F I E D G U I D E 

atstovavo pirm. A S . Gečys, Kuk.! venant ne savo valstybėje. Jų tel
ūry bos pirmininkas J. Gaila ir 
Vis. reik. tarybos pirm. A M . 

[ Zerr, vicepirm. R. Česonis ir F. 
Andriūnas ir valdybos nariai A. 
Gailiuiis ir B. Vaškaitis. 

Pasitarimo metu plačiau pa-
! liesta lietuvių žmogaus teisių ko-

Šviesa iš šviesos — fotografikos paroda atidarjta specialiai aukštes- • m i s I ? o s veikla, pasiruošimai Belg-
' rado konferencijai, svarba siekti nia<ai Marijos mokyklai Chicagoje. kurią lanko per 1-100 studenčių. 

Nuotraukoje matome tos mokyklos meno skyriaus vedėją ir dėstytoją 
kazimierietę ses. Rosanne ir dail. Mikalojų Ivanauską — to naujojo 
meno "Šviesa iš šviesos" kūrėją ir autorių. To meno technikos ir jo pas
lapčių demonstravimas bus lapkričio 29 d. tos mokyklos meno auditori-

?iksnių pasireiškimų 

joje. Parodoje išstatyta 21 kūrinys, o per demonstravimą bus parodyta : 

koordina
vimo. Sutarta bendrai veikti, or
ganizuojant teisinę pagalbą ir 

į viešąją opiniją padėti Sovietų 

daugiau 160 skaidrių 

LITUANISTIKOS INSTITUTO SUVAŽIAVIMAS 
Lituanistikos instituto (LI) VI-

sis suvažiavimas įvyko lapkr. 24 
d. Jaunimo centre, Chicagoje, III 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
skalėje. Jį atidarė ir pravedė LI 
pirm. dr. Jurgis Gimbutas, sek
retoriavo Genovaitė Bijūnienė iš 
Kanados. Pirmininkui pasveiki
nus susirinkusius, prisiminti ir 
pagerbti pastaruoju metu miru
sieji LI nariai: a.a. Andrius Bal
tinis, Pranas Skardžius, Leonar-

naujų darbų paminėtini ruošia 
i 

suimtam disidentui Viktorui Pet
kui. JAV LB atstovai VLIKą pa
informavo apie krašto valdybos 

j dedamas pastangas su ALTos va-
! dovais susėsti prie pasitarimų sta-
! lo, apie vedamų su ALTa susira

šinėjimų eigą ir su JAV LB — mi veikalai: Liet. išeivių 1975-76 
m. bibliografija, daugiau kaip j ALTos siūlymais esamai tarpor-
1000 puslapių apimties akademi- į ganizacinei įtampai pašalinti 
nė Lietuvos istorija, LI suvažia-į Svarstant santykių su kraštu 
vimo darbų tomai. Spausdinama | klausimą, abiejų valdybų nariai 
ar ruošiamasi spausdinti prof. M. 
Biržiškos "Lietuviai studentai 
užsienio universitetuose XIV-
XIX a.". Lit. instituto darbų rV t. 
ir kt. Studijuojamos galimybės 
išleisti mūsų dailininkų darbų 

das Dambriūnaš, Ignas Sakalas, i monografijas, s tr . rinkinį anglų 
VI. Jakubėnas ir Vladas Juodei
ka. 

Dr. J. Gimbutas apžvelgė in
stituto veiklą nuo pereito suva
žiavimo ligi šių dienų. Naujais 
instituto nariais buvo išrinkti: dr. 
J. Cadzov, Alf. Sennas, Jr., 'kun. 
J. Vaišnys, A. M. Jurašienė, dr. 
Alf. Kulpavičius, dr. J. Pikūnas. 
dr. A Sužiedėlis, kun. dr. K. Tri
makas. L>. Robinzonas, J. Le-
vinas, dr. VI. Juodeika. A. T. An
tanaitis. Ant. Girnius, dr. P. Ma
žeika. Iš narių korespondentų į 
tikruosius narius pervesti: K. Gir-
vilas, K. Baltramaitis, V. Žemai
tis, L. Šimutis, G. Bijūnienė. Šiuo 
metu institutui priklauso 112 na
rių, jų tarpe ir neseniai garbės 
nariu pakviestas dail. Adomas 
Varnas. Instituto prezidiumą su
daro: J. Gimbutas, prof. S. Sužie
dėlis, <5r. I. Užgirienė, dr. R. Mi
siūnas. V. Trumoa. Sutvarkytas 
LI archyvas, archyvinė medžia
ga perduota saugoti Pasaulio liet. 

pnejo prie vieningos nuomonės, 
kad 1974 m. White Plains Lietu
vos laisvinimo veiksnių konferen
cijos priimti nutarimai yra geri ir 
atitinka dabarties laiko dvasią. 
Veiksniai turėtų mūsų visuome
nei dažniau juos priminti. Pri

kalba apie M. K. Čiurlionį, dr. 
T. Remeikio 4 0 0 psl. veikalą 
apie Lietuvos rezistenciją (ang
lų kalba), tautosakos rinkinius, 
psichologijos literatūros lietuvių 
kalba. 

Dr. V. Keblys pateikė prane
šimą apie LI ryšius su Baltų dr-
ja ir galimybes spausdinti mūsų 
studijas jų leidinyje. Dr . T. Re-
męikis pranešė apie steigiamą LI 
knygų leidyklą, džiaugėsi, kad 
mūsų fondai ir visuomenė yra 
dosnūs, remia lituanistinių dar
bų leidimą, kad LB vadovybė 
nuoširdžiai bendradarbiauja. Ra
gino skyrių vedėjus ir narius pla
nuoti veiklą, ruošti darbus. 

'"Lituanistikos darbų" redak-j 
torius dr. V. Maciūnas pranešė,! 
kad IV darbų tomas jau paruoš
tas ir pradedamas spausdinti. Iš
kėlė reikalą paminėti d r. J. Ba- j 
sanavičiaus 50 m. mirties ir Lie- j 
tuviu mokslo dr-jos Vilniuje 70 ! 
metų nuo jos įsteigimo sukaktis-. 

Diskusijų metu iškeltas reika 

darbingas. Nebuvo jame tuščių 
kalbų. Iš įvairių JAV ir Kanados 
vietovių buvo suvažiavę 4 3 na
riai, jų tarpe visi 13 LI tarybos 
ir visi 5 prezidiumo nariai. T o 
kio didelio narių skaičiaus dar 
nebuvo nė viename LI suvažia
vime išeivijoje. Lapkričio 23-27 
dienomis dar buvo visa e i lė litu
anistinių paskaitų, skaitytų sim
poziumo schemoje, kuriomis taip 
pat visuomenė labai domėjosi. 

d* ; 

gimu, išeivijoje partijų egzisten
cija yra pasmerkta pražūčiai. 

Valdybų pasitarimas praėjo 
nuoširdaus bendradarbiavimo 
dvasioje, nevengiant atviriau pa
sisakyti rūpesti keliančiais klau 
simais. Pritarta siūlymui daž
niau kviesti .laisvinimo veiksnių 
konferencijas, jas papildant ir 
panašiais dviejų institucijų pasi
tarimais. Pasitarimas truko apie 
tris valandas. — A n . GI. 

B E A L E S T A T E 

ITVO BKACH. FLORID% 

Prie Atlanto 8 butų (5 apstatyti) 
3-jų metų tvirtos statybos, ispanų 
stiliaus pastatas. Parduodamas tie
sioginiai s u 25% įmokejimu. 

Skambint (305)) 1-626-OS65 

Labai erdvas 2-jų aukštų mariute 
2 po 6 kamb. Geros pajamos. Nauji 
kilimai. 2 maš. fraražas. Marąuette 
Pke. 

Geras namas, dar geresnes peja-
mo*. 3 butai ir biznis. Brignton 
Pke. Paskubėkite. 

S I M A I T I S R E A L T Y 
į j P B p a i — Incomo Tas 

£*51 W. «Srd S t r e e t — 436-7978 

B I A L 1 B I A I I |HBLF WANTED - M O n S Y B 

5 meta. 4 Uoksus botai po I W< 
4 kamb. Kabinetų virtuvės. Kera
mikos vonios. Sausas rūsys. Nuo
ma $260.00 už butą. Namas Oak 
Lewne prie 97-os vii Cicero, Labai 
gera vieta. Geras namas. Geras 
pirkimas. Reikia parduoti. 

D Ė M E S I O ! 

Chicagos žinios 
S N I E G A S 

Chicagoje nakčia į penkta
dieni prikrito daugiau kaip 4 
incai sniego i r temperatūra bu
vo žemesnė n e g u normali — 3 1 
laipsnis i š r y t o . 

FILMAS S U BARIŠN1KOVU 

Chieagos k i n o teatruose rodo
mas filmas "The Turning Point", 
kur dalyvauja i š Sov. Sąjungos 
pabėgęs baleto šokėjas Michail 
Barišnikov. 

ŽUVO V I S A ŠEIMA 

Chicagos priemiesčio Hoff-
man Es ta te s gyventojas G. J. 
Brady i r penki jo šeimos nariai 
užsimušė, kai jų lėktuvas pra
važiavęs nusileidimo taką ats i 
daužė i mūrą. Nelaimė įvyko 
prie Beckley, W. Va. 

Priimsiu ir nuoširdžiai prižiūrėsiu 
globos reikalingą asmenį. Susitari
mui skambint 737-8375 

PBOGO& — OFJPOBTCAITIEfr 

BROKERIS P. ŽFKBAKIS 
PB 8-6816 

Savininkas parduoda 4V2 kamb. 
mūr. "raised ranoh" namą. Centr. 
oro vėsinimas. Įruoštas rūsys. Kers-
oukos vonia. Visur kilimai. Garažas-
3»-ta ir KOlmar. 735-&41 

• to Bve4o and take eave ef 
•žvalia kady. Will provide room, 
board and salary. Cail after 6:30 

p. m. 434-9589 

WANTED DEALERS to 
sprayed foam msalation m old ^ 
new buildin«i». Tremendous energy 
saver. Every bome and building 
ovner can use i t , and can save up 
t o 50% of their heating bflls. We 
are the only mannfacturer tbat 
trems how to inst&li with on tbe 
Job training and by factory eat-
perienced instailers. N o f ees of any 
kind. We are interested onry in 
selling this f oam insulatioc tbat tre 
manufacture. Can be apphed ali 
year round. Write: 

LMPEBIAL COATINGS AND 
CHEMICALS 

4700 Wfesahicbon, Ave, 
PhiladHphia, Fa 19144 

Mr. 

M 

Waira — (215) 844-0706 

I S C E L L A N E O C 1 

•mutmmiHuimiriitiiiuiiiiiutMiiiHHii 
M O V i N G 

SERSNAS perkra.sto baldus ir 
Šjįįįm Ir H ioU miesto lei-
tr pikas spdrrada. 
m — * \ 5-806S 

iiilIUIIIIIIIIIIIUJillMt 

PACKAŠE EXJPRESŠ AGESCE 
M A B U A N O B I C K I E N e 

SIUNTINIAI l LIETUVĄ 
U b a i 

TEL. 

Enrtąios_ 
w. e» m* ^ J - f ^ ^ 

uiiiiiiiiiiiimiiHiuiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiHii 
V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

TTVf r:V PARK ST. GEORGE 

ED6EVYATER WALK 
Luscury 1 & 2 Bedroom 

JMRTMENTS 
• Wooded Lake Area 
• 2 Baus Available 
• Gas, Heat and Cookmg Inct 
• Dekixe Appliances, Inclnriing 

Disfrvaasher 
• Dual Dining Areas 
• Air Conditioned 
• Choice of Sfaag Carpetmg 
• Large Bateooy 

Models Opea Every Afternoon 

6000 Vest on I67th S t 

TeL - 532-62B0 

BEAUTICIAN NEEOiO 
FuU or Part Tim* 

Esperienced - Salary, plūs com-
caission. Paid Vacation. 

(5600 North) 
GaBd61-415» 

EXPER'D WAITR£SSES 
For day and evemng snift. Eaccefi. 
benefits & condUions. Apply 

GREEN O AKS E E » P AURANT 
9511 S. «©**>, Oak Lawn, BL 

TeL 422-144* 

KITCHEM HELPER 
General Kitcben duries. Dependable 
and raliable. WU1 rrain, Ignatz & 
Mary Grove Inr 

Nortiibrook \ r*& 
TeL 824-7141 

WANT RJI's UP-5T& & 
NTRSES AIDĖS 

to work in the nearby suburbs. AU 
sbifts full or part t ime R-N. — 
$7^0 per hour. L, P- N. $ 5 5 0 
per hour, aidės — $3.50 per hour. 

CALL 745-0774 

, i 

MARQUETTE PARKE 
5 kamo- murims. Gazu šildymas. 

Garažas. $19,750. Arti 71-os ir 
CampbeiL 

Mūrinis — tavaraa h* 2 aoauu Ge
zu šildymas. Žemiau $40,090. Arti 
71-os ir CaJtforaia. 

BUTŲ NUOMAVBMAS 
pirkimas — Pardavimaa 

Valdymas 
Drsndunal — Incmne Tax 

Notamao — Vertimai 

REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

•455 So. Kedzle Ave. — 778-2233 

Si 

GENI OFFICE W0ftK 
G E N E R A L OFFICE W O R £ 

No previous exp. neceasary. We wiU 
train it you are -winirtg to learji. 
lik© to vrorls. with figures, faave neat 
baa<lwriUag and are a n accurate 

tĮrpist. 

Please Can MR. M A Y E R 
Moo-Pri, 8 a. m. to 4:43 p. m , 

2 6 3 - 4 4 3 8 

i.vmmt* m 
HELP WAyTED - VYBA* 

i 

M.LS. 
M A K Q L ' K n i : P A R Š E I R 

PIETVAKAR1TJOSE 

A A 

ALEX KASPUTIS 

kultūrininkas Juozas Mažeika j 
įteikė Institutui pradinę 200 do-
lerių auką Juozo Būgos tautosa- ! 

kos darbų leidimui. Iškelta ir dau į 
giau kūrybingų sumanymų. 

Organizacinis LI narių suva
žiavimas, kurio visa programa tę 
sėsi tik dvi valandas, buvo pirm. j 
dr. J. Gimbuto labai sklandžiai 
pravestas, planingas, kūrybingas. 

V/ 

archyvui. Išleisti 5 numeriai biu-
letenio nariams.Jšle:stos 4j<ny- las'parnirįu Vi iniau7u^iverJte-
gos: 1973 rr 1975 m. suvaziavi- tQ 4 0 0 m e t ų s n k a f a į C h i c a g o s 

mo darbai. A. Aleknos knygos 
apie M. Valančių fII laida), P . 
Gaučio paruošta "Lietuvių išei
vijos spaudos bibliografija 1970-
1974". Trijų naujų knygų rank
raščiai šiuo metu yra spaustu
vėje. LI darbų leidimą gausiai rė
mė Lietuvių iondas. Devenių fon
das, Vydūno jaunimo fondas, M. 
Morkūnas, kai kurie asmenys. 
LF pažadėjo 1.5.000 dol. pašaipą 
Lietuvos istorijos išleidimui. Kun. 
J. Prunskis paskyrė 1000 dol. li
tuanistinei premijai. Ruošiama-
Lietuvių literatūros istorija anglų i 
kalba. Simpoziumo darbuose LI j 
nariai ypač aktyvūs: iš jų tarpo į 
27 skaito paskaitas. 

Po to buvo LI skyrių vedėjų | 
pranešimai, kuriuos pateikė J. j 
Dainauskas (Bibliografijos ak.), 
dr. Mickūnas (filosofijos), dr. J. i 
Puzinas (Istorijos), dr. A. Kli-Į 
mas (kalbos) , dr. Br. Vaškelis 
(Literatūros), dr. I. Užgirienė 
(Psichologijos ir pedagogikos). 
Ant Mažiulis (Tautotyros bei 
kraštotyros), dr. D. Krivickas) 
(Teikės ir sociologijos). Iš jų ma- j 
tyli, kad kai kurie skyriai bei sek
cijos labai intensyviai dirbo. Iš j 

Gyveno 4050 S. Francisco Avwate, Chicago, Illinois. 
Mirė lapkr. 24 d. 1977, €k30 vat ryto, sulaukęs 51 m. amžiaus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Stephen ir 3 anūkai, motina 
Gimė Chicago, Illinois. 

Betty Pukel. sesuo AdeUe Zunas ir jos šonus Wayne su Sermą, brolis 
Frank Kasputis su žmona ir jų duktik Franeine Fhurer su šeima, ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Kūnas bus pašarvotas sežtad,, 5 vaL vtk. Lack-Lackawicz koplyčioje. 
2424 W. 69 St. 

Laidotuvės įvyks pizmad., lapkr. 28 4L i£ koplyčios W3Q vai. 
ryto bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: g minės, draugus ir paiytfaavi* da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sunos, motina, anflkil, broBs, sesoo ir kiti giminia. 

r>ėl informacijos skambint teL RE 7-1213 arba 6S2-5246. 

3. B U B N Y S — Tel . R E 1-SKM 
ilIMHtHlilIMIIIIilMilNIlHIIUlHHItHHIIIH 

iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniimiiiiniinnmmtm 
Ivairtu prekin paaMnktaaai oebr*a-

" Ktel iA m t e o rtnndSMo 
' COSMOS PABCEZA FAFKES8 į 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
tSSS S. Halst«4 S*.. Ctatc««o. QL M«M0 \ 

4501 W. «Mh S*., CMeaco, VL ' 
Telf-f.: 92S.27S7 — 2S4-SS90 

IIUIIU1IIIIIII 

\ 10% — 20<% — S0% ptgtaa mokStĖt 
o i apdraad^ nuo ngnt»w tr antomo-

i boto paa 

FRANK ZAP0LIS 
S20SįĮ WeM 9ĮĮUt StM«« 

liuiiuiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiii 
STATOME NAUJUS NAMUS 

Atliekame 
*eaų namų pataisymus. 

PETRĄ L'SKAS 
O O N S T R l ' C n O N COMPANY 

TeL — 841 7564 
Skambint po 6 v a i vakaro 

11UU1 

HUMAN 
RIGHTS 

for 
SADŪNAITĖ 

« LITHUANIA 

I 
Pabaltiečių 2ygyje už žmogaus Teises, Wmhinghma, rtaufattT daiyviu nešė tokias 

plakatus. Plakatai ant storo popieriaus, 6J c par 91 cm. Tok} plakatą galima Jsigyt 
siunčiant bent kokią auką Lietuvių Katalikų Religinei Šaipai. 351 Hlgbland Boclc-afO. 

N. Y. 11207. Aukos noiašomos noo JA.V. 

sroinurai i UET0V& 
ir kitus kraštas 

KIDZINSBAS^ 4MS An*er A** 
c*mvK m. Mass. MM. nutm 
«miimiimillHIHIIMIHmMHIIMMlHIHiM 

i MHWIHWIHM»»IBmiBHmilMlimW1IHlH 
NAMM APtILOYMAS 

TSIMUI neartu* tr sudeda aantas 
j dtoa. ¥U0s* t T a i a o nupfa •* 

perdirba dSt da(t«u |drda VSS«V«M i 
į lytaTiu. MatJMJį — 

A. B A N Y S — TeL 4f>-SM6 
(minimumu 

Budraitis Reslty Co. 
DBATD1MAI ĮVARČIŲ SOfiEC 

BLTT \T?OMA\TMA» 

Parinksime nuomininkus 

4 2 4 3 W, 63rd S t , teL ;6?-©eW 

VIENOK MARQUETTE 
PARKAS GRA2US 

HABDĮV.VBE CLERK 
40 bours no nights or Sundaya. 
Good pay with future. Fringre be
nefits. Free parkisg. £xcel lent 

traasportatton. 

Al or Leon 
S33 S. Halsted St. — 263-3560 

WeyerAssistant 
Macnine builder needs person with 
mechanica! background to learn wekL 
ing 8c assembie madnnes. Steady vork 
& good benefits. We will train. CaD 

W A L S H PRESS & DDE OO. 

TeL 378-6700 P O B A P P T . 

W0RKING F0REMAN 
AUTO BODY SHOP 

AS around man, pref erably esperi-
enced in all phase? of auto body col-
Usion and frame business. Top wages 
and top benefits for right man. 

DOL TON AUTO REBUODERS 

M4K Oneamod Road. Dohon. m. 

N . HI MI * < MECHANICS 

;'iS^*0M| Wt 

V I L I M A S 
O V I NG 

| va ir tq a te tnnm 

1 M . — S7S-1S8Z 

M. A. 1 1 M R 9 S 
saracRr P C B U C 

4289 So. MaplMTood, teL 254.74B9 
Taip pat darom) VERTZUAl. 
OTVINTV UUtvlattmal. DUdOBJi 

P t U E T T B f t a PRA£THUa įt 
kitokie htojakaL 

1? motą •nuek*. 2 auto 
mfir. garažas. Nupirkus tuoj galima 
keltia į grąžoj} Marąuette Pką. No« 
rinrieji prašom paduoti savo telefoną 
skubioms dervboms. 

2Ąų aukStą, « >,M*»ą. 2 
mtro garažas. Gabių ranką gaH 

būti atnaujintas, Marąuette Pke. Kai
ne $25,000 

pietų Brigbton Pke. Alumin. mcgai 
Atskiri gaso Šildymai Dvigubas ga
ražas. Dabar galite nupirkti už 31-000. 

Didelis mūro bungaiow ant plataus 
sklypo. Gazu Šildymas. BSarųuettB 
Pke. S2S.750.00. 

•ple $22.000 metinių pajamų, naujas 
stogas, gazu Šildymas ir elektra. Mar
ąuette Pke. Pinigingam pirkėjui kai
na — tai atra<Hmas. 

Dvletti butą, gelsvą plytą, 18 ma
tą aaoaerans namas ir ekstra dtdeasį šiems, 
muro garažas, f rengtas, beveik tre
čios butas, gražiam beismonte, daug 
kitų priedų. Greit gaiima užimti — 
vertas $60.000. 

Bl/iilo pufcybaii restoranui ar ofW 
••t, didelis patogna namas ant pla
taus sklypo Marąuette Pke. 4?,tt> 

Grąžas ptetus fklypas ir 
Marąuette Pke. Vertmgaa pirkėjui 

TRAILER REPAIRMAN 
Mnst know v/elding. JE^cperieoced. 
Good vrorking conditionfi. 

T. H. RYAN CABTAOE 
1501 N. 2.ir,b VVENTE 

Mebose Park. Dl. 315-0909 

Waated ezperienoed road aenaoe 
Uft trucb mechanica. Vaa & major 
tools furnished. Top doflar pay. 

CAlX896-»«55 

Valdb Reai b tate 
2628 W«f l l t t $*TB«t 

Ttl. 13T-T200 ar 797-8934 

— • ' 

U\XOMUJAMA — FOE B O i T 
• T 1 S j - T T T " I • T • • • • • - B I T T I - T r T T T r 

Hiroom. 2 botai SĮarcoetą; Pke, sa-
aognsiem*, nebrangiaL 1-me aukš
te. 5 ap*aa. kamb. Angliškam beav 

4 tt S anetatytu ppmkL 
nuo potvynio. 

476*1473 

ttNTJOMOf AMA — POB M O T 

ISNUOM. (Sceroje 5 kamb. (2 
mieg.) butas 2-me aukšte. Suaugu-

Atskiras centr. šildymam, 
863-9819 

Išnoom. npbrang^is b o t a s 

4 kamb. 2-me aukšte. Gage Pko, 
apyl. Pagyvenusiai porai ar pensi
ninkui Susitarimui skambinti i i 
ryto iki 12 v. ir vakare po 6 v. teL 

Telef. 476-4687 

4 kamb. butas Braškia* 
Pke. 47 ir Cabfotnia apyl. Suau
gusiems arba pensininkams. Be jy-
vufiuką. Skambint LA. 3-916^ arba 
367-0784 vakaraia. 

Išnuom. mieg. kambarys moteriai, 
prie šeimos, Lemonte. Galima nau
dotis visais buto patogumais. 

Skambint 257-5214 

ISRuem. 5 kamb. butas su SHutr.a ir 
vandeniu, pirmame aukota 

po 6 v. v. «ft«4S* arba 

"DRAUGĄ*. 



CHICAGOS ARKIVYSKUPIJOS LAIKRAŠTIS 
NEBEPRIIMS KOMERCINIŲ SKELBIMU 

"Draugo" ateitis ir bendros pastabos 

HICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS 

Toks pranešimas buvo pas
kelbtas praeitos savaitės laido-: 
j e "The Chicago Catholic", Chi- i 
cagos arkivyskupijos laikrašty
j e . Nuo 1978 m. sausio 6 d. lai
dos skelbimų skyrius nebepriims 
komercinių skelbimų. Savaiti-

skaitytojų, negu prenumerato
rių, nes kaimynai dalinasi laik-
iaščiu. 

Būkite Garbės skaitytojais 

Ateinančių mėnesių 'Drau
gas" kelia prenumeratos kainą, 

n i s laikraštis turės tik 24 ma- į PrideJam tik tris dolerius prie 
žesnio formato puslapius (ta- senų kainų. Nuo groudiio mė-
bloid). Skelbimai, liečia t ik baž- nesio kiekvienas prenumerato-
nytinius reikalus, bus ir toliau rius turės brangiau mokėti, 
talpinami. Leidėjai aiškinasi, ' Dabar nemažai skaitytojų pri-
k a d dės daugiau žinių, nes ko- ' deda po mažesnę ar didesnę 
inercinių skelbimų dėjimas labai auką prie mokesčio, bet šiuo 
pabrango. Darbininkų ir paš to ,metu nuoširdžiai prašom nenu-
brangumas verčia juos imtis to- i traukti aukų pridėjimo, kad pre
kių priemonių. Leidėjai steng- \ r.umerata yra brangesnė. Tokiu 
sis rasti kitur naujas pareigas: fcūdu dienraštis mažai laimėtų 
a r vietas skelbimų rinkėjams, į su kainų pakėlimu. Būkite ge-
Skelbimų skyriaus vedėjas An- i rl, kaip buvote pirmiau, ir pri-
thony Duffy bus paskirtas laik-! dėkite auką prie mokesčio, 
raščio biznio viršininko pade- \ Tapkite garbės prenumerato
je ju. rlal. sumokėdami 45 doi. uz 

NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS 

Lapkričio 18 d. Marąuette 
Parko parapijos salėje įvyko 
Lietuvių Namų savininkų drau
gijos susirinkimas, kur iam va
dovavo pirm. Juozas Bacevičius, 
Protokolą perskai tė Jonas Ston
kus, Susirinkimas minutės su
sikaupimu pagerbė mirusį drau
gijos narį Lukauską. Pirm. J . 
Bacevičius padarė pranešimą 
apie Marąuette Pa rko einamuo
sius reikalus — apylinkės sau
gumą, paduotą prašymą merui 
su keliais tūkstančiais parašų, 
kad apylinkei skirtų didesnę 
palicijos apsaugą nuo įvairių 
pravažiuojančių nusikaltėlių. Be 
to, jis pasidžiaugė, kad labai 
gerai pavyko rudens banketas, 
kuris su t raukė rekordinį skai
čių svečių, J . S tonkus aiškino, 
kaip galima pačiam įkainuoti 
savo nuasavybės vertę i r gauti 
nuosavybės apdraudą nuo viso
kių nelaimių. Komisijų prane-

Ii-, 
kuri 

pieriaus sunkumas 
pašto kainos nuo kiekvieno sva
r o sudarė tokias dideles pašto 

c k J ^ m u s padarė St. Pat laba apie 
apylinkės įvykius bei nuotai
kas. A. Ūselis pranešė, kad sa
vininkų suruoš tas rudeninis 
banketas davė rekordinį pelną, 
kokio niekad nė ra buvę. A. Šim
kus dėkojo visiems, kurie davė 

_ s 
Brazdžionis papasakojo, kad 
netoli Chicagos į pietų pusę 
apie pusantro š imto mylių Ga-

A. Duffy aiškina, kad padidė- prenumeratą 
j ę s Brazas ir pašto brangumas skelbsime visas aukas 
privertė panaikinti komercinius i prenumeratoriams prisiusime 
skelbimus. Tokia pat priežas- \ pinuką su Vyčio ženkleliu, k 
tis, kaip daugelis atsimena, pri-į galėsite prilipyti prie automo-
vertė "Life" žurnalą užsidaryti. į ^ o «" n a m u l a n g ° -
T a s žurnalas gaudavo daug skel-! Ateinančiais mėnesiais "Drau-
bimų, bet žurnalo didumas, po- i go" spausdinimas pereis į nau ją • J ^ ^ ^ ^ T ^ ^ 
nieriaus sunkumas ir aukštos sistemą, kuri vadinasi offse-; B r a z d ž i o n i s p a p a s a k o j o t o . 

t a" . Kadangi dar t rūksta nau- • 
joa sistemos darbininkų, kurie 

sąskaitas, kad būtų privertę lei-į moka lietuvių kalbą, negalima ^ ^£^ągįSuTELSk 
dėjus prašyti aukštų kainų | g rd ta i jvesti tą sistemą. Masi-
už metines prenumeratas. Šio- į n<* yra nupirktos ir beveik vi-
mis dienomis kai kurie žurna- į s,*> P i l n a i veikiančios. Šiuo 
lai skelbia prenumeratos kai- j laiku visos knygos ir žurnalai 
n a s atskirai nuo pašto kainų, yra spausdinami "offsetu", bet 
kurias skaitytojas turi pridėtij dar neprieinama prie "Draugo" 
pagal atstumus nuo išleidimo i spausdinimo. Greitu laiku pra-

4 d. Svč. M. Marijos Gimimo lie
tuvių šventovėje Marąuette Par
ke bus iškilmingos pamaldos. 
Lapkričio 19 d. Lietuvių Bend-
ruomėns atstovus, vadovaujant 
Kaziui .Bambukui, priėmė par. 
klebonas kun. Antana> Zakaraus
kas, su kuriuo tartas pamaldų 
reikalu. Kazys Barzd.u is pažy
mėjo, kad Lietuvių Bendruomenė 
šiais metais švenčia savo dvide
šimt penkerių metų sukaki! *r 
kad šią sukaktį iškilmingai mini 
dauguma lietuvių ko! nijų, kaip 
Hartforde, New Yorke. C'.evelan-
de ir kitur. Chicagos Vidurio 
Vakarų apygarda nori šį minė
jimą užbaigti ir prašo kleboną 
gruodžio 4 d., sekmadienį, atna
šauti šv. Mišias ir ta proga pa
sakyti pamokslą. Klebonas nuo
širdžiai išklausė atstovų pagei
davimą, pažadėjo gruodžio 4 d. 
10:30 vai. atnašauti šv. Mišias 

smrne ir TJB vienmęumn reikalą. 
Tą dieną pamaldose dalyvaus 

lietuvių organizacijų vėliavos. Ti
kimasi, kad į pamaldas atsilan
kys Lietuvių Bendruomenės vei
kėjai, tarybos nariai, gyveną Vi
durio Vakarų apygardos ribose. 
Šv. Mišių metu parapijos choras 
su solistais giedos giesmes. Sve
čiams bus rezervuotos vietos. Vi
sa tvarka rūpinsis Kazys Barzdu-
kas, Adolfas Šimkus ir Povilas 
Norvilą. 

Pokalbis su klebonu buvo la
bai nuoširdus, atviras ir naudin
gas LB ir klebonui. Kun. A. Za
karauskui už tai buvo nuošir
džiai padėkota. 

Chicagos lietuvių visuomenė 
kviečiama pamaldose dalyvauti. 

J. Janušaiti-

— Šiandien primygtinas rei
kalas — mažiau reklamos, kaip 
išlikti jaunam, ir daugiau jos, 

ir pasakyti pamokslą. Drauge pri- Į kaip išaugti. Gene Brown 

DRAUGAS šeštadienis. 19T7 m. lapkričio mėn 96 d 

A. t A. PETRAS KUNDROTAS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 

Mirė lapkr. 23 d.. 1977, 11:45 vai. vak.. sulaukęs 87 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 30 m 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Stanley, marti Adelle, 

anūkes Barbora ir Pamela, brolienė Frances Kondrotas su sei
mą. Lietuvoje 4 broliai ir sasuo, ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Velionis buvo garbės narys: T. Marijonų rėmėjų. Seselių 
Kazimierieeių rėmėjų ir Seselių Pranciškiečių rėmėjų draugijų. 

Kūnas bus pašarvotas šestad.. 2 vai. popiet Petkaus Mar
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 

Laidotuvės Įvyks pirmad.. lapkr. 28 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas i švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje 9:30 vai. ryto [vyks gedulingos pamaldos už velio-
nies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių ka
pines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, marti ir anūkes. 
Laid. direkt. Donald A. Patkus, t ei. 476-2345 

pašto stoties. 
"Draugo" brangėjimas 

Dienraščio "Draugo" atžvil
giu yra daug panašumo. Leidė
ja i stengiasi prilaikyti prenume
ra tų kainos kilimą, bet tokios 
vietos, kaip Kanada ir užsienis, 
labai pabrangina laikraščio siun-

dėsime spausdinti "Draugo" 
priedą offsetiniu būdu, paskui 
spausdinsime ir visą "Draugą". 
Tikimės greitu laiku duoti 
skaitytojams geresnį ir tobu
liau spausdinamą dienraštį. 

Greitu laiku reiks pravesti 
didesnį vajų aukoms rinkti. 
Prašome ateiti mums į pagalbą, 

timą ir, kaip visi tų vietų skai- j kai šauksimės tikrai didesnės 
tytojai žino, pašto pr is ta tymas ; pagalbos. Paiošiami nauji dar-
y ra gana blogas ir visada ge- bininkai ir pratinamės prie nau-
rokai vėlinasi. Kai kurie skai-j jos sistemos. Būkite kantrūs, 
tytojai skundžiasi, kad pašti-! kol prieisime prie visų tų pato-
ninkas jiems pristato laikraš- bulinimų. 
čius glėbiais, ne po vieną kas - ' Administracija darbuojasi 
dien. Visi tokie sunkumai tose nuoširdžiai dabar ir ryžtasi atei-
vietose gerokai mažina skaity- tyje duoti skaitytojams geresnę 
tojų skaičių. 

Beveik devyneri metai, kai 
a š trečiąjį kartą grįžau į admi
nistracijos pareigas, pašto išlai
dos buvo apie 1300 dolerių į 
mėnesį, dabar sumokama 3500 
i r daugiau, jei atsiranda mėne
sio bėgyje daugiau skelbimų. Į uostas. 
Jei ne dovanos iš prenumerato
rių, knygų pardavimas ir kiti 
darbai ir patarnavimai, kurie ei
na į "Draugo" pajamas, tai bū
tų reikalingos daug didesnės 
prenumeratos. Kadangi nema
žai pensininkų skaito "Draugą", 
kiekvienas kainos pakėlimas su
silaukia t am t ikro skaičiaus pre
numeratų nutraukimo. Dau
giau ir daugiau skaitytojų dali
nasi prenumeratomis su kaimy
nais. Taip pat turime daugiau 

spaudą. Prašome daugiau pa
sitikėjimo ir paramos ateičiai. 

P. P. Cinikas, MIC 
Administratorius 

— Kuo blogesnis praplauki-
mas, tuo labiau sveikintinas 

Thomas Fuūer 

P U S M E Č I U I 
$94.00 Cttcagoje 

$ 7 1 . 0 0 
Cicero je 

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

Amžius 62 Od 80 m. 
J. BACEVIČIUS — 778-2233 

6455 So. Kedzie Avenue 

i IKNERSPACE CONSTRUCTION COMMNY 
11700 S. Westeri Ave^ Cfctcago, IR. 

KTTOOIAMt LANGUS IR EOLTOOiHtt ĮIMTOS. 
ATLIEKAME VISOS RAMO BEMOKTO OttBOS 

IR TAIP PRTDA20BH 
Atliekame "Code Yiolation" pataisymu*. 

į Taisome centrinio apšildymo pečius, įdedaa naujus. 
Jok* fortas a d per aaaJbs acf par A M * . 

NEMOKAMI AFSKAKfAVIMA] 

Ofiso taL 2304SSS -
į arta kreipkitės j Altana <Te»y> Brik* H t 434-10*4 

Mūri tarnautojai kalba BHaTtttttf 

'HtIHUHilililIiillIUtillUHiMU 

vieta pensininkams jsigyti va
sarnamius a rba gyvenimui nuo
savybes. 

Artėja namų savininkų drau
gijos rinkimai. Iš r inkta nomi
nacijų komisija, kuriai pavesta 
surasti į valdybą kandidatus ir 
pravesti r inkinius. Į nominaci
jų komisiją išr inkt i : Balys Braz
džionis, Kazys Lekniskas i r 
Kostas Repšys. 

Paskutiniame namų savininku I 
pasėdy valdyba paskyrė apie Į 
200 dolerių spaudai : "Draugui" , ! 
"Naujienoms", "Laisvajai Lietu- Į 
vai" ir "Sandara i" , radi jo sto- i 
tims — Margučiui, S. Barkus i r 
Lietuvių televizijai. Į 

Susirinkimas gyvai domėjosi 
pranešimais i r kėlė įvairius 
klausimus. f kuriuos pirm. J . : 
Bacevičius atsakinėjo. 

J . Kaunas 

LB SUKAKTIS MARQUETTE 
PARKE 

LB Vidurio Vakarų apygarda 
gruodžio 3 ir 4 d. ruošiasi pa
minėti Lietuvių Bendruomenės 
25 metų sukaktį. Gruodžio 3 d. 
įvyks iškilminga akademija ir po
kylis Jaunimo centre, o gruodžio 

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

šildytuvų specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabinetai, Keramikos ir kt-
plytelės. Glasa btoeks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Kreip
tis nuo 7 iki 8 vai. ryto arba po 5 
vai vak. 

SERAPINAS — T78-0208 

iiiiiiiiiiiiiiiiHiiuiiiimimiiiiiiiiiiiimiiiii 

TELEVIZ IJOS 
M I G L I NAS TV 

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

i34fi Vi «9th SL, tol. 776-1486 
IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIUIIIIJIIIUIIIIHIMIII' 

l e t d l m v 
g r s t t a i 

Turiu Chloagro* miesto 
rHrhu ir užmiesty. Dirbu 
K&rantuotat ir sąliniiural. 

E L E K T R O S 
rVKDIMAI — PATAISYMAI 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4S.%* «. WIHM<>I»W A W . 927-3659 

KY \ FRl \ UIT L> GfiLLYl (1 \ 
THef PR H-4WC« ir PR *WlR34 
Taip pat naujoji Barboros ir 

Gene Drishių krautuve 
TWY PVI«A ŠTORF 

*»J* >oaUn*e*t rfW7, Oak Lawn 
TeL 409-LSLg 

- C*žiėe visoms progoms — 

A. A. 

SOPHIE DVYLIS 
OVERLING 

Gyveno S223 S. Kedvale Avenue. 
Mirė lapkr. 24 d.. 1977, 9:30 vai. ryto, sulaukus 85 m. amž. 
Ginte Lietuvoje. Amerikoje išgyveno $4 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Antoinette Gribus. 

žentas Aibert ir SUrila Gearon, 3 anūkai: James, Gearon, Bar
bara O'Meara su vyru Michael ir Donna Milich su vyru Peter. 
5 proanūkai, sesuo Katherine Žilinskas su šeima, ivogerka Bes-
3ie Poskey ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 South 
Wėstern Avenue. 

Laidotuvės įvyks pirmad., lapkr. 28 d. i Skoplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai, anūkai ir proanūkai. 
Laid. direkt. Evans ir Sūnūs, tel. 737-8600 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A. 

JONAS JONIKAS 
Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą tėvą. uošvį ir senelį, kurio netekome 1975 
m. lapkr. 23 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios buvo atnašautos lapkr. 25 d., 7 vai. ry
to St. Adrian parapijos bažnyčioje. 

Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pažįstanrus 
prisiminti a. a. Joną Joniką savo maldose. 

NuliOdf: Sferas Jurgis, dūkte Stefanija 
ir žentas Petras Simončttai ir anūkai 

Mylimai motinai ir seseriai 
I i II 

JADVYGAI IUKOŠI0NIENEI mirus, 
dukterį DALIĄ, brolį MARIJŲ KATILIŠKĮ, seserį G E N Ę 
MICKEVIČIENE ir gimines nuoširdžiai užjaučiame ir 
drauge liūdime. 

Birutė ir Vytautas Ignai 

PADĖKA 
A. t A. JONAS LAUKAITIS 

Mūsų mylimas vyras, sūnus, patėvis ir &enelis mirė 1977 m. 
lapkr. 14 d. ir buvo palaidotas lapkr. 17 d* Lietuvių Tautinėse 
kapinėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir r lydėjo į amžino pilsio vietą 

Nuoširdžiai iėkojame kun. kan. Vaclovui Zakarauskui už 
maldas koplyčioje, ir gedulmgas pamaldas ui jo sielą bei paly
dėjimą į kapines. 

Nuoširdus dfkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sie
lą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė, velioniui gėlių, pareiškė 
mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime jalimybės padėkoti. 

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Donald A, 
Petkui už malonu patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 
žmona, podukra 
tantas, anūkai 
notina, broliai ir kiti giminė* 

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 Ŝ Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN W E 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 7 3 7 - 8 6 0 0 
Tel. 7 3 7 - 8 6 0 1 

PETKUS 
MARQUbTTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR ŠONUS 
TBYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovenh i 11 6-2345-6 
I4I0 So. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AIKSTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI 

IJULX)TUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SS07 SO. UTUANICA AVE. Tat YArds 7-8401 

STEPONAS C, LACK (LACKAVYICZ) ir SONOS 
2S14 W. 2Srd PLACE Tet. VTremia 7-0671 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-121S 
11029 SontJmeat Highwmy, Palos H11K DU. TeL 974-44 ! • 

PETRAS BIELIŪNAS 

4S48 SO. CALIFORNIA AVE. M . LAfajetto S*W7* 

POVILAS J. RIDIKAS 
SSS4 SO. HALNTED STREET tH. T Arda 7-1911 

JURGIS F. RUOMIN 

SS19 SO. IJTI .%>H A AVE Tel. Y Arda MIS8-S9 

VASAITIS - BUTKUS 

1444 SO. Setb AVCL, CtCEBO. DLL. TeL OLymple H0OS 

| M a f l i i a a a a M i i H a a a a a a a i a a M 
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DRAUGAI šeštadienis, 1S77 m. lapkričio mėn. 26 d. x Osvaldas Braziūnas, gyv. 
1 Berisso mieste Argentinoje, Chi-

x Mokslo ir kūrybos stepo-' " * * g " m ė n e s i u s ^ak^°'\ 
ziumo bendriniame posėdyje ** t e

T
l e f o n u ^ " ^ ^ *?hmk<> 

praėjusio ketvirtadienio vakare ^ 3™y Ų* a t s " f g į ^ " 
J. Jurašas kalbėjo tema "Dra-! n o s t e k f o m f J f į ^ „ Š f 
mos veikalo kelias j sceną". T o - | P r o ? a J» ffhliM , ^ B H ? L ? 
mas Venclova - "Pasaulinės I* 8 * 1 * U u t u i n » **"» P l o k s t e l l u 

X Dr. Kazys Bobelis. Altos 

literatūros recepcija šių dienų 
Lietuvoje", dr. V. Kavolis 

kurias panaudos Argentinos jau- Į 
nimas. Po Pas. Liet. Jaunimo | 

Apie "mtetektualines k u l t ū r M : k o n S r e s o - k u r i s ' 3 * 0 **** 
p i n n i ^ k i - g ^ n r B e ^ j d e f o n n a c i J a , - ir dr. V. V ^ l ^ ? * » J ~ * ~ . £ H » 

IA^' •Liberalizacijos pabaiga Lietu į " ^ lietuviškomis dainomis ir! 
voje: žvilgsnis iš šono". Jauni- i A i n i a i s šokiais, dėlto prašo j 

do šiandien 3:30 vai. p. p 
tuvių visuomenei ir spaudai pa-, o • nlokšteliu ir « d d u narvežti i 
darvs pranešimą apie Belgrado j™) centro didžioji salė buvo, P l o k s r t f u a &1** parvežti i 

pilnutėlė klausytojų, kurie su -.Argentiną. j- _; 
dideliu susidomėjimu sekė aka-i x "Sontb.west ^ewa-Herald-
deminio lygio paskaitas apie j l a i k r a š č i o 2 4 * " * » * ^ ė t a 

lietuvio kūrėjo ir intelektualo nuotrauka Uetuvių jaunųjų de-
padėtį pavergtoje Lietuvoje.; m o k r a t u ^V*™ pasimatyme 
Simpoziumui vadovavo dr. R J su šerifu Richard Erodu, Nuo-
šilbaioris. Po paskaitų, kurios b u k o j e yra pirm. Edvardas 
užtruko apie porą valandų, bu-: š u m a n a s ' vicepirm. Pranas No-

rūšis ir sekr. Julija Bukaus
kaitė. Žinioje primenama, kad 
į naujųjų demokratų eiles kvie-

x Uršulė Skrebutėnas iš gįamį lietuviai nuo 18 iki 35 

konferencijos eigą ir savo tu-
iiėtus kontaktus lapkričio 27 d., 
sekmadienį. 11 vai. ryto Ame
rikos L'etuvių Tarybos būstinė
je. 2606 W. 63rd St., telef. 
778-6900. Visuomenė ir spau
dos atstovai kviečiami daly
vauti. 

x Juzės Daužvardienės, Lie
tuvos gen. konsulės. nuotrau
ką išspausdino informaciniam 

vo keletas paklausimų. Plačiau 
— vėliau. 

2 " 2 £ T * J Ž * ^ ^ ? ? ] * * m Parko netikėtai b u - ; m e t ų amžiaus. Tame pačiame 
H f i W Iri l o v\lrv*ii-»ii-\ *JA W I n ^ n i A t _ . - . _ _ _ ^ lapkričio i \ d. laidoje j v 0 skaudžiai susižeidusi ko ją, \ numeryje įdėta nuotrauka ir 

^ • Ų " f i * U . - C J M C K S 1 0 VT I VU*+- i o i i i c i i / t i o c i o r c r ^ o i i <•+ v / v r \ ? « 5 x a i . * wm—• 2 _ 

Herald 
apie Kalėdų eglutę JUCKSIO iri^et jaU jaučiasi geriau, stropiai aprašymas Alekso Tylenio, me-
pramonės muziejuje. Lietuvių; j ą gyčznt ^ ^ Prunskienei. ! no specialisto, 
pasirodymas, generalinės kon- y ^, Dranciškietė '; * V y t a i b *****»' ^gęs Pe-
sules globojamas, bus gruodžio i x oes. ai. Auna, prancisKiete. * i s ^ « « Z « Z J ^otitutn 17 d 7-30 vai vak Tain nat i r š v - J u o z a P ° Hgoninės admi- dagoginio lituanistikos instituto u a. t .ou vai. \ a x . įaip pat . _ ^ "^ ; ne^Mw„A\-r.\ ci^rrii. ^ o ^ •»« 

Dail. Giedrės 2umbakienės dailė3 darbų parodos atid arymo metu Toronte Prisikėlimo parapijos parodų sa-
ėje lapkričio 12 d. Dailininkes 3U paredes rengėjais, Kanados Lietuvių katalikių moterų draugijos Prisikė
limo parapijos skyriaus valdyba, ir parapijos klebonu. Iš kairės: R. Stabačinskienė. I. Žemaitienė, R. Sima-
navičienė, kun, A. Simanavičius, OFM, dail. G. 2umba kienė, A. Kuolienė, B. Sapijonienė ir B. Vaitiekūnienė 

Nuotr. O. Burdžiaus 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
GAUSŪS SVEČIAI 

SUSIPAŽINIMO POBŪVYJE 

neakivaizdini skyrių, dabar jau dedant, Jaunimo 

susipažinimo pobūvio globėjai D. C. Šis savo kondensuotame 
dr. Alinai Lipskienei, taip pat žodyje iškėlė knygos .autorių 

Praėjusi trečiadienį, Mokslo ir 5 5 Š S V a k a r ° v
g l ° * ė j a i " £ i k a i p 2 3 redaktorių, išdriką ir 

kūrybos simpoziumo dienas pra^ n j a i K*™**1 v b a n k e t o g1-©-; supažindino su knygos turiniu.; 

savo nariais, atvykusiais iš to- Į rai išnaudojo prieinamus šalti
nius, kurių nuorodose esą sužy-

. . , . bėjai Vilhelminai Lapienei. Su I Pasidžiaugė, kad autorius ge-
duoda daug žinių ir apie* kitų: n i s t r a t o r ė Mton' * • y™ a t v y - , n e a K l v a i z a i I u . sKynų, oaDar jaujaeoant, jaunimo centro kavi- •" 
tautybių kalėdinius pasirody- i ** aplankyti savo tėvelio J u r . | dėsto Bostono Utuanistinėje nėję buvo suruoštas susipažini- ^ ^ L R T ^ p i r m , 

S P u k e U ° * k a i t U " * " ^ ^Y^^Z^7^Č ft ?° ^ l K l ^ Leonarias Andriekus, y P J šil- ! mėta 1000 ar daugiau. Surinkta 
x Inž. Bronius ir Bronė Nai- « * ^ n t e s . Ji aplankė taip i ^ ^ ^ J ^ ^ labai, labai gausus būrys mokslo ir J 3 d S Izra-! daug duomenų, pateikta įdomių i " * * ^ ^ p a m o k s į pasakė kun 

. pat savo sergančią tetą Agnę 5 * * T ? » P ^ e k o s l a i š k * ra h c " men<> *«*»»* S v e c i . u ^ 0
r » eUo laureatas I. Meras ir poetas i faktų ^ V *"1"* ^ — aa^ 

gj'venančią §y. i*uviška juosta. j Europos ir to'irraausių JAV ir r 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Lietu\ių Fronto Bičiulių 
Los Angeles sambūris ndrusio 
bičiulio, a. a. dr. Zigmo Kungio 
atminimui \ Lietuvių Fondą įne
šė 170 doL Už visus mirusius 
Los Angeles LF bičiulius atei
nančių metų sausio 29 d. bus 
atlaikyta iškilminga suma, 
kaip tuo metu vykstančių poli
tinių studijų savaitgalio progra
mos dalia. 

— Vera ir Kostas Kalendrai 
iš Toronto, porą savaičių atos
togavo Daytona Beach, Fla., pas 
Skirgailus. Kostas Kalendra 
reprikl. Lietuvoje ėjo įvairias 
aukštas pareigas, ilgesnį laiką 
buvo apskričių viršininkas. Da
bar, nors sulaukęs apie 80 me
tų amžiaus, vis dar yra guvus 
ir geros atminties. 

V0KIETIJ01E 
— Rastatt LB apyL pirm. P. 

Gustainis, ižd. F. Andrijauskas. 
— Honnoveryje tautos šven

tė čia paminėta spalio 1 d. Šv. 
Mišias Šv. Kristupo bažnyčioje 

uiai, praleid? porą savaičių ma , 
lonių atostogų Havajuose, jau i Petrauskienę 
sugrįžo namo. Jie dalyvauja | šeimos v U o ^- ^mont^ m 

mokslo ir kūn'bos simpoziume. 
X Sol. D-iia Stankaitytė 

dainuos per muz. \1ado Jaku-
bėno \aeneriu metų mirties mi
nėjimą gruodžio 11 d. Jaunimo 
centre. Solistei akompanuos 
muz. A. Kučiūnas. 

x "Sun-Times" išspausdino 
kun. J. Prunskio laišką, kuria
me dėkojama už to dienraščio 
karikatūrą, nukreiptą prieš 
Kubos karių siuntimą į Afriką. | p | 
Laiške primenama, kad laisvoji; ^Ę 
spauda turėtų daugiau rašyti 
prieš Sov. Sąjungos imperializ
mą Afrikoje Ir prieš kolonia
lizmą Europoje. 

dek. V. Šarka. Parapijos salė-
ie Kalinauskienė. Vilkienė ir 

Sauthwė&t News-Herald*'| Kanados vietovių. x 
laikraštis ketvirtadienio laidoj 
išspausdino ilgesnę informaciją 
apie lietuvių mok3lo simpoziu
mą. Norintiems daugiau in
formacijų gauti, duotas adv. P. 
Žumbakio telefonas. 

x Oficialus Jaunimo centro 

Pobūvį pradėjo parengimų 

Ypač geri esą 1905 m. 
T. Venclova. Taip pat su na- j lietuvių revoliucinio judėjimo 
riais. atvykusiais iš toliau, su- j aprašai. Tačiau V. Trumpa Į Į Į ^ P * " 1 ^ ^ " " ^ . * " * 

įdėjo parengimų ^ ^ ^ inž.Tr"arch.! pareičkė ir" kai" kurių kritiškų į M?nf^m* **** ^ ^ ^ P T 
Stasys Jokubaus- l . .__ , , T. , . . . j * \ mimnkas dipl. teis. G. Pudymai-vadovas inž. 

kas, pasveikindamas svečius ir sąjungos pirm. arch, Albertas! pastabų. Jis suabejojo knygos 
. . . - .. . - „ , , . Kerelis ir Utuanistikos" iistitu-1 autor ius l a i W U s JSvedio-1 J į u t i m i s apie tautos šven-

pakviesdamas žodžiui Mokslo ir• . _ _ . j . , ,• • * *^. *« . i tės reikšme. Motervs pasveiki-
f . Z J i to pirm. dr. J. Gunbutas. Už-įjįmais del lietuvių tautos tau- ^ T . , , . . . 
kurvbos simpoziumo pirm. dr. , . . . . .- a-, - . į^, lz7\ . . ,.. „• .> no neseniai iš Lietuvos atvyku-
^ : , -•- , - ,. daromąjį žodi tarė dr. R. Šil- i timo atgimimo pradžios, įsreiš- ? „ „ » ^ I > U Y Į » «wvjr«.u 

kė skirtingą nuomonę dėl Stc- į ̂  Gaaunų šeimą, Įteikdamos 

K. Ambrozaitj. kuris savo trum
po sveikinimo metu supažindi- ba joris. 

direktoriaus pareigų perdavimas \ no su eile komiteto narių ir | 
naujam direktoriui kun. A. į svečių. Po to meninei daliai at- ; paaukojo Lietuvių inžinierių ir 

I lvomo* žemės reformos, dėl Hil-1 & d o v a n ė l C su gėlėmis. Gasiū-
Maistą nemokamai pobūviui | fj£n<Tn wtgMtąkgm Z V»i m,ri.ta I ** padeklamavo eilėraščių. ,• ferdingo politikos ir kai kuriais , 

! kitais klausimais. Tačiau vie- | J^nimas taip pat deklamavo 
Saulaičiui bus gruodžio 4 d. į likti pakvietė Aloyzą Baroną. Į architektų sąjunga, gėrimus tu- j ™~* " ^ ^ " " „ n t ^ ^ r ^ ! ir dainavo. Netrūko ir linksmo-
^ ,̂ >i ^ ^ iL. n~~ T_.._i—.1^ v r^ ,„:i.i T_-,:.,:,._ i... f.xa« „:..w;„ ^„f,ra ,„^5«4 j noks ar kitoks nuomonių skir-|_.__ „_,,._ , . . . . . . ._ 5 vai. p. p. per metinę Jaunimo j Rašyto jas paskaitė keliolika hu-nėjo pirktis patys svečiai. į 

tumas nenuvertinąs centro vakarienę. . jmoristinių eilėraščių, buvo šiltai Šiaip į pobūvį įėjimas buvo ne-
x Jadvyga Kunmckfcnė, bu-Į sutiktas ir turėjo paskaityti j mokamas ir galėjo jame daly- j 2 ? t - . « * » ^ ^ ^ £ 

vusi uoli visuomenininke, įvai-1 priedo. į vauti kas tik norėjo. Pobūvio 

veikalo: 
turinti 

būti ne tikrai kiekvieno lietu-

Chicagos lietuvių choras 

X Andrius Krygelis, Liths 
futbolo komandos narj-s ir Circ-
le Campus žaidikas, laimėjo šiais 

naujas adresas: Kenmore Bldg„ draugų turėjo progos atnaujin- Į Knygos autorius Pr. Čepėnas įfa^ XI. 14 pjalaidota Fawk 
remia į Apt. 502. 2850 — 59th St., So.,įti pažintis, pasidalinti moksnnė-| dėl sunkios žmonos ligos nega-| n e r kapį„ėse. Mirė širdies liga, 

išlaidas Pirmyn j šeštadienį, lapkričio 26 d., s a l ė - 1 s a v o dienraštį. Ir dabar, gavusi į Gulfport, Fla. 33707. Ji yra ii-; mis, kultūrinėmis ar visuomeni- j Įėjo dalyvauti jo knygos šven-1 n g i a u gįrgug^ į^^ y^Ę buvo 
balių su linksma|-je Senatorius Savickas v r a ' k a l ė d i n e s korteles, atsiuntė lOjgametė "Draugo" skaitytoja ir nėmis aktualijomis. L. GaL j tėję, tačiau iš Worcesterio at- j paraiyžuota. Kilimo šiauliškė. 

"Pirmyn** stato Offenbacho i metais "sen. Frank Savicko pa-
"Hoffmano pasakas" 1978 m. j ̂ j^ stipendiją. Ji bus įteik-
balandžio 29 ir 30 d. Padengti j ta jam per Liths Futbolo balių 
šio spektaklio ""-*•" *M 

choras ruošia 
programa, šampanu ir šilta va
kariene gruodžio 3 d., 7:30 v. v. 
Vyčių, salėje. 2455 W. 47 S t 
Dėl rezervacijų prašome skam
binti Zinai Pocienei teL 960-0291. 

(pr.). 

x Parduodamas iš Lietuvos 

rių darbų rėmėja ir geradarė, 
lapkričio 26 d. mini savo gražią 
gimimo dieną. To proga dau
gumas jos bendradarbių ją 
nuoširdžiai sveikina ir linki 
sveikatos. įi:. 

x Dr. Elena Liatukienė, Wa-
shington, D. C , nuolat 

Vakaro metu buvo padėkota I metu taip pat daugelis įsigijo! 
i ir Mokslo ir kūrybos simpoziu-

X Petronėlė Seniūnienė, žino- '< mo leidinį. 
ma Lietuvos Dukterų draugijos' Pobūvis praėjo išskirtinai ge-
veikėja, g>venusi Chicagoje, šią rai, buvo gerai suorganizuotas, 
savaitę išsikelia į Floridą. Jos daugelis mūsų mokslininkų ir jų 

vio knygų lentynose, bet ir vi
sų skaitoma. 

{. L Šmulkštys pristatė dr. A. 
Šabanienę, kaip lietuvę gydyto
ją ir dosnią mecenatę, dėkojo 
už auką. 

šios dalies, kurios iniciatoriais 
buvo Jakobas ir Gasiūnas. Liau
dies dainas dainuojant, pianinu 
palydėjo mokyt. M. Birštonaitė. 

AUSTRALIJOJE 
— A. a, Ona Kimontienė (Ra

gauskaitė) mirė lapkričio 10 d. 
Šv. Vincento ligoninėje Mel-

! bourne, sulaukusi 71 metų am-

pendijas Ed. Sinkui 
KaunaiteL 

praeitais metais paskyręs į t i - : d o l e r i
< į r

a u k a - J g į • * * 
ir Daliai! X MKova su slderoze maistdw. 

i Šiuo klausimu bus Ahrudo pra-į 
•nešimas Lietuvio sodybos paž-

X Leokadijos Braždienės Ca- j monyje šį sekmadienį. Pra
sideda nuo antros valandos po 

nuolatinė rėmėja. Atsisveikin-1 
dama su čikagiškiais. lankėsi | SUSIPAŽINTA SU 

.vyko jo duktė dr. Ina Užgirie-1 P a l i k ' 0 ^ ^ A d o i f ą > s ū n u j y . 
NAUJŲJŲ | nė su vyru dr. Vyt. Užgiriu, | ̂ ^ (juk^g 1EleDą Tomkevi-

! tering Service. Paruošiame sve-
1 čių stalą su lietuviškais ir euro- pietų. Bus užkandos. 
pietiškais valgiais. Pristatome į kiami. 

naujas moteriškas tautinis kos- T> J 
.. J* . , ,. „, f w namus. Padavėjos pagal parei-
tiumas ir karoliai. Skambint ! u i o u. i • , i.-
ooo i e=o OJKUUUUM. kaiavimą. Susitanmui skambm-
<2Sz-lbo8. (sk.) 

"Drauge'*, atnaujino prenume
ratą ir paliko didesnę auką. 
Dėkojame. 

X Jonas Miškinis, Rochester, 
Visi lau-JN. Y., artimas "Draugo*' ben

dradarbis, dėkodamas už kalė-

LAIKŲ LIETUVOS ISTORUA" Į čikagiškiai brolio vaikai — Al 

x J. ir E. Indriūnai, Whea-
ton, DU mus maloniai pasvei-

ti: 778-2030, 71st St. Delicates-j kino, atsiųsdami 10 doL auką. 
X Amerikos Latvių Jaunimo'sen arba 925-0003 arba i Nuoširdžiai dėkojame. 

S-gos 25-rių metų Jubiliejinis į 925-1533, Braždienės Swan-' 
Kongresas įvyks Pick-Cousrees 
viešbutyje lapkričio 24—27 die
nomis. Jubiliejinis balius įvyks 
šeštadienį, lapkričio 26 d., 8 vai. 
vak. viešbučio didžiojoje salėja 
(The Great Hali). Auka 8 dol. 
Sekmadienį, lapkričio 27 d. Chi-
cagos Latvių Jaunimo sąjunga 
ruošia šampano pusryčius Lat
vių namuose. 4146 N. ELston 
Ave, Auka 3 dol. (pr.). 

k2iiiiiiHMiiiMui*MiiiiiiiiiiMitimniiiimrš 

son's, 2502 W. 63rd Str. (pr.) x Antanina Dambrauskaitė, 
Miami Beach, Floridoje, Lietu-

X WEISS TRAVEL BU- j v o s operos solistė, mus maloniai 
REAU INC., 4837 W. Irving j pasveikino, atsiųsdama auką. 
Park Rd., Chicago, DL 60641 
turi visą eilę grupinių skraidų į 

Ačiū. 

X Sol. Laimos Stepaitienės 
Europą. Orientą ir taipgi į Mek- | d a i fc ^ ^ o k š t e l ė 
siką. Karibų salas bei Kalifor 
niją ir Floridą. Rezervacijos 
su viešbučiais ar vien tik skrai-
dos nuo 1 iki 18 savaičių. Visais 
kelionių reikalais kreipkitės į 
mus. Pareikškit savo pageida-

-S'vimus, mes padarysim rezervą-
1 ^TACC'C P A v U i n M C S i cijas ir atsiųsim bilietus. Skam-
1 O l A O C j r A O n i U n O Ijbmkit R, Raslavičienei (312) 

| Kūdikiams ir vaikam* Į j 5 4 * - 6 4 6 6 - <**•>• 
I rūbų krautuvė. | x Styginis orkestrai "Trimi-

I 6237 S. Kedzie Ave. l ! t a s " ruoSiasi koncertuL Asm€-

siekė platintojus. Ją galima 
įsigyti \ aznelių prekyboje, Mar
giniuose, "Drauge", bei krei
piantis į Stela Prodoctions 
510 South Dunton, ArHngton 
Heights, Illinois 60005. Kaina 
7 dol. (ak.). 

dines korteles, atsiuntė 8 dol 
auką. Dėkojame. 

x Dėkodami už kalėdines 
korteles, aukų atsiuntė: po 3 dol. 
— Anna Bružas, Br. Jaselskis. 
J. Pečkaitis, A. Šalčius, J. Ka
valiauskienė, Liet. piliečių dr-ja 
Pittsburge. Ačiū. 

X Petras KBmavičins iš Wor-
cesterio atsiuntė 8 dol. auką. 
Ačiū. 

x Aukų po 5 dolerius at
siuntė : 

V. F. Beliajus. Denver, 
D. Losvney, Crete, 
Stepas Ingaunis, Hot Springs, 
Juozas Stropus, Hinley Pk. 
Helen Wegner, Rochester. 
Visiems maloniai dėkojame. 

Dr. Kazio Griniaus fondas, gis ir Vytautas Čepėnai ir kiti 
čienę ir Eugeniją Tranienę. 

— Jonas Abromas, Sydnėjaus 
lietuvis, išrinktas liberalų par
tijos kandidatu Weriwai elekto-

"Nauhiiu laiku Lietuvos j —~""*J* " * *" — r r ~ riate i r rungsis su žinomu opo-
» I tomas, pereito tre- i t 6 * * . k e ! e t ą į d 0 m i ų ^ ^ * * # * &***' & ^ t i a m u : ^ 

— Pranas Svambarys, žino
mas kelių Australijos betuvių 

, . . .. . . , . . .gimines. Autorius atsiuntė savo kurio rūpesčiu neseniai buvo iš- C ,. _, , . , .A. , . „ , „ «. . I zodj rastu, kurj perskaitė pir-įeistas prof. Prano Cepeno pa- . . , . ' . * f _ . * î . ««»T - - i -i T • i mimnkaujantis. Pr. Čepėnas pa-

. . . , T - ~ 4.- • ciančių knygos paruosimą, iš-ciadiemo vakarą Liet. rauta- L . , . * - / . - _ , "" i . v. įeidimą ir išryskmo kai kūmuose namuose suruošė supa- i . * 
žmdinimąsušiaknygaChicagosif1 1 1^,1 1 1 1 1 3 1 1 ^ ^ g ^ ™ T . organizacijų veikėjas, atšventė 

- • l kntiskus momentus. Nurodė, į ̂ 0 zmz^ &> m e t ų *+&£ 
lietuvių visuomenei. Fondo pir-
cininkas Liudas Šmulkštys svei
kino susirinkusius ir į prezidiu
mą pakvietė knygos mecenatę 
dr. A. Šabanienę, istoriką Vin
cą Trumpą ir fondo vaidybos 
sekretorių prof. M. Mackevičių. 

kad visus istorinius faktus j i s | j ^ b u v o t i ^ a j ^ atžymėta 
stengėsi pateikti teisingai ir1 

objektyviai. Dėkojo talkinin
kams, leidėjams, mecenatams. 

Knygos mecenatė dr. A. ša
banienę susirinkusius svečius 

1 fiimiiiiHiiiiiiiiiiiimiimiiimiiiiimiiii? 

ATEITININKU KELIU 
ŽMONES — LAIKAI — DARBAI 

(1911 - 1927 - 1977) 
Redagavo STASYS P.ARZDUKAS 
Išleido ATEITIS Ateitininkų šalpos 
Fondo lėšomis 1977m., 216 pusi. 
Kaina »J persiuntimu $2.30. Užsa
kymus siųsti: 

DRALGAS, 4545 W. 6Srd »U 
Chkago, I1L 60629 

a įnys . norį paremti mūsų veiklą, 
Tel. 436-4184 s • prašomi iš anksto pirkti garbės 

Sav. Stasė Bar«vt^ea* 3 rėmėjų bilietus. Kaina 10 dol. 
1 Adresas: 3112 W. 40 Plaop, 

Chicago, m. 60632. (pr.). 
i 

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

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

X Akiniai siuntimui 1 Lietu
vą Kreipkitės į V. Karosaitę. 
Optical Studio, 7051 S. Washte-
naw Ave., Chicago. DL 60629. 
TeL 778-6766. (ak.). 

Kalbėdamas apie knygos pa-' pavaišino šampanu ir kava. 
ruošimo darbų eigą, L. Šmulkš-. Nors tuo pačiu laiku Jaunimo 
tys pabrėžė, kad ši knyga turi 
savo ilgą istoriją. Sumanymas 

centre buvo labai svarbus sim
poziumo dalyvių sxisipažinimo 

tokį veikalą paruošti buvo iš-!vakaras, knygos pristatymas 
keltas jau 1958 m. Buvo pla- j sutraukė netoli 100 dalyvių, be-
nuota veikalą paruošti kolek-,veik išimtinai mūsų ryškesnių 
tyviniu būdu. Šioje srityje pa- i kultūrininkų iš Chicagos ir kitų 
ruošiamuosius darbus ir planus Amerikos bei Kanados vieto-
mėgino atlikti dabar jau mirę.vių-
istorikai — prof. A. Šapoka, Z. | Knygos leidėjas — Dr. K 
Ivinskis. 1966 m. buvo sudary- į Griniaus fondas. Jo valdybą 
ta sutartis su prof. Pr. Cepė- sudaro: pirm. L. Šmulkštys, 
nu, kuris, baigęs savo darbą sekr. M. Mackevičius, ižd. Z. 
Liet. Enciklopedijoje, paruošęs Dailidka. Pastarasis, turėjęs 
spaudai knygą apie Lietuvos j parengimui pirmininkauti, ne-
universitetą, redagavęs keletą 1 galėjo atvykti dėl ligos, 
kitų veikalų, ėmėsi Naujųjų lai-[ "Naujųjų laikų Lietuvos isto-
kų Lietuvos istorijos rašymo 
darbo. Apsispręsta už vieno 

rijos" I t. yra dailiai išleistas 
543 pusi. veikalas, gaunamas 

autoriaus veikalą trimis tomais.' pag knygų platintojuslr "Drau-
Šį didelį darbą ruošiant auto-

iiiimiimiiiiimiiiminmmitiMiniitmi riui daug padėjo jo žmona Al 
bina (Sirutytė) ir kiti talki 
ninkai, o leidimo darbą s tambia advokatas J0NA$ 6IBAITIS 
auka parėmė knygos mecenatai 
dr. Alvina ir a. a. Juozas Ša-
banai. 

M. Mackevičius pristatė susi-
Jauni Cook apskričio lietuviai demokratai, pradėję naują veiklą. Jie bu- ', *L£ ^ ^ ^ . 
vo priimu Šerifo R. Elrod. Iš kairės: Pranas Narušis, Edvardas Suma- , kor iką V. Trumpą, atvykus* 
naa, Julė Bukauskaitė ir Cook a$«kr. šerifas Rxhard Elrod a^m reikalui iš Waahingtooo. tti[i,n"MiH'i:iiMiiiMmiiimnminnib 

6247 So. Kedarie A\-enu« 
TeL 776-3o99 

Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iW 7 vai. vak 
Seštad. 9 vaL iki 1 vai. d 

ge". Kaina 15 dolerių. Spau
dai baigiamas ruošti ir TI šios 
knygos tomas. (bk). 

iimmtmiiitiiiiiimiitiimiM 

JŪRATE IR KASTYTIS 
S veiksmu opera 

Išpildo Chicagos Lietuvių Ope
ros choras, solistai ir orkestras 
Dirigentas Aleksandras Kučiū
nas. 
Graži Kalėdinė . .dovana. Albu
mas — 3 plokštelės. Kaina su 
persiuntimu $15.55. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 VTest 63rd St , Chkago, 
111 60629 
niiiHiiiiitiiniHiittmififi 

rr 
FEUKSA8 BBEDTERIS 

"Skambantis Laikas 
Eilėraščiai 
— o — 

Papildyta laida. 72 pusi. 1977 m. 
Viršelis dail. A. Korsakait*8-Sut-
kuvienėa. Kaina *u persiuntimu 
tSJt. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS. 4545 W Mrt St, 
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