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ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ 
(Tęsinys) 

Kai Notėnų tikintieji ruo

ni, vasario 8 d. Jaunosios Gvardi
jos kolūkio visuotiniame susirin
kime kai kurie kolūkiečiai buvo 

sėsi Kasti duobę salia kun. ^ ^ . K o , ū k i o j r m i _ 
Tylos motinos kapo, uzpiotesta- n i n k a s p Li~sauskas j u o s a ^ o v a . 
vo Notėnų apylinkes, pirmimn- į n o j o r a d i J Q t r a n z i s t o r i a i s . D o _ 
kasjSetfeousfcas, pareikšdamas, jog . v a n Q S Q ^ — k o l ū k i e t ė 

reiKia atsiklausti Skuodo rajono £ Daniliauskienė, prisidėjusi prie 
valdžios. T.kmtieji nuvažiavo pas i ž v i ž d a i č i ų k Į £ i o s a t i d 
Skuodo « U pirmininko pavaduo-, p i r m i n i n k a s u ^ ^ n e k u . 
toją Luoz^enę, tačiau a hepe pir- r i e m s a s m e n i m s išsireiškė, kad E. 
ma gauti KP sekretoriaus Sabans- Daniliam]denė d o v a n a s t e g u l 
kio sutikimą. Sekretorius katego
riškai užprotestavo: 

— Jam bus gerai, kad jį palai
dosite ir bendrose kapinėse už 

gauna iš bažnyčios. 
Žalioji (Vilkaviškio raj.) LKB 

Kronikos" 32 numeryje buvo at-
spausdints Klausučių gyvenvie-

upelio, šventoriuje laidoti nėra jo- ^ t i k i n č i ų j ų pareiškimas dėl 
kio reikalo. * i- - • • i ^ .. 

_. , . . . . v. . ~ w- Žaliosios parapijos bažnyčios ati-
T i k i n t i e j i i n m a a v o 1 Teisių d a r y m o p a r e i š k i m a s b u v 0 n u . 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

vyskupijos Kuriją, bet čia sužino 
jo, kad Kurija nepajėgi ką nors 
padėti. Kai Kurija kreipėsi į R R T 
įgaliotinio įstaigą, jai atsakė, kad 
laidojimo reikalus tvarkanti vie
tinė valdžia 

Išaušo trečia diena ir vis ne
buvo aišku, kur būsiąs palaidotas 
kunigas. Tada tikintieji nuvyko 
pas Notėnų apylinkės pirminin
ką Šetkauską ir pasakė: 

— Pirmininke, jei nori. laidok 
kleboną pats, o mes klebono tes
tamento ne'aužystme. Jei šven
toriaus kapinėse neleidžiate laido
ti, tai mes atsisakome laidoti, te
gul guli nepalaidotas. 

Apylinkės pirmininkas Šetkaus-
fcasvėl kreipėsi į KP sekretorių 
Sabanskį, aiškindamas, kad žmo
nės įtūžę, kad gali visas reikalas 
pakliūti į Kroniką ir t. t. Paga
liau partijos sekretorius Sabans-
kis nusileido: 

— Tegul laidoja, kur nori... 
Kur gi TSRS Konstitucijos Baž-

siųstas į Maskvą. RRT tikinčių
jų pareiškimą persiuntė RRT įga
liotiniui K. Tumėnui, o šis Vilka
viškio rajono Vykdomajam komi
tetui. Pirmininko pavaduotojas 

{ J. Urbonas skubiai iš darbo iš
kvietė darbininką Bronių Mic

kevičių. 
— Ar tu rašei pareiškimus? — 

užsipulė pavaduotojas. 
— Aš, — patvirtino darbininkas. 
Tada /. Urbonas pradėjo aiš

kinti, kad Žaliosios bažnyčia nie
kuomet nebus atidaryta, nes taip 
nusprendė Vilkaviškio raj. Vyk
domasis komitetas, kuriam su
teikta teisė spręsti Žaliosios baž
nyčios likimą. Kai B. Mickevi
čius pareikalavo duoti atsakymą 
raštu J. Urbonas paaiškino, kad 
raštu atsakymai neduodami, o jis, 
Žaliosios parapijos komiteto pir
mininkas, privaląs pasirašiusiems 
tikintiesiems paaiškinti žodžiu, 
kad Žaliosios bažnyčios atidaryti 
negalima. 

nyčios atskyrimas nuo valstybės, Šitaip, priėmus naują Konstitu-
kad net kunigo palaidojimo vietą iciją, Maskva elgiasi su tikinčiųjų 
turi nurodyti partijos sekreto-1 pareiškimais — siunčia tiems, ku-
rius? j rių elgesys yra apskundžiamas. 

Žvirgždaičiai (Šakių raj.). 19781 Bus daugiau 

KATALIKAI PASAULY 
Kliūtis taikai 

Romoje vyko Religinių bend
ruomenių pasaulinės konferenci
jos Europos komiteto posėdžiai. 
Posėdžiu darbai ypač telkėsi apie 
krikščioniškųjų Bažnyčių uždavi
nius, kuriant pasaulyje taiką ir 
ugdant pagarbą žmogaus teisėm 
bei laisvėm. Anglikonų atstovas 
dr. Wilson, pradėdamas svarsty-
bas žmogaus teisiu klausimų, pa
stebėjo, jog trisdešimčiai metų 
praėjus nuo Visuotinės Žmogaus 
Teisių Deklaracijos paskelbimo, 
žmogaus teisių padėtis pasaulyje 
anaiptol nėra pagerėjusi. Daug 
kur žmogus vis dar tebėra pa
vergiamas, kankinamas, diskri
minuojamas dėl savo įsitikinimų. 
Iš religinio taško žiūrint, kalbė
jo dr. Wilson, žmogaus asmuo 
yra šventas ir todėl neliečiamas. 
Jokie smurto veiksmai prieš žmo
gų, nesvarbu, ar jie vykdomi pa
vienių asmenų ar vyriausybių, 
jokiu atveju nėra pateisinami. 
Negalima pavergti žmogaus, pa
siteisinant, jog ateityje bus dau
giau teisingumo ir laisvės. Tei
singumo ir laisvės paneigimas su
daro didžiausią kliūtį taikai pa
saulyje įgyvendinti. 

Šventasis Sostas paskyrė lenką 
kunigą Adam Dyczkouski Worc-
lavo arkivyskupijos vyskupu pa-
gelbininku. Naujasis Worclawo 
vyskupas pagelbininkasyra 46-rių 
metų amžiaus Worclowo popie
žiškojo teologijos fakulteto pro
fesorius. 

Solidarumas pavergtiems 

Daugiau negu tūkstantis ame
rikiečiu vyrų ir moterų vienuoli
jų atstovų, susirinkę Clevelande, 
Ohio valstijoje, aptarė priespau
dos ir neteisingumo problemas 
pasaulyje ir nustatė konkrečią 
veiklos programą — padėti vargs-
tantiem ir persekiojamiem. Ame
rikiečių vienuolijų atstovai pažy
mėjo, jog tikintieji privalo veiks
mingai išreikšti savo solidarumą 
pavergtiesiem, tai yra tiem žmo
nėm, įvairiose pasaulio dalyse, 
kurių pagrindinės teisės bei lais
vės tebėra grubiai slopinamos ir 
kuriem tebėra paneigiamos žmo
gaus vertos gyvenimo sąlygos. 

Neprivalo tarnauti 

Bolzano-Bressanone vyskupas 
Gargitter, kalbėdamas Italijos 
Tirolio kunigų suvažiavime, pa
žymėjo, jog Bažnyčia neprivalo 
tarnauti jokiai politinei partijai 
ar ideologijai. Tik laisvai ir ne
priklausomai veikdama, Bažny
čia gali veiksmingai skelbti žmo
nijai Kristaus Evangeliją ir krikš
čioniškąjį socialinį mokslą, gin
dama vargstančiųjų ir prispaus
tųjų teises. "Socialinio teisingu
mo ugdymas ir kova už sociali
nę pažangą, pažymėjo vyskupas, 
yra vienas iš esminių Evangeli
jos mokslo reikalavimų". 

Daug skaito Šv. Raštą 
Šventojo Rašto platinimo drau

gija New Yorke pranešė, kad pra
ėjusiais metais visame pasaulyje 
buvo išplatinta keturi šimtai de
šimt milijonų egzempliorių Šven
tojo Rašto, tai yra, net 80 mili-
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Izraelio tankai prie Libano sienos. Prezidentas Carteris įspėjo Izraelį 
ir Siriją laikytis nuosaikiai, tačiau Izraelis pasiruožęs visokiems neti
kėtumams, jei Sirijos kariuomenė pradėtu artėti prip Izraelio sienos 

Jungtines Tautos ieško 
sprendimo Libano krizei 

Narkotikų problema 
kariuomenėje 

Berlynas. — Narkotikų varto
jimas'Amerikos armijoje Vakarų 
Vokietijoje vis dar sukelia Pen
tagonui daug rūpesčio, nors pa
dėtis kiek pasitaisė per paskuti
niuosius ketverius metus. Vy
riausias sąjungininkų kariuome-

.nės vadas generolas Alexander 
Haig Jr. pareiškė spaudai, kad 
jis siūlo JAV gynybos sekretoriui 
Harold Brovvnui sumažinti ame
rikiečių kareiviu tarnybos Euro
poje laiką iš trejų metų iki 18 mė
nesių. Treji metai jauniems ame
rikiečiams, pirmą kartą išvyku
siems iš namų, yra per daug, pa
sakė gen. Haig. 

Kongreso komisija, tyrinėjusi 
narkotikų problemą JAV kariuo
menėje, nustatė, kad pernai apie 
1,100 svarų heroino atėjo į Vaka
rų Berlyną iš Rytų Vokietijos. Ša
lia to kiekio, dar 6,000 svarų bu
vo atvežta į Vakarų Vokietiją. 

Neseniai Olandijoje, prie Am
sterdamo stovinčiame Amerikos 
karinės policijos dalinyje iš 70 
kareivių net 20 buvo nubausti 
už narkotikų naudojimą. Am
sterdamas yra Europoje žinomas 
narkotikų centras, į kurį "prekes" 
pristato kinu kilmės pirkliai iš 
Indonezijos, buvusios olandų ko
lonijos. Yra žinių, kad komunis
tinė Rytų Vokietija netrukdo 
narkotikų pirkliams, nes siekia 

i narkotikais pakenkti Amerikos 
kariuomenės kovingumui ir dis
ciplinai. 

Vicepr. Mondale gina 
demokratų partiją 

Beirutas. — Jungtinėse Tauto
se ieškant planų, kaip sustabdy
ti Libano kovas, ketvirtadienio 
vakare Izraelio karo laivai apšau
dė musulmonų rajonus Beirute. 
Sirijos pakrančių artilerija pasigy
rė nuvijusi Izraelio karo laivus, 
tačiau susišaudymas tęsėsi pus
antros valandos. 

Izraelyje gyventojai žiūri į Li
bano civilinį karą nevienodai. 
Vieni mano, kad Libano dešinieji 
falangistai yra natūralūs žydų 
sąjungininkai, kuriems reikia pa
dėti, nes jie kovoja prieš aršų Iz
raelio priešą — Siriją. Kiti izra
elitai nenori įsivelti į arabų ko
vas ir rizikuoti savo kareivių gy
vybėmis grynai arabų kare. 

Libano civilinis karas prasidė
jo 1975 m. balandžio mėnesį. De
šiniųjų krikščioniu milicija ir 
Libano kariuomenė, kuriai dau
giausia vadovavo dešinieji, bandė 
sumažinti ginkluotų palestinie
čių ir kairiųjų musulmonų įta
ką. Neutraluman pasinešusi Li
bano vyriausybė įžiūrėjo palesti
niečių veikloje pavojų Libano 
saugumui. Iš Libano palestiniečių 
partizanai ir teroristai puldinė
davo Izraelį, kuris atsakyda
mas, puldavo taikinius Liba
ne. 

Nesibaigiant kovoms, įsikišo 
kiti arabai. Sirija 1976 m. birželio 
mėnesį atsiuntė savo kariuomenę, 
kuri okupavusi šiaurinį ir rytinį 
Libaną, atstatė ten tvarką. 

Libane gyvena apie du su pu
se milijono žmonių, iš jų apie 
40 nuošimčių krikščionių. Liba
nas turi ir apie pusę milijono pa
lestiniečių, kurie tvarkosi gan au
tonomiškai ir neklauso centrinės 
valdžios. Tarp įvairių planų 
surasti Libanui taikingą sprendi
mą yra Prancūzijos kariuomenės 
padidinimas taikai prižiūrėti. Li
banas yra buvusi Prancūzijos ko
lonija ir žmonės prancūzus mėgs
ta ir jais pasitiki. Prancūzijos pre
zidentas neseniai atmetė Libano 

jonų egzempliorių daugiau, negu 
1976-ais metais. Pagal turimus 
statistinius duomenis, Šventasis 
Raštas yra ypač plačiai skaito
mas politinių įvykių ir karo veiks
mų sukrėstuose kraštuose. 

pasiūlymu? atsiųsti į Beirutą pran
cūzų dalinius. Jungtinių Tau
tų kariuomenėje Libano pietuo
se jau yra nemažas prancūzų pa
rašiutininkų dalinys. Libano fa
langistai pritaria prancūzų jėgų 
padidinimui, tačiau kairieji pa
lestiniečiai ir musulmonų daugu
ma prieštarauja svetimų jėgų 
įvedimui. 

Gandhi - kandidate 
New Delhi. — Buvusi Indijos 

] premjerė Indira Gandhi paskel
bė, kad ji vėl kandidatuos į par-

j lamentą. Ji 1977 m. pralaimėjo 
j rinkimus šiaurinėje Indijos 

Uttar Pradesh provincijoje. Lap-
j kričio 5 d. rinkimuose ji kandi
datuos pietiniame Karnatakos 
rajone. 

Pasitraukė švedu 
vyriausybe 

Stokholmas. — Švedijoje pasi
traukė koalicinė centro, liberalų 
ir konservatorių vyriausybė, ku
ri prieš dvejus metus pakeitė so
cialdemokratų valdžią, išsilaikiu
sią Švedijoje 44 metus. Pasitrau
kimo priežastis — nesutarimas 
dėl atominės energijos planų. Li
beralai ir konservatoriai pasisa
kė už naujų atominių reaktorių 
statybą, o centro partija, kuriai 
vadovauja premjeras Falldin, pa
žadėjo sustabdyti Švedijos bran
duolinių stočių programą. 

— Viduržemio jūroj nuskendo 
Alžiro laivas po susidūrimo su 
italų laivu. Žuvo 26 jūreiviai. 

— Olandijos karališkasis me
teorologijos institutas paskelbė, 
kad sovietai trečiadienį Novaja 
Zemlia saloje išsprogdino po že
me atominę bombą. 

Vance j P. Afrikę 
Washingtonas. — Valstybės 

sekretorius Vance ateinančią sa
vaitę planuoja skristi į Pietų Af
riką tartis su nauju premjeru Pie-
ter Botha. Svarbiausias tikslas — 
įtikinti P. Afrikos vyriausybę, 
kad ji paklustų Jungtinių Tautų 
nutarimui suteikti nepriklauso
mybę Pietvakarių Afrikai (Na
mibijai). 

Šią buvusią Vokietijos koloni
ją 1920 m. tuometinė Tautų Są
junga pavedė administruoti Pie
tų Afrikos respublikai. Jungtinės 
Tautos, kurios save laiko Tautų 
Sąjungos įpėdiniu, atšaukė duo
tą mandatą 1966 m., tačiau P. 
Afrika šį atšaukimą ignoruoja, 
nes Namibija yra turtinga ka
syklomis, deimantais ir urani-
jum. J T grasina ekonominėmis 
sankcijomis, o pačioje Namibijo
je jau susiorganizavę komunistų 
remiami teroristai grasina civi
liniu karu. 

Washingtonas. — Abi Ameri
kos partijos: respublikonai ir de
mokratai ruošiasi lapkričio mėn. 
rinkimams į kongresą. Neseniai 
Amerikoje paaiškėjo gyventojų 
pasinešimas į dešinę. Dvejose 
valstijose, pagarsėjusiose liberali-
nėm pažiūrom, pirminiuose de
mokratų partijos rinkimuose li
beralai kandidatai gavo smūgį. 
Massachusetts rugsėjo 19 d. gu
bernatorius Dukakis skaudžiai 
pralaimėjo dešinio sparno kandi
datui Edvvard King'ui, kuris savo 
kalbose regino įvesti nusikaltė
liams mirties bausmę ir griežtai 
pasmerkė abortus ir mokesčių kė
limą. Panašiai Minnesotoje, kon
greso narys Donald Fraser, laiko
mas liberalu, buvo sumuštas Ro-
bert Short'o, kuris laimėjo kan
didato į senatą vietą. 

Demokratų partijos vadovy
bė ir atskiri kandidatai labai su
judo, pamatę šitokią balsuotojų 
kryptį. Svarbiausias šios rinkimų 
kampanijos dalyvis tapo vicepre
zidentas Walter Mondale, gerai 
atrodantis vyras ir puikus kalbė
tojas. Jam ypač rūpi Minnesotos 
reikalai, nes jis ten dukart buvo 
išrinktas į senatą, nors jo politi
nė etiketė irgi — liberalas, miru
sio senatoriaus Hubert Humphrey 
mokinys. 

Šiais metais viceprezidentas 
Mondale jau aplankė su politinė
mis kalbomis 25 valstijas ir kalbė
jo už 34 demokratų kandidatus. 
Iki rinkimų jis aplankys 35 valsti
jas. 

Pastebėjęs dešiniųjų kritiką, 
kad demokratai bando spręsti vi-
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Irano kareiviai patruliuoja gatvėse. Karo padėties paskelbimas drau
džia susirinkimus ir demonstracijas, tačiau komunistų ir musulmonų 
šventikų agitacija padidino opoziciją šacho valdžiai 

Ragina nutraukti 
paramą arabams 

Washingtonas. — Senatorius 
Frank Church pasiūlė preziden
tui Carteriui griežčiau elgtis su 
arabais. Jis mano, kad Amerika 
turėtų nutraukti savo paramą Si
rijai, kuri gauna 90 mil. dol. per 
metus, jei Sirijos valdžia neati
trauks savo kariuomenės iš Liba
no ir nepripažins Izraelio sienų. 
Senatorius siūlo nutraukti para
mą ir Jordanui, jei jis atsisakys 
prisidėti prie taikos planų. 

Senatoriaus Frank Church pa
reiškimai laikomi svarbiais, nes 
jis greit perims senato užsienio 
reikalų komiteto pirmininko pa
reigas. 

Atvyksta į JAV 
Jeruzalė. — Izraelio užsienio 

reikalų ministeris Moshe Dayan 
atvyksta vėl į JAV, kur jis pir
madienį turi kalbėti Jungtinėse 
Tautose. Išvykdamas Dayan pa-
rieškė, kad derybose su Egiptu 
bus kalbama tik apie Izraelio 
taiką su Egiptu, nerišant kitŲ 
klausimų. 

Šį klausimą sukėlė Egipto už
sienio reikalų laikino ministro 
Butros Ghali pareiškimas, jog 
Egiptas mano, kad sutartis dėl 
Sinajaus turi būti rišama su Va
karinio kranto padėtim. 

Nauji Indijos 
švietimo planai 

New Delhi. — Indijos vyriau
sybė paskelbė naują švietimo 
programą, kuri bandys išmokyti 
apie 400 milijonų piliečių skaity
ti ir rašyti. Nauja programa pa
skelbta švenčiant Mohandas 
Gandhi gimimo 109 m. sukaktį. 
Didžiausias skaičius beraščių yra 
tarp moterų, į kurias ir bus at
kreiptas vyriausybės dėmesys. 

sus piliečių reikalus, viceprezi
dentas beveik kiekvienoje kalbo
je pabrėžia, kad prezidento Car-
terio vyriausybės laikais Ameri
koje sumažėjo šalpą gaunančių 
žmonių skaičius, net pusė mili
jono mažiau žmonių gauna šal
pos čekius. Jis pabrėžia ir žmo
nių nepriklausomumą nuo vy
riausybės. 

Viceprezidentas Mondale yra 
gavęs daugiau pakvietimų kalbė
ti, negu jis fiziškai gali paten
kinti. Jis paskelbė, kad planuoja 
važiuoti tik ten, kur jo parama 
gali atsiliepti į rinkimų rezulta
tus. Ten, kur demokratų kandi
datas turi daug vilčių laimėti ir 
be jo, viceprezidentas nevažiuo
ja. Greit kongresas pertrauks dar
bą, tada galima laukti įtemptos 
politinės kampanijos visose vals
tijose. -

Assadas Maskvoje 
Maskva. — Sovietų Sąjunga 

iškilmingai priėmė Sirijos prezi
dentą Assadą, kuris Brežnevui 
papasakojo apie arabų opoziciją 
Camp David susitarimams. Brež
nevas bankete pareiškė, kad ga
li tekti organizuoti naują taikos 
konferenciją, kurioje nedalyvau
tų Amerika. 

Kai Sirijos Assadas viešėjo 
Maskvoje vasario mėn., Brežne
vas jam pažadėjo padidinti kari
nės medžiagos tiekimą. Manoma, 
kad ir dabar Sirija gaus naujų 
pažadų, nes Sirijos kariuomenė 
daug ginklų ir šaudmenų sunau
doja Libane. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Penktadienį policija suėmė 
dar vieną jauną vyrą, apkaltin
dama jį planavimu pagrobti JAV 
atominį povandeninį laivą. D u 
jaunuoliai buvo suimti trečiadie
nį. FBI išaiškino šį planą, kur 
22 m., 24 m. ir 26 m. vyrai bu
vo sumanę pagrobti laivą, nužu
dyti įgulą ir parduoti povande
ninį laivą kuriai nors užsienio 
valstybei. Laivyno pareigūnai 
Washingtone pareiškė, kad ma
žai žmonių grupei šitokį planą 
įvykdyti būtų neįmanoma. Lai
vas turi 100 narių įgulą ir, su
prantama, yra gerai saugomas. 

— Šią savaitę suėjo 10 metų, 
kai Šiaurinėj Airijoj vyksta kata
likų-protestantų karas. Iki šiol 
žuvo 2,363 žmonės, sužeistų bu
vo per 30,000. 

— V. Vokietijos teismas nutei
sė buvusią kanclerio Helmut 
Schmidt sekretorę 3 m. kalėjimo 
už šnipinėjimą. Ji buvo pagauta 
vagiant slaptus dokumentus, ku
riuos perduodavo Rytų Vokieti
jai. 

— Pasaulio moterų šachmatų 
čempionatą laimėjo 17 m. gru
zinė Maja Ciburdanidze, nugalė
jusi irgi gruzinę Gaprindašvili, 
kuri išbuvo čempione jau 16 me
tų. 

KALENDORIUS 
Spalio 7 d.: Augustas, Lauren-

cija, Butrimas, Eivenė. 
Spalio 8 d.: Simeonas, Repara-

ta, Daugas, Galva. 
Sai^ė teka 6:52 v., leidžiasi 

6:24 vai. vak. 
ORAS 

Debesuota, su pragiedrėjimais, 
temperatūra apie 60 1. 
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STUDENTŲ ATEITININKŲ 
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS 

Rugsėjo 30 — spalio 1 d. sa- į Susirinkimą baigėm ateitinin-
vaitgalyje Clevelande įvyko Stu, kų himnu. Po to šeimininkė mus 
dentų Ateitininkų sąjungos su- j skaniai pavaišino, už ką mes nuo-
važiavimas. Šeštadienį Lietu- širdžiai dėkojame. 
vių namuose apie 30 atstovų Po savaitės, spalio 1 d., susi-
pranešė apie savo veiklą, svars; rinkom raš>ti laiškus kaliniams 
tė įvairius reikalus. Suvažiavi-; parapijos salėje. Susiskirstėm po 
mo pirmininkai buvo Linas keturis. Kiekviena grupelė pasi-
Rimkus (Chicaga) ir Audrius rinko po kalinį. Nors visi dar 
Budrys (Cincinnati), sekreto- neparašė, bet jau kelis laiškus 
rės buvo Nijolė Lenkauskaitė pa:iuntėm. Taip pradėję sa-
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Vaizdas iš pirmo š. m. Chicagos studentų ateitininkų draugovės susirinkimo. Kalba draugovės pirm. R. 
Kubiliūtė. Klausosi: D. Markelytė. D. Lapkus. L. Stončiūtė. V. Musonytė, L. Rimkus. I. Pranckevičiūtė, 
Barškėtytė, D. Sidrytė. R. Žymantaitis, D. Saliklytė, G. Reinytė, O. Baršketytė, P. Kisielius jn.. kun. dr. 
K. Trimakas. A. Pakalniškis, A. Žygas. (Kai kurių studentų nesimato). Nuotr. J. Kuprio 

(Clevelandas) ir Kristina Vesel 
kai tė (Detroitas). 

Išsirinkome naują centro val
dybą. J i vėl sudaryta Chica
go j e : Tadas Klimas, Pranas 
Pranckevičius ir Algis Lieponis. 
Jie patys papildys valdybą ki
t a i s nariais. 

Girdėjome pranešimus apie 
ki tų draugovių veiklą Įvairiuo
se miestuose. Trijų draugovių 
atstovai asmeniškai davė prane 
Šimus: Detroito, Clevelando ir 

f-

vo veiklos metus, mes prašom I 
Dievo pagalbos ir ištvermės mū- j 
sų veikime. 

Vida Kuprytė \ 
IŠ LIPNTCNTEČIŲ VEIKLOS i 

VEIKLI CICERO MOKSLEIVIŲ KUOPA 
Cicero Vysk. M. Valančiaus vienas susirinkimas turėtu, turė-

moksleivių ateitininkų kuopa pra- • ti aiškų religinį momentą. Šitą 
dėjo savo 27 veiklos metus. Rug- mes atsiekiam pradėdami susirin-
sėjo pradžioje įvyko kuopos glo- : kimą Šv. Rašto skaitymu ir t rum-
bėjų posėdis. Posėdyje dalyvavo pu susikaupimu. O kadangi daž-
kuopos globėja A. Prapuolenytė, • niausiai renkamės sekmadieniais, 

Mišiomis. Planuojame aplankyti 
senelių prieglaudą ir net pasvars-

Kun. Alfonso Lipniūno ateit i 
ninku kuopa Chicagoje pradėjo. . „ , . „ \ ~ v »«•.-»:,._; : kuopos globėja R. Olsauskaite, i tai organizuotai nueinam i sumą. 1978-79 metus sv. Misiomis*. * . , , . . „ • « , TĮ . i D , • , . . . , . . „ ,. , , . ~ : jaunučių globėja V. Musonvte ir Per kiekvieną susirinkimą, pasi-spalio 1 d. Jaunimo centre, sv . \\ ^ . 5 . . , . •,.., Z^ .- I . - J - , ... - , , . v " . , , . ' kuopos pirmininke Vida Kupryte, kviečiame paskaitininką, kuris 
t f U M a o-fnoco^r^ t n n A n t a n a s i 11 1 

Nutarėm, kad šių metų tema; kalba mums aktualia tema ir 
pasiliks ta pati kaip ir praeitų j praveda diskusijas. Tačiau, tokia-
metų — tai ateitininkų kongreso Į me susirinkime moksleivio įsijun-
šūkis "Liudykime Kristų ir savą-1 girnas yra minimalus, todėl nu-
ją tautą!" Ši tema yra labai pla- j tarėm, kad kiekviename susirin-

Mišias a tnašavo kun. Antanas 
Sauiaitis. Mišių metu Arūnas i 
Polikaitis, Darius Polikaitis ir i 

Chicagos. Kitų draugovių veik- Juozas Kižys davė savo įžodį 
lą apibūdino buvęs centro vai- *r S3™ juostas . 
dybos pirm. Saulius Girnius. Pirmininkas Edmundas Salik, tį įr t o d ė l n e b u $ m u m s s u n k u j k j m e t a i p p a t £3*7*1 m o k s l e i -
Atrodo, kad tuose miestuose, l į s po Mišių pravedė susirinki- p rj taikinti savo veiklai. Pagrindi-; vis savo paruoštą rašinėlį. 
k u r yra mažiau lietuvių studen- m 3 - Buvo pr is ta tytas sių me- j n j s m Q s ų veikimas reiškiasi su- Apsvarstėm ir konkrečių veik- i 
tų, veikla sukosi apie Jaunmo t u . dvasios vadas kun. Antanas ; sirįnkimuose. Renkamės kas ant- j los užsimojimų. Pradėsim šį me-1 
sąjungą. Tačiau kituose mies- Sauiaitis. Kuopos globėjai y ra r a 53^-3^. Nutarėm, kad kiek- nesį spaudos vajų ir rašysim laiš- j 
tuose studentai at-kai bent ret Jonas Nakas ir Ofelija Bars- j _ ^vs lietuviams kaliniams Sibire. 
karčiais susirenka: New Yorke, kėtytė. ! je". ; Lapkričio mėnesį ruošiame reko- Į 

Pr is ta ty ta valdyba: pirm. E d . išr inktas tėvų komitetas. Po lekcijų savaitgalį savo nariams. Į 
mundas Saliklis, vicepirm. Arū- ! susirinkimo visi vaišinosi at- Prieš Kalėdas turėsim savo tradi-1 
nas Sodoms, sekretorė — Da- neštais sumuštiniais ir pyragai cinį adventinį susikaupimą su Šv 
lia Musonytė, iždininkė — Ra- čiais. Labai didelis ačiū Salik 

MARQuETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Montrealyje. Toronte, Los An
geles ir Brazilijoje. 

Buvęs centro vaidybos pirm 
Saulius Girnius t a r ė atsisvei' 
kinimo žodį. J is padėkojo ki 
t iems cv nariams, įvairioms 

Daug sutaupysite, pirkdama čia 
tų reikmenis. Pa si naudoki te pa 
togiu pianu atidedant pasirink 
cus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad 
Ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

minta Pemkutė ir koresponden- Uenei ir kitiems tėveliams ir 
t ė Laura Linaitė. Mūsų metinė ateitininkams, kurie padėjo su- • 

draugovėms, kurios buvo"pas7- t e m a b u v o " L i e t u v i s dabarty- į nešti maistą. Laura Linaitė 
skirsčiusios pareigomis: Toron
t a s gražiai pravedė pavasario | ^^SS^^^KFJ * «. •--
kursus. Detroitas vasaros sto
vyklą. Palinkėjo naujai valdy
bai daug sėkmės ir pažadėjo 
j iems perduoti mūsų siūlymus. 

P o sunkių rinkimų, praneši- , ^ ^ - _ — , ^—,m » 
mų dar davėme įvairių pasauly- §^^mm%**:--.!^Kzr**~ <-**)! 
mų naujai centro valdybai. Vie- j 
ną, kad būtų ateitininkų posė-; 
dis kada nors Jaunimo kongre- | y > 
8o metu Vokietijoje aptar t i y-i " • ^ • ^ M H ^ ^ ^ M K * 
pač Europos ateitininkų reika-: 
lus. Siūlome, kad cv rinkimai: 

būtų vasaros stovyklos metu, o — 
darbo ir pasitarimo posėdis i ^. Girnius daiina naujai išleistą Studentų Ateitininkų sąjungos žurnalą j 
suvažiavimo metu. į "Gaudeamus" Chicagos draugovės nariams Nuotr. J. Kuprio T 

Mėginome diskutuoti klausi-; — _ — — ^ — _ _ ^ _ _ ^ _ _ « _ - — _ _ _ ^ — _ ^ _ _ _ _ _ I 
mą, kokia kryptimi mūsų veik
la turėtų eiti. Žadame pasinau 
doti Ateitininkų tarybos paruoš 
tomis kasetėmis. 

Šeštadienio vakarą nuėjome 
į įdomų ir smagų Clevelando 
studentų ir moksleivių at-kų 
8-tąjį literatūros vakarą, kuria 
me dalyvavo poetas Henrikas 
Nagys ir deklamatorė I. 2mui- \ 
dzinienė. Sekmadienį visi šuva- i 
i iavimo dalyviai ka r tu išklausė 
šv. Mišias. 

SAS suvažiavime buvo gera 
proga pasidalinti mintimis apie 
studentų at-kų veiklą 

R. Kubiliūtė 

POSĖD2IAUT GANA, 
REIKIA VEIKT! 

Pirmasis Cicero Vysk. M. Va
lančiaus kuopos moksleivių atei
tininkų susirinkimas įvyko rug
sėjo 24 d. Visi susirinkome su
mai, o po sumos susirinkimui pas 
V. Radvilą. E. Šulaitis pradėjo 
susirinkimą Šv. Rašto skaitymu 
ir meditacija. Po to V. Kupry
tė pakalbėjo apie Viktorą Petkų, 
Lietuvos istoriką, literatūros ži
novą, ateitininką ir dabar įkalin
tą Lietuvos Helsinkio grupės na
rį. Visi jautėme pareigą Viktorui 
Petkui padėti, o taip pa? padėti 
kitiems politiniams kaliniams. 
Bandysime rašyti jiems laiškus 
ir gal pasiųsti po siuntinėlį. 

Take lt from us... 
Hot Springs 

isjust 
Great! 

First ofall. Hot 
Springs has those 

vvorld-famous thermal 
vvaterbaths Terrificfora 

pepper uDper—no matter how 
tired or worn out you feel. And 
at the Arlmgton. the baths are 

given in a luxurkxis private bath-
house. Right at the hotel 

Then there's fuii country club privileges for challenging 
goif on PGA rated courses: tenms mght and day (on 

ighted courts: and mstruction) Swimming, riding. 
cycimg. boating, fishmg and more. too 

Your choice ot 560 rooms and suites awaits you—in the 
-ear' o' t ie South and the beaut'ful Ouachita Mountains 

FREE RATES 
FOR CHtLOREN 

jndef 12. staymg m a roocr. 
ontn their pareots Or. family 

. - ptens otter two 
dcjbte rooms 

»or stngle rates 

COSMOS PARCEL5 EXPRESS 
C O R P . 

Ucensed by VNESHP06TLIOB6 

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį mėty 
skubiai ir tiksliai aptarnauja 

savo skaitlingą klijentūrą siunčiant 
0OVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVA, LATVIJA 

ESTONIJA, UKRAIHIJĄ ir 1.1. 
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
TCKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS 

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiek} įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis 

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
C O R P . 

4 8 8 M A D I S O N A V E N U E 
(tarp 51 ir 52 gatves) FLOOR 21st 

NEW YORK, N. Y. 10022 
TeL: ( 212 ) 7 5 8 - 1150/1 

S K Y R I A I : 

For R«s«rv»tioos C«ll Totl Free 800'643-5404 

! . • - ^ 2 

Send me rates and mformation 

' . ^ r - " l'LL 
TAKE 

ITf 

HOT SPRINGS NATIONAL PARK ARKANSAS 

Apple-Valley, Minn. 55124 
New York, Nl Y. 10003 
New York, N. Y. 10011 
Hackensack, N. J. 07601 
So Boston, Mass. 02127 
Chicago, ni. 00622 
Chicago, m. 60629 
CIeveland, Ohio 44134 
Fort Wayne. Ind. 46808 
Grand Rapids, Mich. 49504 
Bridgeport, Cortn. 06610 
Hartford, Conn 06106 
Lakewood, N. J. 08701 
Lexington, N. Y. 12452 
Los Angeles, Calif. 90022 

\ e w Haven,, Conn. 06511 
Newark, N J. 07106 
Passaic, N. J. 07055 
Philadelphia, Pa. 19122 
Philadelphla, Pa. 19141 
Pittsburgh. Pa. 15203 
Wappingers Falls, N. Y. 12590 
Waterbury, Conn. 0671© 
Worcester, Mass 01610 
Irvington. N. J. 07111 
Youngstown, Ohio 44503 

7626 W. 150 St . 
45 Second Avenue 
135 W. 14th Street 
112 Main St 
389 West Broadway 
2222 W. Chicago Ave. 
2501 West 69 SU 
5879 State Road 
1807 Beineke Rd. 
636-38 Bridge St. N W 

1880 Seaview Ave. 
518 Park St. 
241 Fourth S t 
Route 13 A 
960 S. Atlantic Blvd. 
1329 Boulevard 
698 Sanford Avenue 
42 Monroe St-
1214 N. 5th S t 
4925 Old York Rd. 
1307 E. Carson Street 
Hidden HoIlow Apts. 
555 Cook S t 
144 Millbury Street 
1082 Springflekl Ave. 
309 W Federal S t 

612 — 432-7083 
AL 4 - 5 4 5 6 
CH 3 - 2 5 8 3 

201 — 342-9816 
268-0068 

BR 8 - 6 9 8 6 
WA 5 - 2 7 3 7 

884-1738 
432-5402 

GL 8 - 2 2 5 6 
203 — 367-2863 

246 -9473 
FO 3 -8569 

518— 9 8 9 - 6 7 4 2 
A N 1 -2994 
LO 2 - 1 4 4 8 

373-8783 
GR 2 - 6 3 8 7 
PO 3 - 4 8 1 8 
GL 8 - 9 8 8 6 
HU 1-2750 

914 — 297-0261 
756-1668 

SW 8 - 2 8 6 8 
374-8446 

RI 3-8448 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunciami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama i$ anksto 
metams 6 mėn. 3 men. 

Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00 
Kitur J.A.V 35.00 18.00 13.00 
Kanadoje U.S.A. 37.00 19.00 15.00 
Užsienyje 37.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

# Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik i i 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

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

' ..IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiimiiiiimiiiiimiiimiiis 

tėme tokį sumanymą: Cicero je 
vyresnio amžiaus žmonėm, žie
mos metu, nukasti sniegą. 

Po Kalėdų įvyks tradicinis Pa 
vasario vakaras ir metinė šventė. 
Taip pat kuopos laikraštėliui 
"Aštuntajai dienai" sukaks de
šimts metų. Buvo ir kitų siūly
mų, pa v., rašyti vysk. Sasinows-
kiui, prašant leidimo leisti laiky-

(Nukelta į 7 psi.) 

iiiHiimiiiiiiimimiiiiiiiiuiiiniiiiiniiiii. 

f WAGNER and SONS f 
5 TYPEVVKITKRS, 
= ADDING M A C H I N 1 S 
i A N D CHBCXWRITERS, 
I Nuomoja, Parduoda, Taiso 
=: V i r i 50 m e t ų patikimas jums 
E patarnavimas. 

| 5 6 1 0 S. Pulaskl Rd . , Chicago 

| P h o M — 581-4111 

?limillllllUllllllllllimilllllllUltllllUJM§ 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulasld Rd. (Cravvford 
Medical Building) Tel. L l 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marqnette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue. 

Vai.: pirmad., antrad ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Seštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3*48. 

TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Sežtadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

Tei. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETSU T. SRAZ1S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Wesf 'iist Street 

Vai.: pirm., a.itr., ketv. ir peakt.! 
1:00 - 5:00 vpl. popiet, treč. ir Sešt. 

tiV susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TeL — GR 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir peakt 
10-4: šeStad. 10-3 vai. 

Tel. REiiance 5-1811 

DR, WALTER j . KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KTDIklV IK VAIKV UGOS 

SPKCIAMSTE 
MEDICAL n u n a 

3200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

Iki i vai. nooiet. 
Ofs. tel 737-1168, rez. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Ofis. te l 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SpecialybS — Nervo fr 
Eamocines Ijgos. 

CR,AWFORD MEDICAL BLOG. 
6449 So. Palaski Road 

DR. A. B. GUVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tei. — PB 8-2220 

DR. JANINA MISEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Srd Street 

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai 
vak. Sestad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. PO 7-6600 Bei. GA 3-7278 

DR. A. 1ENKINS 
GYDYTOJAS IR CHTRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHIRITIGMA 
Ofisai: 

111 XO. WABASH AVE. 
4200 XO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius b-
"Contact lenseB" 

2616 W. 71st St. — TtL 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

1002 N. Western Ave., Chicago 
Tel. 489-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS UGOS — CHIRURGIJA 

7110 VV 127 S t , Palos Heishts 
T a 361-0730 

Valandos pagal susitarimą 

į s ta igos ir b o t o tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49th Court, Cicero, III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Išskyrus tre* ir iestad 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y TO J A S 

Adresas 4255 W. 63rd Street 
O(bo telef. RE 5-4410 

ReTldencijos telef. GR S-0617 
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad. 
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

Ofiso tel . H E 4-2123. \ a m n C I 8-S1S3 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai.: pltm.. antrad., ketv. ir penktad 

2-5 Ir 6-7 — i5 anksto susitarus. 

TeL ofiso PR 6-6446 

F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHTRURGAS 
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Popiežiui minis. 

BMHYŪ* 1EBHM 6YVA LIETUVIŠKOJI ETNINIŲ STUDIJŲ DALIS 
Rimties valandėlei 

(Pabaiga) 
. Tik dviejų mėnesių laikotarpy- gyvybės, kurią teikia Jėzus Kris
le reikia grįžti prie katalikų Baž- tus, toks trumpas valdymas ne-
nyčios gyvvbės, kuri remiasi pakeitė. Žmonės mirė/bet Baž-
Knstumil Kristus yra šios insti- nyčia liko gyva ne žmogiška, o 
tucijos kūrėjas. Sv. Dvasia veikia dieviška gyvybe, nors žmogiška 
regimu ir neregimu būdu tikin- silpnybė, kaip ligos, nelaimės, 
ciuosiuose ir visoje Bažnyčioje. Ji mirtis, palietė net pačias jos vir-
\eikia tiesiogiai ir per žmones, šūnes. 
Kai Kristus apaštalą Petrą pasky- Istorija nesikartoja ta prasme, 
rė vadovauti savo tuo metu kad viskas priklauso tik nuo 
dar mažam tikinčiųjų būreliui, žmogaus, kuris kuria net ir 
tai jis, kaip Dievo Sūnus, žinojo, krikščionybės istoriją žemėje. Is-
kad jo įpėdiniai bus tik žmonės, torija yra pastovi Dievo veikimu, 
— jie bus iš žmonių paimti, žmo- jei ir ne tiesiogiai tvarkant žmo
nėms skirti, gyvens ir mirs kaip nių gyvenimus, tai duodant 
visi žmonės. Bet jo surinktų mo- žmonėms išminties ir supratimo 
kinių ir išrinktų apaštalų būrys, naudotis prigimties dovanomis, 
kuris po Kristaus mirties ir prisi- Dievas suteikė protą mąstyti, 
kėlimo turės skelbti evangelinį laisvą valią savo gyvenimą kurti 
mokslą ir atsakyti į laiko ir ap- ne tik savyje ar savo aplinkoje, 
linkinių tautu balsą, nebus vie- bet ir institucijose, kurios padeda 
ni, nes su jais pats Kristus pažą- žmonėms ėemėje gyventi ri
dėjo pasilikti iki pasaulio pabai- kėjimu, viltimi, nuoširdžiais san-
gos. tykiais su kitais žmonėmis, kurie ria ar nenori skirti etninių studi-

Rugpiūcio 6 d. mirė pop. Pau- yra kiekvieno žmogaus dalis ir '• jų nuo lituanistinių mokyklų. Ir 
liūs VI-tasis. Bažnyčia laukė nau- verti jo meilės ir rūpesčių. Taigi štai dėl ko: Title IX įstatymo da 
jo vadovo, kuris toliau testų Kris- ir popiežiaus mirtis nėra baimės 
taus institucijos pasiuntinybę priežastis tikintiesiems ir Bažny-
žemėje. Buvo išrinktas pop. Jo- čios nariams, bet kaip tik vilčių 
nas Paulius I-sis, į kurį buvo de- pagrindas, kad Dievas veikia 
damos didelės viltys, jam reiškia- žmoguje ir per žmogų, nekeisda
mas didelis pasitikėjimas, iš jo mas savo dieviškų pažadų ir sa-
laukiama naujų nurodymų ir tos vo veikimo žmogaus istorijoje, 
pačios Evangelijos tiesų nauju 
žodžiu atskleidimo. Rugsėjo 28 d. v 
mirė ir naujasis popiežius, teval- K a s i r k o k s b u f naujasis Bazny-
des Bažnyčią tik 34 dienas. Ta- e i o s vadovas, galima spėlioti, bet 

Jeigu etnikai sudaro arti pusės vi
sos Amerikos tautos, tai pirmoje 
eilėje, bendraudami su jais ir nu
teikdami juos studijuoti mūsų si
tuaciją, jau susidarysim svarų 
draugų skaičių, o plečiant pačias 
studijas per mokyklas, ir anglo
saksų tarpe mūsų skriaudos bus 
pažintos ir nauji draugai surasti 
Čia taip elementaru, kad, man 
atrodo, visai nereikėtų aiškinti. 
Aišku, šitas bendravimo ir etni
nių studijų skleidimo procesas yra 
lėtas. Bet kokį kitą pasirinkimą 
mes turime? Visos progos turi būti 
panaudotos ir išnaudotos mūsų 
naudai. 

Grįžtant prie mū-ų vadų, šiuo 
atveju prie krašto valdybos, turiu 
vėl pasakyti, kad mano įspūdis 
yrą, kad ši institucija (aišku, kal
banti pirmininko lūpomis) neški 

L. RASLAYieiUS 

čiau Bažnyčia, net ir mirus jos nėra jokio tikrumo tai lengvai at-
dvasiniam vadovui, tebėra gyva, sPėti- I š š a h e s žvelgdami zurna-
veikli, gyvena savo tikinčiuo- "štai ir komunikacijos atstovai 
šiuose, nes ii yra Kristaus įsteig- spė110)'3 a P i e v i e n a- į a r , "**• 
toji dieviškai tobula ir žmogiškai ž i u r i i vieno ar kito kardinolo 
tobulvstės siekianti draugija. Jos d a r b u s l r tinkamumą. Tačiau 
pradžia vra žemėje, bet pabaiga konklavoje balsuotojai žvelgia 
amžinybėje. skirtingai. Reikia pagaliau tike-

Net ir mirus popiežiui Jonui t5> k a d t e n v e i k i a i r Šv- D v a s i a ' 
Pauliui I-jam, su vilitimi visi ka- kuri> Popiežiui mirus, nepasi

traukia iš žmonių gyvenimo. Ji 

lis, tvarkanti etnines studijas, aiš
kiai nusako, kad iš šių fondų gali 
būti finansuojami projektai, kurie 
užsibrėžia išvystyti etnines ar tarp-
etnines programas, tą medžiagą 
multiplikuoti ir paruošti moky
tojus, kurie galėtų, naudodamiesi 
ta medžiaga, mokyti viešosiose 
mokyklose. Etninių studijų tiks
las iš šio krašto vyriausybės po
žiūrio yra parodyti mokiniui, kad 
būti kitokiam nereiškia pažemi
nimo. Priimant visokių rasių ir 
tautybių grupių žmones su jų kul
tūrinėm vertybėm, kokias jie turi 
ispuoselėję, pasiekti darnaus sugy
venimo, ypač miestuose, ir tuo 
būdu išnaikinti priešiškumą tarp 
grupių ir visų grupių bendradar
biavimu siekti geresnio gyvenimo 
visiems gyventojams ir gražesnės 

talikai žvelgia į ateitį. Jie tiki, I r a u K , a 1S z™"11* gyvenimu. j» j ateities visam kraštui. Tai, turint 
kad Šv. Dvasia veiks išrenkant veikiamuose u^per juos, kad Jas , g a i v o j žmogiškąsias silpnybes ir 
tinkamą buvusio popiežiaus įpė- kuris bus išrinktas Kristaus Baž-

mones. 
Liūdvme 

dinį, kuris valdys Bažnyčią, va- nyčiai vadovauti, butų tinkamas 
dovaus Evangelijos plėtimui ir įrankis veikti Kristaus vardu sa-
nurodys kelius į dvasines aukš- v o b r o l iU torPe. Vatikano II susi-
tumas - į krikščioniška tobuly- r ™ k i m o Dogminė konstitucija ir 
bę, atitinkančią šio meto gyveni- pabrėžia: "Dievo tautai ganyti 
mo reikalavimus ir turimas prie- • nuolatos plėsti Viešpats Kris

tus savo Bažnyčioje įsteigė ivai-
besišypsančio pop. r i a s pareigas. 

Jono r M-| ii bet tikime, kad *> k 5 n o Serovei. Juk gaunantie-
Kristus savo kūrinio -Bažny- P šventąją galią is tikrųjų tar-
čios niekada neapleidžia ir jai nauja s a v 0 broliams... (n. 18). 
gyvybę teikia net tada, kai jis Popiežius yra Dievo tarnų tar-
pats neregimu būdu turi jai va- n a s yls tarnauja Evangelijai, va
dovauti, dovauja jos skelbėjams ir jos vyk-

x dytojams, nes tai jo atsakinga, 
Kaip pačios Bažnyčios, taip ir §Venta ir nepakeičiama tarnyba, 

jos vadovų — popiežių istorija Kardinolų kolegija ir žvelgia į to-
yra pilna netikėtumų. Netikėtai fcj^ kuris, bent žmogiškai žiūrint, 
po tokio trumpo, bet pasaulį už- t u o m e t u atrodo geriausias vado-
imponavusio popiežišku darbu v a u t i tikinčiųjų ir visos Baž-
krikščionybės centre mirė pop. n yči0s reikalams. O jie nėra tik 
Jonas Paulius I, į kurį buvo de- žmonių, bet ir Dievo reikalai, 
dama daug vilčių. Bet istorijoje Sužmoginti Evangeliją ta pras-
tokių netikėtumų yra ir daugiau. m e ka(j j ą SUprastų ir ja gyventų 
Pop. Steponas I-sis (752) po iš- gj0 iaįko žmonės, reiškia tokią 
rinkimo tegyveno tik tris dienas, popiežiaus tarnybą, kurioje būtų 
net nespėjus jį konsekruoti Ro- Kristus matomas toks aiškus, 
mos vyskupu. Bonifacas VI-tasis k0ks jįs b u v o apaštalams. Kai ky-
(836) Bažnyčiai vadovavo tik 15 \a neaiškumų, Bažnyčios vadovas 
dienų. Damazas II-sis (1048) t u r j daryti sprendimus, kad ne 
tepopiežiavo 23 dienas. Celesti- žemiškoji, o dieviškoji Evangeli-
nas IV-tasis (1241) savo pareigo- j o s m j s į j a būtų kuo tiksliausiai 
se išbuvo tik 17 dienų. Pijus III- įvykdyta jo vadovavimo lai. > 
-sis (1503) popiežium buvo tik t a rDV-

26 dienas. Neseniai miręs pop. Velionis popiežius Jonas Pau-
Jonas Paulius I-sis valdė Bažny- jįus pgr trumpą laiką užsitama-
čią 34 dienas. v o pagarbą savo šiltu žmogišku-

Buvo taip pat popiežių, kurie mu^ s a v 0 ištikimybe krikščioniš-
tevaldė tik po porą ar keletą mė- ]^am mokslui ir savo aiškia mei-
nesių, kaip pvz. Grigalius VIII- j e kiekvienam žmogui. Su vilti-
-sis (1187 — du mėnesius, Ino- m j s gali kiekvienas katalikas 
centas lX-sis (1591) — taip pat laukti ir naujo popiežiaus, kurio 
tik du mėnesius. Jonas XVII lūpomis kalbės žmogus, bet kal-
(1003) — penkis mėnesius. Bo- bės taip, kad Kristaus Bažnyčia 
nifacas III-sis (607) —8 mene- ir toliau būtų tas kelias,kurį yra 
sius. Bet nei Bažnyčios esmės, nei nurodęs pats jos kūrėjas Kristus, 
joje besireiškiančios dieviškos Pr. Cr. 

priešiškus nusiteikimus vienos 
grupės prieš kitą, irgi yra lėtas 
procesas, bet būtinas, kad tauta 
nesubyrėtų į smulkius fragmen
tus, o nors ir kultūriškai pluralis-
tinė sudarytų visų grupių visumą. 

Krašto valdybos pirmininko 
skatinamas Švietimo tarybos pir-

, — - - ~ ~ *• vi- mininkas prašo pinigų lituanisti
nių mokyklų paramai iš federali
nės valdžios. Tai bandymas pra
mušti kakta sieną. Girtinos pa
stangos ieškoti subsidijų lituanis
tiniam švietimui, bet iš federali
nės valdžios... ir dar jeigu iš fon
dų reguliuojamų Title IX įstaty
mo, tai tikrai neproduktingos pa
stangos. 

Jeigu mes turėtumėm nuolatinę 
imigrantų srovę iš Lietuvos su 
mokyklinio amžiaus vaikais, tai 
galėtumėm pasinaudoti "Bilin-
gual studies' įstatymo fondais, 

reguliuojamais Title VII, moky
dami lietuviukus viešose mokyk
lose dalykus lietuvių kalba, kol 
jie išmoktų pakankamai anglų 
kalbos tęsti mokslą anglų kalba. 
Bet ir šitas dvikalbiškumas būtų 
įmanomas tik viešųjų mokyklų 
sistemoje. 

Todėl tiek mes čia Chicagoje, 
tiek Clevelande darėme, kad 
mums svarbūs klausimai patek
tų į viešųjų mokyklų programas. 
Ar pinigai programoms išvystyti 
būtų adresuoti Lietuvių Švietimo 
tarybos vardu ar ukrainiečių Self 
Reliance, visai nesvarbu, nes už 
juos reikia atsiskaityti pagal fe
deralinės valdžios reikalavimus. 
Svarbu, kad mes bent dalį savo 
tikslų, kurių tikėjomės iš etninių 
studijų, pasiekėme. 

Chicagos santalkos išvystyta 
programa yra tekstinė, vaizdinė 
ir video-audio kartu. Lietuviškos 
programos buvo paruošta apie 
160 puslapių teksto, 1 komplek
tas skaidrių ir 1 video juosta. 
Iš viso šių priemonių buvo pa
gaminta tik keli egzemplioriai. 
Po vieną iš jų buvo nusiųsta 
ERIC organizacijai. Tai švietimo 
reikalus liečiančios medžiagos 
sutelkimo taškas, lyg ir Clea-
ring House, iš kur siunteresuoti 
asmenys gali gauti atspaudus ar 
kopijas bet kurios ten sutelktos 
medžiagos. 

Mums visiems turėtų rūpėti, 
kad bent tekstinė lietuvių prog
ramos medžiaga būtų atspaus
dinta ir prieinama pirmiausia 
Illinois mokykloms, o taip pat ir 
mokykloms iš kitų valstijų, jei
gu jos ja domėtųsi. Illinois su
perintendento viešajam švieti
mui įstaigoj man buvo pasakyta, 
kad jie neturi lėšų ir negali Chi
cagos santalkos projekto teksti
nės dalies atspausdinti. 

Mano siūlymas būtų, kad ga
vus 111. superintendento Cronin 
parašytą įvadą, kuris tuo pačiu 
atstotų ir patvirtinimą naudoti 
viešosiose mokyklose, mes lietu
viai turėtumėm pasirūpinti 1000 
egzempliorių tos tekstinės 160-
-180 pusL medžiagos atspaus
dinimu. Provizoriškai paskaičia
vus, tai galėtu kaštuoti tarp 
1,200-1,500 dol. 

Būtų galima kreiptis į F. Gene 
Miller, Western Illinois Univer-
sity, Macomb, 111., 61455, kuris 
yra Illinois tarybos socialinėms 
studijoms pirmininkas, prašant, 
kad jų organizacija finansuotų 
mūsų medžiagos atspausdinimą. 
Man atrodo, kad galimybės lai
mėti ką nors iš šios organizaci

jos yra menkos, bet, iš kitos pu
sės, prašyti nieko nekaštuoja. 

Manyčiau, kad mūsų Švietimo 
taryba, kuriai dabar priklauso ir 
A. Dundzila, buvęs Santalkos 
projekto patariamosios tarybos 
lietuvių atstovas, turėtų pasirū
pinti, nesuradus kitų finansinių 
šaltinių, savo lėšomis atspausdin
ti bent tekstinę medžiagą ir per 
Illinois viešojo švietimo super
intendento įstaigą paskleisti tarp 
mokyklų. 

Dar yra nemažas metražas vi
deo juostos, susuktos M. Smilgai-
tės, S. Kudirkai atvykus į Chica-
gą pirmą kartą. Šita žaliava rei
kalinga redaktoriaus žirklių ir 
paaiškinimo anglų kalba. Be to," 
yra 2-jų lietuvių intervievv, nu
sakantieji jų atvykimo į Ameri
ką priežastis ir įsikūrimą. Vienas 
iš jų senosios imigracijos atsto
vas, o antras 1949 m. Šita me
džiaga yra dalis didžiojo projek
to laikoma UICC filmų skyriuje 
prof. G. Temanner žinioje. No
rint ją panaudoti reikėtų neati
dėliojant tai atlikti. 

Iš šio detalaus straipsnio ma
tyti, kiek daug pastangų reikėjo 
pasiekti labai ribotus rezultatus 
ir kiek dar reikia padaryti, kad 
mūsų etninių studijų dalis pra
dėtų duoti mums naudos, supa
žindinant kitų grupių mokslei
vius su lietuvių kultūra ir mūsų 
didžiausiomis problemomis, ug
dant Lietuvos ir lietuvių drau
gus iš jauniausios kartos. 

P. S. Vakar dienos straips-

TIKĖJIMAS - ATSILIEPIMAS | DIEVO KVIETIMĄ 
Poeto Triluso eilėraštyje ti-Įdimo savaitės jam buvo tiesiog 

kėjimas yra palyginamas su baisios. Skaitydami jaučiame, 
akla senute, kuri tamsią naktį kaip jame virte verda vidinė ko 
miške paklydusį, keleivį išveda va. Iš vienos pusės Dievas šau-
l šviesą ir į tiesų kelią. Tikėji- kia be atvangos. Iš kitos pusės 
mas visuomet yra Dievo dova-1 seni įpročiai traukia, vilioja, 
na. Didysis režisierius čia vi- i gundo. "Jaučiausi tarsi būčiau 
suomet yra Dievas. "Niekas ne- anksti rytą lovoje, rašo Augus-
gali ateiti pas mane, sako Kris- j tinas. Iš vienos pusės girdėjau 
tus, jeigu mano Tėvas jo nepa- \ griežtą raginimą keltis. Iš ki-
traukia, nepaskatina". Šv. Pau- tos pusės aptingęs delsiau, vis 
liūs neturėjo tikėjimo. Dar blo- \ neįstengdamas ryžtis. Pagaliau 
giau — jis persekiojo tikinčiuo- j iš Dievo pusės paskutinis pa
sius krikščionis. Dievas jo lau- stūmėjimas, ir pasijutau laiš
ke kelyje į Damaską. Nukritęs i vas, ryžausi ištarti savo "taip", 
nuo arklio žemėn. Paulius, ku- štai tikėjimas: turime be svy
ris tada dar vadinosi Saulium, ravimų ištarti "taip, Viešpa-
išgirdo balsą: "Sauliau, Sau- tie!" Į Dievo kvietimą turime 
liau. kam mane persekioji. Aš atsiliepti greitai, savo "taip" 
esu Jėzus. Persekiodamas krikš turime ištarti iš visos širdies, 
čionis, tu persekioji mane. Turi Turime pasitikėti Dievu, kaip 
atsiversti, pasikeisti. Tavęs lau pasitikime motina, 
kia didelis darbas, svarbi misi-; Motina paaugusiam berniu-
ja". kui pasakė, kad jis iš mažens 

Paulius pasidavė, pasikeitė, buvęs labai silpnas ir ligotas, 
pakeitė visą savo gyvenimą. Po Ji turėjo nešioti nuo vieno gy
vos kelerių metų jis savo laiš-: dytojo pas kitą ir ištisas nak-
ke filipiečiams jau rašė:: "Ta-įtis budėti. Aišku, jis turėjo ti-
da kelyje į Damaską Dievas pa-'• keti, nes kaip galėjo netikėti 
ėmė mane į savo rankas. Nuo j motina. Taip yra ir su mūsų re
to laiko aš negaliu gyventi, ne- liginiu tikėjimu. Tikime ne tik 
bėgdamas Dievui iš paskos. Ir»tai, ką Dievas yra apreiškęs, 
aš mėginu Dievą pasisavinti, i bet tikime pačiu Dievu. Dievas 
jį sekdamas ir vis labiau mylė-1 yra vertas mūsų tikėjimo, nes 
damas". '• jis mus myli didžiausia meile ir 

Štai kas yra tikėjimas. Tikė- j dėl mūsų yra tiek daug pada-
jimas yra pasiduoti Dievui, pa- i ręs-
keičiant savo gyvenimą. Ne vi- N e visos tikėjimo tiesos yra 
suomet tai yra lengvas daly- j mums malonios. Yra malonu 
kas. Šv. Augustinas yra mumsį žinoti, kad Dievas mus myli, 

kad Dievas mus myli labiau, 
negu geriausia motina gali my-

nyje turėjo būti: susilaukė į papasakojęs savo kelią į tikėji-
45,000 (ne: 15,000) dol. įmą. Ypač paskutinės apsispren-

Dail. Dalia Virbickaitė-Ancevičienė prie savo paveikslo "Vaidilutės" 
tapybos ir grafikos parodoje, kuri vyksta Jaunimo centre 

Nuotr. A. šeštoko 

lėti savo vaikus, kaip sako pra
našas Izaijas. Tokią tikėjimo 
tiesą priimame lengvai ir su 
malonumu. Su kitomis tikėjimo 
tiesomis yra sunkiau. Pavyz
džiui, turime tikėti, kad Dievas 
mus turi bausti, jeigu jam prie
šinamės- Dievas įspėja, maldau
ja pasitaisyti, o mes sakome 
"ne". Taip priverčiame Dievą 
mus bausti. Tai nėra malonu. 
Bet tai taip pat yra tikėjimo 
tiesa. 

Be to, kai kas tikėjimo kliū
timi laiko Bažnyčią. Bet Kris
tus ir Bažnyčia yra neatskiria
mi. Kas persekioja krikščionis, 
kas persekioja Bažnyčią, tas 
persekioja patį Kristų. Kristus 
yra galva. Bažnyčia esame jos 
nariai. Dėl to negalima sakyti: 
aš tikiu Jėzų Kristų, bet ne
tikiu ir nepriimu Bažnyčios. 
Reikia priimti Bažnyčią tokią, 
kokia ji yra, kokią Kristus įstei 

Kai popiežius ir vyskupai 
skelbia Bažnyčios doktriną, jie 

(Nukelta į 5 psL) 

DRAMBLYS DULKELĖS 
DYDŽIO 

Septyniasdešimt dramblių su 
varovais žygiuoja t 10 mm il
gumo tiltu. Jis padarytas iš 
žmogaus plauko. Taip atrodo 
vienas paskutiniųjų armėnų 
mikrominiatiūrų meistro E. K. 
darbų. Jis demonstruojamas 
jo personalinėje parodoje Dili
žano miesto Kraštotyros muzie
juje. Tik mikroskopu galima ' jąja domėjosi. 

pamatyti tuos "stebuklus". Be 
to, čia muziejuje rodoma ir 62 
įžymių filosofų, poetų, moksli
ninkų ir kompozitorių portre
tai, nutapyti aliejiniais dažais 
6 mm ilgio plauko. Taip pat 
vieno plauko viduje sutalpintas 
visas stadijonas su futboli
ninkais. Sportininkų figūrėlės 
padarytos iš brangakmenių da
lelių. Tokią parodėlę matė ame
rikiečiai turistai ir jie labai 

jUl-r 

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS 
Buv. Lietuvos kriminalinės policijos 

valdininko atsiminimai 

STASYS TRINKI 
6 

Kriščiūnas Jakučio paprašė, kad jį nuvestų pas 
Vaitkienę, nes jis nežino, kur ji gyvena ir niekuomet 
pas ją nėra buvęs. Sutiko. Čia noriu paaiškinti, kad 
paminėta Vaitkienė tuo laiku laikė viešuosius namus 
ir prilaikydavo keletą prostitučių. Pasisamdę vežiką a-
budu nuvažiavo pas Vaitkienę, gyvenančią Lauko gat
vėje, kurios bute rado apie 10 vyrų ir keletą jn,erginų. 
Kriščiūnui matomai nerūpėjo merginos, bet j is norėjo, 
būdamas neblaiviame stovyje, išsiblaškyti. Užėjus pas 
Vaitkienę į butą, jis išsiėmęs iš kišenės piniginę pada
vė Vaitkienei keletą litų ir paprašė kad parneštų alaus. 
Išgėręs kelis stiklus alaus, trenkė su lazda, kurią 
buvo atsinešęs su savimi, per palubėje kabėjusią žiba-

jį gyvą. nes kitą rytą už 75 žingsnių nuo Vaitkienės 
namų jis buvo rastas nušautas. 

Tą naktį snigo, tai daug kiemsargių atsikėlę anks
ti rytą valė nuo šaligatvių sniegą. Viena sena moteriš
kė bevalydama sniegą pamatė, kad antroje pusėje gat
vės, prie Šifmano malūno sienos, guli kažkoks žmogus. 
Priėjusi prie jo ir nušlavusi sniegą pamatė, kad jis yra 
negyvas. Pranešė policijai. Nugabenus į Šaulių miesto 
ligoninę paaiškėjo, kad tai yra matininko Kriščiūno 
lavonas. Gydytojui padarius lavono apžiūrėjimą 
ir skrodimą buvo rasta, kad jis buvo nušautas iš pis
toleto 6,35 kalibro vienu šūviu į galvą, kurio kulipka, 
perėjusi iš dešinės pusės smilkinio į kairiąją pusę, bu
vo rasta po oda. Klausinėjant velionio Kriščiūno bend
radarbius buvo sužinota, kad Kriščiūnas turėjo pini
ginę, kurioje galėjo būti keletas dešimčių litų ir 10 rub
lių rusų auksinė moneta, kurią jis visuomet nešioda
vo savo piniginėje. Kadangi pas jį po nužudymo pinigi
nės ir pinigų nerasta, tai buvo aišku, kad jis buvo nu
žudytas plėšimo tikslu. Iš karto buvo manoma, kad jj 
galėjo nužudyti netyčia kalėjimo v-ko padėjėjas Kond
ratavičius arba Šiaulių miesto policijos nuovados v-ko 
padėjėjas Girdžius. Tačiau, patikrinus jų pistoletus. 

line lempą, kuri nukritusi sudužo. Vaitkienė pradėjo buvo rasta, kad jie yra pridulkėję ir kad iš jų nebuvo 
koliotis, kodėl jis sudaužė Lempą, ir pareikalavo sumo- šauta, šioje žmogžudystėje dar buvo įtartas Vaitkie-
kėti. Kriščiūnas, dar kartą išsiėmęs iš kišenės pi
niginę, jai padavė 5 litus, kuo ji buvo patenkinta ir, 
atnešusi kitą žibalinę lempą, ją pastatė ant stalo. 
Tuo tarpu pas Vaitkienę atvažiavo su vežiku Šiaulių ka
lėjimo valdininkas Kondratavičius ir Šiaulių miesto 
policijos nuovados v-ko padėjėjas Girdžius, kurie su 

nės brolis, kuris už vagystę buvo teismo baustas. Ta
čiau, padarius pas jį kratą, ginklo nerasta ir jo kaltė 
liko neįrodyta. Vedant kvotą, buvo apklausinėjama 
Vaitkienė ir buvusieji tą naktį jos bute vyrai ir mergi
nos. Tačiau, kas nužudė Kriščiūną, iš jų gauti žinių ne
pavyko. Iš liudininkų parodymų paaiškėjo, kadtą nak-

Jakučiū ir Kriščiūnu buvo pažįstami. Pamatę, kad pas tį Vaitkienės bute buvo senesnio amžiaus vyyras su 
Vaitkienę yra tiek daug žmonių, pakvietė Jakutį ir į juoda smaila barzdele, kurį kažkas pavadino krau-
Kriščiūną važiuoti pas Sudintienę, kuri Žydkapių gat
vėje taip pat laikė viešuosius namus. Išėjės iš Vaitkie
nės namų, Kriščiūnas griežtai atsisakė su jais va
žiuoti pas Sudintienę, todėl jie jį palikę bestovintį ant 
šaligatvio prie Vaitkienės namų, patys nuvažiavo pas 
Sudintienę. Tai buvo paskutiniai žmonės, kurie matė 

tuvininku. Kadangi tokio krautuvininko Šiauliuose ne
buvo, tai ir liko neaišku, kas jis toks buvo. Apklausi-
nėjant kiemsargius, kurie po Kriščiūno nužudymo tą 
rytą šlavė nuo šaligatvių sniegą, viena sena moteriškė 
papasakojo, kad tą rytą ji, atsikėlusi apie 3-4 valandą, 
bešluodama nuo šaligatvio sniegą, pamatė vieną vyrą, 

einantį iš Lauko gatvės Vilniaus gatvės link. Jam pra
ėjus Vilniaus gatvę, jį prisivijo du vyrai ir sušuko 
"Stok". Pirma einantis vyras sustojo ir tiems vyrams 
pasakė: "Aš nieko". Po to ji išgirdo lyg botago 
pliaukštelėjimą panašų į šūvį. Kas tarp jų vėliau atsi
tiko nematė, nes nekreipė į juos dėmesio iš šlavė toliau 
šaligatvį. Praslinkus savaitei laiko, atšilus orui ir esant 
atodrėkiui, pasikvietėm pora berniukų; jų paprašėme, 
kad nušluotų sniegą toje vietoje, kur ta sena mote
riškė šluodama šaligatvį matė tuos du vyrus besikal
bančius ir girdėjo lyg šūvį. Nušlavus sniegą, bus ras
ta išbarstyta apie 50 centų smulkiais pinigais, viena iš
šauta pistoleto 6,35 tūtelė kalibro ir vienas to paties 
kalibro neiššautas šovinys. Iš to buvo aišku, kad pik
tadarys, prieš nužudydamas Kriščiūną, atitraukdamas 
pistoleto spynas, išmetė vieną neiššautą šovinį ant že
mės, o su kitu šoviniu nušovė Kriščiūną. Kadangi ne
buvo žinoma kas tie du vyrai buvo, kurie prisiviję 
Kriščiūną sušuko "Stok", ir jį nužudė, tai priėjome 
lyg mūro sieną ir nebuvo kas toliaus daryti. 

Už šios žmogžudystės išaiškinimą Šiaulių ap
skrities žemės tvarkytojas buvo paskyręs 1.000 litų 
premiją, kas tuo laiku buvo nemaža suma pinigų. Kad 
gavus tą premiją, buvo didelis noras tą žmogžudystę 
išaiškinti. Kadangi nebuvo kas toliau daryti, tai su
galvojau, kad reikia pakviesti vieną iš gyvenančių pas 
Vaitkienę merginų ją pavaišinti ir gal prie degtinės stik
liuko papasakos mums, gal ji žino, kad nužudė Kriš
čiūną. Sugalvotą planą papasakojau Drelingui, kuris 
su tuo sutiko. Tuo tikslu nuėjęs pas Vaitkienę, vieną 
merginą, kurios vardas buvo Jadzė, pakviečiau, kad ji 
apie 3 valandą po pietų ateitų į Tilžės restoraną, nes 
noriu su ją pasikalbėti, papietauti ir išgerti degtinės, 
už ką pažadėjau jai atlyginti. Sutiko. Išėjęs iš Vaitkie
nės, nuėjęs į Tilžės restoraną savininko Chlebinsko 
paprašiau kad 3 valandą man rezervuotų atskirą kam
barį ir par- ^ų 3 asu; nims pietus ir grafiną degtinės. 

'Bus daugiau) 
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Mūsų nauja Bnghton Parko įstaiga (ofisas) yra First 
Federal of Chicago 26-tasis skyrius. Tad, švenčiant jo 
atidarymą, mes duodame jums progą gauti šį 26 dalių, 
vaisiais papuoštą, "punch bowl" komplektą. Arba, jei 
norite, jūs galite pasirinkti 24 gražių stiklinių 
komplektą gėrimams. 

Vienas ar kitas bus jūsų, kai padėsite $250 į bet 
kurią First Federal Savings sąskaitą tarp rugsėjo 28 ir 
spalio 14 d., 1978/ 

Tad, atsilankykite. Yra planuojama daug "grand 
opening" pramogų. Kad nieko nepraleistumet, duodame 
jums sąrašą: 

Ketvirtadieni, rugsėjo 28 — Užeikite tarp 5 ir 8 vai. vakaro 

Ernie Micelli jus palinksmins su savo akordeonu, Roger — the 

Balloon Man bus ten pradžiugint vaikus, ir vaišės bus 

servuojamos. 

-šeštadienį, spalio 7 — 9 vai. ryto iki vidudienio — Nemokamai 
pavažinėjimas First Federal dviejų aukštų autobusu, Vibra-
Sounds poikų orkestro korcertas, ir Martene, magiškas klounas, 
žymiai paįvairins rytmetį. Būsit vaišinami "Donut holes" ir 
obuolių gira. 

šeštadienį, spalio 14 — Geriausias viso krašto vieno muzikanto 
orkestras, Sgt. Pepperoni, gros nuo 10:30 vai. ryto iki 
vidudienio. Taip pat ir vaišės nemokamai. 

Ir kai atsilankysite neužmirškite dalyvauti 
specialiame dovanų traukime. Jums yra gera 

galimybe laimėti vieną iš šių nepaprastai puikių 
prizų: 

26 pirmi prizai — $26 First Federal Savings sąskaita 

26 antri prizai — pora Zip 'Z Zonkers, "a do-it-yourself, 

super ice cream sundae." 

26 treti prizai — "family size pizza" nuo Falco. 

Ir nepamirškit pasiimti nemokamas dovanas! Turėsim 
jums nemokamai First Federal "yo-yo's, raktams 
grandinėles, "piggy banks", "shopping bags" ir balionus. 

Norėtume priimti visus iš šios apylinkes į First Federal 
of Chicago Brighton Parko naują skyrių. 

Aplankykite mus per "grand opening" iškilmes, ir 
pamatysite kodėl malonu turėti First Federal taip arti. 

* Dm anų ~kai< m - ribot.-t.-. M..- pa.-iUekame sau teisę duoti kitas daiktus ju t ieton j,į pritrūktu įiUnvtų dovanų. 
>**, dovanos duodamo:, tik Brighton Park skyrioje. 

Valandos: 

Ketvirtadienį & 
— Pirmadienį & Antradienį 9 iki 4:30 

Penktadienį 9 iki 8. Šeštadienį 

Uždaryta trečiadieniais 
iki vidurdienio 

VISIT FIRST FEDERAUS GRAND OPENING CELEBRATION. 
SEPTEMBER 28-OCTOBER14 

First Federal of Chicago 
Illinois Largest Savings and Loan. 

Bnghton Park Bnineh/4071 S. Archer Avenue/254-6101 
Main Ot KO Dearborn & Madison.977 5000 
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Redaguoja di. S. Aliūnas 

MOKSLO REIKALAI 
Žinoma, kąd be mokslo žmo

gus nei pavalgyti negalėtum, nei ] 
kokio padoresnio gėrimo mokė-J 
tuai pasigaminti. Mokslas yra tiek i 
svarbus, kad šiandien niekas ne-1 
gal.oja, jog jis (tas galvojantis) [ 
yra bemokslis. Nors žmogus la-j 
bai jau šiaip yra šykštus, bet kar- j 
tais jis nieko negaili. Žmogus, pa- ' 
vyzdžiui, negali tave pamokyti \ 
dorybių, kad tu eitum tiesiai į, 
pilną grožybių dangų, bet žmo-! 
gus šiaip jau nelabai pamokys,; 
kad tu gautum dar šioj ašarų pa- į 
kalne geresnę už jo tarnybą r-i 
ba moteris nepamokys kitos mo
ters, kur įsigyti tokią pat ar net 
gražesnę suknią. Mokyti kitą yra 
net labai linksmas ir malonus 
darbas. Pavyzdžiui, kiek daug pa
mokslų dienraščiuose prisakė 
apie vedybas ar skyrybas Onutė 
Landers, bet kai reikėjo, tai jokie 
kitiems pamokslai jai negelbėjo, 
ir ji su savo vyru išsiskyrė. Taigi, 
pamokyti kitą yra nuostabiai ma
lonu bei vertinga, taip save iške
li ir taip pat padedi artimui. 

Pavyzdžiui, yra mokančių kaip 
rafyti romanus, ir jie moko ir 
moko rašytojus, kad tik romanai 
būtų gražūs ir švarūs, o jei atro
do nešvarūs, tai tepa ir tepa patį 
rašytoją. Yra mokančių sukti fil
mus, ir šie būtų susukę S. Kudir
kos filmą taip, kad būtų žygia
vę per visą filmą lietuviai karei
viai, o Kudirka būtų išlipęs New 
Yorko uoste, giedodamas Lietuvos 
himną. Tik reikėjo leisti, tai lie
tuviai būtų susukę tokį filmą, 
kad net visos holyvudinės bend
rovės iš gėdos paraustų, kaip kai 
kurie "Gimtojo Krašto" bendra
darbiai. 

Reikia mokyti visus ir visada, 
reikia mokyti kaip sujungti besi-
pykstančius, kaip suvesti prie vie
no stalo visus veikėjus, kaip juos 
išmokyti vienybės ir teisybės. 
Kaip nuversti Nainį, o jį nuver
tus, kaip nuversti Kamantą, kaip 
nuversti Bobelį ir, jį nuvertus, 
kaip pradėti versti kitą. Mokytų 
mokytojų šiandien lietuvių vi
suomenė tiek daug neturėjo per 
visus amžius Mokytojų pilna sa
lėse, ir prie bažnyčių, ir spaudos 
puslapiuose, ir net ant gatvių 
kampų. Mokymas yra sunkus, 
bet labai garbingas darbas, ir į tą 
darbą visi veržiasi, nes juk reikia 
gelbėti tėvynę nuo įvairių nieka-
dėjų, kurie nemoka nei knygų 
rašyti, nei filmų sukti, kurie ta
me filme admirolą pavaizduoja ne 
uniformuotą.-o tiesiog apsmurgu
sį ir šliurėtą. Kaip admirolas turi 
atrodyti, galėjo pasižiūrėti į mū
sų šaulius. Reikia mokyti fondo 
vadovybę, kaip ji turi rinkti pini
gus ir kaip juos skirstyti, reikia mo
kyti, kas ką turi statyti ir kas kam 
aukoti, reikia mokyti kaip piešti, 
vaidinti, šokti, dainuoti ir net nie
ko neveikti. Ir nieko šioje žemėje 
nėra lengviau kaip mokyti, kaip 
auginti kito vaikus, kaip taupyti 
ar išleisti kito pinigus ir, ką čia 
kalbėti, joks darbas nėra sunkus, 
kai kitas jį dirba. Ir danties skaus
mas yra tik nulis, kai skauda 
ne tau, o kitam. 

Mokyti reikia vaikus, mokyti 
reikia ir mokytojų mokytojus ir 
mokyti reikia prezidentus ir sena
torius, mokyti reikia, kaip jie turi 

kovoti su bolševizmu. Lietuvis vis
ką gali padaryti, jis viską nugali, 
jis viską žino ir visus gali pamo
kyti, jis gali net pastą atgal į tū
belę sukišti ir kelnes per galvą 
užsimauti, Maskvą nugalėti ir 
Kubą užspausti, tik, labai gaila, 
jis negali Altos su Bendruomene 
suvesti. Čia tai milžiniški darbai, 
sunkesni negu kokios ten Mask
vos nugalėjimas, todėl lietuviai 
čia neturi jėgų, bet mokyti, kaip 
tai padaryti dar visi gali. Taigi, 
tegyvuoja mokslininkai, mokslai 
ir visi kitus mokantieji. Tik nerei
kia leistis, kad kiti tave moky
tų, nors jau mokslo metai ir pra
sidėjo. O, anot Aliūno, žemėje 
viskas vyksta šitaip: 

Jei aš darau, tai viskas gera, 
Darbai, draugai ir pinigai, 
O jeigu kitas ką padaro, 
Aš net alpstu — kaip tai blogai? 

Jeigu aš prakalbą išdrožiu, 
Rodos, kartok net dešimtsyk, 
O kitas kalba taip nuobodžiai 
Aš negaliu, he makes me siek. 

D. J. 

MOTERYS PRIEŠ MOTERĮ 

Į New Yorko valstijos guber-

DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. spalio mėn. 7 d. 

Balys Pavabalys 

_ 

Grįžimas namo 

Kiekvienas rūbas tur i savo 
paskirtį. Palikime sportinius 
švarkelius ten, kur j ie tnka : 
sportui, darbui, gatvei ir t. t. 
Eidami į viešumą, apsirenkime 
tinkamai, pagerbkime iškilmes, 

Partinis komitetas kolchoze kovoja 
už leninistinj primilžį. 

Spaudos apžvalgyta 

PYLOS "MARGIEMS VYRIŠKIAMS" 
" I r taip iš kažkur i r kažko-1 šusias damas, kurios t iktų j ge-

dėl vis daugiau i r daug iau po- riaušių madų žurnalų pusla-
puliarėjo, kol visai giliai įleido i pius, į balių atlydi margi 
šaknis ir užėmė pačią svarbiau- "sportininkai"... 
sią vietą vyr i škame garderobe 
margas spor t in is švarkelis! 
Kaip patogu: nei derint i , nei 

natoriaus postą kandidatuoja j lyginti, nei galvoti , nei žmo-
ponia Krupsak. Tautinio m o t e - ; n a i galvos sukti . Išs i t raukei ir 
rų susivienijimo 1,200 narių pa- j maukis. J u o raibesnis, j u o mar-
sisakė prieš jos kandidatūrą, j gesnis, juo gražesnis.. . I r užplū- j kurias einame, ir kitus, tin-
Kas gali sakyti, kad didžiausi j d o tie "spor t in inkai" mūsų sa- karnai apsirengusius dalyvius". 
moterų nekentėjai nėra mote- ! « • Jų P i l n a i r šokiuose, i r su-į "Moteris", 1978 m. nr. 4 

kaktuvėse, i r vestuvėse, i r ban
ketuose, i r visur. K a r t a i s nu
ėjus j kokį iškilmingą balių, pa
sijunti ka ip golfo lauke, tik Duiponas, ilgus metus dirbęs 
marguoja, švytruoja , o spal- geležinkelio stoties sargu, nuta-
vų įvairumas! Ana i s stovykli- j t a rė , kad jo uždarbis pernelyg 
niais laikais galėjome pasitei- į menkas, ir todėl reikėtų tapti 
sinti, kad žmogus "ką tu r i , tuo į iešmininku. 2inoma, tam reikėjo 
ir dėvi". Dabar te is in t i s nebe- j išlaikyti egzaminą. Jis su milži-
reikia, nes mes vis i sumodernė- Į nišku pasiryžimu ir įtampa išti-
jome ir "dėvime k u o norime", o j są pusmetį kalė vadovėlio taisyk-
tai — geriausia pr iedanga as- į les. 
meniškam apsileidimui. Nors ir j Egzaminatorius pateikė jam 
gyvename "išsilaisvinimo są- j tokią užduotį: 

ATVYKO IR TYKO 
Atvyko, siustas bolševiko, 
Ir fino, ką jis daro. 
Jis prie tavęs prieis iš tyko, 
Be pergalingo karo. 

Be šovinių ir be patranka 
Jisai paims tave už rankų 
Ir ves j Lietuva, j mielą. 
Kad sa Maskva darytum "dielą* 

SPYGLIUOTINES MINTYS 
— Gyvenime kartais pataiko-1 _ Esame turėję po du viš-

me į tokią aklavietę, iš kurios čiukus kiekviename puode, po 
yra t i k viena išeitis — ieškoti i du automobilius garaže, o da-
kitos išeities. bar turime po du galvos skau-

— Je i aplink nėra nė gyvos dėjimus nuo aspirino. 
dvasios, tai kažkur a r t i turėtų FloreTlo La Guardia 
būti gyvas žmogus. _ Raukšlės paveldimos. Tė-

Jeigu eisi iš paskos, ta i v a j j ^ g a u n a iš savo vaikų. 
kojos; 

rys . 

KATĖ LR JOS PAVEIKSLAS 

mokytojas klausia 
rodydamas katino 

Lietuvis 
mokinius, 
paveikslą: 

— Vaikai, kas čia 
— Katinas! — šaukia vai

kai. 
— Ne, tai katino paveikslas. 
Paskui mokytojas rodo kati

ną, ėdantį pelę, ir klausia: 
— Vaikai, kas čia yra? 

EGZAMINAS 

Katino paveikslas ėda pe- jūdžio" svarbiame laikotarpy-! _ D u greitieji traukiniai lekia 
lės paveikslą, — atsako vaikai 

TYLA GERA BYLA 

JAV prez. Woodrow Wilso-
nas labai mėgdavęs pasakoti 
apie grupę.universiteto profe
sorių, kurie buvo pratę susi
rinkti i r svarstyti blogą kai ku
rių studentų elgesį. Vieną po
pietę jie šnekėję apie kažkokio 
studento neprideramus veiks
mus, i r vienas iš tų profesorių, 
kuris primygtinai reikalavęs 
vaikiną nubausti, argumentuo
damas kaltės akivaizdumą, ta
rę s : 

— Pagaliau, ir pats Dievas 
mums davė akis! 

— Taip tai taip, — atsiliepęs 
ne tok griežtas jo kolega, — 
bet davė i r akių vokus. 

je, bet "išsilaisvinusios atsto
vės" turėtų daugiau atkreipti 
dėmesį į savo vyrų (sūnų ir 
sūnelių) aprangą. K a r t a i s juo
kinga ir g raudu žiūrėti , kaip 
moderniai ir puikiai išsipuo-

tau t a u niekas nepakis 
arba neįspirs į užpakalį. 

— Olimpinių žaidimų rengi
mas Maskvoj panašus į arba
tėlės rengimą koncentracijos 
lageryje. Roger Simcn 

— Mėsos kainos dabar tokios 
didelės, jog karvės melžia žmo
nes. Eduoard McKievick 

SPALIO REVOLIUCIJAI PAMINĖTI 
Partijos egzaminuose 

Pr i imant į partiją, kandida
tas egzaminuojamas: 

— A r tu galėsi dirbt i dvi
gubai, kad galėtum parodyti, 
kaip komunstai dirba? — klau
sia par t ie t is . 

— Žinoma, dirbsiu dvigubai, 
— a t s akė kandidatas. 

— A r tu galėsi dirbti ir sek
madieniais, kad pakel tum ga
mybą? 

— Dirbsiu i r sekmadieniais. 
— A r pasižadi ir galvą padė

ti už komunizmą? 
— Žinoma, pasižadu, juk taip 

šuniškai gyvenant, mir t i visai 
nebaisu, — atsakė kandidatas. 

Susisiekimas Sovietijoj 

Miestietis nutar ia nusižudyti. 
J is nusiperka kepalą duonos, iš- Į miesi detentės, manau, turėtu-
vyksta iš Maskvos į laukus, at> | m e peržiūrėti savo nusistatymą 

nu. Nušoko j is nuo pastato. Tai 
savižudybė. Ar ne baisu? 

— Koks čia baisumas? — at
sako draugas. — Rusijoj kiek
vienas žmogus turi teisę pajieš-
koti sau geresnio gyvenimo 

Paskutinis mitingas 

Komunistų partijos sekreto
rius šaukia vienam darbinin
kui: 

— Kur tu, Jurgi valkiojies, 
nemačiau tavęs paskutiniame 
komunistų partijos šauktame 
mitinge. 

— O, kad būčiau žinojęs, kad 
tai paskutinis mitingas, būčiau 
atėjęs su visa šeima. 

Gromyko ir detente 

— Žinai, Leonidai, laikyda-

J E I KALBSTŲ ĄŽUOLAS 

Porelė s tabtelėjo prie išsike
rojusio medžio. 

— Jei š is ąžuolas prabiltų, 
daug. oi daug ką j i s pasakytų, 
— sako vaikinas. 

— Visų p i rma j i s pasakytų, 
kad jis ne ąžuolas, o uosis. 

PATARIMAS 

Mielas broli, je igu gyvenime 
nori susilaukti sėkmės, nenu
krypstamai la ikykis šių taisyk
lių: 

Turėk tv i r tą savo nuomonę, 
kad reikšminga t i k viršininko 
nuomonė. 

Diskusijų metu reikšmingai 
tylėk, nors bū tum ir bukas, — 
atrodyk, kad esi išminčius. 

Pakišk k i tam koją, kad pa ts 
iškoptum. 

"Net i r šeimų šventėse nebe
galima pravest i k a d i r trum
pos programėlės, nes mūsų am
žinos jaunystės t ė tuka i i r ma
mytės, kaip kavaleri jos arkliai, 
nekantriai trepsi kojomis, lauk- — K a i p čia dabar? Ar nepa 
darni tik o rkes t ro i r b a r o atida-

vienas prieš kitą. Jūsų punktas 
— vidukelėje. Ką jūs darysite 
šiuo atveju? 

—Pasuksiu strėlę, ir vienas 
traukinys pereis į kitus bėgius. 

— O jeigu bus žiema, strėlė 
prišalusi, ir jūs negalėsite jos pa
judinti? 

— Imsiu signalizuoti vėliavė
le. 

—Įsivaizduokite, kad veiks
mas vyksta tamsią naktį. 

— Uždegsiu raudoną žibintą. 
— O jūs neturite nei žibalo, 

nei žvakės. 
—Tuomet sumesiu ant bėgių 

visa, kas paklius po ranka: popie
rius, malkas, skudurus ir padegsiu. 

— Jūs neturite nei degtukų, 
nei žiebtuvėlio. 

Egzaminuojamasis minutėlę 
pagalvojo ir tarė: 

— Pasikviesiu savo žmoną. 
— 2moną? O kuriems galams 

ji jums reikalinga? 
— Tegul ir ji pasižiūri tokios 

katastrofos... 
R. Milinari 

PLAUKIA N E VIEN LAIVAI 

Iman t vyrus į laivyną, buvo 
apklausinėjami du naujokai. 

— A r mokate plaukti? — pa
klausė jų. 

Abu atrodė sumišę, bet vie 
nas pagaliau išdrįso nustebti 

rymo K. Mileris 

sigula an t bėgių ir laukia trau
kinio. P ro šalį eina kolchozi-
ninkas ir klausia: 

— Ką tu čia darai? 
— Nusižudyti noriu, — at

sako. 
— Ta i kam dar tą kepalą 

duonos laikai? 
— N a , kol čia ateis t raukinys, 
gali badu numirti , — atsakė 
mies t ie t i s 

Jicskant geresnio gyvenimo 

Sta tybos darbininkas ant 
naujo pasta to Maskvoj dejuoja 
savo draugui : 

— N e koks reikalas su Iva-

dėl šeimų susijungimo, — pa

garbiai prabyla užs. reik. m i 
nistras Gromyko į visagalį 
Brežnevą, 

— Tavo tiesa, Andriejau, — 
atsako Leonidas. — Dėl to rei
kalo esam lig š iol jper daug ne
lankstūs. Negaišdami paruoš
kite potvarkį visų disidentų gi
minėms išsiųsti į Sibirą. 

(Pagal "The Times", Ham-
1 mond. Aug. 9, 1978) 

BUTU, 

TA*M«*<VA 

rNC-ąyu^ 

Pavergtoj Lietuvoj, pagal J. Avyžiaus romaną "Chameleono spalvos", 
sunku butą gauti, o butų skirstymo įstaiga, kaip vaizduoja "šluota", 
yra nervų gadinimo įstaiga pieš. R, Puidoko 

kanka laivų? 

KINIEČIO PIRŠTŲ GALAI 

JAV sveikatos i r švietimo 
min. Joseph Califano prieš dve
jus metus metė rūkęs, o žinia, 
niekas nėra toks uolus, kaip pa
sitaisęs nusidėjėlis. Prieš porą 
dienų j i s t r i s valandas pralei
dęs, bandydamas įtikinti vieną 
vaikiną susilaikyti nuo rūkymo. 

— Pažiurk į savo pirštų ga
lus : kokie jie geltoni! — kal
bėjęs Califano. 

— Aš žinau, aš esu kinietis, 
— atsakęs vaikinas. 

Doris Day 
— Nėr paveikesnio raminan 

čio vaisto pasaulyje už kelis 
malonius žodžius. Pearl Baūey 

— Meilė — jieškomas daly
kas, santuoka — kariaujamas 
dalykas, skyrybos — kvočia
mas dalykas. Helen Rcncland 

— Padėkdie vyrui, kuris ne
veda, kol neranda tobulos mo
ters, ir padėkdie jam dar la
biau, jei jis ją randa. 

Benjamin Tiūet 
— Kartais moteriai geriau 

padidinti savo metus, negu su-
Benjamin Franklin j mažinti. Tuo būdu bent kas vis 

dar pasako, kaip ji gerai atro
danti. Gloria Sioanson 

— J. A Valstybėse kasmet 
pagamina beveik t r is kar tus 
daugiau automobilių, negu gim
sta kūdikių. K. Tichner. 

— Patvaldystė, tai pačios 
valdžia. 

— Suklupdavo dažnai — no
rėdavo pasižiūrėti, kas padės 
atsikelti. 

— Lašas po lašo ir kepenis 
pratašo. 

— Trečdalis maisto, kurį val
gome, palaiko mus gyvus, o ki
ti du trečdaliai palaiko gydyto
jus gyvus. Orson WeUes 

— Dievas gydo, o gydytojas 
ima atlyginimą. 

— Kai k a s jieško tiesos tik 
tam, kad radęs galėtų ją nu
slėpti. Kęstutis Mikoliūnas 

— Jei visuomeninius pokal
bius versime derybomis dėl kui
no su čigonu, jie t a ip pat bus 
nenaudingi. Vyt. Volertas 

— Tik perlenkus lazdą, buvo i 
i š ras tas ratas . 

Komunistmė technika 

Apie spekuliantą ir 
jo priešą frantą 

Artelėje paskaitą 
Perskaitė frantas. 
Rūsčiausiai išplūdo 
Visus spekuliantus. 

Ir sąžinėn beldės. 
Ir širdis graudino, 
Ir naujo gyvenimo 
Priešais vadino... 

O salės kampe 
Spekuliantas lindėjo; 
Nei pyko, 
Nei graužės, 
Nors viską girdėjo. 

Tik plikę sau glostė, 
Ir. koją ant kojos 
Užmetęs, meiliausiai 
Pro ūsą šypsojos. 
Nuo seno pažino 

Jisai prelegentą 
(Mat, jų abiejų 
Kaimynystėj gyventa) — 

Žinojo: 
Atbėgs 
Vaikinukas paklausti: 
— Ar gavote naują. 
Madingą apsiaustą? 

Be to. dar primins: 
— Būtų gera suradus 
Stilingus batus 
Su keturgubais padais... 

Nušvis franto akys 
Blizgėdamos godžiai... 

Nebaisūs vertelgai 
Jo 'lekcijos" žodžiai... 

Paklauso 
Ir vaikšto 
Ramiausiai po žemę, — 
Lai peikia. 
Lai keikia, — 
Tegul tiktai remia. 

"Šluota-

KALBĖDAVO, O NE 
KLAUSYDAVO 

Kai Winston Churehilis 
kiek apkurto, j o gydytojas jam 
pataręs vartoti klausos prietai
są. Bet didysis politikas neįro
dęs tam entuziazmmo. 

— Tatai pagerintų tamstos 
klausą, — gydytojas stengęsis 
įkalbėti. 

— Taip? — patraukęs pe
čiais Cnurchillis. Bet pap
rastai tik aš kalbu. 

MOTERIS 

— Kodėl Dievas sutvėrė mo-
, terj tokią gražią, kartu ir kvai
lą, — sako Jurgis savo žmonai 

— Jis padarė mus gražias, 
kad jūs, vyrai, mus mylėtumėt, 
ir kvailas, kad jus — vyrus my
lėtume, — atsakė žmona. 

Leninas Vilniuje rodo, į kurią krau
tuvę atvežė Tūkstamų prekių, kad 
gyventojai skubėtų stoti j eilę. 
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MILUONAS UŽ MOTINA 
Michraei Reese ligoninė už 

gydymo klaidas, dėl kurių mirė 
Ru'th Rosenfeld, 58 m., jos sū
nui Mark, 21 m., ir dukteriai 
Ellen, 22 m., turės sumokėti 
1,035,000 doL Didelė dalis, ži

noma, nueis advokatui. Susita
rimas pasiektas be teismo spren
dimo. Velionė, kuri daug rūkė 
ir turėjo emfizemą, 1975 m. nu
ėjo į tą ligoninę mažai ausies 
operacijai. Jai buvo duoti ne
geri vaistai prieš operaciją ir 

sutriko jos alsavimas. Ji buvo 
atgaivinta, bet po 5 d buvo de
guonis išjungtas ir ligonė nu-: 
stojo alsuoti. Ligonė 21 mė
nesį buvo palaikoma alsavimo 
mašina, bet 1977 m. ji mirė. 

PAVĖŽINTOS GROBIK&S 

Dvi keliolikametės merginos,, 

paimtos pavėžinti, pagrobė au
tomobili ir nuvažiavo. Jas prie: 
71 gatvės ir Kostner, Chicagoje, I 
paėmė pavežti Elzbieta Gilmar-j 
tin. Pakeliui ji sustojo gazolino j 
stoty, 5859 S Pulaski. Kai ji 
nuėjo j prausyklą, o merginos, 
pagrobusios Jos automobilį, nu
važiavo. 

N O S Į P I C E T 1 

Ieškau pirkti senus medinius baldus 
gamintus prieš 1950 m.: Komodas, 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t , 
"Oriental" kilimą, oi prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

CLASSIFIED ADS 

Platinkite "Draugę". 

Tini pay yourself... 
and Standard Federal pays you to do it. 

. > 4 * . . 

Your money will more than double in 8 years and 9 months* vvith our new 8-year, 8 percent 
Certificate Account.** It's just one of many savings plans offered by Standard Federal 

that can be tailored to your particular needs. 
For almost 70 years Standard Federal has appealed to the kind of coffee. The special status of our Senior Citizen friends is 
savers who understand. appreciate and demand personai service acknowledged by Standard Federal through extra attention. advice 
and maximum benefits from their savings program. No bank or other and services tailored to their needs. Naturally, your savings are 
savings institution pays higher interest rates than our customers are insured to $40.000 by the F.S.L.I.C. and insurance of more than 
accustomed to getting at Standard Federal. YVe compound interest $40.000 is available by using various forms of account ownership. 
daily so that even your interest earns interest. and if you should 
reąuire a monthly interest check. that too can be arranged. To make 
your Standard Federal Savings Account more desirable, we pay 
postage both ways for save-by-mail customers. VVe give you up to ten 

days free interest because deposits 
made by the lOth of the month earn 
interest from the first. VVhen you 
come into a Standard Federal office. 
w e think you'll appreciate the 
friendlygreeting, helpful advice and 
the quick service we provide. You 
might even enjoy a cup of fresh hot 

8% Accounts" 8.45% 
mcmmum temis $*• .000—8 years 

annuai 
yetc 

7 3 / . 0 / C e * * c a t e 
f 7 4 / O Accounts" 
TymrrHjrn tecnsS'! 

8.17% 
000—6 years 

7%%XSS?- 7.90% 
-rurfiur" tęrms $1,000—4 years 

arrvual 
v>e*a 

R 3 / . 0 / . -ertrtcate 
VT7** / O Accounts" 
•nin^ur- teras $1.000— 

7.08% 
2''; years 

annua! 
yte*d 

61 / 0 / C«n , f ic*« 
V2 / O Accounts" 6.81% aonuai 

y»ew 
»mum wms S* 000—1 year 

Or*/AVO Accoonts" D . U U Z 7 0 v * * 
nimimum t«rns $1 .000—3 ~>ontns 

5V4%sa^ 5.39% 
•neress oatC to date o< »nthdrawa( 

annuai 

In addition to the savings plans outlined in the graph, Standard 
Federal is pleased to offer our nevv MONEY MAKER® Certificate 
Account. It's a short-term. high-yield account reąuiringa minimum 
investment of $10.000 for a six month period. The interest rate may 
vary vveekly because it is based on the vveekly average auction 
discount rate of the six month U.S. Treasury Bill plūs an additional 
\k percent. The rate set on Monday and available on Thursday is 
guaranteed for the term of your certificate. 

The savings counselors at any of our offices will be pleased to 
explain our various accounts and to assist you in selecting the 
savings plan most suited to your financial needs. 

•Yietd oaseo on interest icompounded dany 
accumulated to matunty 

"*A suOstantiai nterest oenalty .s *eou"reC 'c* eafy 
»»rthdra»ra( o' cettficate accounts 
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TRANSMATIC IS HERE! N'ow you can arrange to have an automat ic monthly 
transfer of funds from your checking account at any financial insti tution to your 
savings account or loan account at Standard Federal Savings. You can also use 
TRANSMATIC to transfer funds monthly from your Standard Federal savings 
account to vour Standard Federal loan account. 

STANDARD F EDE R Al. SAVINGS 
J W ASSETS OVER $430.000 000 M M 

Come under our wing— ™ 
We Care What Happens to You. A^>> 

HOME OFFICE: Hir.kory Hills: lombarrl 
4192 Archer Avenue. Phone: 847-1140 9357 South Rob-rts Road. Phone: V)8-S0riO 23 North \\A\K\ Street, Phone: 627-1140 
Garfieid Ridge: Hickory Hills: Aurora: 
6141 Archer Avenue. Phone: 767-5200 Hill O r ė k ShoppmgOntor. Phonc: 500-1977 301 VVest Galena Boulevard. Phone: 892-1140 
47th and Rockwell: Dmtmers Grove: Boulder Hill: l9mnm.. ^ i | ( t' » 
2555 West47th Street. Phone:523-1083 5100 Fnrest Avenue. Phonc: 063-1140 21 Bould.T Hill P,i«. Phone: 897-1166 LKNOK* • . st^ Lrrrr—.— 
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R E A L E S T A T E 

40-tt ir Arteaian. 2-jų butu medi
nis. Reikia savininko. Tik $22,000.00. 

40 Ir RodnreU 2]Ą aukšto medinis. 
Gerai išlaikytas. Pilnas rūsys. Centr. 
gazu šildymas. $30,900.00. 

394a ir AB)any. Geras 2-jų butų 
po 4 kamb. mūrinis, ir 3-jų kamb. bu
telis rūsy. $54,000.00. 

60-ta ir Washtenaw. Geram stovy 
8 butų mūras. 6 butai po 4 kamb.. 
2 butai po 3 kamb. $17,280.00 me
tinių pajamų. Savininkas prašo 
$100,000.00. 

W galvojate 
PARDUOT, NUOMOT. AR 

APDRAUST 
Jųjų nuosavybę, prašome kreiptis 1 

Budraitis Realty Co. 
4243 W, 63rd $twe> 

Tel. — 76741600 

DABAR, NE RYTOJ! 
Nauja* 6 kamb. namas į vakarus, 

kur grynas oras ir arti Cbicaga. Pi
gus — $53,500.00. 

2-jų aukštų muro namas ir 2 au
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41,800.00. 

Modernus 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette 
Parke. Aukšta kokybe. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estate 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
Narna* — STatfonė: s butai . 4 vo-

nloa, <5»ntraJlnii šaldymas, a tomine 
alOprav*. 3 auto garažas. 2 balko
nai Pat lo . Marąuette Parko centre. 

M3r. bnagakm. 3 miegami. Gra
žiai užlaikyta* $34,000. 

.Varnas Ir t* r 
bizma $80,000. rretamča 

Mir. namas. Dide.18 taTerna, «a!§ 
apie 200 svečių. 2 butai po 6 kamb 
$85,000. 

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

2951 W. 63rd St., 436-7878 

MARĄUETTE PARK 
4 botų marinis. Gazu šildymas. Ga
ražas. Numažinta kaina — $54,900. 

19 meto mūrinis. 5 Vi kamb. (3 
mieg). Gazu-oru šildymaa. Arti St. 
Louia ir 77 St Padarykite pasiū
lymą. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Nassų pirkimas — Pardavimą* 

Valdymas 
Draudimai — Income Tas 

Notariatss — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I č l U S 

6455 S. Kedzie Ave. — 778-2233 

HELP WANTED VYKAI 

PART TIME LAB0RER 
Saueage mfg. ąuality control de-
partment. Near Circle Campus. 5 
hours daily, $4.00 an hour. E.O.B. 

Tfel. ~ 738-2100 
AUTO MECHANICS 

Mušt have 3 years experience 
working in auto dealership. Will 
pay $10 per hour. Plenty of work. 
Apply in pereon: 
BOB NEAL PONTIAC TOYOTA 
7600 S. Stony Island — 374-7600 

Mainfenance Man 
E2xperienced. Full time machinery 
and buildkig maintenance. Bene
fits available. 

CALL JOHN: 782-1177 

HIHS0ALE AREA 
Experienced Auto Mechanic, Need-
ed for a busy modern repair ehop. 
Full time. Call Rich at 

TeL — 920-1700 

Biznieriams apsimoka skelbtis 
dienraštyje "Drauge" 

R E A L E S T A ^ T E 

80-tos ir Artesiaai apyL t^§Ąukšt( 
mūr. namas. 8 kamb., 5 miegami 
1, Yz Ir x/z vonios. 2 ruaaiarai 
Skambint savininkui 92i>-23 ?o»J 

DĖMESIO, BIZNIERIAI 
Biznis, namai ir didelis plotas že
mės. Galima pirkti viską arba at 
skirai. Tinka gegužinėms - pikui 
kams. Labai geras pirkinys. 

ABROMAITIS R. E. 
1005 Porter SL — Lemont, UI 

TeL — 257-6675 
— _ ^ _ _ _ — — — — i 

LIUKSIŠK1 6 BITTJ 
RIDGEMONT SQUAKE 

APAIOTMENTINIAI NAMAI 

Uoksas f butų namai su bara 
MsiBfnkof 

"Ftvce brick" tvirtas mūras, ''ii 
nas rūsys su apšildomom grindin 
ir vonia. Visi pilnai įrengti su "ap 
pliances" įskaitant ir indams plaut 
mašiną. mosi įrengtas skalbimu 
kamb. 

Nuo sienos iki sienos kilimai. 
Galima pasirinkti pilnai "improved* 

sklypą. 
Potvynio kontrolės projektas, pu

mas Cook County rajone. 
I 

Pageidaujant galima gauti paskolą. 
Atdara kiekvieną dieną 

10 v. r. iki 7 v. v. 
105421 Street & Major Ave. 

(2 blokai j vak. už Central) 

Skambint 
422-2565 arba 725-5550 

m ' * i i 

Marąuette Parke. Savininkas parduo 
da gerai užlaikytą mūr.,namą apie 2-
metų senumo. 70 ir Campbell apyl 
2 butai — 5 kamb. ir 4 kamb. 2 maš 
garažas. Skambinti po 5 jysl: vak 
sekm. ir šešt. visą dieną tel^778-8039 

" • - ~ — • • ' •• • • •• • » • • • I i —-

64-ta kr Tabnan. Labai gerai išlai 
kytas 5 kamb. mūr. bungalow. Pilna 
valgomasis, 2 miegami, taip pat įreng 
tas miegamasis pastogėje. Gazo Šilu 
ma. Garažas. $35.000.00. 

8S-ta n- TuUay (5200 į vakarus) 
Liuksusinė 3-jų miegamų rezidencija 
1% vonios, įrengtas rūsys, 2 maš. ga 
ražas, uždengtas patio. Soaiais įvažia 
vimas. $71,500.00. 

V Y R A I I R M O T E R Y * 

T O O L MAKER 
National Manufacturer seekinj 

experienced tool and die make 
for Research and Devfeidpment fa 
cility, Fort Lauderdalė, Florida 
Mušt be ezperienced in buildin; 
and designing automatic eąuip 
ment, tools, gaugss forsmalf part 
assembly. • <1 

PERSONNBL 
3400 W. Ezcbange Road 

Crete, Illinois 604A7' 

"BAS^FSEI 
i s s e e k i n~g . 

• TSTISTS ™ i n 
• T E U H 2 R S , - v j 8 a 
• SKCRKT.AIUKS 
• R E C E P T I O X l S T S • ' -i 

Kxperience In any of t h e abpvc ca 
tegortes may ąualtfy yon T§P consS 
de ra t ion with sieveral • . Pt*5t.'!riou 
Loop & Neighborhood Banlca a n 
o the r F inancia l InstitvSlOB*. H 

CaJl o r Apply In Per.<*m 
M R . C H A R I J F ^ VISKOCIL 

11 So. LaSaIl« -6«» -— 
Chksigo, m . R0AO3 
TEL. — 332-7190 

Employers Pay Ali Fees 
( P r i v a t e Ernployment Agency) 

HELP WANTED MOTERY 

Administrative Clerk 

Ebcpanding micro-film service bu 
reau is seeking an individual fo 
its adminstration department. Tb 
successful candidate mušt posses 
good typing skills (6# w. p. m.' 
CRT experience is hehrfuA.kut ne 
necessary. For furtber, detail 
pleaae call 

644-4500, Ex>. 444 
• • • 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt 



N 

KANADOS ŽINIOS 
T V i r r m r n P W u o g ų ' ^ ^ h riešutU- A t v a " 
1 I l l U ' V 7 n i * žiuoja daug žmonių pasirinkti 

EB VfcL S P A U D O S VAKARAS 1 8 k ė t i n ė S I n e r e n i k ė s ' k u r i o s a r" 
jbata pagelbsti turintiems aukš-

l i e t u v i ų namuose š į mėnesį ** * " " * » s P * u d i m * -
rengiamas spaudos vakaras, ku- Sudburio ir Sault Ste. Marie 
rio t ikslas paremti savaitraštį lietuviai čia yra dažni svečiai. 
"Nepriklausomą Lietuvą", lei
džiamą Montrealyje. 

Beveik kiekvienas lietuvių 
laikraštis turi savo rėmėjų bū
relius, kurie rūpinasi jų para
ma, o kartu ir reklama. -To
rontiškiai kasmet suruošia "Ne
priklausomos Lietuvos" savait
raščiui panašaus pobūdžio pa
rengimą 

Pernai kultūrinei programos 
daliai buvo kviesti Montrealio ; y p a č s u k r ė t ė 

! sūnus, dirbančius tose 

Praeitą vasarą atvažiavo Vyte
nis Bičkauskas iš Lake Zurich, 
111., ir Juozas Čepaitis su sesu
te iš VVindsoro. 

ŽUVO U R A M J A U S 
KASYKLOSE 

Rugsė jo 21 d. žuvo EHiot La
ke uranijaus kasyklose Vladas 
Lapinskas, š i mirtina nelaimė 

| čiau sovietinio stiliaus", ir, našią į sovietų ir žydų. J ie turi 
! kad tai sovietų ir žydų agentų žymių vadų — m e s turime Į 
t iks las suniekinti lietuvišką išei- įjungti savo žymius vadus ; j ie 
viją. Į turi finansinę jėgą, m u m s rei- j 

Mums, Amerikos lietuviams, kia pavartoti savo fondus ; jie 
reikia apsiginti nuo tokių šmeiž- turi įtaką Washingtone, — m e s • 
tų, kurie net pasirodė filmoje turime sudaryti geresnius sąry - ' 
"Holocaust", neseniai parodyto-, s ius YY'ashingtone; jie turi ga

bius gynėjus — rašytojus , • 
mums reikia įjungti gabius j 
rašytojus, kurie supranta "pu- į 
blic relations". 

S t a s y s Pieža 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
SUORGANIZUOKIME 
P L A N I N G Ą AKCIJA 

Aš norėčiau ištarti "Amen" 
Broniaus Kviklio editorialui 
"Pastangos suniekinti lietu
višką išeiviją", atspausdintą į je per televiziją. Kviklys pa-
"Drauge" spalio 4 d. j reiškia, kad "šio klausimo ne-
Jis autoritetingai rašo, kad Chi- j begalime atidėlioti", 

cagoje vykdomas šmeižtas prieš Į Man, kaip senųjų emigrantų 
"Liudą Kairį per "Chicago j sūnui, išrodo, kad mes , Ameri-
Sun-Times", kuris paskelbė j kos lietuviai, turėtumėm susior-
"How Nazi lied h is way t o Chi- j ganizuoti į planingą akciją, pa- į North Judson, Ind 
cago". Kviklys konstatuoja, | 
kad š is reportažas yra "grei-

D R A U G A S , šeštadienis , 1978 m. spal io mėn. 7 d. 

IŠNUOMOJAMA — POR R E N I 

v y r ų oktetas ir solistė Gina 
syklose. Capkauskienė, š įmet tas parei

g a s pasiėmė solistai — V. Ve- Gedulingas Mišias atlaikė 
rikaitis ir R. Strimaitis . Akom-j kun. A u g . Sabas, St. James The 
panuoja — J. Govėda. Creator šventovėje, dalyvaujant 

B u s ir daugiau programos: dideliam skaičiui žmonių, tarp 
dalyvių — tai "Atžalyno" tau- jų ir l ietuviams Jonui Vinslovai 
t inių šokių grupė. Taip pat bus ir Jonui Stančikui, seniems ve-
dovanų, gera šokių muzika, lie- lionio draugams 
tuviškų melodijų. B u s renkama 

j Prie pat Jaunimo centro išnuom. 
3-jų kamb. apšild. butas su balko-

Viaao abu n u 3 ^ i a m e aukšte, šaldytuvas, vi-
pat ka- rimui pečius, oro vėsinimas. 

5525 S. Ctaremont Ave. 

ir spaudos karalaitė, kuriai vie
n a s geradaris i š rengėjų būre
lio, yra paskyręs tikro, perma
tomo, gintaro karolius. Kan
didatės turės progą pademon
struot i savo 

Kun. A. Sabas 

IŠNUOM. naujai dekoruotas Al/2 
kamb. butas Marąuette Pke. Kili
mai, pečius, šaldyturas. Skambint!' 
po 4 v. popiet 476-3002 

IŠNUOM. kambarys su baldais, j 
vyrui. Vonia, atskiras įėjimas.' 
Skambint po 6 v. v. tel. 476-6810 

Vyras priims tvarkingą dirbantį' 
vyrą gyventi kartu 6 kamb. bute,' 
naudotis visais patogumais ir da- j 
lintis išlaidomis. Sąlygas susitar
sime. Skambint 825-7750 

_ BNUOM 2 gražūs kamb. su tai-
• J J . I dais, moteriai. Atskira vonia. Ga-

lietuvių kalbos ; daryta nuolatine ekspozicija, i i im yb§ naudotis virtuve. Marąuette 
mokėjimą ir kiek orientuojasi •kuria parodyta raudonųjų pipi- į Pke. Skambint 925-1693 
l i e t spaudoje. Tai pagrindiniai j "J auginimo ir perdirbimo i s t o - į K N U O M ^ g a m a s kamb. Gai"-
motyvai . Be to , jei kuri turi j n J a - Nepaprastas muziejus j „ , n a u d o t i s v i rtuve. 
talentą, ta ip pat turės progą i l y g t a s senoviškame malūne, į ̂  § . C a m p b e U A v e > W A M 1 6 1 

pademonstruoti . įkuriame kitados buvo malami 
Parengimas įvyks spalio 28 j raudonieji pipirai. 

RAUDONIEJI PIPIRAI 

GLASSIFIED ADS 
(Tęsinys iš 6 pusi.) 

R E A L E S T A T E 

d., Toronto Lietuvių namų sa- Jm* 
lėje. 

Publ ikos laukiama i š arti ir 
toli, ypač kaimyninių kolonijų. 

O. Adomaitienė 

Blind River, Ont. 

SVEČIAI IŠ ARTI IR TOLI 

Blind River mieste l i s turi vos 
4,000 gyventojų, bet yra plačiai 
žinomas Šiaurės Amerikoje ir 
kitur. Cia apyl inkės yra pa- %y2 kambariu 22 meta mūr. bun-
trauklios, ežerai žuvingi, tarp j galow prie 71 ir Albany. Centr. 
jų didysis Huron ežeras, kur | vėsinimas. Garažas. Galima tuoj 
eina ir komercinė žvejyba 

6 BUTŲ MŪRAS 
Puikus kampinis namas. Metines 

pajamos virš $16.000.00. Gazinis 
apšild. Mūr. garažas. $78,500. Dėl 
smulkesnių informacijų kreiptis — 
Chicago Lau-n Realtors - 434-9611 

Miškuose yra d a u g įvairių 

RIMTIES VALANDĖLEI 
(Atke l ta i š 3 psL) 

n ieko neprideda n u o savęs, o 
skelbia Kr i s taus mokslą. Tai 
yra pat ies Kris taus jiems pa
ves ta misija. 

Bažnyčia yra motina. Ji turi 
būt i gera, kaip yra geras Kris
tus . Bažnyčia y r a gera, šventa 
n e t tada, kai joje atsiranda blo
g ų žmonių. Kai motina serga, 
ger i vaikai nesi l iauja jos mylė
ję. Taip y r a ir su Bažnyčia. Kai 
Bažnyčioje ats iranda ydų. blo
gybių, negerovių, j a s reikia pa
šalinti , s u jomis reikia kovoti, 
bet mūsų meilė dėl t o negali su* 
mažėti . Bažnyčią pagerinti ga
lime, pa tys tapdami geresniais 
j o s nariais. . Kzl. 

ATEITININKAI 
(Atkel ta i š 2 psl.) 

ti Mišias Lietuvių kalba Seinų 
bazilikoje, rašyti laiškus Ameri
kos laikraščiams apie religinį ir 
tautirų persekiojimą Lietuvoje, nu
matom suruošti net ir kultūrinę 
popietę. 

Vida Kuprytė 

"ATEITIES" ŽURNALO 
V A K A R A S 

užimti Apžiūrėjimui skambinkit 
925-6015 

P A R D A V I M U I 
, Į 

Parduodama 
LIETUVIŠKA ENCIKLOPEDIJA; 

Skambint 842-8512 

IEŠKO PIRKTI 

Ieškau pirkti seno modelio auto
mobilį geram stovy. 

Skambint 776-9199 

PROGOS — OPPORTCNlXIE-> 

Savininkas parduoda ? kambariu 
22 metų gerą mūr. bungalow prie 
72 ir Richmond. Įruoštas rūsys. 
Gar. Apžiūrėjimui skambinkit — 

925-6015 

M I S C E L L A N E O U S 

i i i i i i i i i i i i imimit i i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

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

Apdraustas perkiaustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 

iimiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiimiiUMiimiim 

Parduodama 
AUTOMOBILIŲ TAISYMO 

DIRBTUVĖ 
Kreiptis į savininką 

Te l 476-2221 

IOSCELLA.VB0U8 
— • - • — • — . . . . - • — — . . - - — — Į 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi immii i i i i i i i 

VALOM E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojama 
visu rūšių grindis. 

J. B U B N Y S — Tel. R E 7-5168 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIlilHIIIIIUIIlllH 

KODĖL EIKVOTI PINIGUS 
APŠILDYMUI? 

Ką išleidžiate namų apšildymui. 
tas išeina laukan per stogą ir siena?.; 

Mes dabar turime tokį gaminį izo- j 
fiacijai, kuris gali visą tai sulaikyti,; 

llllllllllllllllllllllllllllimillimillllllimili j Su pilna izoliacija galima kuro su-; 
naudojimą sumažinti iki 50%. 

Ar negalvojate, kad jau laikas tei-1 

2346 W. 69th S t , telef. 776-1486 
i i i i i i i i imimimimii i lmmii imi i imi i i i i i 

Chicagos ateit ininkai sen
draugiai rengia tradicinį "At
ei t ies" vakarą spal io 14 d. 7:30 
vai . vak. Jaunimo ccentro di- iHiiiiiiiiilimiiiiiiiiimiiimimiiiimimii 
džiojoje salėje B u s premijų įtei- j ̂ T ^ l ^ t l ^ ^ B e b ~ ' 
k imas prozos, poezijos ir nuo-1 COSMOS PABCELS EXPRBSS 

SIUNTINIAI | UETUVft 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave, 
Chicago, BĮ. 60682, telef. «W7-5980 
i i i imimii i imi i i imimii i i i i i ini i i i iMi i i i i i 

ni i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inmiini i i i i inmii i i in 
M. A. Š I M K U S 

NOTART PTJBMC 
CffCOME TAX SERVICE 

425» So. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
prjLIETTBfiS PRAŠYMAI ir 

kitokia blankai 
llllllllllllllllllllllllllililIlIlUIIUIHIIIIIUIIi 

imii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i iMii i i i i i i i i i i i i i i 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai. 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 

traukų la imėtojams, vakarienė, 
šokia i ir turt ingas dovanų pa
skirs tymas . D a r gal ima gauti 
bilietų, skambinant vakarais 
tel . 599-5285. 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
M M S. Halsted St.. Chicago, m. •0«0S 
2501 W. «•«> St., Chfcaffo, m. «0«3» 

Telef.: »25-2737 — 254-SMO 
Vvtaotas Valantinan 

llllllllllllllllllllllllilUIIIIIUUlIUIllillllllll 

giamai veikti? 
Del nemokamo apskaičiavimo 

skambinkite 

EXPANSI0N SYSTEMS 
2637 W. €3rd St., Chicago 

Tel. 436-3606 

10% — 90% — SO% pigiau mokfeito 
ai apdraodą aoo agntes ir aatomo- | 
Milo pas mm. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
SSOSH Weat tSth Street 

Chlcaco, niinols 
Telef. GA 4-8«S4 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHiiiiiiiiiiniiiiiiii 
PACKAGE ETPRFSS AGEJfCV 

MARMA NOREIKTENE 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

l-ihal pageidaojamoo gema rūiiea 
prekgs. Malrtao ii Knropon sand?Ui). 
2A08 W. «» St.. Chicago. 111. "M»«3». 

TFT.. — WA S-2787 I 
i imi i i i i i i i i i i i i i inni iHi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

LKB KRONIKOMS LEISTI 
SĄJUNGA 

Išleido L K B Kronikos 4 tomą ir lapkričio mėn. 
išleis L K B Kronikos 1 tomą anglų ir po t o 1 tomą is
panų kalbomis, kurios bus plačiai paskleistos tų kal
bų kraštuose. Kitais metais bus leidžiami sekantys 
Kronikos tomai. 

Mieli l ietuviai! Įsigykite LKB Kronikos 4 tomą, 
o neturintieji ir pirmuosius. Gavusieji nepamirškite 
atsilyginti. Sąskaitų nesiunčiame. 

Prisidėkite prie lietuvių tautos rezistencinės kovos , 
padėdami išleisti Kronikos knygas anglų ir ispanų kal
bomis ir kartu įsijungdami i Kronikoms Leisti Sąjungą. 
Metiniai nariai aukoja ne mažiau kaip 5 dol., amžinieji 
nariai — 100 dol. ir mecenatai — 1000 dol. Aukoto
jams išduodami kvitai ir jų aukos atleidžiamos nuo fe-
deralinių mokesčių. Už visus gyvus ir mirusius narius 
kasdien aukojamos šv. Mišios. Paaukojusieji ne mažiau 
kaip 100 dol., b u s įrašomi leidžiamose knygose . 

LAUKIAME AUKŲ ! ATKREIPKITE DĖMESĮ 
1 MŪSŲ PRAŠYMUS ! 

Malonėkite aukas siųsti ir Kronikos k n y g a s užsisa
kyti bei čekius rašyti šiuo vardu ir adresu: L K B Kroni
koms Le ;st i Sąjunga, 6825 So. Talman Ave. , Chicago, 
Ulinois 6C629, U S A Kur veikia Sąjungos skyriai, a u k a s 
galima įteikti j ų valdyboms. 

LKB Kronikoms Leisti Sąjungos 
Valdyba 

mmii imi i imi i i i i i i i imi i i i i i imi i i i i i i i i i i i i 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldu* ir 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL — W A 5-8063 
JIHIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII 

^y§%% 

SEPTYNIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.fA. 
SOPHIE BARČUS 

Laurinavičiūtė 
Sophie Barčus radijo šeimos vedėja 

Gyv. 7159 S. Maplewood Avenue 

Mūsų mylima motina ir sene
le mirė 1961 m. spalio 9 d., 2:50 
vai. ryto. sulaukusi 63 m. a m i 
Gimė Lietuvoje, kilo g Šiaulių 
apskr., Užvenčio miesto. Ame
rikoje kšgy-rene 57 metus. 

Paliko giliai nuliūdusias duk
terį Aldoną Daukus, anūkas 
Terry, Mionael ir Sopbia, brolj 
Cliester Lavvrenoe, broliene Eli-
zabeth ir Jų šeima, mirusio 
brolio \VUliam LavvTenoe žmo
na Connie su šeima, brolvaikius 
AnthonT Steepler su šeima, Va-
lert-i Sebastian sa šeima ir ve
lkinos a. a. Susą n Lytie šeima, 
kiti gimines, draugai ir pažįsta
mi. LietnTOje Hko pusbrolis To- .t .. ^. 
mas Laurinavičius su šeima, S ^ H H H B H H H B B f l B i 

Velione priklausė SLA 208-tal Moterų kuopai. Amerikos Le
giono 271 Dariaus ir Girėno posto moterų pagclbiniam vienetui. 
Chicagos Lietuvių Moterų klubai, BALF'ui ir kitom draugijom. 

Mūsų brangiajai motinai ir senelei pagerbti už Jos sielą 
šv. Mišios bus atnašaujamos pirmad., spalio 9 d., 8:30 vai. ryto 
T. Jėzuitu koplyčioje. Prašome visus stfmin«-s ir draugus dalyvauti 
šiose pamaldose ir prisiminti veikmę maldose. 

Mes Tavęs, mūsų brangioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus Jau nebegriši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nuei
sime. Tebūna Tau lengva ši šventa žemele. 

š-ią septyniolikos metų mirties sukakti liūdnai pamini 
DUKTĖ, AXfKAI, BROLIS m KITI GEHTNK.V 

Keturiasdešimt-trejų metų mirties sukaktis 

A. + A. 

VALERIJA TALLAT-KELPŠIENĖ 
STIRBINSKAITfi 

Gyv. Tauragės apskr., Kaltinėnų valsč., Jankaičių ir Pirt-
vinskų kaime. 

Jau suėjo keturiasdešimt-treji metai, kai negailestinga 
mirtis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą senelę, kurios netekau 
3935 m., 6palio 16 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet aš jos niekados negalėsiu užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

DI jos eielą šv. Mišios bus atnašaujamos spalio 16 d. 7 vai. 
ryto Švč. Mergeles Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčioje. Brighton Parke. 

Maloniai prašau visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su manim pasimelsti už 
a. a. Valerijos sielą. 

Nuliūdęs Aaūkas Mykolas Puskarskis 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES JTOKAKTĘT 

Mokytojas VLADAS MSION^ 
Jau sueina vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą vyrą, t§vą ir senelį, kurio neteftofflė WJ m. 
spalio m. 9 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jjo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia 'jam amžiną ramybę 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos: spalio 9 d., 7:30 v. r. 
švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, spalio 9 d., 8 v. r. Tėvų Jė
zuitų koplyčioje, spalio 9 d. Tėvų Marijonų koplyčioje Chicagoje. 
Ir Romoje, pradedant spalio 9 d., bus atlaikyta Marijonų vienuo
lyne 10 šv. Miššių. 

Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus prisi
minti a. a. Vladą Misiūną savo maldose. 

Nuliūdę: žmona Genovaite, duktė Virginija Skotte su šeima 
ir sūnus Romas su žmona ir gimines. 

g»g*ft>?;jlM 

E U D E I K I S t 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i L A 3 - 0 4 4 0 ir L A 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Di rek tor ių Asociaci jos Nar ia i 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2 3 1 4 VV. 23rd PLACE Tel. VTrginia 7-6672" 
2 4 2 4 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111. Te l . 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F RUDMIN 
3319 S O . LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTEO STREET Tel. YArds 7 - l o n 

VASAITIS - BUTKUS 
I44A So fOth \^t . ( K Y RO. III Tel . O lympic 2-1003 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. spalio mėn. 7 d. X Indrė Baužaitė, Chicago, 
111., nuoširdi "Draugo" skaity
toja, t a rybos (Bank of Ameri
ca), reikalais išvyko vienam X Baletininkas - choreogra

fas Jaunutis Puodžiūnas y r a , 
. . T„ . , „ , . mėnesiui i San Francisco, Cali-

pakviestas j Lniversity of HI I - • . 

X Prel. Jonas Balk finas, šiuo 
metu gyvenąs St. Petersburg, 
Fla., a tvyksta j Chicagą ir pa
sakys pamokslą Am. Liet. Kat. 
faderacijos seimo pamaldose. 
kurios bus lapkričio 26 d., 10 ' 
vai. 

nois Circle Center mokyti bale-
i to. Semestras prasidėjo spalio 
i 2 d. Pradedantieji ir pažanges
nieji studentai dar gali regist
ruotis Chicagos Circle Center 
Recreation ofise. 

x Dantų gyd. Valerija Jan
kauskaitė - Masilkmienė iš Day-
ton. Ohio. ir dantų gyd. Kotrina 
Rumšaitė - Giniotienė iš Juno 

fornijon. Pakeisdama adresą, 
atsiuntė sveikinimus ir 10 dole
rių auką. Maloniai dėkojame. 

X Sveikatos reikalai rudens 
metu bus aptariami Lietuvių 
sodybos pažmonyje šį sekma
dienį, nuo 2 vai. po pietų. Bus 
ir grybų užkandis. Visi lau
kiami. 

I me. Abi apsistos pas savo ko-
jlegę dantų gyd. Eleną Baltru-

Beach. Fla.. atvyksta į Chica 
Nekalto Prasidėjimo p a r . j g ą d a l v v a u t i d&ntų 

bažnyčioje. Brighton Parke. į d e v v n i o l i k t o s l a i d o s 
Kat . federacijos tarybos i r 
seimo posėdžiai vyks lapkričio 
24—28 dienomis. 

. saitienę. 
X Kun. Adolfo Stasio kuni- i 

gystės 50 metų jubiliejaus mi-į x Leonas Raslavičius išvyko 
nėjimui sudarytas komitetas, į i L°s Angeles aplankyti savo 
kuris minėjimą rengia lapkričio j dukters Ramintos šeimos i r 
19 d., sekmadienį. Iškilmingos j naujos anūkės Dainos Moun, 
šv. Mišios bus Šv. Kryžiaus! gimusios spalio 3 d. Mūsų ben-
par . bažnyčioje, o akademija.; dradarbė Regina Raslavičienė 
meninė dalis ir vakarienė b u s ; t e n 3 a u anksčiau yra nuvažia-
Beverly Country Club salėje, i ™si- J i « grįš sekmadienį. 
Infcrmuotis galima pas O. Gra- ' 
dinskienę (tel. 376-1998>. 

x Žurnalui "Kariui" paremti 
kultūrinė popietė - kavutė Įvyks 
spalio 22 d., sekmadienį. 4 vai. 
vak. Šaulių namuose, 2417 W. 
43 St. Kultūrinė popietė - ka
vutė bus su programa ir vaišė
mis. Chicagos visuomenė kvie
čiama dalyvauti. 

X A. Draugelis iš "VVoodrid-
ge, 111.. mokėdamas prenumera
tą už "Draugą", dar pridėjo 6 
dol. aukų. Nuoširdžiai dėko
jame. 

x Chicagos Aukštesniosios 
Lituanistinės mokyklos tradici
nis vakaras įvyks Jaunimo cen
tre , lapkričio 18 d., 7:30 vai. 
vak. Staliukus rezervuoti pra
šome skambinti Julijai Smilgie-
nei 92."-4062. (pr.). 

X JAV LB Lemonto apyl. 
valdybos ruošiamas tradicinis 
rudens balins įvyks lapkr. 11 d., 
šeštadieni, Union Hali, Willow 
Springs. Staiai užsisakomi pas 
p. Mildą Povilaitienę telef. 
257-7352. (pr.). 

x Vladas Mieželis, Phoenix, 
Ariz., žinomas teisininkas, Lie-

gydytojų tuvos kariuomenės generolas, 
suvažiavi- lietuviškų organizacijų veikė

jas, y ra ar t imas "Draugo" bi
čiulis, remia savo dienraštį raš
tais i r aukomis. Ir dabar ga
vome jo malonų laišką, sveiki-

IS ARTI IR TOLI 

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos 15-kos metų veiklos sukaktuvinio 
banketo metu skelbiamas dovanos laimėtojas. Iš kairės — G. Kuzmienė, 
A. Šukienė, B. Aniulis ir kuopos pirm. £. Vengianskas 

Nuotr. P. Malėtos 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
nimus ir didesnę auką. 
ačiū. 

Labai 

x Dalius ir Ilona Brazdžio-
niai, Los Angeles, Calif., įsijun-

LIETUVIŲ MOTERŲ 
FEDERACIJOJE 

Lietuvių Moterų federacijos 
Chicagos klubo poatostoginis 

nos proga numatoma narėms j s e Putnam, C o n n . Gimusi Pi t t s 
i r svečiams suruošti vaišes su 
kalakutiena. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Lietuvių katalikių moterų 

organizuotos veiklos 70 metų ir 
Pasaulio Lietuvių katalikių or
ganizacijų sąjungos 30 metų 
sukakties minėjimas bus pradė
tas poetės K. Grigaitytės-Grau-
dienės šia proga specialiai pa
rašytomis eilėmis š. m. spalio 
28 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro 
Kultūros židiny, 351 Highland 
Blvd., Brooklyne, New York. 
Po akademijos koncertą atliks 
solistė G. Capkauskienė ir pia
nistas S. Cibas. 

— Ses. Juozapa (Joseph Ber
nardine) Klimaitytė Šv. Dva
sios dukterų vienuolijoje atšven
tė 60 m. iškilmingose pamaldo- j 4514 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Gudauskienės, J. Stankūno bei 
kitų kompozitorių kūrinius lie
tuvių katalikių moterų organi
zuotos veiklos 70 metų ir Pa
saulio katalikių organizacijų 
sąjungos 30 metų sukakties 
minėjime ir koncerte spalio 28 
d., šeštadienį, Kultūros židiny, 
Brooklyn. N. Y. 

— L. R. K. Moterų sąjungos 
76-ta kuopa spalio 19 d. 12 vai. 
Seminole parke ruošia gegužinę 
pagerbti kun. T. Degutį jo gim
tadienio proga. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chlca«o« miesto letdlm*. 
Dirbu Ir užmieety. Dirbu sraitai. ga
rantuotai Ir sąžiningai. 

Aptarus klubo reikalus, pri-
gė į "Draugo" Garbės prenu- j į į į į J k į n a į ( į v y k o * rugrtįtt 2 4 J « t a P r i e "pramoginės" dalies, 
meratorių eiles, kai atnaujinda- Į ^ 
mi prenumeratą, atsiuntė s tam- į 
besnę auką. Labai ačiū. 

X Cicero Lietuvių namų sa
vininkų susirinkimas įvyks spa
lio 10 d., 7 vai. vak. parapijos 

! mažojoje salėje. Paskaitą skai
tys dr. Ferdinandas Kaunas . 
Visi kviečiami dalyvauti. 

X Dr. Ferdinandas Kaunas 
j a ts iųsdamas Operai laimėjimų 
bilietų šakneles, rašo: "didžiuo-

1 jamės jumis ir džiaugiamės jūsų 
j laimėjimais" ir kar tu prie tų 
, bilietų prijungė jau naujo sezo
no operos pastatymui savo šei
mos pirmąją auką 125 dol. su- j 
moję. (p r . ) . 

Susirinkimui vadovauti pa-
x Operos tradicinis balius j k v i e s t a d a u g m e t ų klubo pirmi-

įvyksta lapkričio 18 d., Tauti-i ^ j ^ p a r e į g a s ėjusi M. Krau-
nių namų salėje. I r šis balius j c n U nienė. sekretoriauti — M 

j rengiamas tam, kad liktų pelno, Į Jaruševičienė. 
• iš kurio būtų galima padengti 

2 vai. Liet. Tautiniuose na-
Tai buvo gana gausus 

narių, viešnių ir keleto svečių 
malonus suėjimas, kur po ilges
nės pertraukos buvo progos pa 
sidalinti vasaros 
įspūdžiais, įvykiais ir išgyveni
mais. O jų buvo daug ir įvai
rių. 

Pradėjus susirinkimą, pirm. 
M. Marcinkienė pranešė liūdną 
žinią apie darbščių ir labai pa
reigingų narių F . Medušauskie 
nės ir E . Songinienės mirtį 
didelis nuostolis klubui ir vi-

| šiems, jas pažinusiems. Jos 
buvo pagerbtos tylos susikau
pimu. 

Stasė Semėnienė jau nekartą 
y r a suteikusi klubo narėms ma
lonumo, pasidalindama savo 
įspūdžiais iš kelionių ir ekskur
sijų po tolimus kraštus. I r da-

metu Įgy ta i s I b a r > t i k k a - S r i ^ 1 ^ papasakojo 
' i r skaidrėmis parodė, ką šią 
vasarą ma tė ir patyrė keliau
dama po Egiptą. 

P. Pranskevičius aiškina apie ats
tovų rinkimą j Jaunimo kongresą. 
Lietuviškas jaunimas buvo susi- j bent dalelę išlaidų s t a tan t nau-
rinkęs rug. 27 d. aptarti Jaunimo! ją operą. Kviečiame šiame ba-
kongresc reikalus i i m je su savo draugais dalyvauti. 

Nuotr. J. Kuprio j s t a l u s g a l i m a užsisakyti Ope-
x Lietuvių Fondo vajaus ros valdybos vicepirm. Jurgio 

proga įnašus padidino sekan- j Vidžiūno telefonu: 767-5609. 
tieji: 1000 dol. dr. Ferdinandas ! Paskambinus jam, bus suteiktos 
ir Vanda Kaunai, 1000 dol. d r . | ir visos reikalingos informa-

X Terros prekyboj, 3235-37 Kazys ir Marija Ambrozaičiai cijos. (pr . ) . 

x 

(pr . ) . 

X Praleiskite Kalėdų šventes 

West 63 S t , Chicago, 111., 60629 ir 500 dol. X. X. Visi jie daly-
(tel. 434-4660) aukso dirbimų ir vaus pokylyje spalio 28 d. 
brangenybių kainos nepasikeitu
sios. Aukso, deimantų ir k t . 
brangiųjų akmenų drastiškas 

dar neturi I i e t u v o i e - Išvykstame gruodžio salėje. Meninę programos dali 
1 20 d. 15 dienų tiktai 1,180 dol. atliks solistė P. Ragienė. Šo-

Americaii Travel Service Bu- kiams gros L. Bichnevičiaus 
9727 S. Westera Ave., j vadovaujamas orkestras. Įėji-

Telefonas m a s auka 10 dol. suaugusiems 
(pr . ) . • "" ^ dol. moksleiviams i r stu-

' dentams. Vietas prašom re
zervuoti skambinant telefonu 

Ekrane matėme nuostabią 
Egipto miestų su įvairiomis 
puošmenomis architektūrą: sie
n a s išrašytas hieroglifais, 3000 

Tai' metų senumo liekanas, plačiau
s ias dykumas, karalių, karalie
nių laidojimo vietas, laiptines 
įvairaus dydžio piramides, ku
riose buvo laidojami faraonai. 
Čia baisios mumijos, sfinksai 
— statulos su žmogaus veidu 
i r gyvulio kūnu i r kit. Be to, 
šventyklos, muziejai, mečetės, 
bokštai i r kitokios meniškos 
įžymybės. Taip pat matėme 

Lietuvių Moterų federacijos ; Kairo ir Aleksandrijos gatvėse 
centro valdyba š. m. spalio 7—8 j žmones, jų savotišką aprangą 
d. ruošia 30-ties metų veiklos i r nusiteikimą. Trumpai buvo 
sukaktį Brooklyne, Kultūros paliesti papročiai, moterų tei-
židinyje, ir kviečia visus klubus sė s ir jų vergiška padėtis Egip-

ton,Pa., pradėjo mokyti Šv. Dva
sios dukterų užlaikomose mo
kyklose Waterbury, Conn., New 
London, Conn., Massachusetts 
ir New Yorko valstijose. Pir
masis jos paskyrimas buvo Šv. 
Juozapo lietuvių parapija, tuo 
metu viena didžiausių lietuvių 
parapijų JAV. Kai 1949 me
tais senieji Waterburio lietu
viai pradėjo atsikviesti naujus 
ateivius, sesuo Juozapa, moky
dama aštuntame skyriuje, sesuo 
Emilija ketvirtame ir sesuo 
Hermaną trečiame, padėjo nau
jai atvykusiems vaikams įsi
jungti į mokyklą, mokslą ir 
anglų kalbą,nes jos pačios ge
rai mokėjo lietuviškai. Nuo 
1968 metų ses. Juozapa gyvena 
Annhurst kolegijoje, Pomfret, 
Conn. 

— Solistė Gina capkauskienė 
iš Kanados ir pianistas Saulius 
Cibas iš Bostono atliks G. Haen-
delio, Mozarto, V. Kerbelio, G. 

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St. 
(Town of Lake) 

Dažo namus iš lauko ir i i vi
daus. Darbas garantuotas. 

STASYS ŠAKINIS 
Skambinti 927-9107 

P U S M E Č I UI 
$103.00 Chicagoje 

£77.00 
C i c e r o j e 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

J. BACEVIČIUS — 778-2233 
6455 So. Kedzie Avenue 

kainų iškilimas čia 
mūsų kainoms įtakos. Norin
tiems apsirūpinti aukso grandi
nėlėmis, apyrankėmis, žiedais ir r®**1* 
kt. papuošalais dabar geriausia ^ j 0 ^ ® ^ , ^ 6 0 6 4 3 

proga. (sk.). 

rengiamas tradicinis rudens ba
lius įvyks lapkričio 4 d., 7 vai. 
vakaro Šv. Antano parapijos 

x Ruošiamas išvažiavimas į X NAMAMS 

(pr . ) . 

P IRKTI PA-
Snnny Hills, Florida, lapkričio SKOLOS duodamos mažais mė-
4—6 dienomis. Dėl informacijų nesiniais įmokėjimais ir priei-
kreiptis tel. į: 

V. Belecką, Sunny Hills, 904 
— 773-3333. 

•J. Znbavieių. New 
201 — 381-3198, 

D. Dulaiti. Detroito, 
549-6878, 

.!. Mikonj. Ove lande , 216 — 
631-2190. 

M. Kielą, Chicagoje, 
737-1717. 

namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings, 2212 

:West Cermak Road — Telef. 
•Jersey, VI 7-7747. (sk. ) 

313 — X Ml AMI BEACH. FLORI 
DA, Jazbučių 
Collins Ave., žemos vasaros kai
nos iki gruodžio mėn. 15 d. 
Dviems asmenims savai tė nuo 
$70.00. Skambinti vakara is tel. 
(305) 865-2678. Okeanas ir 

x Toronto Moterų dainuo- pliažas čia pat . (sk.) 
ja r r i s vienetas "Volongė" kon-

312 — 
(sk.). 

atsiųsti savo atstoves. Bus 
centro valdybos rinkimai ir kiti 
svarbūs federacijos reikalai. 
Chicagos klubas narių skaičiu
mi yra didžiausias visoje LMK 

l i e t . I i F-je. Todėl, be pirm M. Marcin
kienės, reikėtų kad suvažiavi
me dalyvautų ir daugiau atsto
vių iš Chicagos. 

Atkreiptas dėmesys į nese
niai pasirodžiusį "Drauge" K. 
Almeno straipsnį 'Pavasaris Sei
nų kraš te" (1978 m. rugpiūčio 
19 d.). Jame plačiai aprašyta 
liūdna vietinių lietuvių religinė 
padėtis. Ten, ku r nuo amžių 
buvo kalbama lietuviškai, dabar 
atimtos teisės sava kalba tu
rėti pamaldas jų protėvių sta
tytoje katedroje. Lietuviai nie
kinami ir persekiojami, nors 
čia seniai y ra užtikrintas ly
giateisiškumas. Straipsnio au
torius ragina užsienio lietuvius 
— organizacijas ir atskirus as
menis rašyti Lomžos vyskupui 
laiškus, prašyti , kad leistų bent 
kartą savaitėje lietuviams tu-

x 19 inčių Svlvania spalvota j r ė t i s a v a s lietuviškas pamaldas 
TV tik 345 dol. pas Gradinską.! Seinų katedroje. Chicagos klu-

656-3721 arba 656-8240 (vaka 
ra i s ) . (p*.). 

x A. a. Alfonso Ba r tkaus ket
verių metų mirties metines mi
nint šv. Mišios už jo sielą bus 
aukojamos sekmadienį, spalio 
8 d., 8:30 vai. ryto T. Jėzuitų 

Motelyje, 8910. koplyčioje. Prašome draugus 
prisiminti jį savo maldose. 

( p r ) . 

t e , taip pa t priminta ir pavė
luotas mėginimas moters lygį 
t ik dabar gerinti šiame krašte. 

Buvo klausimų, į kuriuos pre
legentė mielai atsakinėjo. Da 
lyviai labai domėjosi ir atidžiai 
sekė. S. Semėnienei nuoširdžiai 
padėkota ir įteikta gėlių už taip 
vaizdžiai i r gyvai perduotas ži
nias. 

Pasveikinta i r gėlių puokšte 
apdovanota M. Krauchunienė, 
kur i už pastangas ir nuopelnus 
Balzeko Lietuvių muziejui tu
rėjo būti pagerbta pokylyje 
spalio 1 d., sekmadienį. Kuk
liomis vaišėmis užbaigtas jau
kus poatostoginis LMF Chica
gos klubo rudeninis susirinki
mas. O. R. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

TeL — 776-1225 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

iiimiiiiiiiiimiiimimiiiimniiiimiiiiiiiM 

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

j šildytuvų specialistai. Virtuvės ir 
i vonios kabinetai. Keramikos ir k t 
j plytelės. Glass blocks. Sinkos 

vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — 636-2960 
iiiiiiiiimiiiiiiimiimiiiimiimiiiHiiiiiiii 

LIETUVIŠKAS KALĖDŲ ŠVENTES 
SPECIALIAI JUMS IR JCSŲ ŠEIMAI PLANUOJA 

U N I O N T O U RS 
'Leader in Quality Travel Since 1*31' 

S899.00 — 10 dienų / 9 naktys; 6 dienos VILNIUJE 

. . . . . . 

CHICAGOS ŽINIOS 
KOLUMBO DIENA 

cerruos Chicagoje spalio ,29 d.. 
sekmadienį. 3 vai. popiet Jauni
mo centre. "Volungė" yra gas
troliavusi po visą Šiaurės Ame
riką ir pasižymi savo liaudies ir 
estradinėmis dainomis. Taip 
pat bus galima išgirsti sutarti
nių, kurios yra retai girdimos. 

X Sol. Danutės Stankai ty tės 
rečitalis, akomponuojant Alvy
dui VasaiČiui, įvyks 1978 m. spa
lio 22 d., 3:30 vai. p. p . Jaunimo J S ^ S ^ E ? 
centro didžiojoje salėje. Bilie
tai gaunami J . Vaznelio preky
boje ir pas platintojus, (pr . ) . 

2512 W. 47 St., 376-1998. At
dara 9—6; pirm. ir ketv. 12—6 
Sekm. ir treč. užd. (sk . ) . 

Akiniai siuntimui į Lieto-
j V. Karosaite. 

Optical Studio, 7051 S. Washte-
naw Ave., Chicago, m . 60629. 
Tel. 778-6766. (sk.) 

x Išmokite juvelyro amato . 
Vieneto vadovė yra Dalia Vis- Įstaiga — pačiame miesto cen-
kontienė. o akompaniatorė Silvi- tre. Mums reikalinga pagelbi-
ja Freimanienė. 
Ryšiu centras. 

Ruošia P.L.J.S. 
(pr.). 

STASE'S FASH'ONS 
Kūdikiam? ii'vaikams 

rūbu. krautuvė 
6237 S. Kedzie Ave. 

Tel. 436-4! M 
Sav. Stasė ]\\n\irienė 

X Dr. V. Dnbinskas, Chicago, 
111., dažnai paremia savo auko
mis lietuviškus reikalus, jų tar
pe ir "Draugą". Ir dabar, 

išsiuntinėjimui. Maloni atnaujindamas prenumeratą, 
darbo atmosfera. Geras atlygi- m u m s atsiuntė dar ir 50 dole-
nimas. Turite kalbėti angliškai. r i u a u k a - u ž ^del^ paramą 1 
Skamb. "Virs. Pat ten, Whitehall maloniai dėkojame ir skelbiame 

ninkė užsakymams priimti ir 

bo valdyba vyskupui laišką tuo 
reikalu greitai parašys 

Pirmadienį, spalio 9 dieną, 
JAV-se švenčiama Kolumbo die
n a (atkeliama į pirmadienį iš 
spalio 11 d.). Nedirbs mokyk
los, paštas, federalinės ir kai 

. Padėkos die- j k u r i o s k i t o s i s t a i & o s ' ° Chicagos 
• miesto centre vidurdienį vyks 
paradas, kur žygiuos apie 150 
grupių su gyvaisiais paveiks
lais ir orkestrais. 

GRASINIMAI ALDERMANUI 

•Iewelers. telef. — 787-9500. 
( s k ) . 

x RAŠOMOSIOS ma$. lietuvišku 
raidynu, visom kalbom. GAIDOM, vi
suose modeliuose gaunamos CHICA
GOJE: Draugas — 4545 W. 63rd St., 
ir vakarais pas A. Daugirda, tel. 478-
7399 arba tiesiai iš SPARTA savinin
ko: J. J. Giedraitis, 10 Bany Dr., E. 
Nortbport, N. Y. 11751. (sk.) i 

dr. V. Dubinską Garbės prenu
meratorium. 

X Albinas Knrkiilis, akcijų 

Dėl informacijų kreipkitės į 
UNION TOURS 

6 East 36th Street 
New York, N. Y. 10016 

(212) 679-7878 
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Vietos ribotos 
Rezervuokite anksti 
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(Ieškome prityrusių 
kelionėms.) 

SCA/V0i/VAVM0 4f/?lf\fS 

vadovų, su geromis rekomendacijomis, 1979 metų 
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Ę ^ ^ ^ Pardavimas Ir Taisymas = 
£ 2646 W. 69tb Street — TeL RE 7*1941 | 
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Kroatų kilmės Chicagos al-
dermanas E. R. Vrdolyak da
bar yra policijos saugomas, nes 
j is susilaukė grasinimų. Spėja
ma, kad iš kroatų teroristų. 

KOVA PRIEŠ GAISRUS 

Chicagoje spalio 8—14 yra 
kovai prieš gaisrus savaitė. Per 
spaudą, mokyklas, bažnyčias 
bus primenamas reikalas kovoti 
su gaisrais ir nurodomos prie-

brokeris, dirbąs su Rodman &! T a u t Q s § v e n t ė s minėjime, suruoš- j monės. Spalio 1 3 d. 12 vai. bus 
Renshaw, Inc., pa tarnauja ak- tarr.o Auksinio Kranto LB apylin- Michigan gatve ugniagesių pa
rijų bonų, fondų bei kitų verty- ko* Pampano Beach. Fla.. vyriau-; radag n u o Wacker ir Van Bu-

ZZSTA 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FERESTONE TTRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916 
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sia amžiumi P. Mošinskienė, kuriai 
gruodžio 9 d. sueis 102 metai, su 
savo sūnumi inž. Vytautu Mošins-
kiu Nuotr. B. Aušroto žiūrėti ugniagesių stotys 

ren gatvių. Šeštadienį, spalio 
14 d., bus atviros publikai ap-

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wes» 59<h Street Tel. bft G-7TTT 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
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