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KATALIKAI
PASAULY

ARABAI NERIMSTA, KALTINA JAV
Įtampa Art. Rytuose nesumažėjusi — Demonstracijos prieš Libaną arabų kraštuose te
bevyksta — Kaltinimai prieš JAV, P. Jemenas nutraukė su JAV diplomat. santykius 
— Izraelis įspėja arabus: neliepkite Libano, mes nebūsime abejingi...Rusų Gorkio mieste — krikštas 

bažnyčiose
Maskva. Kaip praneša Gorkio- 

miesto jaunimo žurnalas “Molo- 
doj Komunist”, žurnalo surink
tais duomenimis, septintame di
džiausiame Sovietų Sąjungos Gor 
kio mieste, nežiūrint plačiai va
romos antireliginės propagandos, 
61 procentas naujai gimusių kū
dikių yra krikštyjami bažnyčio-

_ se. Panaši padėtis esanti ir kituo
se Sovietų Sąjungos didmiesčiuo- 
čiuose.

Vengrijos katalikų Bažnyčiai 
— 1000 metų

BUDAPEŠTAS.— Vengrijos 
vyskupų konferencijos paskirta 
speciali komisija parengė smul
kų planą Vengrijos katalikų Baž
nyčios tūkstanties metų sukak
čiai minėti. Komisijos pirminin
kas, Kalocsa arkivyskupas Ijjas
pareiškė, kad ta proga rengiama

te išleisti naują Šv. Rašto vertimą
i vengrų kalbą, kuris atitiktų da
barties laikų reikalavimams. Pa
grindinės sukakties minėjimo iš
kilmės bus rengiamos 1972 me
tais, nes pagal naujausius isto
rikų tyrimus tiesioginės katalikų 
Bažnyčios Misijos Vengrijoje pra
sidėjo 972 metais.

Popiežius ir misijos Afrikoje, 
jk Azijoje

Romu.— “Osservatore della 
Domenica”, Romoje leidžiamas 
žurnalas, pasaulinės misijų Die
nos proga iškelia nuolatines po
piežiaus Pauliaus VI-jo pastan
gas visoms išgalėmis remti misi
jų darbą Azijos ir Afrikos kraš
tuose. Tai ypatingai atsispindi 
Popiežiaus Pauliaus VI-jo pirmo
je apaštalinėje kelionėje į Ugan-

< dą Afrikoje ir jo siekime padėti 
misijų kraštams savarankiškai 
kurti savitą, kultūrą ir religiniai 
bažnytini gyvenimą.

Tuo tikslu Popiežius paskuti
nėje konsistorijoje paskyrė ketu
ris naujus kardinolus Azijoje, 
vieną Okeanijoje ir du Afrikoje. 
Taip pat ir vietinių kraštų misi
jų vyskupų skaičius paskutinio 
dešimtmečio laikotarpyje Afri
koje iš 18-kos pakilo iki 102 -jų, 
gi Azijos kraštuose iš 61 iki 122- 
jų. Panašiai paaugo ir vietinių 
kunigų skaičius Afrikoje iš 1.800 
iki 3.400 gi Azijoje iš 5.700 iki 
9.000,. To pasėkoje katalikų skai
čius Afrikoje paskutinio dešimt-

• mečio laikotarpyje iš 17.700.000 
viršija 30 milijonų ribą, Azijoj 
iš 8.800.000 pasiekė 13.300.000 
skaičių.

Katalikai Nigerijoje 
LAGOS. Nigerijos katalikų

Bažnyčia paminėjo savo įsikūri
mo šimto metų sukaktį. Ta pro
ga įvykusioje Nigerijos vyskupų 
konferencijoje buvo apžvelgta da 
bartinė katalikų Bažnyčios padė- 
tis Nigerijoje ir pirmojo šimtme
čio metu pasiekti laimėjimai.

Po perversmo Afrikos Somali vals
tybėje: pašalintasis min. pirmininkas 
Mohamed Egal.

Vokiečių DM kursas 
pakeltas

Vyriausybės posėdyje aptartas 
markės klausimas

BONNA. — Nauiojo kancle
rio Willy Brandto vadovauja
ma naujoji vak. Vokietijos vy
riausybė vakardienoj posėdyje 
Bonnoje aptarė vokiečių mar
kės (D - Mark) kurso pakėlimo 
klausimą. Ūkio ministerio prof 
Kari S’hiPerio teigimu, markės 
kurso pakėlimas — neišvengia
mas.

Markės kursas, santykyje su 
doleriu, ligšiol siekė 1 markė — 
25 ct.

Markės kurso vertė pakelta 
8,5%

Vyriausybė Bonnoje vakar 
nutarė; markės kursas pakelia
mas 8,5%, kitaip tariant, dabar 
už vieną dolerį teks mokėti 
3 DM. ir 66 pfenigus (buvo 1 
dol. — 4 DM.).

Naujas kursas nepalankus 
turistams Vokietijoje, tačiau 
vokiečiams palankus, perkant 
gaminius užsieny.
Markės vertė London s pakilo 

Iki 27 ct.
LONDONAS. — Pasklidus ži

niai apie vokiečių markės kur
so keitimą, vakar Londone pa
stebėtas spekuliavimas markė
mis. Londono biržoje už markę 
buvo mokėta iki 27 centų.

Popiežius ir Sinodas
Popiežius atidžiai tiria 

visų pažiūras
ROMA. — JAV kardinolas 

John Wright, buvęs Pittsbur- 
gho arkivyskupas, spaudai pa
reiškė: popiežiui teks padary
ti sprendimus dėl didesnio vys
kupų vaidmens Romos katalikų 
Bažnyčioje. Wright nuomone, 
Paulius VI vyskupų Sinode dar 
nėra pasisakęs dėl vyskupų pa
teiktųjų pasiūlymų.

Kardinolas pridūrė, kad 146 
Sinodo dalyvių tarpe pastebi
mas aiškus noras — Sinodas 
turįs virsti pagrindiniu židiniu, 
siekiant bendradarbiavimo tarp 
popiežiaus ir vyskupų.

KALENDORIUS
Šiandien, spalio 25 d.: šv. 

Krizantas, šv. Darija, Švitrigai
la, Skalva.

Ryt, spalio 26 d.: Kristaus 
Valdovo šventė. Šv. Evaristas, 
šv. Kristeta, Liubartas, Min- 
gintė.

Poryt, spalio 27 d.: šv. Gau- 
dijozas, šv. Breka, Vytautas, 
Bute.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, temp. sieks apie 60 
ir kiek daugiau 1. F., ryt — ga
limas lietus, debesuota.. ...

,'Saųlč teka: 7:14, leidžiam 5: 
Oik ---- *4.

Pati sunkiausia krizė 
per kelerius metus

Įtampa Sirijos, bei kitų arabų 
kraštų santykiuose su “nepa
klusniuoju” Libanu, demonstra
cijos arabų valstybėse, paga
liau, vakardienos įvykis — Pie
tų Jemeno žygis prieš JAV-bes, 
diplomatinių santykių nutrauki
mas — visa tai liudija arabų 
šeimoje įsivyravus rimtos kri
zės apraiškoms. Tokios įtampos 
ir ypač demonstracijų prieš sa
vo šeimos narį, nėra buvę per 
eilę pastarųjų metų.

Deginamos Libano vėliavos
BEIRUTAS, Damaskas. — 

Ketvirtadienį iš Sirijos į Liba
ną buvo įsiveržę apie 700 kovo
tojų. Jie buvo panaudoję tan
kus bei raketinius sviedinius. 
Pagrobę 24 Libano karius, juos 
vėliau grąžino. Tai buvęs at
kirtis Libanui, varžančiam a- 
rabų partizanų, Al - Fatah or
ganizacijos narių, veiklą prieš 
Izraelį.

“Tai buvo tik įspėjimas, ku
rį turėję suprasti Libano va
dai”, — taip pareiškė Al Fatah, 
iš Damasko, Sirijoje, kur vei
kia jų vyriausioji būstinė .

Prieš Libaną nukreiptos de
monstracijos vyko Irake, Bag
dade, ir Ammane, Jordano sos
tinėje — čia buvo sudeginta 
Libano vėliava.

Naujausios žinios
J. Tautos minėjo
24 metų sukaktį

JAV su sovietais sutarė 
vienu klausimu

J. TAUTOS. — Pasaulinė or
ganizacija vakar paminėjo sa
vo 24-ją sukaktį. Ta proga pil
naties posėdžių salėje įvyko 
koncertas, gi gen. sekretorius 
U Thant savo kalboje įspėjo 
126 narius — visų kontinentų 
kraštus: “Mes nesame pakan
kamai pasiekę tų tikslų, taikos 
pasauly siekiant, kurie buvo nu
brėžti San Francisco mieste 
1945 m.” Jis nurodė: “Vyksta 
ginklų varžybos. Žmogaus tei
sės ryškiai pažeidžiamos pietų 
Afrikoje ir daugelyje kitų da
lių pasaulyje”.

JAV ir sovietų delegatai va
sario 23 d. sesijoje pareiškė, 
remią pasiūlymą kitais metais, 
minint J. Tautų 25 metų su
kaktį, New Yorke sukviesti vi
sų kraštų — organizacijos na
rių, vadus.

17 JT narių: 
priimkite Kiniją

Kinijos klausimas — nuo 
spalio 27 d.

J. TAUTOS. — 17 Jungtinių 
Tautų narių, daugiausia Azijos 
ir Afrikos kraštų, vakar parei
kalavo priimti į J. Tautas kom. 
Kiniją ir pašalinti tautinės Ki
nijos delegaciją. Reikalavimą 
parėmė ir visa eilė komunistinio 
režimo kraštų, kaip Albanija, 
Kuba ir Rumunija, vienintelis 
R. Europos kraštas — Varšu
vos sutarties narys.

Kinijco nriėjnimo klausimas 
r.Uidafcytjii, J- li’.jtoce ivižstyti

9. ai- «7 d. ~ ~

Trys arabų kraštai, Kuwait, 
Libija ir Sudanas, užvakar bu
vo pasisiūlę tarpininkauti ir 
baigti konfliktą, kilusį tarp ka
riuomenės Libane ir arabų-par- 
tizanų.

Susidūrimai 
šiaurinėje Libano daly

BEIRUT, Libanas. — Vyriau- 
riausybei įvedus draudžiamą 
laiką Beirute ir kituose krašto 
miestuose, susidūrimai tarp ka
rių ir arabų partizanų bei juos 
remiančių gyventojų, įvyko ke
liose Libano vietose, ypač gi 
Tripoli mieste, šiaurės vakaruo-

Libanas. artimiausias Izraelio kai
mynas, —> vakar vyko riaušės Tri
polio mieste. įtampa nesumažėjusi

Sam Massell, žydų kilmės, išrink
tas naujuoju Atlanta miesto, Georgia 
valst., meru. Ligšiol jis buvo miesto
galvos pavaduotoju. Negras Jackson , F "
išrinktas naujojo mero pavaduotoju. teratu^os premiją, vakar din

go ir jo artimieji nežinojo, kur 
rašytojas išvyko ar slepiasi. Jo 
leidėjo Lindon nuomone, Be
ckett patyręs apie žinią, buvęs 
prislėgtas ir pasiryžęs vengti 
reklamos bei išgarsėjimo. Vis 
dėlto, tikima, kad Backett ne
paseksiąs prancūzo Sartre pa

vyzdžiu — šis prieš 5 metus 
gautą premiją grąžino. Jos dy
dis — 375,000 švedų kronų ar
ba 72,712,50 JAV dolerių.

Norima su rašytoju iki šio 
pirmadienio išsiaiškinti. Minė
to Lindon nuomone, pats ra
šytojas galįs pasiekti priešin
gų pasekmių — dar labiau iš
garsėti, ypač, jei jis atsisaky
tų priimti premiją.

Čekoslovakijoje
Okupanto kariai 
dirba pramonėje

Okupanto daliniai liks 
neribotą laiką?

VIENA. — Slovakų komunis
tų organas “Pravda” teigiamai 
iškėlė sovietų okupacijos dali
nius, nes jie su savo “darbo 
įnašu” reemią krašto ūkį. Tai 
patvirtina anksčiau buvusias ži
nias apie tai, kad rusų kariai 
dirbą Čekoslovakijos įmonėse 
ar kolchozuose.

Prahos režimas, atrodo, nori 
gyventojus paruošti tikrovei: 
rusų kariai gali krašte litki ne
ribotą laiką. Prezidentas Svo
boda, lankęsis su kitais čekų 
vadais Volgograde, pareiškė, 
kad 1968 m. invazija buvusi... 
reikalinga ir, kad čekų ir rusų 
kariai liks “ginklo draugais il
giems laikams”, šioji užuomina 

viltie,, kad ęekąiną Įąiv
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se. Gyventojai degino vyriau
sybės pastatus, žuvo apie 10.

Arabų sostinėse pastebėtos 
nuotaikos, nukreiptos prieš JA 
Va’stybes. Kilo kaltinimai: JA 
Valstybių vyriausybė kurstanti 
.Libaną vykdyti aštrią politiką 
Al - Fatah partizanų atžvilgiu. 
Kartoti senesni kaltinimai: a- 
merikiečiai vis labiau palaiką 
Izraelį.

Šalina JAV diplomatus — 
per 24 valandas

Vakar paskelbta: Pietų Je
meno vyriausybė įsakė JAV 
pasiuntinybės charge d’affaires 
Charles Eaglestonui apleisti 
kraštą per 24 valandas. Kiti 
diplomatai su visu personalu 
turį išvykti per 48 valandas.

P. Jemenas savo žygį, iš tik
rųjų, diplomatinių santykių nu
traukimą, aiškina JAV parama 
Libanui ir Izraeliui.

Arabų kraštuose teigiama: 
jei arabai verčiami susidurti su 
įtampa, “bausti” Libaną, tai dėl 
to labiausia tenka kaltinti JAV 
politiką.

Izraelis įspėja arabus — 
ginsiąs Libaną

TEL AV1V, Izraelis. — JAV 
spaudos atstovai Izraely paty
rė: min. pirm. G. Meir pavaduo
tojas Y. Allon įspėjo Siriją ir 
arabų partizanų organizacijas: 
negali būti pakeista politinė pa
dėtis Libane. Esą, Izraelis ne
būtų abejingas, jei būtų siekia
ma nuversti Libano vyriausybę 
ir jei svetimo krašto kariai į- 
žengtų į Libano teritoriją.

Arabų partizanų, ypač Al - 
Fatah, svarbiausios organizaci
jos, būstinės yra Jordane, Am- 
mano mieste. Partizanų jungi
niuose daugiausia dalyvauja 
Palestinos arabai, buvę privers
ti apleisti kraštą, Izraelio val-

į stybei atsiradus.

Nobelio premijos
laimėtojas-., slepiasi
Ar grąžins premiją ir seks 

Sartre pavyzdžiu?
PARYŽIUS. — Rašytojas Sa- 

muel Beckett, airių kilmės, spa
lio 22 d. paskyrus Nobelio Ii-

• New Yorke spalio 20 d. bu
vo rekordiniai šilta diena — 
temperatūra siekė 80 laipsnių.

• Sovietų laivas praėj. sek
madienį buvo pasirodęs ties P. , 
Vietnamo pakraščiais, į pietus 
nuo Da Nang. Jis, pastebėtas, 
pasišalino. Dvi dienas prieš tai 
vietnamieičai buvo apšaudę ki
tą Bovietų laivą.

cusitąitž dūk ±UEU ddifrfV
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LAISVES JUDĖJIMAS 
SOVIETIJOJE-ESTIJOJE

SUIMTI LAIVYNO KARIAI
Estijoje suimti trys jūrų 

karininkai
MASKVA. — Vakarus pa

siekusiomis žiniomis, Taline, 
Estijoje, suimti trys sovietų po
vandeninio laivo karininkai. 
Buvę pradėti plataus masto tar 
dymai, liečią karininkų tariamai 
paruoštą laisvėjimo reformų 
programą.

JAV spaudos atstovai Mask
voje pažymi, kad jūrų karinin
kai Taline buvę suimti š. m. 
birželio mėn. Ryšium su seku
siais tardymais, buvę apklausi
nėta šimtai asmenų ir buvusios 
padarytos kratos daugelio jūrų 
karininkų, kariūnų ir studentų 
butuose ne tik Estijoje, bet ir 
kituose uostuose bei miestuo
se, kaip Leningrade, Permoje, 
Baku, Rygoje, Chabarovske.

Kariai pasipriešino 
Čekoslovakijos invazijai

Trys suimtieji jūrų kariai bu- 
•ę paruošę krašto “laisvėjimo 

ir demokratinio vyksmo’’ pro
gramos bruožus bei kreipimąsi 
į sovietų gyventojus. Jie nesu
spėję savo pasiūlymų išplatinti. 
Be to, tais pačiais šaltiniais, 
trys kariai buvo parašę laišką, 
kuriuo pareiškę griežtą protes
tą prieš pernai Čekoslovakijoje 
įvykdytą sovietų invaziją.

Šiuo metu nurodoma, kad ne
seniai sovietų centrinėje spau
doje buvo pasirodę straipsniai, 
kuriuose buvo keliamas “dides
nio budrumo bei ideologinio pa
siruošimo” kariuomenėje (ar 
laivyne) klausimai.

Mirė
rašyt. J. Kerouac

• “'Beatnikų” kartos tariamas 
tėvas

ST. PETERSBURG, Florida. 
— Spalio 21 d. čia, ligoninėje 
mirė rašytojas Jack Kerouac, 
47 m. amžiaus, tarp 1950 ir 
1960 m. buvęs laikomas “beat
nikų kartos” tėvu ar net “pra
našu”. Jis buvo Kanados pran
cūzų kilmės ir buvo gimęs bei 
ilgai gyvenęs Lowell mieste, 
Massachusetts valst.

Jis pagarsėjo 1957 m, išleista 
knyga “On the Road”. Parašė 
18 knygų, kurių ne viena buvo 
išversta į 18 kraštų kalbas.

• Valymai pradėti Čekoslo
vakijos kariuomenėje, paskelbė 
Jugoslavijos žinių agentūra 
Tanjug.

yparuocaa., j?. į ož&ŽAflg, pEdtLHų,

m
J. Daniėl, sovietų rašytojas, priver 
čiamojo darbo stovykloje

15 narių ir jau du — nervų 
klinikoje...

Maskvoje patirta, kad pats 
svarbusis suimtųjų, yra politi
nis komisaras Gavrilov, naudo
jęs Aleksejevo slapyvardį. Ant
rasis — leitenantas Ponomarev. 
Nepatirta trečiojo kario pavar
dės.

Šalia trijų minėtų, sovietų 
“maištininkų”, veikiančių prieš 
režimą, pačių veikliausių yra 
— 15. Iš jų du jau patekę į ner
vų ligų klinikas. Neseniai įvyk
dytos kratos butuose trijų: po
etės Natašc»3 Gorbanevskajos, 
vertėjo Anatolijaus Jakobsono 
ir kalbininkės, Tatjanon Chor- 
dovič.

Vietname
6 bil. dol. nuostolių, netekus 

6,000 lėktuvų
SAIGONAS. — JAV karinės 

vadovybės žiniomis, Vietname 
netekta 6,000 lėktuvų ir malūn
sparnių — jų vertė 6 bil. dol.

Šią savaitę vėl jaučiamas a- 
toslūgis frontuose, jau aštuntą 
iš eilės -savaitę.

• Prez. R. Nbconas lapkričio 
lapkričio 3 d. kalbės Vietnamo 
karo klausimu 8 vai. 30 min. 
vakare.

• Metė rūkyti pernai daugiau 
kaip 1 mil. amerikiečių, skelbia 
sveikatos departamentas VVash
ingtone. Dar pažymima, kad 
kyla jauno amžiaus žmonių, 
niekuomet nerūkusių skaičius ir 
kad rūkančios moterys mažiau 
linkusios mesti rūkymo papro
tį, negu vyrai.



I

Š. m. lapkr. men. 9 d.

sekmad:, 2:30 v. popiet
JAUNIMO CENTRE 

CHICAGOJE

LITERATŪROS IR MUZIKOS ŠVENTE
Anglijos Lietuvių Rašytojų kūrinius skaitys poetas VLADAS ŠLAITAS ir rašyt. JONAS KUZMICKIS- 

GAILIUS. Vietinė talka: aktorės Elena BLANDYTĖ, Eglė VILUTIENE, jauna pianistė ir sesučių kankli
ninkių kvartetas. Rengia CHICAGOS ANGLIJOS LIETUVIŲ KLUBAS

Bilietai

MARGINIUOSE 
2511 W. 69th Street 

ir pas klubo 
Valdybos narius

PRADŽIA DAINAVOJE, PABAIGA 
CHICAGOJE

Vasaros gale, rugsėjo 13 die
ną, Ateitininku federacijos vai 
dyba vėl rinkosi posėdžiui. Taip
gi dalyvavo penkiolika svečių, 
atstovavusių visas sąjungas 
ir eilę vietovių. Juozas Paškus 
ir Algis Žukauskas padarė platų 
ir jtaigojantį pranešimą ( apie 
Chicagos ateitininkų pastangas 
sekančiųjų metų kongresą suruo
šti Chicagoje. Suruoštame pasi
tarime apie dvidešimts čikagiš- 
kių, pasižadė j o kongreso ren gi - 
me aktyviai talkininkauti. Ati
tinkamai, federacijos valdyba bu
vo prašoma persvarstyti savo an
kstyvesnį nutarimą kongresą šau
ti, Dainavoje. Ilgesnėse diskusijo
se studentai teigė, kad didmies
čio kongresas jiems nieko reikš
mingo neduotų. Federacijos va
dui pasiūlius kongresą šaukti 
Chicagoje, pasiūlymas priimtas 
vienbalsiai posėdyje dalyvavusių 
valdybos narių.

Šąli kongrese aptartos praėju
sios vasaros stovyklos, veiklos ko
ordinavimas, spaudos reikalai bei 
išklausyti valdybos narių prane 
Šimai. Naujai MAS kuopai Sao 
Paulo, Brazilijoje, nutarta skirti 
1,00.00 dol. auką.

Rugsėjo 20 dieną federacijos

vadas dr. J. Pikūnas, lydimas 
generalinio sekretoriaus, dalyva
vo pasitarime Chicagoje, kur bu
vo smulkiau svarstoma kongreso 
apimtis ir jo apipavidalinimas. 
Buvo sudarytas branduolys ren
gimo komisijos, kuriai vadovaus 
Juozas Paškus ir Algis Žukaus
kas. Dar kartą užakcentuota, kad 
tinkamiausias laikas kongresui 
yra Darbo dienos savaitgalis, 
rugsėjo 5-7 dienomis. Atsižvel
giant į jaunimo pageidavimus ir 
užsidegimą^ brandinama mintis, 
kad kongresas prasidėtų Daina
voje rugpiūčio 30 ir būtų už
baigtas Chicagoje Darbo dieną. 
Taip tvarkantis, būtų laiko ir rū 
pimų klausimų svarstymui, ir vie
šai manifestacijai plačiai visuo
menei. Liktų patenkinti ir tradi
cinių kongresų šalininkai, ir nau
jų formų ieškotojai.

Sekantis federacijos valdybos 
posėdis šaukiamas lapkričio 8 d. 
Detroite. Nors pačiuose posė
džiuose dalyvauja tik valdyba ir 
federacijos vado kviesti svečiai, 
plačiai ateitininkijai norima pri
minti, kad raštiški pasiūlymai, 
pageidavimai bei komentarai 

I yra visuomet laukiami ir į juos 
kreipiamas rimtas dėmesys. R.K.

Naujoji Liet. Kat. gydytojų korp. Gajos valdyba, išrinkta metinėje šventėje spalio 12 d. Iš kairės (sėdi) 
__dr. O. Garūnienė, pirm. dr. J. Starkus, dr. J. Meškauskienė; (stovi) — dr Br. Valadka ir dr. P Rasutis

• Nuotr. dr. K; Ambrozaičio

O
S IHE .LITHTAM • UAi Š
= »S45 VVEST 63rd ST.. CHICAGO 11 J* 60629. Tel. Lldlov. j5 'econd class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily. - 
= -ucept Sundays. days after Chnstmas and Easter by t be Lithuanian =

Catholic Press Society S
Subscription: $17.00 per yr. tn Cook County, Illinois, $15.00 per 5 

year outside Cook County, $18.00 foreign countries s
Prenumerata:

Cook County. Illinois 
Kitur JAV
Kanadoj u aitui užsieny
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VALYMAI ČEKOSLOVAKIJOJ

CHICAGOS SENDRAUGIŲ
VALDYBA IR ŠVENTE

Chicagos Ateitininkų sendrau
gių skyriaus valdybą sudaro se
kantys naujai įsipareigoję as 
menys:

Pirmininkas — Augustinas Ti
jūnėlis, 3133 W. 42nd‘ PL, Chi
cago, III., 247-4779; sekretorė jo 
žmona Vida;

Iždininkas — Edmundas Rada- 
vičius, 5936 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, III. 60629, 471-1418;

Garbės vicepirmininkas 
— prof. Balys Vitkus, 4117 S. Ar
tesian Ave, Chicago, III., VI-7 
0819;

visokeriausi projektai — Alek- 
sąndrą Eivienė, 6335 S. Whipple, 
Chicago III. 60629, 737-5027;

spaudą tvarkys — Algis Litvi
nas, 3001 S. King Dr. Chicago 
III. 60616, 842-3986.

Nepamirškime, spalio 26 d. - 
Kristaus Karaliaus šventė. Pra
dedam šv. Mišiom 11 vai. r. Jau
nimo centro koplyčioje. Po trum

pos pertraukos, toj pačioj vie
toj (apie 12 v.) tęsime minėji
mą, pasidalindami krikščioniška 
patirtim.

Kad prisimintume Kristaus 
Valdovo tarptautinę reikšmę, y 
ra pakviesta kitataučių grupė. 
Trumpai apibūdinus Aušros Var 
tų Marijos reikšmę šioj šventėj 
(lietuvių kalba), seka mūsų 
svečių įnašas - jų giesmės.

Pasistiprinę sieloje visi esame 
kviečiami prie kavutės mūsų Ra
movėje.

NEW YORKO VYR. MOKSLEI 
VIU VEIKLA

Vasara buvo oficialiai pradė
ta iškyla į Sunken Meadows 
State parką. Diena buvo graži, 
saulė švietė, ir visi džiaugėsi pro
ga išvažiuoti į gamtą. Mokslei
vių buvo susirinkęs nemažas bū
rys. Tuoj susiradom pramogas, 
kuriomis galėtume paįvairinti 
laiką. Įvykis, kuris atkreipė visų 
dėmesį, buvo kamuolio pakliuvi
mas į eglės viršūnę. Kai jau vis-

Cfajos šventės proga pimibsios vėliavos kūmas ir sukaktuvinio miniėji- 
mb-paskaittntnkas'dr. Darbas - Jasaitis (kabėje) įteikia atžymėjimą dr. 
Vaciui šauliui, buvusiam Gajos pirmininkui. * * ■ • '*-•»* -v*.,

Nuotr. dr. K; Ambrozaičio

kas buvo išbandyta ir kamuolys’ 
vis dar stipriai laikėsi medyje, 
siuntėme drąsiausią (taip pat ir 
mažiausią iš visų) Tomą Vainių 
į eglę, kad jį saugiai atgabentų. 
Iš parko važiavom pas p. Gie
drius, kur buvom vaišinami viso
kiais skanumynais. Kol vyresnie
ji posėdžiavo ir rinko naują val
dybą, mes lauke išdainavome į- 
vairias lietuviškas dainas ir šo
kom visokiausius šokius: senus, 
naujus, ką tik sukurtus. Laikas 
greit prabėgo, ir nepa jutom, kai 
reikėjo grįžt namo.

Paskutinė vieta, kurioj mok
sleiviai ateitininkai organizuo
tai dalyvavo prieš išsiskirstyda
mi į vasaros stovyklas, buvo Vysk 
Deksnio koncelebracines Mišios. 
Tai įvyko liepos 6 d., Atsimainy
mo bažnyčioje Maspethe.

Putnamo mergaičių stovyklos 
metu turėjom progą, kartu su at
kals iš kito miesto, asmeniškai 
susitikti su vysk. Deksniu kun. 
Ylos namuose, kur tuo pačiu lai
ku taip pat svečiavosi prel. Bal
čiūnas. Susibūrime dalyvavo ir 
skautės iš įvairių vietovių. Vai
šindamiesi saldainiais ir pyragai
čiais, diskutavom organizacijos 
problemas bei bendravimą su 
kitomis organizacijom. Buvo įdo
mus vakaras, kurio ilgai neuž
miršime. Vysk. Deksnio kvieti
mas, kad jį aplankytume Romo
je, taip pat nebus lengvai pa
mirštas.

Dainavoje stovykla prasidėjo 
birž. 22 d. ir tęsėsi iki liepos 6 
d. Stovyklos tema buvo šeimy-: 
niškumas, ir tikrai, per tas dvi 
savaites, visi sugyveno kaip vie
na diddelė šeima. Buvo laiko pas
kaitom, sportui, laikraštėliui, dis- 
kucijoms, šokiams ir tik pabuvi- 
mui su savo draugais, kurie buvo 
suvažiavę iš artimų, o taip pat 
ir iš labai tolimų vietovių. Sto
vykla greit prabėgo.

Kennebunkporte moks. at-kų 
stovykla vyko rugp. 3- 17 dieno
mis. Iš N. Y. moksleiviai dalyva
vo kaip stovyklautojai ir vadovai. 
Nors vietos nelabai buvo, bet 
nuotaika ir savo smagumu ir nuo 
širdumu visus nepatogumus iš
lygino. Rytais vykdavo paskaitos 
ir karštos diskusijos. Mišias buvo 
ypatingos savo jungiančia dva
sia. Pajūry šposavom arba mąs
tėm. Sporto metu lavinom kū
nus įvairiais procesais. Vakari
nių programų buvo liūdnų, lin
ksmų ir tragiškų. Tarp visų už
siėmimų dainavom ir daina
vom ir... Ilgai negalėsim užmirš
ti partizanų vakaro, p.- Gailos, 
tinklinio paskaitų; šokių-, kun. 
Ylos, akordeono, žvaigždžių, 
švilpuko, kun. Šulco, pasiutva- 
karių, “Smėlėtų»-J?ėd&»kų^ ket- 
mendanto, vandens, balionų nak

ties metu... Ašaros byrėjo, kai 
reikėjo skirtis su senais, o taip 
pat ir su naujai atrastais drau
gais. Prižadėjom nenutraukti ry
šių ir greit pasimatyti kuopų 
šventėse, suvažiavimuose.

Po vasaros N.Y. moksleiviai 
pirmą kartą organizuotai daly
vavo Jaunimo centre žemės šven- 
tinime, kuris įvyko rūgs. 21 21 
d. Turėjom progos apžiūrėti tą 
vietą, kurioje kartu su kitom or
ganizacijom praleisim daugelį 
savaitgalių.

Su pirmu susirinkimu prasidės 
tikrai įtemptas -veikimas. Manom 
ir tikim, kad Šie metai bus patys 
veikliausi ir patys produktingiau- 
si, kuriuos N.Y. ateitininkai yra 
kada pergyvenę.

Rasa Navickaitė
GIEDROS VISUOMENINKĖS, 

KULTŪRININKĖS,
KORPORANTĖS

Poatostiginis Gird ro oendras 
(Visuomeninkių kultūrininkių, 
korporančių) susirinkimas, įvy
kęs pas sesę J. Valdienę, praėjo 
su dideliu ryžtu.

Visų pirma korp. Giedra pirm. 
R. Pakeltytė padarė pranešimą 
apie korporančių veiklą. Daugu
ma narių jau baigusios kolegijas 
ir perėjo į kultūrininkių būrelį. 
Dabar laukiama naujų narių, ku
rių dvi susirinkime jau dalyva
vo.

Pirm. V. Kleivienė informavo 
apie įvykusį Amer. Lietuvių tary
bos kongresą Detroite, kuriame 
Giedra buvo atstovaujama.

Išreikšta padėka sesei J. Val- 
dienei už ilgą ir gražų Giedros 
atstovavimą Chicagos Lietuvių 
taryboje.

Pavesta E. Vilimaitei suorga
nizuoti maldos dieną už ken

čiančią Bažnyčią už geležinės už
dangos.

Prisiminta sesės St. Pautienie- 
nės mamytės mirtis, išreiš
kiant dukteriai užuojautą.

Ilgiau buvo svarstyta, Giedros 
ruošiamas Naujų Metų sutiki
mas, jo pravedimas. programa.

Po karštų diskusijų, buvome 
pavaišntos skaniais ir puikiai de
koruotais skanėstais.

Ačiū šeimininkei.
Giedrininkė.

ŠV. TĖVAS APLANKĖ
UKRAINIEČIŲ BAŽNYČIĄ
Popiežius Paulius VI-sis iš Va

tikano aplankė naujai pastatytą 
Ukrainos katalikų Šv. Sofijos 
bažnyčią Romoje h’ joje padėjo 
IV-jo Romos popiežiaus šv. Kle
menso, žuvusio feriikščionių per
sekiojimo metu Kryme, dabar
tinėje Ukrainoje, relikvijas. 
Naujoji šv. Sofijos bažnyčia, pa
šventinta Ukrainos katalikų vy
riausiojo arkivysfeupo kardinolo 
Juozapo Slypyj, yra pastatyta 
pagal Kijevo Rytų apeigų kata
likų bažnyčios planus.

NĘVĖLUOKITE
Užsakykite išanksto

Kaip praneša Čekoslovakijos 
komunistų spauda, naujasis, 
Maskvai ištikimas rėžimas visu 
griežtumu pradėjo valyti Čekos 
lovakijos komunistų partiją. 
Komunistų partijos organas 
“Rude Pravo” praneša, kad dėl 
savo progresistinių pažiūrų iš 
komunistų partijos pašalinti ke
turi Čekoslovakijos rašytojai: 
Pavel Kofhout, Ludvik Pacorvs- 
ky, Antanin Liehm ir Liudvikas 
VaculSk. Kiti du rašytojai Jan 
Hanzelka ir Jan. Stern, atleisti 
iš savo eitų pareigų ir jiem ke
liama disciplinarinė bylia. “Rude 
Pravo” taip pat smarkiai puo
la ir komunistų partijos išdavi
mu kaltina buvusį Čekoslovaki
jos radijo direktorių Zdeneik 
Hejzlar ir televizijos direktorių 
Jri Pelikan. čekoslovalkijos val

džia nutarė griežtai suvaržyti 
visas Čekoslovakijos piliečių 
keliones į Vakarų laisvuosius 
kraštus. Daugelis keleivių, at
vykusių prie Austrijos sienos, 
buvo sulaikyti ir grąžinti atgal. 
Taip pat Prahos areodrome bu
vo sulaikytos dvi sportininkų 
grupės, turėjusios vykta sporti
nėms varžyboms į užsienį.

JAUNIMO AUKLĖTOJŲ 

KONGRESĄ®

Romoje įvyko jaunimo auklė
tojų Unijos kongresas. Popie
žius Paulius VI-sis, per Vat ika 
no valstybės sekretorių kard. 
Villot, pasveikino kongreso da
lyvius, aukštai įvertindamas jų 
veiklą jaunimo ugdyme.

DAILĖS PARODA CHICAGOJE
Čiurlionio galerija Chicagoje ruošia tradicinę dailės parodą 

1970 m. vasario mėn. 14-22 d., kurioje kviečia dalyvauti visus 
Šiaurės Amerikos (JAV ir Kanados) lietuvius dailininkus.

Pramatomos premijos už geriausius kūrinius bus skiriamos 
nepaisant meninio stiliaus. Kūrinių atrinkimui ir premijavimui yra 
kviečiama jury komisija. Kūrinius parodon pristato patys dai
lininkai; parodai pasibaigus, neparduotų kūrinių grąžinimu pasirū
pina galerija (už Chicagos ribų).

Da lininkai suinteresuoti šia paroda, informuoja Čiurlionio gale
riją iki 1969 m. gruodžio mėn. 10 d., užpildydami žemiau paruoštą 
kuponą ir jį pasiųsdami: ČIURLIONIS ART GALLERY 

5620 'So. Claremont Ave.
Chicago. Illinois 60636 

arba skambindami Petrui Aleksai telef. (312) 776-1798.

Po registracijos tuoj bus išsiuntinėta pilna' informacija:

Šiuo pareiškiu, kad dalyvausiu Čiurlionio galerijos rengiamoje I 
tradicinėje dailės parodoje, įvykstančioje 1970 m. vasario mėn. , 
14-22 d. 5620 So. Claremont Ave., Chicago, Illinois 60636, USA. *
Dail Vardas ir pavardė ...............................,................................
Adresas .. ...................................

DABARTINĖS LIETUVIŲ 
KALBOS ŽODYNAS

Sudarė J. Balčikonis, K. Kor
sakas, J. Kabelka, J. Kruopas, A. 
Lyberis, K. Ulvydas. Žodynas 
apima apie 45.000 žodžių ir tūks
tančius aiškinamųjų posakių ir 
tuo būdu jis ne tik vienintelis 
pilnas tokios apimties mūsų gim
tosios kalbos žodynas, bet ir ne
pamainoma priemonė giliau pa
žinti ir tiksliau vartoti mūsų gim
tąją kalbą. Čia antroji čikagiškė 
šio žodyno laida, stambaus for
mato, kietuose apdaruose, apie 
1000 psl., kaina — $12.00

Užsisakykite dabar, nes laida 
baigiasi ir nebus pakartota:

1 Draugas, 4545 W. 63 Street, 
Chicago. III. 60629.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo-
keŠČfeifhŠ. r

LANGAI
DURYS
STOGELIAI 

TVOROS —
ĮVAIRIŲ METALŲ RŪŠIŲ 

IR KAINŲ

KOSTAS BUTKUS 
Telef. PR 8-2781

♦ t t t «>.«>♦«♦ 9 ♦ B M

Kūrinių technika .................;. .................................
(Tapyba, grafika, skulptūra, ir kitos)

l

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OP FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vieny Me. 
tų Certlflcatų sijakflitaa 

Minimum $5,000.00

Naujas aukštas dM-Naujan
dendas rankamas ui 

(Dvesiavimo aaakaltea.
pinigai įnešti na 15 a pelno nuošimčius nuo i d. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
PIRMAD. Ir KETVIRTAD............I T, r. kl I T. ».

VALANDOS! ANTRAD. lr PENKTAD............ -- B v. r. Iki
‘A -V 4. ANT^AD.^to- PENKTAD^ . .

«!V. — — taaf-i rife



Vadovavimas —

MEILĖS TARNYBA
POLITINIS SIAUBAS BRAZILIJOJE

Vienintelė stipri partija ir pasiprieiinimas diktatūrai

Rimties valandėlei

ŽMOGAUS VAIDMUO DIEVO 
KARALYSTĖJE

Iš trijų evangelijos aprašy
tų simboliškų Kristaus gundy
mų didžiausias vra valdžios 
pasiūlymas — “parodė jam 
visas pasaulio karalystes ir jų 
garbingumą ir jam tarė: Aš 
visa tai tau duosiu, jei parpuo
lęs pagarbinsi mane” (Mt. 4, 
8 - 9). šį gundymą Kristus at
metė kaip tik dėl to, kad pa
saulinė valdžia yra visiškai ne
tinkama jo misijai, dar dau
giau — pasaulietiškos valdžios 
naudojimas yra priešingas jo 
pasiuntinybei. Kristaus valdžia 
turėjo skirtis nuo žemiškų val
džių, nes jis norėjo vadovauti 
žmonių dvasiai, sukurti nau
ją santykiavimo būdą — mei
lės bendruomenę.

Mes lengvai pastebime, kad 
valdžios troškimas žmoguje y- 
ra toks didelis, jog ne vienas 
nusilenkia net prieš šėtoną, nu 
sižemina prieš bet kurį tva
rinį tai valdžiai įsigyti. Dėl 
valdžios ir įtakos išplėtimo ko
vojama ne tik pasauline plot
me, bet net artimųjų rateliuo
se, panaudojamos žiauriausios 
ir neteisingiausios priemonės, 
kad tik galėtų paragauti tru
putį daugiau garbės, iškilimo 
ir valdžios. Kovas dėl valdžios 
regime ilgoje žmonijos istori
joje, įvairiuose luomuose ir 
žmonių sanbūriuose. Ir nerei
kia žvelgti net į didžiuosius 
tironus, žiauriausiomis priemo 
nėmis siekusius absoliučios ga
lios, užtenka pasidairyti tik 
savo aplinkoj, kad pamatytu
me nežmonišką veržimąsi val
dyti.

Negalima paneigti, kad val
džios yra reikalingos. Negali
ma išbraukti iš istorijos ir da
barties daugelio žmonių atlik
tų darbų, kuriems vadovavo 
kūrybingi žmonės, kartais pa
naudodami net stipraus valdy
mo ir drausmės priemones. 
Bet Kristus atsistojo prieš to
kias valdžias, kur žmogus pa
daromas tik daiktu ir įrankiu 
jų siekiamiems tikslams. Kris
tus nori iškelti žmogaus dva
sinį pradą ir asmeninę atsa
komybę žmonių tarpe.

*
. Pagal Kristaus mokslą val

džia ir vadovavimas yra skir
tingos sąvokos. Valdžia remia
si fizine jėga, dažniausiai prie 
varta ir kitų palenkimu val
dovo valiai. Tuo tarpu vado
vavimas remiasi meile, bendru 
tiesos ir .geriausių kelių į tiks
lą ieškojimu. Valdžios dažnai 
bando sukurti tik šios žemės 
valstybę, nesiekdamos asmens 
tobulėjimo, varžydamos lais
vę ir mėgindamos pajungti net 
savo pavaldinių dvasines ga
lias. Vadovas neprimeta savo 
valios visiems, bet stengiasi 
sukurti daugelio valių vieny
bę, atremtą laisvu pritarimu, 
tarpusavio meile ir sutartiniu 
vienas kito rėmimu. Dėlto šiuo 
atžvilgiu valdovai dažnai ban
do paversti pavaldinius tik 
daiktais ir tuo būdu juos ri
kiuoti, tvarkyti, kontroliuoti. 
Asmuo gi gali būti tik vado
vaujamas, nes jis turi laisvą 
valią ir asmeninę atsakomy
bę.

Prisimintini Kristaus žodžiai
.4 dėl vyresniškumo susiginčiju

siems apaštalams, kad ,“kaip 
žmogaus Sūnus atėjo, ne kad 
jam tarnautų, bet pats tarnau
ti ir atiduoti savo gyvybės dau 
geliui atvaduoti” (Mt. 20,28), 
taip turi savo aplinkoje, savo

Spaudoj ir gyvenime

‘ANTIRELIGINE PROPAGANDA 
SENOVIŠKA’

Lietuvos okupantai, jausdami 
ryšį tarp religijos ir patriotizmo, 
stiprina ateistinę propagandą. J. 
Mačiulis, Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto propa
gandos ir agitacijos, skyriaus lek
toriui; :$gvo straipsnyje “įTie&jt” 
225. xugšiąjo 27 d. 4ž>ti

veiklos plotmėje tarnauti bend 
ram gėriui ir savo broliams 
kiekvienas vadovas, kuris žmo 
nių bendruomenėje yra pasta
tytas kitiems vadovauti. Va
dovavimas, tam tikra prasme 
net valdymas yra tik tarny
ba kitiems, tik atlikimas Aukš
čiausiojo valia pavestos parei
gos savo brolių atžvilgiu.

Kai valdovų sudievinimas is
torijos bėgyje ir net dabar 
atsistoja kaip kliūtis žmonių 
tobulėjimui ir žengimui į savo 
galutinį tikslą, tai Bažnyčia 
tikrojo Valdovo pavyzdžiu pa
stato Kristų Valdovą, kuris y- 
ra ne tik krikščionių, bet ir 
visos žmonijos vadovas bei vi
satos tikrasis Valdovas. Kris
tus, būdamas Dievas ir Žmo
gus, nuo amžių yra paveldė
jęs žmonių bendruomenei va
dovavimo teisę. Jis savo mei
lės tarnyba ir net gyvybės au
ka įsigijo teisę būti pavyzdžiu 
ir vadovu, kurį reikia sekti ir 
kuriam iš'meilės paklusti.

*
Kristaus Valdovo šventė y- 

ra kaip priešingybė prieš val
džios blogąja prasme supasau- 
linimą. Prieš absoliutinės ga
lios diktatorius, karalius, val
stybių valdovus pastatoma 
Kristaus valdovystė, kuri at
siremia meile ir tiesa. Meilė 
yra tas žmonių santykiavimo 
ryšys, kuris gaivina dvasinį 
gyvenimą žemėje. Tiesa, ku
rios žmogus ieško ir kurią no
ri pažinti, yra aiški tik dieviš
kam pažinimui. Bet Kristus 
Valdovas ir neverčia tiesą pri
imti jos nesupratus ir ja neįsi
tikinus. Dieviškoji tiesa yra 
absoliuti ir nesįkeičianti, bet 
žmogus, eidamas prie tiesos, 
gali klysti ir pasukti vingiuo
tais keliais. Kristus ne tik nu
rodo kryptį į tiesą, bet ir ska
tina jos ieškoti — “ieškokite 
visų pirma Dievo karalystės 
ir jo teisybės” (plg. Mt. 6, 
33).

Katalikų Bažnyčia, skelbda
ma Kristaus Valdovo šventę, 
norėjo išryškinti žmogaus są
moningą priklausymą ne dik
tatoriams ir vadams, siekian
tiems asmens sunaikinimo ir 
nužmoginimo, bet priklausymą 
tam Valdovui, kuris nuo am
žių žinojo giliausias žmogaus 
paslaptis, kuris leido žmogiš
kas silpnybes ir davė priemo
nes toms silpnybėms tvarkyti, 
kuris ne tik valdo, bet ir va
dovauja, nes vadovavimas yra 
tikroji meilės tarnyba. Žmo
gaus išstatymas į aukščiausią 
vietą kaip valdovo, tartum že
miško dievo, yra pagonybė. 
Todėl Bažnyčia pastatė pavyz
džiu dievišką Valdovą, kuris 
vienintelis yra tikras širdžių, 
protų ir valių vadovas, nelau
žąs laisvos valios, neatimąs 
galimybių protu ieškoti tiesos 
ir savo troškimais siekti die
viškų aukštumų.

Šiais žmonių sumišimo lai
kais, kai dauguma protauja 
tik masės įtakoje, reikia Va
dovo, į kurį būtų galima įsi
žiūrėti ir kurį pasirinkti tik
ruoju gyvenimo vadu. Reikia 
įsižiūrėti į Kristų Valdovą ir 
Vadovą, kurio pavyzdžiu būtų 
galima matuoti savo veiklos 
normas, laisvės ribas ir link
mę į aukščiausią tikslą. Toks 
vadovas tėra tik vienas — Kri 
stus aukščiausias Valdovas že
mėje ir amžinybėje. Pr. Gr.

toriams primena reikalą komu
nistinėj šviesoj pravesti “nacijos 
ir katalikybės santykių analizę”.

Be kitų dalykų straipsnyje ra
šo:

“Bažnyčia, norėdama priside
rinti prie dabpttiiiėš epochos,

Pietų Amerikos didžiausiame 
krašte Brazilijoje, kurios gy
ventojų skaičius prašoko 90 mil., 
nieko gero. Gyventojai iš seno 
paskirstyti į penkias klases: 

kariuomenę, žemvaldžius, viduti
niškai pasiturinčius, vargšus ir 
skurdžius.

Ne daug turtuolių, bet jų į- 
taka nemaža. Vidurinis sluoks
nis, liberališkai nusiteikęs, daž
nai ateina talkon varguomenei 
ir skurduomenei, kurioje šaknis 
leidžia komunistai.

Neramumų kraštas

Nepaprastas skurdas, nedar
bas, menki uždarbiai, infliacija, 
žemas kultūrinis lygis paruošia 
dirvą kurstyti neramumus kraš 
te. Vienur vyksta maži sukili
mai, kitur padegimai ar veiks
mai, nukreipti prieš vyriausybę. 
Juose dalyvauja studentai, libe
ralai, dešinieji ir komunistai. 
Suėmimai yra dažni.

Neramumų kurstytojai rug
sėjo 1 d. pagrobė JAV amba
sadorių C. Burke Elbricką. Pa
grobėjai žadėjo paleisti amba
sadorių, jei vyriausybė suteiks 
laisvę 15 suimtųjų. Washingto- 
no spaudžiama Braazilijos vy
riausybė ambasadoriaus pagro
bėjų reikalavimą patenkino ne
noromis.

Paleistasis ambasadorius pa
reiškė; “Pagrobėjai gerai elgė
si. Būtų netiesa, jei aš sveikas 
ir smūgių nepaliestas, atsikra
tęs grobikų globos, jausčiausi 
laimingas”.

Trijulės diktatūra
1964 m. įvykusio karinio su

kilimo metu buvo nušalintas kai

GEDIMINAS GALVA

losofinę,. politinę doktrina, sten
giasi naujai nušviesti savo santy
kius su mokslo pasauliu, ypatin
gai didelį dėmesį skiria moralei 
bei etikai.

Nors visa tai nekeičia religi
nio mokymo esmės, tačiau mi
nėti momentai kelia naujus rei
kalavimus mokslinio ateizmo pro 
pagandistams. Deja, praktiniame 
darbe tai neretai pamirštama, 
dirbama senoviškai.

Nemaža dalis ateistinių temų 
metai iš metų kartojama. Jos y- 
ra siauro antiklerikalinio pobū
džio. Paskaitos gamtos mokslo 
klausimais yra bendros, todėl jo
se vyrauja informacinis elemen
tas. Medikai savo pokalbiuose 
daugiausia liečia sanitarinio švie
timo klausimus, įjungdami į juos 
religinių prietarų “demaskavimo 
elementus”.

Sunku to lėkštumo ir seno
viškumo išvengti, kai žmonės 
prievarta varomi vesti antireli
ginę propagandą.

J. Žvilb.

KRAUJO BALSAS
Romanas

BENA BAJSA
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— Ką ji nori pasakyti? — pagalvojo.
— Irena, ar neduosi mums ko užkąsti ?— įėjęs su 

Vytautu paklausė Bronius.
— Svečiams tai duosiu, bet tau tai tikrai sveika 

būtų pabadauti, — atsiliepė Irena.
— O kodėl aš turėčiau badauti? Matot, kokią žmo

ną turiu! Badu nori numarinti, — skundėsi Bronius.
-r- O iš kur tas pagurklis atsirado? — atsisuko Ire

na rodydama į sveikai raudoną, apskritą Broniaus vei
dą. Jis tikrai atrodė pasitaisęs, patenkintas ir laimingas 
šeimos tėvas.

— Tai nuolankumo pažymys, — linksmomis aki
mis visus nužvelgdamas kalbėjo jis. — Vis lenkiu gal
vą prieš žmoną, net pasmakrė susiraukšlėjo.

— Žinoma! Greit ir susilenkti negalėsi, nes raukš
lės ne tik pasmakrėje, bet nemaža jų rinkė ir apie lie
menį susimetė, — šaipėsi Irena.

— Kalbant apie rinkes, kažin kas jų daugiau tu
ri? — apglėbdamas žmoną juokėsi Bronius.

— Nusiramink, kas čia dabar, — veržėsi iš glėbio 
Irena, bet nei vienas, nei kitas negalėjo nuslėpti džiaug 
mo ir meilės, kuri juos supo.

Auksė su Vytautu žiūrėjo šypsodamiesi į draugus, 
j vienas kitą ir galvojo, kad pasaulyje yra marios lai
mės, bet ne kiekvienas gali jos pasisemti: vienas nemoka, 
kitas nemato, o trečias nepajėgia, nes likimas įdavė jam 
į rankas kiaurą indą. , s >
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I kariuomenė buvo imperatoriaus 
Don Pedro nustelbta. Jos galy
bė išaugo paskelbus respubli
ką. 1922-30 metais nepatenkin
ti leitenantai ėmė kištis j politi
ką. 1930 m. leitenantai rėmė 
Getulio Vargą tapti prezidentu. 
Nuo to meto į politiką įsivėlė ir 
generolai. Be iu paramos nega
lėjo likti valdžioje nė vienas 
prezidentas. Net kariuomenės 
politikavimo priešai, pvz. Ku- 
bitchekas, galėjo eiti prezidento 
pareigas tik prisitaikęs gen. 
Lott, kuris 1955 m. padarė “tei
sėtą perversmą”.
. Generolai turi sąlytį su žem
valdžiais ir pusiau s’aptomis 
organizacijomis, vykdančiomis 

( žmogžudystes.
Kariuomenėje vyksta trintis.

Ne kas kitas, kaip dabartinis 
prezidentas Costa e Silva pra
ėjusį liepos mėn. pašalino iš 
kariuomenės 126 aukštuosius 
karius, tarp jų — 41 generolą. 

Pasibaisėtinos žmogžudystės
Brazilijoje vyksta pasibaisė

tinos žmogžudystės. Olinda ir 
Recife arkivyskupas, sociolo
gijos profesorius, katalikiško 
jaunimo organizatorius Antonio 
Henriąue Pereira Neto buvo nu
šautas, jo gerklė perpiauta, o 
lavonas pakartas. Ji nužudė 
kraštutinė dešiniųjų organizaci
ja CCC — kovoti prieš komu
nistus. Žemvaldžių remiama pu
siau slapta organizacija jau įsi
brovė į naują sritį naikinti pa
žangius dvasiškius.

Arkivyskupas aptarė Brazili
ją šiais žodžiais: “6 proc. žemval
džių valdo 96% žemės krašte. 
Vieno gyventojo vidutinės meti
nės pajamos tesiekia 240 dol. 
Trys vaikai iš dešimties miršta 
nesulaukę metų. Ir jų amžius 
trumpas. Iki 20 metų jaunuo
liai sudaro pusę gyventojų. A- 
pie 40% gyventojų yra beraš
čiai. Nedaugelis vaikų telanko

rysis prezidentas Joao Goular- 
tas. 1966 m. nauju prezidentu 
tapęs marš. Arthuro da Costa 
e Sylva buvo silpnos sveikatos. 
Pastaruoju metu jis paraližuo- 
tas. Rugsėjo 7 d., Brazilijos vy
riausybės dieną, jis turėjo pa
skelbti naują konstituciią. Liga 
sutrukdė ne tik buvusią karių 
paruoštą konstituciją pakeisti 
nauja, bet ir prezidento parei
gas eiti.

Prezidento pareigas perėmė 
ne prezidento pavaduotojas, bet 
trys kariai: gen. Aurelio de 
Lyra Tavares, marš. Marčia de 
Souza e Mėlio ir admirolas Au
gusto Hamann Rademaker Gru- 
newaldas. Prezidento pavaduo
tojas Pedro Aleixo, teisininkas, 
nušalintas iš pareigų.

Užsienio reikalų ministeris 
Magalhaes Pinto paskelbė, kad 
prezidentas pakvietęs trijulę jo 
pareigoms eiti. Vargu kas gali 
tikėti šiuo pareiškimu.

Lyra Taveres turįs didesnę 
politinę nuovoką ir nuosaikes
nis. Jis apvaldęs dešiniojo spar 
no karius, reikalavusius imtis 
griežtų priemonių kovoti prieš 
karinės diktatūros priešus. Ga
limas dalykas, kad jis siekia 
pergyventi So meto maišatį ir 
paveldėti prezidento krėslą. 

Suėmimai” • . I
JAV darė žygius, kad triju

lė nenaudotų griežtų priemonių 
santvarkos priešams malšinti. 
Brazilijos vyriausybė darė nuo
laidas ryšium su JAV ambasa
doriaus pagrobimu, tačiau nau
doja griežtas priemones draus
minti. neramumų kėlėjams ir 
net įtariamiems asmenims.

Politinis teroras, prasidėjęs 
1964 m., šiuo metu dar sustip
rintas. Suimami politikai, moky
tojai, rašytojai ir žurnalistai. 
Karinė cenzūra pagriežtinta. 
Braziliečiai jaučia spaudimą, 
bet nežino, kas dedasi krašte.

'Didinant spaudimą stiprėja 
pasipriešinifnas. šiuo metu kraš 
tutiniai kairieji sūlaukia nuo
saikiųjų ir dešiniųjų paramos. 
Kariuomenėje daromi nauji va
lymai. Persekiojamas kiekvie
nas veiksmas prieš vyriausybę. 
Trijulė skelbė: “Bet kurį pasi
priešinimą vyriausybė laiko ne
demokratišku. Politikai išugdė 
netvarką ,kurią siekia pašalinti 
kariai”.

Stipriausia partija
Brazilietis rašytojas Antonio 

Callado taria: ‘'Kariuomenė yra 
geriausiai organizuota ir stip
riausia partija Brazilijoje”. Mo- 

i narchijos tarpsnyje iki 1889 m.

Jiri Vokrouhlik (kairėje), 26 m. čekas jūrininkas, pabėgo iš čekoslovakų 
laivo Sun Valley, Calif., paprašydamas prieglaudos Amerikoje. Su juo 
matyti čekas Bauman, kuris j Ameriką atvyko 1950 m. Naujasis bėglys 
gavo darbo plieno įmonėje. |

sistengė negalvoti apie Vytautą, nes jis buvo jos gyveni
mo centre. Užmiršo Johną, naujai atrastą ramybę pajū
ryje, nebesirūpino, ką žmonės pasakys, pagaliau nebe
slėpė ir nuo Vytauto.

— Aš myliu tave, — paprastai pasakė ir žiūrėjo 
į jo akis, kuriose siautė nerimas ir baimė, o veidas 
buvo išbalęs ir lyg suakmenėjęs. Ji nieko iš jo nelaukė, 
bet jautėsi nusimetusi sunkią naštą ir dabar buvo ne
svarbu, kas bus.

— Mums nereikėjo susitikti, — jis sunkiai ištarė, 
ir Auksė prisiminė, kad pati kažkada taip kartojo. Bet da 
bar ji jau nebenorėjo nieko pakeisti ir buvo pasiryžusi 
priimti visą liūdesį, kuris jai skirtas, kaip atpirkimą už 
tą laimę, kurią jai Vytautas davė. Jis išmokė ją mylėti 
ir kentėti, išmokė trokšti ir neturėti, išmokė pažinti jaus
mų bedugnes ir jų aukštumas.

— Buvau teisus pačioje pradžioje, kai norėjau už
kirsti kelią bet kokiems ryšiams, — jo balsas buvo pri
kimęs, lyg kiekvienam žodžiui ištarti reikėjo naujų pa
stangų.

— Kodėl, Vytautai? — vėl klausė Auksė. — Kodėl 
jau tada buvo per vėlu? Kodėl mums nereikėjo susitik
ti? Aš jau tada tave mylėjau! Žinau, kad ir tu nebu
vai abejingas... Kodėl mes persiskyrėm, kodėl nekalbė
jom apie tai, ką kiekvienas jautėm? Kiek būtų išveng
ta nereikalingo liūdesio ir kančios!

— Aukse, tu nežinai, ką kalbi, — atsakė jis tokiu 
pavargusiu ir neviltingu balsu, kad ji net krūptelėjo.

— Kas yra? Ko aš nežinau? — nusigando ji.
— Aš negaliu tavęs mylėti. Aš neturiu nieko my

lėti. Nuo pat pirmos akimirkos meilė yra beviltiška, — 
kalbėjo jis, lyg norėdamas įtikinti save patį tuo, kuo ne
norėjo tikėti. — Aš neturiu teisės sukurti šeimą, nes ma
no giminėj yra beprotystė, — pasakė jis taip kietai, taip 
brutaliai, kad Auksei atrodė, jog ji gavo per veidą; — Ta 
jtidu&ė Uca gali nepaliesti vienos kartoj bet gali JL2-

Kartą vienas žmogus skundė
si Benjaminui Franklinui, Ame
rikos politikui, rašytojui, fizi
kui, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių konstitucija esanti 
tikras nusivylimas:

“Kur ta laimė, kurią konsti
tucija, užtikrina? Visur barniai, 
ginčai, apgavystės, sukčiavimai; 
dar nepašalintas skurdas iš dau
gelio šeimų...”

Franklinas nusišypsojo ir ra
miai atsakė: “Jungtinių Ameri
kos Valstybių konstitucija ga
rantuoja tik gerovės siekimą, o 
ne ką kitą. Savo laimę tu pats 
turi sukurti, ji priklauso nuo 
tavęs.”

Daugelis galvoja, jog jie gali 
ramiai sėdėti ir laukti, kad kas 
nors jiems parūpintų gražią 
ateitį, patogų ir ramų gyveni
mą. Ir dar drįsta to reikalauti 
ir sakosi į tai turi “pilną teisę’”. 
Ne! Jie turi teisę ir pareigą 
dirbti savo ir kitų gerovei.

Mes visi turim paties Dievo 
mums duotą teisę siekti laimės. 
Tačiau siekti laimės dar reiškia 
stengtis dirbti ir paskirai ir kar
tu su kitais.

“Ko čia stovite visą dieną dy
kinėdami ? Eikite ir jūs į vynuo
gyną ir, kiek uždirbsite, jums 
bus atlyginta”, — kviečia Jėzus 
Kristus (Mat. 20, 6—7. Užtat 
tenka giliai įsidėti į galvą štai 
ką: Negaliu reikalauti iš kitų 
to, ką aš pats privalau užsidirb
ti ir už ką aš pats turiu kovoti.

Kokį vaidmenį manyje vaidi
na Jėzus Kristus, kuris yra gi-

pradžios mokyklą. Braziliją ga
li išge’bėti iš pražūties tik toli 
siekiančios reformos”.

Šie žodžiai ir jo veikla iššau
kė žudikus. Katalikų Bažnyčios 
padėtis nepaprastai sunki, jei ji 
užsimoja padėti skurdžiams ir 
pažemintiems, kai turtingame 
krašte nepaprastas vargas juos 
rikiuoja į gyvulių eilę.

simesti į kitas. Mano vaikai gali būti sveiki, bet jų 
vaikai — bepročiai. Dabar šeimoje esame tik du: sesuo, 
kuri nuo penkiolikos metų gyvena psichiatrinėje ligoni
nėje, ir aš. Tas prakeikimas aplenkė mane, bet su manim 
jis turi ir pasibaigti, — šnibždėjo jo lūpos jau be garso.

Auksė negalėjo pajudėti. Žinojo, kad turi ką nors 
pasakyti, paguosti, bet nerado nė vieno žodžio, kuris tik
tų. Jos kūnu perbėgo šiurpas, o rankos ir kojos atšalo. 
Ji jautė gyslose tekantį kraują, sveiką kraują, jos krūtinė
je plakė širdis,’ pilna nepasotinamo ilgesio ir baimės, o 
galvoje veikė smegenys, kurie nerado išeities taip, kaip ir 
jis nerado.

Staiga akyse pradėjo mirgėti, o krūtinėje atsirado 
kažkoks kamuolys, kuris lyg smaugė ją. Vytautas apka
bino svyruojančią Auksę ir priglaudė jos galvą prie savo 
peties. Atrodė, kad ten jai vieta. Bet ne, likimas ko kito 
norėjo. Šaltu prakaitu išpilta ji užmerkė akis ir suposi 
su žeme, kuri judėjo po kojomis. Pamažu atsigavo. Vy
tautas žiūrėjo į ją.

— Aš dar nieko jam nepasakiau, — prisiminė ji. 
Negi jis nežino, kad tai nesvarbu, kad viskas nesvarbu, 
kad aš jį myliu?.. — bet šiuo momentu ir tai atrodė 
nesvarbu.

— Tau dažnai taip užeina? — jame atbudo dakta
ras, kuris užmiršo savo skausmą.

— Ne, pirmą kartą, — atsakė Auksė ir jai buvo 
gėda savo silpnumo, kuris pasireiškė kaip tik tada, kai 
turėjo būti stipri.

* * *
Ruduo sutraukė į miestą žmones iš per greitai pa

sibaigusio vasaros poilsio. Gyvenimas atgijo, mokyklos 
prigužėjo vaikų, klubai, draugijos, organizacijos pradė
jo savo veiklą, o namų šeimininkės valėsi vasaros dul-

męs ir atėjęs į pasaulį liudyti 
tiesos. Kiekvienas, kuris yra ifi 
tiesos, klauso Jo balso (plg. Sv. 
Jono evangeliią 18. 33—37. skir 
tą Kristaus Karaliaus šventei). 
Ar Jis man yra kelias, tiesa ir 
gyvybė. Ar afi Jį tik ne tiek pa
žįstu, kiek Jį kartą pažino apaš
talai, pamatę Jį tirštoje ryto 
migloje. Gal aš pažįstu Jj tik 
kaip kažkokį vaiduoklį, o ne 
kaip savo brolį, savo Išganytoją 
ir savo Dievą. Jei mano meilė 
Kristui tokia negyva, vadinasi, 
kad ir mano pažinimas visai ne
gilus.

Dieviškasis Išgnytojas pasa
kė; “Ieškokite visų pirma Die
vo karalystės ir jos teisybės, o 
visa tai bus jums pridėta” 
(Mat. 6,33). Ar tai tik pamal
dus posakis, kuris paviršutiniš
kai peržengia per gyvenimo var
gą ir skurdą? Tokia mintis bū
tų pažeminanti Dievo šventumu. 
Tai, ką Kristus pa3akė, Jis pa
sakė, kaip žmonijos Viešpats ir 
Išganytojas. Tai buvo Jo įsaky
mas visiems amžasms. Nuo jo 
laikymo turėjo priklausyti žmo
nių dvasinė ir medžiagine gero
vė. Jei žmonės tą įsakymą už
laikys, tada visiems bus stalas 
užtiestas ir paruoštas, taikliai 
kartą pasakė kun. J. Gudas, ta- 
ta niekam neprisieis miegoti po 
tiltu, tada niekam neteks išal
kusiam ir nudriskusiam drebėti 
iš bado ir ša1 čio. Tada žmonės 
vieni kitiems pagelbės. Jei tas 
svarbiausias įsakymas bus pa
niekintas, tada bus sugriauta 
tikra tvarka prie stalo, o žmo
nija pateks į suirutę, skurdą ir 
neapykantą. Paskutinysis šimt
metis tai įrodė. Kai laisvamany- 
bė ir ateizmas pakirto visuome
nės sluoksnių tikėjimą į Dievą 
ir amžinybę, žmonės nebeieško
jo visų pirma Dievo karalys
tės. Tada jie stengėsi čia pat 
šioje žemėje savo sumanumu 
bei apsukrumu susikurti rojų. 
Jis turėjo duoti pasilinksmini
mais puotos, prabanga, madų 
nuotaikos, svaigalai bei narko
tikai. O viso tai galima gauti už 
pinigus. Palaiminti, kurie turi 
daug pinigų! Tegyvuoja mamo
na! -Kas gyvas puolė prie gel
tonojo karaliaus Mamonos. Jį 
pradėjo garbinti, kaip Dievą. 
Maldos mamonai pakeitė “Tė
ve mūsų”, sąskaitos — rytmeti
nius ir vakarinius poterius. Auk 
sas užgesino žmogaus širdyje 
Dievo meilę ir padarė ją kietą 
ir šaltą, kaip metalą. Plėšikau
jąs, išnaudojąs kapitalizmas, ru 
siškas bo’ševizmas, nepaisąs 
esmės, jo pareigų ir teisių, kie
tais batais sumindė žmonišku
mą, teisybę ir meilę ir žengė

(Nukelta į 5 pusi.)



DRAUGAS, šėStadients, 1969 to. Spalio mėn. 25 d.

Organizacijų atstovai Lietuvių televizijos susirinkime priima rezoliucijas, 
kad LT programos reikia toliau išlaikyti. Nuotr. M. Nagio

VILNIAUS AKADEMIJOS 
MINĖJIMO KLAUSIMAS

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

HELP VVANTED — MOTERYS HELP WANTED — VYRAI

sinį draugijos pranešimą, iš ku
rio aiškėja, kad kito numerio 
spausdinimui kasoje yra 1000 
dol. su viršum. Tačiau jų nepa-

Prel. dr. Jonas Bičiūnas, kal
bėdamas Istorijos draugijos su
sirinkame praėjusį sekmadienį 
kėlė mintį, kad Vilniaus akade
mija yra toks reikšmingas Lie
tuvos praeities kultūringumo pa 
minklas, jog jo minėjimui rei
kia skirti daugiau dėmesio. Aka
demijos įkūrimas iki formalaus 
jos užtvirtinimo užtruko 10 me
tų: nuo 1569 aki 1579. Dėlto 
nebūtų per daug nuo šių metų i 60629. Taip pat 
iki 1979 m. nagrinėti akadeoni- 
jos tentas. Prelato Bičiūno stu
dija, apimanti šio proceso pra
džią, yra išspausdinta “Tauto® 
praeityje” ir išleista atskiru at-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitniuiiuiiiiiiimiii

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plaunama ir vaškuojame vteų 
rflšių grindis

J. BUBNYS — TeL BE 7-5168 

lllllllllllllllllllhllllllllllillllllillllllllllllli

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kiliu* kraštu*

I- NEDZINSKAS. 4065 Ar.bei ą 
chicago. UI. 60632. TeL YA 7-5031.

AL ESTATE

CENTRAL VVISCONSIN
Ckiai Westfield apylinkėje

180 akrų ....................................$28,000
200 akrų ............................... $46,000
110 akrų “beef”. .............. $59,500

I Dėl daugiau informacijų rašykit
adresu:
MARQUETTE COUNTY REALTY. 

\Vest field, VVis. Tel. 296-2280

DAŽYMAS
kanka. Istorijos draugija kvie- ( PIGIAI dažau ramti artus 
čia visus lietuvių tautos reika
lais besirūpinančius asmenis ne
pagailėti pasiųsti 5 dol. sekan
čio numerio prenumeratai. Siųs
ti Alicijai Rūgytei, 6547 So.
Washtenaw Avė., Ohicago, III.

yra prašoma 
paremti šį didelės reikšmės dar
bą stambesnėmis aukomis. Dar
bais tikrai yra neįkainuojamai 
vertingas, nes, kaip paaiškėja, 
okupantas neduoda leidimo isto

VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. BUDIS — Tet OL 4-1000

Heating Contractor
įrengiu naujus ir perstatau ae- 
nua viau rflšių namo apšUdymo 
pečius tr air-oonditioning — • 
naujus tr senus namus. Stogą 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr se- 
Ciningai. Apskaičiavimas nemo- 
lgjum<Ll

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET METAI’ 
4444 8. W<stern, Chicago fl, HL

Telefonas VI 7-8447

spaudu. Prel. B. yra suradęs ir, rijos žurnalui Lietuvoje, 
išskaitęs įvairių dokumentų iš, Alicija Rūgytė pranešė, kad

AGENTCRA 
Namą, gyvybša.

automobiliu, 
sveikatos, 
nio.
Patogios
mokėjimo są
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave^ PR 8-2283

blz-
lšel-

LEST T E

SWITCHBOARD 
OPERATOR -CASMIER

FULL OR PART TIME
Here Is a good opportunity for a 
capable vvoman Pleasant air-con- 
dltloned office - congenial employees 
Good working conditions.

ALSO 2 OPENINGS 
GENERAL OFFICE 

CLERICAL IVORKERS
Apply to Offllce Manager

CHARPELLE PONTIAC
3150 W. Ogden Avė. (at Kedzie)

ELECTRIC MOTOR 
REPAIR MAN

Mušt Be Experlenced 
Good Opportunity 

PHONE — 235-9800

akademijos pradžios. Pvz. jis 
turi tėkštą kalbos, pasakytos 
retorikos profesoriaus, atida
rant įstaigą. Naujų dokumentų 
prel. Bičiūnas paskelbs būsimam 
“Tautos praeities” numeryje.

Kaip koreferentas kalbėjo J. 
Damauskas ir, remdamasis len
kų istorikais, kėlė klausimą, ar 
akademija neibuvo lenkinimo ins 
titucija. Jis suminėjo daug įtar
tinų faktų ir kėlė mintį, ar aka 
demijos įsteigimas nėra to pa
ties pobūdžio reiškinys, kaip 
Liublino unija, tik kultūrinėje 
srityje.

Turint tai prieš akis, pirmi
ninkas prof. S. Dirmantas at
kreipė dėmesį, kiek daug studi- 
juotinų problemų yra ryšium 
siu Vilniaus jėzuitų akademija.

• Salia paskaitos vyko Istorijos 
draugijos narių susirinkimas, 
kuriame buvo padaryti veiklos 
pranešimai ir pasitarta sekan
čių metų veiklos reikalais. Vie
nas iš darbų, kuriuo šiuo metu 
yra užsiėmusi Istorijos draugi
jos valdyba, yra talkininkavi
mas Švietimo tarybai paruošti 
Lietuvos atlasą mokyklai. Atla
sas turės 14 žemėlapių ir 'bus 
4 spalvų.

Buvo pareikštas apgailestavi
mas, kad lietuvių tautos marti
rologijos sudarymas nejuda iš 
vietos. Ateis laikas, kada bus 
priverstas atsiskaityti tarptauti
niame forume ii’komunizmas, o 
ones neturėsime tikslių duomenų 
jam apkaltinti. Buvo kreiptasi 
tuo reikalu į bendruomenę, bet 
reikalas nepajudėjo. Iškelta 
mintis tuo reikalu kreiptis į 
Altą ar į Vliką.

Kalbant apie ateinančių metų 
istorines temas prof. IS. Dirman 
tas iškėlė, ar nevertėtų išpopu
liarinti Katkevičių, kuris vado
vavo tarptautinei kariuomenei 
kovoje prie Kirchbolmo. J. Dai 
nausikas priminė, kad daug me
džiagos apie Katkevičių yra at
radę Londone. Katkevičiaus as
menybė yra verta ne tik istori
kų, 'bet ir romanistų dėmesio.

Alicija Rūgytė padarė finan-

yra susidariusi Chicagoje jaunų 
jų istorikų sekcija, kuri ilgai
niui galės perimti vyresnės kar
tos darbus. V. Bgd.

Berwyn — 7 kamb. rezidencija. 5 
miegamieji. Pilnas rūsys. Apyl. 16 ir 
Ridgeland. Modern. vonia. $16,500.
SVOBODA, 2134 S. 61st Court. 
BI 2-2162, jei neatsako, skambinkit 
LA 1-7038.

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Ineome Taz ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av., CL 4-7450

Savininkas parduoda 2-jų butų po 
5 kamb. namą. Atskiri "radiant heat” 
apšildymai. Užimti bus galima sau
sio 2 d. 7216 S. Troy St, Apžiūrėti 
galima tik susitarus tel. HE 6-1776.

5 kamb. mūr. pajamų bungalovv. 
3 kamb. rflsy. Centr. apšilti, gazu. 44 
ir Maplevvood. $18,000. Tuščias. Rak
tai! naštimSje.

2 po 4 kamb. med. Gazo pečiais 
šildymas. Garažas. 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 ir Rockvvell. 
$13,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Ineome Tax 

Notary Public
2787 W. 43rd St. — CL 4-2890

DĖMESIO!

ORĄ PRO NOBIS
Jurgis Gliaudą

Penkias Draugo premijas lai- 
nėj'usio rašytojo veikalą, kuris 
aip pat buvo premijuotas, dar 
alima gauti DRAUGE. Kaina 
.00 dol.

Likusių egzempliorių skaičius 
ra ribotas, todėl tik pasiskubinę 
u užsakymu galite būti tikri, 
ad knygą tikrai gausite.

Knygos tematika “persekioja- 
nų ir persekiojančių žmonių san- 
ykiai” niekad nepasens, tuo 
laugiau šiais laikais, kai beveik 
isa žmonija suskilusi į tuos du 
rontus.

Prie knygos kainos prašom pri- 
’ėti 5 proc. mokesčiams.

iiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimmiiiimiiiig
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
aes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kal
ios visiems prieinamos
iiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiim

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO: 
f voro s, Sto

geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
s ”: i “ "i iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiit

MOVING
šERfiNAS perkrausto baldus b 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto Įsi* 
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8068

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE 

įdedu naujus pečius lr vandens 
Šildytuvus, išvalau tr sutvarkau 
alyvos ir dujų (gas)
Alyvos pečlUB perdirbu dl 
jų. Dirbu Chicagoje lr 
miesčluose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4O27M 8. Anna Avė., Lyons, 
minais. Telef. 447-8804.

pečius, 
dėl du-

prle

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas
J. MIGLINAS

Kraatovė Marąuette Pke.
2846 W. 69tb Street 776-1486 

Narna tek — PR 6-1068

S T . G A L L
5 kamb. mūr. bungalow ant di
delio gražaus 36x126 p. sklypo. 
Modemiška kabinetų virtuvė, pil
nas rūsys, iškelti vamzdžiai, gazu 
karštu oru apšildymas, 2 maš. 
garažas, uždaras porčius užpaka
ly. 1 blokas iki 55-tos gatvės. 
Kaina tik $19,500. Nepaprastai 
žemi mokesčiai. Pasinaudokite 
proga. Kreipkitės į Miracle Man. 
Skambinkite dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Ineome Taz 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

SECRETARIES
We have several openings for 
beginners or experienced secre
taries to work in our corporate 
offices.

GOOD STARTING * 
SALARY,

• EXCELLENT 
COMPANY

BENEFITS, NEW 
MODERN OFFICES
LOCATED NEAR ’ 

UNION AND
NORTHWESTERN

STATION.

For lnterview Call 

MR. DIGMAN, 621-6572
An Eq.ua! opportunity employer

WAREHOUSE MAN
Many Company Benefits. 

Please Call For Appointment

Sherwin'Williams Co. 
2720 W. Belmont Avė. 

588-5880
An Eąual opportunity employer

FRESH MEAT 
RECEIVING
CLERK

Good Starting Salary
See Mike Conjalka

PRONTO FOODS 
Phone — 463-1100

MAN

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Agencv. 2025 W. 63 PR 3-8032 

Nelaukit užsiregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dšl pa
tarnavimo nemokamai.

To • learn truck-driving and other 
light duties. Full company benefits. 
Opportunity for overtime. $2.50 an 
hour to start.

EDWARD WAX CASING 
COMPANY

4021 So. Normai Avė. 
Tel. LA 4-1221

STASYS SULA
% INTERCONTINENTAL R. E. 

PALMDALE. CALIFORNIA 935SO

Namų teL (213) 470-3815, West L.A. 
Pirkite žemę Palmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas

RUDENIOP BE NAMŲ!

4 butų niūras. Gazu šildymas. Mū
ro garažas. Pelningas $52,000.

štai 4 butų pulkus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. tr 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. 8 auto 
mūro garažas. $40,900.

.lauki taverna, 2 namai, geros pa
jamos Brighton pke. Apie $12,000.00 
Įmokėti.

Mūr. bungalovv Marąuette pke. 
Naujas gazu šildymas. Garažas. 
$18,200.

Pajamų mūras ant kampo. 2 bu- 
tai. 6 lr 3 kamb. 2 auto garažas. 
Naujas šildymas. Negilus beismentas. 
Arti oflao $21,000.

2 butų gražus mūrinis. Naujas ga
zu šildymas. Garažas Arti mūsų 
$27.900.

Lotas 30 p. Marą. Parke. $11,00*.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St. RE 7-7200

IŠNUOM. miegamas kambarys mo
teriai. Naujai dekoruotas. Mar- 
guette Parke. Tel. 434-1223

IŠNUOMOJI! kambarį rimtai dir
bančiai moteriai.

Skambinti 436-2394

PARDAVIMUI

Parduodamas General Electric 
Šaldytuvas.

6839 S. Maplevvood, tel. 737-7541

D e M E S I O 1

$30,000 A YEAR
I want to taJk only to men who 
want to earn $30,000 tnorfe per year. 
I need two ubuaual people who rellsh 
the pursuit of unorthodox goals.

Phone
BOB SOHRBlBEIt 366-0310
BESIT LINE PRODUCTS

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 48 metus 

Dengiame visų rflšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžlua Da
žome Iš lauko. Taisome mflra ’*tuek- 
polnUng". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS ENPRESS 

2501 W. 6» St. Tel. WA 5-2737
2808 W. 8» St. Tel. WA 5-2787
3333 S. Halsted Tel. 254-3320
Didelis jvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams.

E. tr V. Žukauskai

20 BUTŲ
Beveik naujas 3-jų aukštų mūri
nis, geroj vietoje prie 55-os ir 
Laramie. Ši nuosavybė duoda la
bai geras pajamas dabar, o daug 
žadanti aerodromo ateitis pajamų 
perspektyvas dar pagerins. Jei no
rite lengvo gyvenimo pasiteirau
kite pas Miracle Man. Skambin
kite dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

Marąuette Pke. Mūr. 3 butai ir pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$43.000.

Brighton Pke. Mūr. namas — 5 
kamb. butas ir taverna. Labai geras 
biznis. $32,500.

Marąuette Pke. Mūr. 5 kamb. bun
galovv. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,900.

Prie Homan lr 73-čios. Mūr. 5 
kamb. bungalovv. 10 metų senumo. 
Reikia apžiūrėti $20,900.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St — RE 7-9515

RICHMOND AUTO SERVICE 
2834 West 6Srd Street 

Užsieninių ir vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GB 8-3134 arba GR 8-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas.
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421 
Vakarais skambinti WA 5-3667 

P. Rudėnas K. Šimulis
H

CICERO — Modern. 2-jų butų. 
5 ir 5Į/2 kamb. Plius 2 kamb. rūsy, 
$70 mėn. Cermak — 50th Avė. Spin
telės virtuvėje, 2 maš. mūr. garažas. 
$29,500. SVOBODA, 2134 S. 61 st 
Ct. Bi 2-2162, jei neatsako, skambin
kit LA 1-7038.

Perskaitę “Draugą", duo
kite jj kitiems nasiskaityti.

6 kamb. mūr. bungalovv prie 71 
lr Rockvvell. Galima tuoj užimti. 
$18,600.

6 kamb. švarus mūr. bungalovv
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,500.

2 butai po 4 kamb. ir 2 kamb. rū
sy. Mūr. prie 71 lr Rockvvell. $26,700

6 kamb. (4 mleg.), 18 metų mūr. 
bungalovv. prie 72 tr California 
$24,700.

134 ankšto švarus med. prie 65 ir 
Western. B lr 4 kamb butai. 87 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $18.900,

5 kamb., 20 metu mūr. rezidencija 
prie 72 ir Albany. 2 maš. garažas. 
$19,600.

11 butu, 10 metu, 2-Jų aukštų mfl.r 
namas prie 71 ir California. $152,*00.

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplevvood $.10,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st Str., TeL 925-6015

RADIO PROGRAMA
seniausia Ldetuvlų Radio Pro- 

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų, perduodama, vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E 
Broadtvay, So. Boston, Haas. Tel. 
AN 8-0486. Ten pat gaunamas b 
dienraštis ‘Drangas".

r~-7J'11 H-J;
PROGOS -- OPPORTUNITIES

REA L ESTATE

2 RESTORANAI
Vienas restoranas judrioj vietoj 

prie 147-tos ir Crawford Avė. Au
tomobiliams aikštė. Savininkas ei
na pensijon. Prašo $42,000 už vis 
ką.

/Vntras restoranas — fabrikų ra
jone prie 43 čios ir Western Avė. 
8 kamb. butas viršuj. Automobi
liams aikštė. Vienas savininkas — 
27 metai šioje vietoje. Eina pen 
sijon.

Kreipkitės į Bruno Gramont

TRIEZENBERG & COMPANY 
Telef. — GA 2-5800

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111)111111111111111111!,

EXTERNAL 
GRI N DER

Experienced operators capable 
of working to close tolerances.

Overtime and Company Benefits. 

Wages commensurate with ability.

INTERNATIONAL 
GEAR COMPANY 

7221 South Chicago Avenue
Chicago, Illinois

WANTED
Multilith Operators

Experience necessary. Loop loca
tion. Many company benefits.
KEN EOKERTY 666-5030

DATA PROCESSING 
CONTROL CLERK

Immediate opening fo,r young man 
Interested in a career in data proc- 
fssaing. If you have had high school 
bookkeepriing and math., or eąuivalent 
eocperience you may be ąualified and 
be able to take advantage of our 
company’s fine "on-the-Job training 
program. Opportunity for advan
cement.

GOOD STARTING SALARY 
MANY COMPANY 
BENEFITS 
5 DA Y WEEK 
CONVENIENT LOOP 
OFFICE LOCATION

CALL MB. BARTI SHELL 
938-2071—EXT. 267

SECURITY MUTUAL 
CASUALTY COMPANY 

223 W#st Jackson
Rm. 808, Chicago. III.

Hiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiuiinu

Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 
knygos:
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT .................................................. $5.0fl

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ....................................................

atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. Išleista Švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimu jubiliejų.

diliose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan- 
i* nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia

kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas,
Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygoi 

kainos turi pridėti 5 proc. mokeačiuTna
tUUIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItilllJllllllllllllinilliilllllllllllllliiiiiiiillllilIlIllllIlllli

10% —— 20% — 30% pigiau mokėsit už apdraudą. nuo iigni^W automo- 
Dilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% West »5th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8854 lr GR 8-433S■■luniiiiiiihiiiiBiiira

REAL ESTATE

n.M
MOVING
Apdnostas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
828 WEST 84th PLACE 
Telef. FRontler 6-1882

Remkit tuoe biznierius, kurie

SALES ■ MORTGAGESs UANA6EUERT
SAVININKAS APLEIDŽIA 

VALSTYBĘ
Ciceroje — apyl. 16 ir Lombard. 

Mūr. 5 kamb. bungalovv. Modern. 
plytelių virtuvė ir vonia. $24,900.
SVOBODA, 3739 W. 26th St. 

LA 1-7039 arba TO 3-2460.

Membera of

1L11 i A T AS — R E A L t 0 R
Maln Office 6727 W. Oennak Rd., Cicero, OL TeL OL 6-2288 

Turime šimtas namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | mūsų įstaiga 
ir Išsirinkti ii katalogo.
iniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiHimniiiiniiiinniimmniimiiniiiniinnnHmi

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rtf STREET TEL 471-0321

Mūrinis — 18 metų. 2 gražūs bu
tai Marquette Parke. Kabinetų virtu
vės. Keramikos voruos. Baseboard ga
zo šilima. įrengtas rūsys. Gražus kie
mas. Mūro garažas. Nebrangus.

PR 8-6916
Parduodamas 8 butų namas Mar
ąuette Parke. $13,800 pajamų. Pri
ims mažą nuosavybę mainais.
 Tel. — HE 4-2323

PARDAVIMUI

IHIIIIHIHillJUIH!lllliUIIIIIWIIIIItJIIHllilll

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

80 and 80 gaL Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

STEADY JOB OPENINGS

Shipping CleTk and 
Messenger

Good opportunity for men who 
likę vnried work.
Hours — 9:30 A. M. to 6 P. M. 
Wed. and Fri. ’till 8 P.M. Time 
and 1/2 for overtime.

AMERICAN DENTAL CO.
5 S. Wabash, Rm. 315

ĮSIGYKITE DABAR

DRAUGE galima gauti vidu
tiniško formato Aušros Vartų 
Marijos paveikslų, kurių kaina 
tik po 25 ct

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

Skelbkites “Drauge’*.

Eq.ua


CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
ŠAULIAI DIDŽIUOJASI SAVO. jų veiklą šaulių sąjungos eilėse.

JAUNIMU ' Džiaugia®! šaulišku jaunimu
visa šaulių vadovybė ir jos pir-

Jau septyniolika metų, (kaip Alininkas, darbštusis š. V. Išga-
CJhicagoje veikia. Vytauto Oi- Haitis, įkuriama netrūksta darbo 
d&iojo šaulių kuopa. Nuo pat ne ^!k kaip kuopos pirmininkui, 
pradžios prie kuopos veikia me dangei; rūpesčių tenka- pa

■^pjo kuopelė, vadovaujama ilga- keiti ir kaip visos šaulių są- 
mečio vadovo J. Petrausko. Me- jungos pirmininkui. av
no kuopelę sudaro vaidintojų ir
tautinių šokių grupės, kurių ab LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ', 
soliuti dalyvių dauguma — mū
sų gražusis 'lietuviškas jauni

BRIGHTON PARKO APYLIN
KES PARENGIMAS

mas. Nesuskaičiuosime kiek kar 
tų šauliškas jaunimas sėkmin
gai pasirodė tiek Chicagoje, tiek 
kitose gausesnėse lietuvių ko
lonijose, su savo gražiais scę-

Chicagoje gražiai veikianti 
LB Brighton Parko apylinkė vi 
soje Bendruomenės šeimoje pa
sižymi keliais gražiais privalu
mais. Apylinkės valdyba, Jono

bos veikalų vaidinimais ir tau-, vadovaujama, išrenka
tiniais šokiais. Ne vienas jau-| solidarumo įnašus, gaiusiai au- 
nuolis ar jaunuolė už ypatingus apylinkės ir ki-
muopėlnus buvo iršauliškais gar įionlg lituanistinėms mokykloms, 
bės ženklais atžymėti. Besiian,- įgjjpgj paramos reikalingoms lie- 
kydami tautinių šokių ir va.di- tėviškos organizacijoms ir ins- 
nimo repeticijose, nemaža porų tįtu.cijoms. Gražiausioji veiklos 
ir_ grynai lietuviškas šeimas su- žymė> Uį ^y^ės narių soh-
knrė. I darumas ir glaudus bendradar-
Jaunimas darbščiai ir vieningai biavimas Su apylinkės valdyba
su vyresniąja karta dirba ne
priklausomai lietuvai.

Chicagos Vytauto Didžiojo 
šaulių kuopa ligšiol naudojosi 
dar iš Lietuves atsivežtąja au
tentiška vieno šaulių dalinio ka
rine vėliava. Kad apsaugotų ją 
kaip brangią šaųlišką relikviją, 
ši vėliava perimta centro valdy
bos. Dabar kuopa įsitaisė jos 

radžiu kitą vėliavą, kurios 
įtoriais ir krikštatėviais 

yra šauliai S. Oicevičienė ir P. 
Balsevičius. Vėliavos pašventį-

visuose valdybos užsimojimuo
se.

Spalio pirmojoj pusėj Brigh- 
tou Parko apylinkė B. Pakšto -r dvasios vadovas lietuviams bu
salėje surengė gražiai pasiseku 
sį metinį parengimą, virtusį jau 
tradiciniu. Nors tą vakarą Chi
cagoje lietuviškų parengimų 
buvo gausu, bet drausmingi ir 
savo apylinkei ištikimi šios aipy 
linkės lietuviai su svečiais pri
pildė pilną salę. Į parengimą su 
sirinkueius trumpu žodžiu pa-

vo a.a. tėvas Modestas Stepaitis, 
O. P. M. |

Spalio 4 d. buvo suruoštas 
puikus balius su koncertu ir pasi
linksminimu, paminėti 20-ties 
metų sukaktį.

Minėjimą atidarė dabartinio 
vienuolyno viršininkas tėvas 
Barnabas Mikalauskas, pasveiki-

. 4.x, sve®kSmo apyllinkės pirmininkas nęs susirinkusius tautiečius, pa-
•ixi e?r^- ** Jonas Žadeikis. Neilgą meninę I kvietė K. Saką vadovauti tolimes-jos iškilmingame įteikime kuo

pai Vyčių salėje, gausiai dalyva 
vo Chicagos šauliai, tiek seni
mas, tiek jaunimas. Daugelis 
šaūLško jaunimo dalyvavo pasi 
puošę tautiniais rūbais.

programą išpildė B. Pakštas su 1 nei programai 
dukromis Emilija ir Rūta. Bu- , .. .v . ,
vus! Vasario 15-tos.os gimna®- jnis fn ku_
jos auklėtinė G. Zaunante kelis riame aizduota T Bamabo 
dalykėlius pagrojo akordeonu. 15 _kos metų misija Niagaros

Pažymėtina, kad Vytauto Di- ^reiJ«taias Praturtino apy- ■ pusiasajyje. visi gėrėjosi gražiai
clžiojo šaulių kuopa yra pati di- ®uko' padarytu filmu, kurį filmavo N.
uic ju aaiu-ų. U pu, yia. po. mig, maisto gaminiais ir darbu Kulpavičienė.

prie parengimo pasisekimo daug! Tuojau sekė koncertas, kurį 
prisidėjo: D. Vidžiūnienė, E. Pa davė garsi solistė Irena Stankū- 
keturienė, A. Jadviršienė, FT.

džiausią savo narių skaičiumi, 
virš trijų šimtų. Tiesa, vienas, 
ar kitas mirė. Kai kas išsikėlė
U Chicagos. Bet kuopa iria la- r. Spurgien4, Abro
bdau auga, nes kasmet įstoja į 
ją vis daugiau narių. Per vėlia
vos įteikimo iškilmes davė šau- 
lišką priesaiką apie 30 naujų 
narių, kurių 15 sudarė jaunimas, 
13 jų — universitetų studentai 
ir studentės. Su jais priesaiką 
davė ir š. Bačkus, tik ką iš ka
ro Vietname sugrįžęs JAV uni
formuotas karys. Graudu buvo 
žiūrėti, kaip drauge su vyresnio 
amžiaus šauliais ir jaunieji šau
liai po priesaikos priklaupę bu
čiavo žalią šaųlišką laisvės vė
liavą.

Iškilmėse dalyvavęs gen. 'kons. 
d-ras P. Daužvardis teisingai 
pasakė: “šiandien vėliavos yra 
naikinamos ir deginamos, o šau 
Bai, priešingai, įsigyja, šventina 
ir gerbia ją. Todėl šaulių toks 
žestas užsitarnauja pagaribos ir 
sveikinimų”.

Ypatingos pagarbos šiuo at
veju užsitarnauja šaulių jauni
mas ir jų mieli tėveliai, kurie 
užaugino juos sąmoningais lie
tuviais, bei mieli tėveliai, kurie 
užaugino juos sąmoningais lie
tuviais, bei visokeriopai remia

Rimties valandėlei
(Atkelta iš S psl.)

beširdiškai per kitų ašaras ir 
skurdą, 'be atodairos didinda
mas savo pinigines. Aukščiausiu 
įstatymu buvo paskelbtas pel
nas. Visa yra gera ir šventa, 
kas duoda apčiuopiamą pelną, 
visa bloga ir prakeikta, kas duo 
da medžiaginių nuostolių. Todėl 
šalin artimo meilė, labdarybė, 
socialinis teisingumas, tegyvuo
ja išnaudojimas! Va iki tiek nu
ėjo pasaulis, paniekinęs Dievo 
karalystę ir jos įstatymus. Tei
singumas buvo palaidotas. Jį pa 
laidojo aukštesnieji sluoksniai. 
Masė bedalių žmonių nuėjo tais 
pačiais keliais. •

Aukštesniej isluoksniai turi 
didelių galimybių grįžti į Kris
taus kelią, bet jie turi to pano
rėti. K. Br.

maitdenė, J. Prenskienė, O. Gra- 
dinsikienė, V. Šilienė, Mitkienė, 
O. Račiūnienė, Rauskinienė, Žvi- 
nakienė, Čepienė, E. Miežinskie 
nė, Zeikienė, J. Lungienė, Zails- 
fcienė, Pužauetkienė, Jablonskie
nė, J. Pakeltienė, S. Jakavičienė, 
A. Juškevičienė, Raulinaitienė, 
J. Pileckienė, Jasulaitienė, A.

Kaminskienė, E. Jankauskienė, 
B. Kazlauskienė, B. Žiūraitienė, 
O. ISitanaitienė, A. Mironienė, J. 
Virpša, K. Jaraminas, J. Mike- 
liaitis, C. ir B. Mlulioliai, Juozas 
Žadeikis, J. Grigola, K. Bren- 
čius, A. Valavičius, P. Zailskas, 
A. Čepėnas, J. Žadeikis, P. Spe- 
tyla, Brighton Parko kepykla.

'• , ' S. Dus.

Dr. Fred Homburger, biologijos tyrimų direktorius, Cambridge, Mass., 
laiko vieną iš eksperimentams naudojamų gyvuliukų balesų. Jų vandalai 
paleido 3,000, padarydami įstaigai 1 mil. dol. nuostolių. Direktorius sa
ko, kad visas tyrimų darbas begalės būti atstatytas tik per ketvertą metų.

A. -J- A.

Marija Petrauskaite - Palubinskiene - 
Šimkiene

Staiga mirė 1969 m. spalio mėn, 12-tą dieną Santa 
Monica, California:, ir palaidota spalio mėn. 18-tą dieną, 
Holy Cross kapinėse, Los Angeles, California,

į. », V.'-.
Nuliūdę liko: .

Sūnus Minvydas, Palubinskas su šeima, 
gyv. Naujoje Zelandijoje. Motina, 
sesuo ir broliai Lietuvoje.

Kairėje stovi Lietuvos Vyčių atstovas, dabar jau ir šaulys — I. Sa
kalas. Žemai studentė priklaupusi bučiuoja vėliavą, kurią laiko vėliavos 
garbės sargyba. Dešinėje — šaulių sąjungos pirm. š. V. Išganaitis.

MŪSŲ KOLONIJOSE

Niagaros pusiasalis
ŠAUNIAI PAMINĖTA TĖVŲ

PRANCIŠKONŲ MISIJA
Jau 20 metų praėjo kai 

Tėvai Pranciškonai darbuojasi 
Niagaros pusiasalyje. Jie čionai 
įsisteigė 1949 m., pirkdami na
mus St. Catharines mieste. Pir
masis to vienuolyno viršininkas

naitė. Jai akompanavo kompo
zitorius J. Stankūnas, solistės tė
velis. Koncertas meno požiūriu 
pavyko nuostabiai, solistė pasi
rodė tvirta, jautri, sužavėjo klau
sytojus iki ašarų. Galingas ran
kų. plojimas sukėlė didžiausias o- 
vacijas. Jos lyrinis, taip mielas 
prie širdies, balsas užbūrė visus.

Padėkos žodį tarė t. Barnabas 
ir buvo įteiktas solistei gražių 
gėlių buketas. Meninė dalis baig
ta tautos himnu.

Toliau sekė banketas, kurio 
metu sveikino kalbas pasakė P. 
Meškauskas St. Catharines ir

Niagara Falls lietuvių var3u, K. 
Stankevičius Wellando ir Port 
Colborne lietuvių vardu. Ilges
nę kalbą pasakė T. Juvenalis, 
jau buvęs šio vienuolyno virši
ninkas ir šios apylinkės lietuvių 
klebonas. Jis sveikino ir provin- 
ciolo tėvo Leonardo Andriekaus 
vardu.

Po vakarienės sekė pasilinks
minimas. Didelė St. Denis para
pijos salė buvo pilnutėlė žmo
nių

Garbės šeimininkėms, kurios 
paruošė nepaprastai skanų mais
tą. Nenuilstančios parapijos dar
buotojos buvo G. Jasudavičienė, 
P Kalainienė, O. Šukienė, O. 
Meškauskienė ir Irena Jasudavi- 
čiūtė. Pirie šventės pasisekamo 
prisidėjo ir vyrai P. Meškauskas. 
J. Kalainis, K. Galdikas, A. Pa- 
numis, K. Jasudavičius, A. Stan
kevičius, S. Janušonis, A. Žinai - 
tis ir K. Stankevičius.

Sekančią dieną, sekmadienį, į- 
vyko padėkos pamaldos, kurias 
laikė svečias iš Brooklyno, T. Ju
venalis, ir pasakė tai progai gra
žų pamokslą, o solistė dar pa
giedojo porą giesmių.

Koresp.

NEPAKENTĖ ŠVIESOS
J. Vermon, anglas, dabai ne

mėgo šviesos. >. Didžioji dalis jo 
kambarių buvo po žeme, kad i 
namuose jo nepaliestų dienos 
šviesa. Mat, jis buvo įsitikinęs, 
kad šviesa kenlkia jo sveikatai. 
Miegodavo jis dieną, keldavosi

A. f A. PULK. PETRUI GENIUI
mirus, liūdintiems žmonai VILEI, dukterims LIUDAI 
GVILDIENEI, NIJOLEI POŠKIENEI, EGLEI ARIE- 
NEI, jų šeimoms ir giminėms reiškia gilią užuojautą 
ir kartu liūdi

Elena M* Petras Starevičiai 
ir Vilkų šeima

Gilaus liūdesio prislėgtai mielai mokslo draugei

VALEI UDRAITEI - OSTEIKIENEI
su šeima, jos mylimai MAMYTEI mirus, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Antanas ir Elena Rukšlelės 
Jonas ir Ida Valauskai 
Juozas ir Irena Truškūnai 
Juozas Lekas
Stasys ir Julija Grigaravičiai

■k

A. A. '

JUSTINUI MARKŪNUI
mirus,

skausme likusiai žmonai EMILIJAI ir vaikams: sū
nui RIMANTUI ir dukterims IRENAI ir LILIJAI su 
šeimomis reiškiame gilią užuojautą.

Antanas. Jonas ir Juozas 
Vadopalai su šeimomis

GYVAS PRISIMINIMAS
Atmintinas kielikas ar clmborija įgraviruota? pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini 
mas, kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pa' 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat tu 
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui.

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 W. CERMAK ROAD AREA CODE 812 247-2425

AREA CODE 812 247-2425
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IŠSIRINKITE DABAR — MOKĖKITE VĖLIAU |1

! PETER TROOST —■ 

I MONUMENT 
COMPANY

| 6440 S. Pulaski Road,
| Chicago, IU. 60629
| ČESLOVAS VITKAUSKAS 

District Manager
| TeL: 585-0242; 585-0243

i ■. 11. ii

sutemus. Plaukiodavo jachta ir 
keliaudavo tiik naktimis, jei ei
davo ikur svečiuose, tad tik prieš 
vidunadctį. Mirdamas paliko į-

sakymą, kad jo laidotuvės bū
tų tik naktį. Kadangi buvo tur
tingas, -tai jo įsakymas buvo 
pilnai įvykdytas.

PETRUI BUDRIUI
Sibiro tremtyje mirus, broliui JUOZUI 
BUDRIUI su šeima Chicagoje, seseriai MI
KALINAI ir broliams Lietuvoje širdinga 
užuojautą reiškia

Ona ir Jonas Liorentai

A. + A.
, PETRONĖLĖ BRAŽIONIS

PAKAMANYTE
Gyveno 4520 S. Whipple Street.
Mirė spalio 24 d > 1969, 1:25 vai. ryto, sulaukus 62 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Kilo iš Šiaulių apskrities, Kužių parapijos 

Vaišnorų kaimo.
Amerikoje išgyveno 20 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Vladas, sesuo Agota 

Taraškevičienė su šeima Lietuvoje, kitų seserų vaikai bei kiti gi 
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šeštad.. 2 vai. popiet Eudeikio koply
čioje 4330 S, California Avė.

Laidotuvės Įvyks pirmad., spalio 27 d. iš koplyčios 8:45 vai. 
ryto bus atlydėta į Švč, M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiąi kviečiame visus: gimines, d13’1^ h pažįstamus 
dayvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdęs: Vyras.
Laidotuvių direktorius Gaidas ir Daimid. Tel. LA 3--6440

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS
A. t A.

JUSTINAS M. TARYIDAS
Gyv, 9500 W. Lincoln High- 

way, Frankfort. Iii. Daugelį 
metų gyveno Chicagoje.

Mirė lapkr. 2 d. 1968 m.
12:05 vai, ryto, sulaukęs 78 
metų amži-a.us.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr. ir parap. Ber
notų kaimo, Amerikoje išgy
veno 57 metus.

Velionies žmona a. a. Christine (Kazlauskaitė) mirė 1969 m. 
liepos 27 d.

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Christine Campagna, žen
tas Joseph. sūnus Martinas, marti Margaret, anūkai Madeline, 
Martin, Michael, Mitchell, Matthew ir Marcie, marti Frances 
(neseniai mirusio sūnaus Justino našlė), ir anūkai: Richard su žmo
na Susan, Rita, Renee ir Russell, proanūkė Katherine, 2 pusseserės 
Domicėlė Gasparkas su šeima ir Ona Jodikis su šeima.

Lietuvoje liko brolio vaikai: Bronius ir Petras su šeimomis 
ir Stasė Juzėnienė bei Marijona Šembelienė su šeimomis, 2 švo- 
gerkos Rozalija Liesienė ir Veronika Gerulienė, jos vyras Pet
ras ir šeimos, Giminės: Daunorų ir Gasilionių šeimos.

Priklausė Am. Legion. Dariaus - Girėno Post 271, ir Lietuvių 
Kareivių dr-jai (Ciceroje).

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

Minint vienerių metų mirties sukaktį, už jo sielą šv. Mišios 
bus atnašaujamos sekmad., lapkr. 2 d., 1969, 10:30 vai. ryto Švč. 
M. Marijos Gimimo bažn., 6800 S. Washtenaw Avė., Chicago, Hl.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Jus
tino M. Tatvido sielą.

Nuliūdę: Duktė, sūnus, marčios, žentas, anūkai ir proanūkė.

VIENEBIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

JULIJONAS ŠIAULIS
Gyveno Marąuette Parke, 6503 South California Avenue, 

Chicago.
Mirė 1968 metų spalių mėn,. 28 dięną. Palaidotas Lietu

vių šv. Kazimiero kapinėse.
Buvo gimęs Lietuvoje, Telšių apskrityje, Telšių parapijoj, 

Viešvėnų km.
Pasiliko liūdinti žmona Sofija Šiaulienė ir giminės Lie

tuvoje ir Amerikoje.
Myl mo vyro a. a. Julijono atminčiai pagerbti šv. Mišios 

už jo sielą bus laikomos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažny
čioje, Marąuette parke, antradenį, spalių mėn. 28 dieną. 8 vai. 
ryte.

Nuoširdžiai kviečiu gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šv. Mišių aukoje ir pasimelsti už a. a. Julijono sielą, 
kad gailestingas pievas suteiktų jam amžiną laimę danguje.

— Ilsėkis ramybėje-mano mylimas vyre, aš tavęs nepamiršiu 
iki pasimatymo amžinybėje.

Liūdinti žmona Sofija Šiaulienė.



DRAUGAS, Šeštadienis, 1969 m. spalio mėn. 25 d.

. x Jadvyga ir Juozas Bartkai,
' Palangos restorano savininkai, 
džiaugdamiesi pirmąja anūke 
Laša - Ona, prisiuntė $50 auką 
lietuviškai spaudai paremti. 
“Draugas” nuoširdžiai dėkoja.

X Arch. Arvydas Barzdukas
moderuos forumą “Mokslininko 
padėtis savoje visuomenėje”. 
Forumas įvyks Mokslo ir kūry
bos simpoziumo metu lapkričio 
29 d. 3:30 — 5:30 v. p.p. Chi
cagoje Midway House motelyje. 
Forume dalyvaus: prof. dr. Ju
lius Šmulkštys, prof. dr. Zeno
nas Rekašius, dr. Vytautas Vy 
gantas, dr. Edmundas Lenkaus
kas ir inž. Bronius Nainys.

X Ida Vainorienė, buv. mo
kytoja ir dabar dirbanti siuvyk
loje, spalio 23 d., išskrenda atos 
togų 3 mėnesiams į Australiją. 
Ji vyksta pas savo seserį į Mel- 
bourną, žada nuvykti į Sydnėjų 
ir. kitur. Spalio 18 d. Valnerių 
namuose įvyko jos išleistuvės, 
dalyvaujant jų giminėms ir arti 
miesiems. Ji pati yra gera dai
nininkė, todėl svečiai padainavo 
visokių lietuviškų dainų ir pa
sivaišino. Jos vyras Lietuvoje 
buvo mškinimkas.

X LB Dramos studija prade
da mokslo metus, šio mėn. pas 
kutinį penktadienį, 31 d., 7 v. v. 
šaukiamas Dramos studijos pir 
masis suėjimas, Jaunimo centre, 
5620 S. Claremont. Jei susida
rys didesnis skaičius lankytojų, 
bus atidarytos dvi grupės — 
pažangesniųjų, tai yra praeitais 
metais lankiusių, ir pradedan
čiųjų. Lektoriais sutiko būti 
akt. St. Pilka ir akt. Dalia Juk
nevičiūtė . šimoliūnienė. Visi su 
sidomėję teatro menu prašomi 
įsidėmėti šią datą ir būti laiku. 
Atskiri pakvietimai nebus siun
tinėjami. Tėvai, malonėkit pa
raginti savo jaunimą labiau do
mėtis mūsų kultūrine veikla. 
Dramos studija veikia LB Kultu 
ros fondo žinioje, o jos išlaiky
mui lėšas kasmet skiria Lietu
vių fondas.

X J. Bradūnas, mūsų dien
raščio skaitytojas Baitimorėje, 
parėmė “Draugą” 5 dol. auka. 
Dėkojame.

X Cicero jaunųjų filatelistų
paroda bus šv. Antano parap. 
salėje (15 ISStr. ir 49 Ct. kam
pas) lapkričio 1 (2—8 vai. p.p.) 
ir lapkričio 2 (nuo 10 ligi 6 vai. 
P4>.). Šalia pašto ženklų Ibus He 
tuvių numizmatikos bei kerami 
kos skyriai, o taip pat paminė
ta DP atsiradimo 25 metų su
kaktis. Įėjimas nemokamas.

X Mokytojai, tėvai ir lit. 
švietimu besidomį tautiečiai
kviečiami ryt, spalio 26 d. 5 v. 
p.p. atvykti į Jaunimo centrą, 
kur įvyks Lietuvių Mokytojų 
Sąjungos, Chicagos skyriaus, 
ruošiamas simpoziumas “Kas 
pasiekta lituanistiniu švietimu 
per 20 metų.” (pr.)

X šv. Kazimiero rėmėjų auk
sinio juhilejaus paminėjimui ir 
padidinimui statybos fondo, su
teikė stambias aukas įrengimui 
kambarių jų vardu dabar stato
muose įSeselėms ligonėms šie 
seselių geradariai; Antanas ir 
Marcelė Pakelt js iš Br. Park; 
Jonas ir Ona Paukšta iš Mar- 
ąuette'Park ir N. N. iš Cicero; 
Jonas.ir Felicija Gilmore (duktė 
a. a. Antaninos Nausėdienės) 
paskyrė savo auką įrengti kam- 
b$yį atminčiai rėmėjų draugi
jos įsteigėjos, a. a. 'Antaninos 
Nausėdienės. Sesejės.ir rėnjėjos 
dėkoja Šiems "dur“*  —— *

X Liberty Tailoring and 
Cleaning Service (Adolfas Na
rna, juslia), 1403 S. 49 Court, 
Cicero, Iii., tel. 656-6978, pri
ima visokius drabužius valymui 
ir daro visokių rūbų pataisy
mus ir taip pat valo langų užuo
laidas (drapes). Darbo valandos 
nuo 7 v. r. iki 7 v. v. kasdien, 
išskyrus sekmad. (sk.)

reme-
jams, a ;Dąr yna
kambarių laukiančių geradario 
vardo. Vakarienės metu spalio 
26 d., 5-tą vai. vak., Marijos 
Aukštesniosios Mokyklos patal
pose, bus galima įsirašyti į am
žinus narius rėmėjų draugijoje, 
taipgi tapti fundatoriumi kam
bario naujuose dabar statomuo
se namuose prie dabartinio vie
nuolyno. (pr.)

X Humoro ir muz ikos vakare, 
rengiamame Lietuvių Foto ar
chyvo spalio 26 d. 4 v. p.p. Jau
nimo centre programoje daly
vauja rašyt. A. Baronas, akt. K. 
Veselka ir trio: smuiku P. Ma
tukas, violemčele P. Armonas ir 
įfortepionu M. Motekaitis. Atė
jusiems vaišės ir dovanos, (pr.)

X PASKOLOS (asmeniškos, 
automobiliams ir 2-riems mor- 
gičiams), lengvom išsimokėji- 
mo sąlygom, iki $5,000. Kreip
kitės — AIex Realty, telef. 
656-2232. (sk.)

X Uždaros rekolekcijos mo
terims įvyks š. m. lapkričio 7— 
9 d. Cenacle rėk. namuose 
(11600 S. Longwood Dr.). Re
kolekcijoms vadovaus kun. L. 
Zaremba, SJ. Mokestis 25 dol. 
Kviečiame niekados rekolekcijo
se nedalyvavusiais ir kasmet 
dalyvaujančias skubiai regis
truotis: dienomis “Draugo” te
lefonu, vakarais pas dr. Jonę 
Meškauskienę tel. PRospeet
6-9801. (pr.)

X Dėmesio! Marųuette Par
ke, 2 blokai nuo liet. parap. 
bažn. parduodamas 6 kamb. 
mūr. bungalow. Pilnas rūsys ir 
pastogė, 2 maš. garažas. Paliki
mas — todėl tik $17,500. Tei
raukitės Alex Realty, telef. 
656-2232. (sk.)

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

Mutual Federal Savings, 2212 
VVest Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. (sk.)

X Lietuvos Dukterų dr-ja
įrengia senų rūbų išpardavimą 
— Rummage Sale, kuris įvyks 
laplkr. 5—6 d. d., nuo 9 v. r. iki 
8 v. v., Cardinal Mundelein sa
lėje, 2306 W. 69 St. Jums ne
reikalingus, švarius bet dar var
totinus rūbus prašome pristaty
ti lapltar. 4 d., nuo 4 iki 8 v. v. 
į tą pačią salę. Dėl smulkesnių 
informacijų skambinkit tel. HE
6- 1722 arba 233-4345 arba RE
7- 9057. (pr.)

X Dovanų siuntinius į Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England 
4HO 8734 (sk.)

X Tradicinis Operos balius 
įvyks lapkričio 15 d. Personality, 
Lodge 4740 S. Cicero. Bilietai 
gaunami Marginiuose, 2511 W. 
69th St., tel. PR 8-4585. Taip 
pat stalus galima užsisakyti pas 
Stefanija Lazauskienė telef. 
582-9391 (pr.)

tri a. „ j . -. .1. i, i . - »

Stefanija Kaulėnienė yra Anglijos Lie
tuvių klubo Chicagoje valdybos nai ė. 
Ji aktyviai dalyvauja,, klubo veikloje, 
kuris, kaip žinoma, pasikviačia rašyto.

I jus iš ArJ^ųjoa

X Moterų sąjungos 21 kp
arbatėlė įvyko spalio 19 d. O. 
Vaznienės namuose. Buvo atsi
lankiusi kuopos ilgametė pirmi
ninkė Jadvyga Kuzmičkienė, ku 
rios sveikata kiek pagerėjus. J. 
Kuzmick.enė sveikino visas są- 
jungietes, kurios džiaugėsi pirm. 
J. Kuzmickienės pasveikimu. 
Ona Vaznienė su savo dukrelė
mis, Rože Petrašiene ir Cecilija 
Norkiene visus maloniai priėmė 
ir pavaišino. Daug pasidarbavo 
Ona Vaznienė, Sophia Bartkus,
N. Zaikarienė, V. Bucnienė, P. 
Turiškienė, A. Martišienė, B. Ci 
cėnienė. Sąjungietės dėkingos
O. Vainienei už nuoširdų priėmi
mą į savo namus ir visoms už 
atsilankymą.

X Lietuvių prekybos rūmų 
narių susirinkimas įvyko spalio 
8 d. Dariaus - Girėno salėje. Da 
lyvavo apie 100 žmonių. Pirm. 
K. Oksas pravedė susirinkimą 
ir padarė įvairių pranešimų. Kai 
bėjo adv. R. C. Kai apie Ameri
kos politikos sistemą ir jos kri 
zę. Po susirinkimo buvo vaišės 
nariams ir svečiams. Lietuviai 
domisi rūmų veikla ir gausiai 
lanko jų susirinkimus.

X Lietuvių Filatelistų drau
gijos “Lietuva” narių susirin
kimas įvyks spalio 28 d. Jauni
mo centre. Nuo 7 v. v. iki 8 v. 
v. filatelinė valandėlė, nuo 8 v.v. 
draugijos reikalų aptarimas. 
Kviečiami mariai ir svečiai gau
siai dalyvauti

X Povilas Balsevičius spalio 
15 d. jau bestovint prie 59 ir 
Ashland Avė., buvo užpultas 5 
juodukų. Jam pasipriešinus, beis 
fcolo lazda gavo per kojas ir 
buvo parmuštaS, suspardytas ir 
apiplėštas. Atimti pinigai ir visi 
dokumentai.

Larry ęasunas ir Donald Petkus 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje.

Nuotr. J. Kasakaičio

X “Geras patarimas branges
nis už auksą.” Apie TV, radiją, 
patefoną ar magnetofoną Iklaus- 
kJį pas Gradinską, 2512 W. 47 
St, FR 6-1998. (sk.)

X K. Šimonio, visų gerai ži
nomo menininko, parduodami 
paveikslai už pusę kainos. (Skam
binti 925-4244. (sk.)

X šeštad., spalio 25 d., Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, 10 vai. ry
to, kun. Bičiūnas atlaikys gedu
lingas .pamaldas už Bičiūnų, 
Darčfcų, Bielskų ir Gandų šeimų 
mirusius. Giminės kviečiami da
lyvauti ar bent pasimelsti, (pr.)

X Chicagos Senasis Britani
jos Lietuvių klubas, lapkričio 
15 d., 7:30 v. v., B. Pakšto sa
lėje, 3800 S. California Avė., 
rengia tradicinį linksmavakarį. 
Linksma programa, vaišės ir 
šokiai. Visuomenė maloniai kvie
čiama atsilankyti. Įėjimas — 
vaišės $5.00. Rezervuoti stalus 
— Pr. Rumšą. Tel. VI 7-2149.

(pr.)
X A. a. prof. Vladas Stanka-Stan 

kevičius Lietuvių Fonde. Žymus Lie
tuvos te’sininkas ir humanistas, Vy
tauto Didžiojo ir Vilniaus Universite
tų Teisių Fakultetų Profesorius ir 
Baltijos Universiteto Prezidentas a. 
a. Vladas Stanka-Stankevičius mirė 
1968 m. gruodžio 25 d. Washington’e, 
D. C. Vel’onio šv'esiai atminčiai pa
gerbti ir jo vardui įamžinti jo artimie
ji, buvusieji, studentai ir bendradarbiai, 
daugiausia iš Washingtono D. C. ir 
Chicagos. ik’ šiol paaukojo Lietuvių 
Fondui $410.00. Besiartinančios a. a. 
prof. StanVos-Stankevičiaus vienerių 
metų m’rt'es sukakties proga kviečia
mi savo aukomis pr’s'dėti prie pad’di- 
nimo jo vardo įnašo Lietuvių Fonde 
ir kiti. buvusieji velionio studentai ir 
ben dradarbiai
s.LF iirespi: S64.y %. .įMipltkvood

čOgu t. (pį-1

1 Lietuvių grupė dalyvavusi Pavergtųjų Tautų komiteto suruoštame kon
certe, kuris jvyko rugsėjo 23 d Latvių Bendruomenės namuose James 
W. Howard pagerbti. Koncertą atliko lietuvių styginis trio: smuikas 
P. Matiukas, violenčelė P. Armonas, piano M. Motekaitis. Viršuj iš kai
rės į d.: A. Juškevičius, G. L. B. Apygardos vai. pirm., muz. M. Mo
tekaitis, muz. P. Matiukas, Pavergtųjų Tautų pirm. V. Viksnins, J. 
W. Howard Meister Brau Co. prezidentas, dr. P. Daužvardis, Lietuvos 
gen. kons., muz. P. Armonas. Pirmoje eilėje: V. Matiukienė, J. Armo- 
nienė, J. W. Howard, J. Daužvardienė ir I. Smieliauskienė.

Nuotr. J. Martin

X Lietuvių Paštininkų sąjun 
gos cv posėdis K. Repšio na
muose įvyko spalio 15 d. Stvars 
tytas naujo s-gos kasininko rei 
kailingumas ir nutarta pakviesti, 
buv. paštin. Bronių Gudonį. Vė
liau aptarė sąjungos išleistos 
knygos “Nuo krivūlės iki rake
tos” platinimo būdus, susipaži
no su gautų laiškų ir padėkų 
turiniu ir aptarė kalėdinio po
būvio surengimą gruodž o mė
nesio viduryje. Posėdyje buvo 
pasisakyta,, kad reikia ir toliau 
rinkti paštininkų atsiminimų 
medžiagą, kaip istorinius įvy
kius. šeimininkas posėdžio da
lyvius skaniai pavaišino.

X A. Markevičius, E. Chica
go, III. prisiuntė mums 5 dol. 
auką. Ačiū.

X Prašome Kr'staus Kara
liaus, kad Jis atsiųstų savo mei 
lės spindulį mūsų tarpan rytoj. 
Jo šventės progai. Prašome vi
sus prisidėti. Plačiau Ateitinin
kų skyriuje.

X Alvudo Vaikų teatras pra 
deda darbą ir dar priima nau
jus vaidintojus vaikus šį sekma
dienį, spalio 26 d.. 2 v. p.p. Ga
ge Parko pastate. Viai atvykite 
rolių paskirstymui.

X Uršulė Panavienė spalio 
21 d. atšventė savo vardo die
ną. Buvo savo šeimos ir artimų
jų pasveikinta. U. Panavienė 
yra stambi gerų darbų rėmėja.

X “Nereikalingasis” yra ket 
virtasis “Draugo” romanas kon 
kursui pasirašytas Birutės sla
pyvardžiu.

X Brighton Parko lit. mo
kyklos visuotinis tėvų susirin
kimas įvyks šį sekmadienį 11 
vai. (tuoj po liet. mišių) mo
kyklos patalpose.

X Antanas Kralikauskas bu
vo ligoninėje, kur pergyveno 
operaciją. Daibar jisai grįžo į 
namus ir gydosi toliau.

X Dr. Jonas J. Simonaitis, 
MD, yra sugrįžęs ir toliau prii-
minėja pacientus savo kabinete 
W. Lawn Medical Bldg. Jo sūnus 
John J, Simanaitis, junior, taip 
pat yra vidaus ligų gydytojas 
ir dirba Elmhurst, IR. ligoninė
je; jis priklauso daktarų specia 
listų kolektyvui ir yra žinomas 
kaip inkstų ir kraujo indų ligų 
specialistas,.' u (

X Marųuette Parko lituan's- 
tihės mokyklos- mokinių choras j 
nuo šio sekmadienio, spalio 26
d., vėl pradės giedoti Mergelės

/y ART! /R TOL/
J A. VALSTYBĖSE

— Grandinėlės koncertas Phi 
ladelphijoje. Neįprastos reikia
mos (amerikiečių laikraščiai, te 
levizija, radijas, plakatai), pla
taus miesto, mastu pristatymo 
Grandinėlės lietuviškų sceninių 
šokių koncertas įvyko spalio 
18 d., Philadelphijoje. Rengėjų 
ryžtas vertinti savus sugebėji
mus ne mažiau, kaip svetimus, 
uždėjo jaunų žmonių kolekty
vui atsakomybę, ne tik pateisin
ti išiedmininkų viltis, ibet gražiai 
atlikta programa pristatyti į- 
vairiaspalvei publikai dalelę lie 
tuviškos tautinės kultūros, o 
pačius lietuvius, kaip gyvą, 
darbščią, jaunj viso šio krašto 
visuomenės dalį. Viltys pasitei
sino ir po 9 valandų kelionės, 
repeticijos — liet. sceninių šo
kių spektaklis didelio miesto 
scenoje praėjo profesinio teatro 
tempu ir nuotaika. G. Mirono ir 
jo talkininkų vadovaujamos LB 
pastangos reprezentuoti lietu
vius amerikiečių tarpe pilnai 
pavyko. Rengėjų ir koncerto at
likėjų darbas didžiuliame m’es- 
te paliko lietuvišką žymę. Sekam 
tieji Grandinėlės šokių spektak 
liai įvyksta lapkričio 8, 9 d. 
Hartforde ir Bostone, lapkričio 
30 — Chicagoje.

— Martynas Trautrimas — 
literatūros daktaras, šios vasa
ros pabaigoje Martynas Trautri 
mas, Omaha, Nebr., gavo ispa
nų literatūros _ daktaro laipsnį,

X Vytauto Mačernio “Visio- 
nes Clarissimae” . pastatymo 
simpoziumui vadovaus stud. 
Rimv. Zailskas. Pokalbin ateis 
ir viso pastatymo kūrėjas bei 
vadovas llcompoz. Darius Lapris- 
kas. Simpoziumas įvyks Jauni
mo centre spalio 26 d. (šį sek
madienį) 7 vai. Vak. Rengia 
Chicagos studentų ateitininkų 
draugovė. Visi kviečiami.

Marijos Gimimo bažnyčioje nėr; 
8-tos vai. lietuviškas Mišias. I 
Chorui .vadovauja lųok. V Gu
tauskas. Tėvai labąi; prašomi 
jausti pareigą ir gap^Į^lani^- 
tis (šiose pamaldose, kartu atvė 
dant savo jaunuosius giesminin 
kus.

X “Draugą” aukomis parė
mė: Alf. Lukas — 3 dol., P. Tie
sis ir V. Nenortas _ ,po 1 doll.
Dėkojame.

— Amerikietis dabar viduti
niškai yra 69.1 colio aukščio ir 

. 162 svarų svorio. Per I-jį Pa- 
' saulinį Ikarą vidutiniškas ūgis 
buvo 67.7 colio ir svoris 142 sva 

' rai, gi H-jo pasaui. karo metu 
155 svarų svoris ir 68.4 colio 
aukščio. Vaikai už savo tėvus 

|yra aukštesni ir sunkesni.

TRADICINIS OPEROS 
BALIUS

Lapkričio man. 15-tą dienę
PERSONALITY LODGE SALĖJE 

4740 South Cicero Avenue'

Programą išpildys OPEROS CHORAS 

Šokiams gros L. BICHNEVIČIAUS orkestras.

Bilietai gaunami MARGINIUOSE, 2511 VVest 69th St. 
Telef. — PRospeet 8-4585

Vietas rezervuoti pas STEFANIJĄ LAZAUSKIENĘ, 
Telef. — 582-9391 

STALAI — 10 ŽMONIŲ 
AUTOMOBILIAMS PASTATYMO AlffftT*-

kurį suteikė Jaime Baimes uni
versitetas esantis Guadayajara 
mieste, Meksikoje. Daktaro laips 
nis yra bet kokios molkslo šakos 
studijų ir tyrinėjiiftų galutinis 
išbaigimas, kurį pasiekia tik la
bai darbštūs, pasišventę, o taip 
pat pakankamai gabumų turį* 
žmonės. Neprisimenama, kad 
kas nors iš profesionalų kilusių 
iš Omahos kolonijos būtų pasie
kęs mokslų daktaro laipsnio. 
Tat Trautrimas yra pirmas 
Ikur gyvena jo tėvai Andrius ir 
Augustė Trauitrimai ir didžiu
ma kitų giminių.

Martynas gimė Lietuvoje 1936 
m. Į tremtį pateko būdamas 5 f 
metų amžiaus. && turėjo pro
gos praktiškai susitikti su sve
timomis kalbomis, iš kurių la
biausiai pamėgo ispanų ir vokie 
čių. Be to mokyklose dar yra 
motkęisls ir kitų svetimų kalbų: 
anglų, portugalų, rusų, prancū
zų ir lotynų. Pradžios mokslus 
pradėjo Vokietijoje, gimnaziją 
baigė Omaihoje. Kalbas studija- * 
vo keletoje universitetų Ameri
koje, Europoje ir Meksikoje. Ba
kalauro laipsnį ispanų ir vokie
čių kalbose gavo Nebraskos 
unlverfsiteto Omahos skyriuje 
1958 m. Magistro laipsnį, po stu 
dijų, suteikė Wiseonsino univer
sitetas. Jo dizertacija daktara
uti gauti buvo: Sulyginamos stu 
dijos Gustavo Adolfo Becąuerio 
“Rimas” ir Henrich He ries “Ly 
risches Intermezzo”. Beoąuer 
buvo ispanų, o Heine — vokiečių 
rašytojas. Abu poetai buvo ro
mantikai gyvenę 19-tame šimt
metyje. Studijuodamas Madrido 
universitete ir vėliau lankyda
mas's Ispanijoje dr. Trautrimas 
turėjo progos pažinti tas vieto
ves, (kuriose Beoąuer gyveno ir 
tas aplinkybes, kuriose kūrė. O 
tai 'buvo būtina sąlyga, nes pa
gal tyrinėtojo nuomonę, jei no
ri pažinti poetą, tai turi galvoti^ 
taip, ka p jis galvojo. Dr. Trau
trimas dabar profesoriauja Mid
land kolegijoje, Fremont, Nebr.
Čia yra svetimų kalbų skyriaus 
vedėju, dėsto ispanų ir vokiečių 
kalbas. (J. D.)

VĖLINIŲ PROGA 
MELSKIMĖS UŽ MIRUSIUS
Šv. Raštas sako: “Yra 

"veria. ir išganinga mels- 
t's už .mirusius, kad jie bū
tų išlaisvinti ii nuodėmių.’

(Makab. 12. 46)

Marijonų vienuolijos na- 
< riai kasdien meldžiasi už 

skaistykloj kenčiančias sie
las. Į savo maldas įjungia
me taip pat tuos mirusius, 
kurių vardus prisiunčia jų 
artimieji. Vienuolynas pri
ima ir mažas aukas ben
droms šv. Mišioms už mi
rusius, kurios bus laikomos 
per visas aštuonias Vėli
nių oktavos dienas.

Marijonų Seminarijos koplyčioje mels mes už mūsų gera
darius. bendradarbius ir visus mūsų maldoms pavedamus miru
sius šia tvarka:

1. Vėlinių dieną (lapkr. 2 d.) giedotos šv. Mišios.
2. Per visą Vėlinių oktavą šv. Mišios.
3. Per visą Vėlinių oktavą gedulingi mišparai.
4. Per visą lapkričio mėnesį kunigai marijonai meldžiasi per 

šv. Mišias už geradarių sielas.
5. Per visą lapkričio mėnesį rožančius aukojamas už geradarių 

sielas.
6. Kunigai ir broliai marijonai kasdien aukoja už ' mirusius 

savo gerus darbus, maldas ir įgyjamus atlaidus.
Kviečiame visus įsijungti į mūsų maldas už mirusius. Savo mi

rusiųjų artimųjų vardus siųskite adresu:

Rev. Father Superior 
Marian Hills Seminary 

Clarendon Hills, III. 60514

f HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYK I. A

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

NORMAN BURšTEINAS, kailių krautuve
IR SIUVYKLA, 185 No. Wabash (kampas VVabash 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8. v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus tet 263-5826 ir bute 677-8489 

Kalbame lietuviškai.


