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KATALIKAI

PASAULY
Maldos namai Jugoslavijoje

BELGRADAS. Gausiems Vo
kietijos ir Austrijos vasarotojams 
Jugoslavijoje dvasiniai1 aptarnau
ti, šią vasarą svarbiausiuose Ju
goslavijos kurortuose buvo įreng
ti specialūs sielovados centrai ir 
maldos namai. Daugiau negu 
50 Austrijos ir Vokietijos katali
kų kunigų be atlyginimo rūpi
nosi tikinčiųjų vasarotojų dvasi
niais reikalais, informavo turiz
mo centrus apie vykstančias pa
maldas vasarotojams bei laisvai 
platino šv. Mišių maldų tekstus 
bei kitas informacijas. Sekma
dieniais turistinėse vietovėse į pa
maldas susirinkdavo ne tik gau
sūs vasarotojai iš Vakarų, bet ir 
Jugoslavijos tikintieji. Jugoslavi
jos komunistinė valdžia ne tik ne
kliudė šiai akcijai, bet kiek są
lygos leido, jai teikė nemažų pa
lengvinimų.

7 milijonai katalikų Indijoje

New Delhi. — Indijos katalikų 
skaičius, paskutinių keturių metų 
laikotarpyje padidėjo vienu mili
jonu tikinčiųjų. Indijos katalikų 
Bažnyčiai šiuo metu priklauso 
daugiau negu 7 ir pusė milijono 
asmenų. Proporcingai padidėjo 
ir kunigų skaičius, iš 7.700 pasiek 
damas 8.700. Dar daugiau padi
dėjo dvasinių pašaukimų skaičius 
į moterų vienuolyną.

1965 metais Indijoje veikė apie 
24.000 seserų, gi paskutiniu me
tu Indijos katalikų mokyklose ir 
socialinio aprūpinimo instituci
jose dirba daugiau negu 30.000 se 
serų. Pastebėtina, kad visas 18 In
dijos arkivyskupijų valdo Indijo
je gimę arkivyskupai. 56 Indijos 
vyskupų tarpe tik 14 priklauso ki 
toms Europos ar Amerikos tau
toms.

18.000 vienuolių, seserų 
ligoninėse

Wuerzburgas. - Vakarų Vokie
tijoje katalikų organizacijų ir vie
nuolynų išlaikomos ligoninės 
kasmet sutaupo valstybei apie 
500 milijonų markių. Kaip pra
neša Vakarų Vokietijos katalikų 
ligoninių centras Wuerzburge, 
katalikų ligoninėse dirba apie 
18.000 vienuolių ir seserų, kurios 
dirba iš pasiaukojimo arba gau
na visai menką atlyginimą.

Ikonų paroda Vokietijoje
Muenchenas. — $į mėnesį 

“Haus der Kunst” rūmuose Mue 
chene atidaryta Rytų Bažny
čios ikonų tapybos paroda, api
manti 13-19 šimtmečių laiko
tarpį. Parodoje išstatyta apie 400 
žymiausių Bizantijos meno mo
kyklų ikonų iš Austrijos, Vo
kietijos, Šveicarijos, Bulgarijos, 
Jugoslavijos bei Čekoslovakijos 
bažnyčių, muziejų ir privačių 
rinkinių.

Goldą Meir, po rinkimų Izraelyje, 
lieka min. pirmininke. Čia . ji bal*
•avimo metu

Petras G. Grigorenko, ats. maj. ge
nerolas. kovotojas už laisvę Sovieti- 
joje, spalio 30 d. režimo nubaustas 
— jjs jau bepročių ligoninėje ir jam 
nereiks kelti jokios bylos.

Režimas smoge 
Grigorenkai —

• "L 11
jis jau beprotis

Nuo gegužės mėn. buvo suimtas Taškente — Sovietai 
persekioja ir kitus, protestavusius prieš laisvės varžymus, 
pasirašiusius skundus Jungtinėms Tautoms

VVashingtone
Tautybių posėdžiai 

Washingtone

Prez. Nivonas priėmė atstovus
WASHINGTON. — Respub

likonų partijos tautinis komite
tas spalio 30-31 dienomis Wa- 
shingtone sukvietė įvairių mažu 
mų atstovus posėdžiams. Jie 
pirmieji, minėtame komitete į- 
kūrus vad. “tautybių padalinį”.

Užvakar rytą tautybių atsto
vus B. Rūmuose priėmė prez. 
R. Nixonas. Jų tarpe buvo ir 
lietuvių. Posėdžiuose, Statler 
viešbuty, kalbėjo keli vyriausy
bės sekretoriai ir senatoriai. 
Pirmininkavo tautybių komite
to pirm., vengras Laszlo C. 
Pasztor.

80 atstovavo 29 tautybes
Posėdžiuose ir priėmime Balt 

Rūmuose dalyvavo 80 asmenų, 
atstovavusių 29 tautybes, atvy
kusių iš 20 JAV valstijų.

Jei anksčiau spauda ir įstai
gos tautybes laikė “etninėmis 
grupėmis”, tai dabar, Nixonui 
esant prezidentu, tautybėms, jų 
komitetams, paties prezidento 
noru, suteiktas “heritage 
groups” arba “palikimo grupių” 
pavadinimas.

Politikai neslepia;; kad vienas 
susitikimo Washingtone tikslų 
buvo: remti respublikonų kan
didatus rinkimuose — jie vyks
ta lapkričio 4 d., antradienį. Į- 
vairiose vietose renkami sena
toriai, miestų merai ir kt. pa
reigūnai.
W. Brandt “ į Berlynu

Nuskrido, komunistams 
smarkiai protestavus

BERLYNAS. — W. Brandt, 
Vak. Vokietijos kancleris, vos 
pasibaigus debatams parlamen
te — Bundestage, jam pateikus 
naujos vyriausybės programą, 
spalio 30 d. amerikiečių kariniu 
lėktuvu nuskrido į Vak. Berly
ną. Čia jis dalyvavo socialistų 
darbininkų suvažiavime ir po 
pustrečios valandos grįžo į Bon- 
ną.

Brandto kelionė, kaip jau į- 
prasta, R. Vokietijos ar Mask
vos komunistų buvo laikoma 
“provokacija”. Rytų vokiečiai 
ypatingai smerkė naujojo kanc
lerio žygį, pabrėždami, kad jis 
toliau tęsiąs “nevaisingą” bu
vusių politikų Bonnoje kryptį.

Komunistai teibeteigia, kad 
Berlynas yra R. Vokietijos vi
dury ir jis negalįs būti laiko
mas federalinės respublikos da
limi.

Jie skelbia, kad Brandto “pro 
vokaeija” negalinti būti suderin
ta su jo “taikos patikinimais”. 
Dar neseniai. Brandt “Stern” 
žurnalui buvo pareiškęs, esąs pa 
sirengęs susitikti su R. Vokieti
jos komunistų vadu bei diktato- 
fhutt W. VHarichtū.

Vienas veikliųjų intelektualų 
opozicijos vadų

Maskva. — Petras Grigorenko 
ilgametis intelektualų grupės, ko
vojančios prieš sovietinio režimo 
varžtus, vadas, kaip spalio 30 d. 
patirta Maskvoje, tą dieną nuga
bentas į sovietų sostinės psichia
trinę kliniką. Grigorenko — 64 
metų amžiaus ir jis išgarsėjo ne 
tik Sovietijoje, bet ir visame pa
saulyje, ne vienu atveju, protes
tavęs prieš žodžio laisvės varžy
mus, prieš invaziją Čekoslovaki
joje ir kt.

Tai pirmoji žinia apie buvusį 
majorą generolą, nuo š.m. gegu
žės 7 d., jį milicijai suėmus Taš
kento mieste. Anuomet jis atvy
ko į Krymo totorių bylos svars
tymą ir protestavo prieš jų, Sta
lino laikmečiu ištremtų iš tėviš
kės, persekiojimą.

Suimtas 7-sis, skundą J. Tautoms 
pasirašęs

Sovietų įstaigos suėmė dar vie
ną,iš pasirašiusių skundą, dėl 
žmogaus teisių pažeidimo Sovie
tijoje ir dėl stalininio laikmečio

KOMUNISTĄ if ANARCHISTAI 

KURSTO DEMONSTRACIJAS

S. Agnew, JAV viceprezidentas, 
spalio 30 d. antrą kartą griežtai pa
smerkęs buvusius protestų prieš ka
rą Vietname (vad. moratoriumo) da
lyvius ir ypač kurstytojus.

Neatšaukė buvusios kritikos 
prieš “ctemonstratorius už 

taiką”
HARRISBURG, Pa. — Vice

prezidentas Spiro T. Agnew spa 
lio 30 d. kalbėdamas respubli
konų susirinkime Harrisburg 
mieste, atsakė tiems, kurie bu
vo nepatenkinti ar net smerkė 
jo, spalio 19 d., New Orleans 
mieste, buvusius smerkimus, nu 
kreiptus prieš JAV-se įvykusias 
demonstracijas prieš karą Viet
name, jų dalyvius bei organi
zatorius.

Agnew dar tą pačią dieną, 
drauge su prez. Nixonu, Balt. 
Rūmuose priėmęs tautybių at
stovus, buvo Nixono viešai įver
tintas — jis, Agnew, ligšiol “pui 
kiai dirbęs”.

Viceprezidentas nurodė, kad 
demonstrantų siūlymas — vie*

sugrįžimo. Tai jau 7-sis atvejis ir 
juo šį kartą yra mūrininkas, Sta
lino laikais kalėjęs drauge su ra
šytoju Solženicinu-Vladimir Ger 
šunį (greičiausia, gruzinas—Re- 
dak.). Jis buvo vienas iš 54, pa
sirašiusių skundą J. Tautų Žmo
gaus teisių komisijai. Geršųni bu 
vo suimtas spalio 18 d.

Rusai pradėjo vykdyti suėmi-

jis Grigorenkai nereikalingas...

našališkai iš P. Vietnamo ati
traukti JAV dalinius, tegali bū
ti laikomas idiotišku. Kraštui 
svarbūs klausimai negali būti 
sprendžiami, pabrėžė Agnew, 
gatvėse pasirodžius demonstran 
tams. Tie protestai gali būti 
laikomi “tragedija”, nes visi, 
šaukę apie taiką, iš tikrųjų bu
vę išnaudojami politinių speku
liantų.

“Metas įžiūrėti nuolatinio 
karnavalo pavojus”

Agnew savo kalboje dar nu
rodė: “Amerika turėtų įžiūrėti 
nuolatinio karnavalo pavojus... 
amerikiečiai turi atsipalaiduoti 
nuo neatsakingų vadų bei neap
galvotų žodžių... krašto gyven
tojų kantrybė bei jos stoka tu
rėtų būti kreipiama ne Į Wash- 
ingtoną, bet — j Hanojų”.

Pagaliau, viceprezidentas tei
gė: ‘Subrendę Šio krašto gy- 
ven-ojai privalo suprasti, kad 
jų j otesto lais r* išnaudoja pri
siekę anarchistai i: komunistai, 
kurie jaučia n?a?ykor.tą prieš 
/iską šiame kras * ir kurie no
rėtų ji sunaikinu".

Agnew klausėsi 3,000 respub
likonų ir jie triukšmingai dė
kojo, atvirus žodžius išgirdę. 
Dalis spaudos, radijo ir televizi
jos siųstuvų ir visi protestų ša
lininkai, Agnew kalbas vertina 
neigiamai ar pašaipiai.

• Vieepres. S. Agneiv vakar 
lankėsi Chicagoje ir tarėsi su 
vidur. Amerikos valstijų guber
natoriais.

Meksika paskelbė: nuo lap
kričio 1 d. meksikiečių gydyto
jai pasieny tikrins JAV turistų, 
vykstančių Meksikon, sveikatą.' 
Priemonė nukreipta prieš nar
kotikų mėgėjus ar įsigėrusius.

Čekoslovakijoje

Čekas vėl susidegino
Protesto žygis tautos nepriklau

somybės sukakties dieną
PRAHA. — Žiniomis iš Čeko

slovakijos, spalio 30 d. Vjetin 
ligoninėje mirė Bohumil Perut- 
ka, 40 metų amžiaus. Jis buvo 
save padegęs spalio 28 d., Če
koslovakijoje gyventojams ty
liai minėjus 51-ją nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktį. Pe
rutka susidegino Vjetin pilies 
kieme.

ČTK oficiali spaudos agen
tūra pridūrė, kad Perutka buvo 
istorijos ir etnografijos muzie
jaus direktorium. Be to, dar pa
žymėta, jog susideginęs čekas 
porą kartų buvęs tiriamas pas 
gydytoją — psichiatrą... (Tai 
nebe pirmas režimo įstaigų aiš
kinimas — Red.)

mus, paaiškėjus, kad skundas bu 
vęs pasiųstas J. Tautų komisi
jai. Pastaruoju metu buvo vyk
doma ir visa eilė tardymų ir kra
tų butuose. Iš minėtų septynių, 
kurių dalis buvo suimta ir dalis 
pateko į nervų ligų klinikas, pen 
ki buvo nariai, priklausę 15 na
rių iniciatorių grupei —ji buvo 
parengusi planą pasiskųsti J. Tau 
toms.

Žmona pasekė Grigorenkos 
pėdomis

P. Grigorenko, dabar patekęs 
į moderniąją režimo priešų bau
dimo priemonę — nervų ligoni
nę, turi sustyrusią koją ir y- 
ra buvęs gerai žinomos Frun- 
zės akademijos lektorium. Reži
mas, įniršęs dėl Grigorenkos lai
kysenos —jo nuosekliai vysty
tos opozicijos, iš jo buvo atėmęs 
buvusį maj. generolo laipsnį ir 
jį nužemino ligi eilinio.

Šalia protestų, dėl žodžio, spau 
dos ir kt. laisvės, Grigorenko 
nuo praėj. pavasario ypatingai 
gynė Krymo totorių reikalus. To
dėl jis buvo nuvykęs į Tašken
tą, kur vyko 10 totorių byla. Rug 
piūčio 5 d. pasibaigus šiai toto
rių bylai, kaltinamieji buvo nu
bausti kalėti ligi 3 metų, nes... 
jie veikę prieš sovietų valstybę.

Grigorenką gegužės 7 d. ru
sams suėmus, jo pėdomis pasekė 
žmona Zinaida — ji buvo pasi
rašiusi visą eilę protestų ir vie
nas jų buvo skundas J. Tautoms, 
pasiųstas š.m. gegužės 22 d. ir, 
kaip jau žinoma, tarptautinę or
ganizaciją pasiekęs žymiai vėliau.

LIBA NE
• Libane ir vėl vyko parti

zanų - krašto karių susidūrimai. 
Vakar nebuvo žinių apie pasi
tarimus Kaire.

• Maskva įspėja JAV. Sovie
tų užsienio reik. ministerija, su
kvietusi spaudos atstovus, kal
tino JAV vyriausybę — esą, 
ji kurstanti Izraelį ir kišasi j 
Libano krizės reikalus.

KALENDORIUS
Šiandien, lapkričio 1 d.: Visų 

Šventųjų šventė (Mišių prievo
lė). Šv. Benignas, šv, Kirenija, 
Gydautas, Vaiva.

Ryt lapkričio 2 d.: šv. Joran- 
das, šv. Baja, Žyvas, Gedilė.

Poryt, lapkričio 3 d.: Vėlinių 
diena. Šv. Kristijonas šv. Silvi
ja, Vidmantas, Nora.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, galimas lietus, temp. 
sieks 40 ir daugiau 1. F., ryt — 
kiek vėsiau.

Saulė teka 6:22, leidžias 4:45.

Lygios teisės moterims, pavojingųjų narkotikų priežiūra — tai keli 
klausimai, kuriuos britų karalienė Elzbieta iškėlė praėj, savaitės kalbo
je parlamente. Nuotraukoje — karalienė, su sūnum, sosto įpėdiniu, Va- 
lijos princu, vyksta į parlamento rūmus Londone..

Oro pirato žygis — 

iš Kalifornijos į Egiptą
Lėktuvas buvo pagrobtas virš Kalifornijos — 19 m. jau
nuolis su šešiais lakūnais, palydove vakar nuskrido Kai
ro link — Pirmasis toks nepaprastas įvykis

89 keleiviai su palydovėm 
išlaipinti Denvery

DENVER, New York. —- Ke
leivinis, 8 mil. vertės “TWA” 
lėktuvas, iš Los Angeles, Kalif,, 
skridęs į San Francisco, vakar 
įginkluoto jaunuolio, su šautu
vu, virš Fresno skrendant, buvo 
nukreiptas. Jis lakūnams įsakė 
skristi į Denver, Colorado pa
imti degalo ir vėliau skristi į 
Kairą, Egipte. Atskridus į Den
verį, iš lėktuvo buvo išlaipinti 
39 keleiviai ir dvi palydovės.

FBI agentai New Yorlce 
nepriartėjo...

Lėktuvas nusileido New Yor
ke, Kennedy aerodrome pasi
imti daugiau kuro. Jis į New 
Yorką atskrido, be “pirato” su 
keturiais asmenimis.- dviem la
kūnais, navigatorium (Donald 
J. Cook, W. M. Williams ir L. 
Mollorah) ir palydove, Tracy 
Coleman.

Nors FBI tarnautojai su še
šiais automobiliais laukė lėk
tuvo New Yorke, tačiau neiš
drįso prie jo prisiartinti. “Pira
tas” lėktuve buvo paleidęs vie
ną įspėjamąjį šūvį. Čia vėl pa-

Yassir Arafat, arabų partizanų organizacijos Al Fatah vadas, kuris Izrae
lio laikomas ‘'pabaisa ', Damaske, Sirijoje, spaudai pareiškė: Libano krizė 
turi būti išspręsta, Palestinos partizanams patikrinus visišką vęikimo ldi$* 
vę, gi pačiam Libanui *»■ saugumą.

. pildžius degalo atsargas, j lėk- 

. tuvą įlipo du patyrę lakūnai, 
skraidę per Atlantą ir lėktuvas 
pakilo, pakeliui nusileidęs, ir vėl 
degalui papildyti, Bangor aero
drome Maine va lst;

Vėliau jis jau skrido į Egip
tą ir turėjo nusileisti, degalui 
papildyti, dar Shannon oruos- 
tyje, Airijoje.

Tai buvo neįprasta lėktuvo, 
707 .kelionė — j;s buvo pakilęs 
Baltimorėje ir vėliau, pakeliui, 
nusileido St. Louis, Kansas Ci
ty, Los Angeles, San Francisco 
ir — per Atlantą į Art. Rytus... 
“Piratas” — vengiąs karinės

prievolės?
FBI paskelbė, kad TWA lėk

tuvą “pagrobęs” jaunuolis, 19 
- 20 metų amž., esąs karinėje 
uniformoje ir teikiąs “all ame- 
rican boy” įspūdį. Galimas da
lykas, jis vykdo “žygį”, karinės 
prievolės vengdamas.

• P. Amerika ir JAV — prez.
Nixonas vakar vakar? per ra
diją kalbėdamas j JAV gyven
tojus, nušvietė reikalą keisti 
JAV santykius su Pietų Ame
rikos kraštais.



Š. m. lapkr. mėn. 9 d.

sekmad., 2:30 v- popiet
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CHICAGOJE '

LITERATŪROS IR MUZIKOS ŠVENTE
Anglijos Liet. Rašytojai savo 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

B i II etai

MARGINIUOSE 
2511 W. 69th Street 

ir pas klubo 
Valdybos narius

ATEITININKŲ KONGRESAS
Kas penkeri metai ateitininkai 

renkasi bendram visų sąjungų - 
moksleivių, Studentų ir sendrau
gių- kongresui. Paskutinis kon
gresas įvyko 1965 metais Toron
te, taigi, sekantis turi rinktis 1970 
metais. Federacijos valdyba nuta
rė šį kongresą kviesti Chicagoje, 
Darbo dienos savaitgaly. Jau yra 
sudaryta iš daugelio asmenų ko
misija, kuriai vadovauja Juozas 
Paškus ir Algis Žukauskas. Dar
botvarkė yra ruošiama ir bus pas
kelbta vėliau. Numatoma, kad 
kongresas susidės iš dviejų dalių:

pirmoji dalis- studijinė -įvyks Dai 
navoje rugpiūčio 29 d. - rugsėjo 
3 dienomis, kurios metu rinkti 
sąjungų atstovai išdiskutuos ak
tualias problemas ir padarys pa
siūlymus bendrajam kongresui. 
Bendrasis kongresas rinksis Chi
cagoje rugsėjo 4 d. ir tęsis iki 
rugsėjo 6 dienos. Čia programa 
turės daugiau iškilmingą pobūdį 
su veiklos pranešimais, diskusijo
mis ir nutarimais. Numatomas 
banketas . ir originalaus muziki
nio veikalo, gal net ir operos, 
pastatymas. L.B.

Nauja New Yorko vyresniųjų moksleivių ateitininkų vai d. Iš k.: R. Čepulytė, R. Navickaitė, J. Vainius, M. Vai- 
niūtė, P.Tutinas, L. Vainienė — globėja ir A. Norvilą.
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CLEVELANDO STUDENTŲ DRAUGOVE
Mūsų draugovei antras susirin 

kimas buvo prasmingas suvažia
vimui ruošimasis ir pasiūlymai 
vietinei veiklai.

Įsižiūrėjom į suvažiavimą pir
miau už draugovės veiklą. Kuo 
suvažiavimas yra prasmingas, tai 
kad paskirtas laikas įvertinti 
pereitą veiklą, siūlyti, ką pagerin
ti, dalintis idėjomis. Centro val
dyba laukia metinės veiklos pra
nešimų iš draugovių. Išklausėm, 
ką Saulius Girnius, pereitų mėtų 
pirmininkas, ruošia pristatyti su
važiavimui. Pranešimas nesibai
gė statistika, o atidengė įvairias 
rodykles suprasti draugovę: lygi
namasis dalyvaujančių skaičius, 
Grandinėlės energijos eikvojimas 
ir daugiau. Rinkom atstovus. Su 
pažindino mus su statutu — 
technišku pagrindu visam suva
žiavimui.

Vytas Kliorys, cv.-bos narys, 
išaiškino, kaip suvažiavimo pro
grama bus išpildyta. Kad visi 
jaustųsi šiltai priimti, Clevelan- 
d'as ruoš kavinę ir pasirodymus

iki oficialios pradžios.
Iš visų draugovių centro val

dyba laukia planų sujungtam ke
liui - per metinę temą ir šūkį. 
Draugovės ruošiasi iš anksto, 
tai išklausėm, ką Clevelandas 
pristatys. Turėjome diskusijas a- 
pie šūkį. Kuo daugiau šūkių siū
lysim, tuo daugiau šansų laimė
ti draugovei premiją.

Iš anksto buvo išsiųstos susi
rinkimo darbotvarkės, tai laukėm 
pasiruošusių su idėjoms draugo
vės veiklai. Iš visų siūlymų, pir
mauja pasiūlymai naujam reli
giniam ir kultūriniam veikimui. 
Buvo nutarta sekantį rytą kartu 
dalyvauti lietuviškose pamaldo
se. Taip pat Elėnutė Razgaitytė 
sutiko ištisai per metus rūpintis 
šituo veikimu. Kultūrinį gyveni
mą pradėjom remdami Bruno 
Markaičio koncertą spalio 26 d.

Susirinkimas vyko planingai 
pagal dienotvarkę, laisvai dali
nomės idėjomis.

Raminta Vaitėnaitė

NEW YORKO MOKSLEIVIAI 
' ATEITININKAI

•Prabėgus vasaros ątpstpgomą, 
rugsėjo- 20 d. įvyko pirmas vy
resniųjų moksleivių ateitininkų 
Mąriįjos. Pečkauskaitės. kpopo? sur- 
sirinkimas. Padaryti praeitų 
metų veiklos pranešimai.

Buvo pradėta nuo valdybos 
rinkimų. Naujai išrinktieji pa
reigomis pasiskirstė taip: A. Nor
vilą- pirmininkas, J. Vainius- 
vicepirmininkas, R. Navickaitė - 
sekretorė, M. Vainiūtė- iždinin
kė, R. Čepulytė- korespondentė ir 
kandidatu lieka P. Tutinas. Su
tiko būti vyresniųjų moksleivių 
vadovė mūsų visų labai mėgiama
p. L. Vainienė, r

Šia proga norėčiau paminėti, 
kad praėjusių metų valdyba yra 
tikrai verta pagyrimo dėl savo 
uolaus darbštumo ir pasiryžimo. 
Naujoji vaidyba su nemažesniu 
pasiryžimu stengiasi tęsti šj gra
žų jos darbą.

I studentus perėjo net keturi 
mūsų nariai būtent: A. Ruzgaitė, 
B. Tutinaitė, J. Oniūnas ir P. 
Sandanavičius. Linkime jiem 
daug sėkmės ir studentų eilėse. 
Bet pasitraukusiųjų vieton susi
laukėm šių naujų narių: R. 
Bobelytės, G. Kregždytės, V. Na
vicko ir Š. Zikaro.

O dabar visų moksleivių at- 
kii vardu norėčiau padėkoti vi
siems, kurie prisidėjo prie vienų 
iš..mūsų produktiogiausių veik- 
rdš'metų, t.y. dvasios vadui- kun. 
J. Pakalniškiui, mūsų globėjai 
p. Rądzivanienei, kurios nepapras 
tas pasišventimas ir nuolatine 
Šypsena jungdavo visus veiklon 
Dėkojame visiems paskaitinin
kam, kurių ugningi žodžiai da
vė progos palavinti protus; sen- 
draugUm it UVti komitetui už

talką. Taip pat dėkui mūsų ,tp- 
veliąm, kurie nesi gai lė jp laiko 
nei -darbo..:O. ypatingai.ačiū tenr* 
ka “Jaunystės keliu”.-' atkūrėjui 
- mūsų.- energingam pirmininkui 
Jų?gįui On’Ūnuj,, .kuris. išjttdū)^. 
visą kuopą su savo dinamišku 
veikimu ir nuoširdumu.

Ir taip, pasimokę iš praeities, 
žengiame rytojun su viltim ir 
lietuviška dvasia.

R. Čepulytė

Giesmė Kristaus Karaliaus šventė
je Chicagoje. Muz. M Motekaitis- ir 
sol. Aleksiūnas.

ŠVENTĖ CHICAGOJE

Kristus — mūsų dvasinis 
džiaugsmas ir meilės šaltinis. 
Šią mintį atnaujinom ir įgyven- 
dinom daina ir malda, švęsda
mi Kristaus Karaliaus šventę. 
Jos reikšmę ir svarbą Šiom die-' 

nom mums primine tėve Kijaus- 

ko pamokslo tema. ?.te:smo, so- 
oialiami -:r kitų, įvairiausių ša

mų apsupti, nes pasitenkinant 
materialistiniais pertekliais ir 
kū£Q malonumai^ atitoldami

nuo savo tikėjimo ir pamiršda
mi jo dvasinius turtus.

Šiai šventei atšvęsti mes pasi
kvietėm būrelį krikščioniškam 
gyvenimui pasiaukojusių mergai
čių ir vyrų, kurie mus pradžiu
gino savo dainom ir savo tvir
tu įsitikinimu Kristaus meilės 
verte ir džiaugsmu, kuris kyla 
tą meilę prpažįstant ir ją tarpu
savyje ugdant. Šie žmonės, susi
spietę iš įvairių pasaulio kampų, 
bando sekti pirmųjų krikščionių 
idealais ir rasti laimę bei pasi
tenkinimą ne degtinėje ar žalin
guose vaistuose, o Kristaus mei
lėje.

Parinktom giesmėm ir dainom 
garbinom mūsų Dvasinį Kara
lių Šv. Mišiose. Po apeigų, pra
bilo mūsų svečiai. Žodžiu, dai
nom ir muzika jie skelbė Kris
taus meilę ir doro gyvenimo ver
tybę.

Kristus Karalius — teviešpa
tauja Jo Karalystė mūsų širdyse.

Alg. Litv.

NAUJA VALDYBA 
WORCESTERY

Worcesterio moksleivių atei
tininkų šių metų valdybą suda
ro: Suzana Pauliukonytė- pirmi
ninkė; Arvydas Klimavičius- vice
pirmininkas; Onilė Vaitkutė- se
kretorė. Mūsų veikla prasidėjo 
darbinga nuotaika. Pirmą susi
rinkimą praleidome su kun. Šul
cu; trečiam susirinkimui pasi
kvietėm Putnamo. mpkslęiyęs,.. 
kad> pasikeiktų idėjomis.- su. rdu- 
mis. Tjkimėą,- kad. šis benęlrą- 
darb'iavimąs tęsis,ir toliau; \ ,

; Jąunučiąi išsirinko:. Aldoną 
Paųlįųkfjnytę^^piiaęininjję, ^Įągin 
ną Klimavičiūtę - vicepirminin
ke, Paulių Vaitkų - sekretoriumi. 
Keli jauniai perėjo į moksleivius, 
bet ir prisirašė naujų narių: To
mas ir Lųėytė Savickai ir Gaja 
Valiuškytė.

CLEVELANDO MAIRONIO 
KUOPA

Prasidėjus naujiems mokslo 
metams, atgijo ir MAS Clevelan
do Maironio kuopa. Pirmasis 
susirinkimas įvyko rūgs. 8 d. Nyk 
stėnų namuose. Kuopos pirmi
ninkas' Arūnas Bielinis susirin
kimą atidarė malda ir trumpu 
žodžiu apžvelgė praeitų me
tų veiklą. Vytenis Čyvas pa
pasakojo svarbesnius faktus bei 
įspūdžius iš MAS vasaros stovyk
los Dainavoje. Sekretorė Roma 
Jasinevičiūtė perskaitė praeitų 
metų veikimo protokolų santrau
ką. Pirmininkas papildė jos pra
nešimą ir pabrėžė, kad buvusios- 
valdybos kadencija baigėsi ir atė
jo laikas išsirinkti naują valdy
bą. Globėjas Romas Bridžius pa
aiškino valdybos reikšmę ir pa
reigas.

Vyko -rinkimai. Balsų daugu
ma buvo valdybon išrinkti sep
tyni nariai, kurie po susirinkimo 
trumpame posėdyje pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: pirminin
kė - Onytė Kliorytė, vicepirmi
ninkas* Vytenis Gyvas, iždininkė 
- Maryte labelytė, sekretorė- Da
nutė Sušinskaitė, sasia! reik 
Vida Čyvaitė, korespondentai - 
Daiva Bielinytė ir Jurgis Joga..
, Pirsus uždaviny kurį uauio*

MŪSŲ KOLONIJOSE

Hartford, Conn.

PASISEKĘS LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĖS KONCERTAS

Spalio 18 d. L.A.P. klubo di
džiojoje salėje LB Hartfordo 
apylinkės valdyba surengė me
tinį - tradicinį koncertą - balių. 
Programą išpildė Amsterdamo 
lietuvių parapijos klebonas so
listas kun. Kęstutis Balčys ir 
Hartfordo "Aido” choras, diri
guojamas muz. Jurgio Petkai- 
čio.

Koncertą-balių atidarė LB 
Hartfordo apyl. pirm. Alfonsas 
Dzikas. Po trumpos kalbos — 
taip ir reikia — pristatė solistą 
kun. K. Balčį ir pažymėjo, kad 
šiame koncerte-'baliuje dalyvau
ja Šv. Trejybės Lietuvių para
pijos klebonas kun. Juozas Ma
tutis, vikaras kun. Juozas RJk- 
teraitis, kuris neseniai atkeltas 
iš Windsoro, LB Hartfordo apy
gardos pirm. inž. Valerijonas 
Balčiūnas su ponia, daug svečių 
ne tik iš Hartfordo bet ir iš 
aplinkinių miestų: New Have
no, Waterburio, Springfieldo, 
Manchesterio ir iš kitur.

Solistas kun. Kęstutis Balčys

Chicagos ateitininkai dainoje, Kris
taus Karaliaus minėjime.

ji valdyba turėjo atlikti, buvo at
sisveikinti su nariais, paliekan
čiais moksleivių kuopą ir perei
nančiais V studentų eiles." ' ' '

Tuo tikslu valdyba turėjo po
rą posėdžių ir juose nutarė ruoš
ti išleistuves - laužą- gražioje 
p. Skrinskų rezidencijoje. Rugsė
jo 28 d. 7 v. v.

Tyliai ošiant miškui ir raudo
nai saulei besileidžiant į banguo
jantį ežerą, išeinančios narės už
degė simbolinį laužą, kad jo liep
snos nušviestų, jtj ateities kelią 
ateitininkiška dvasia ir princi
pais. Pirmininkei tarus atsisvei
kinimo žodį, valdyba išeinan
tiems įteikė mažas dovanėles 
prisiminimui. Gaila tik, kad ke 
lėtas narių jau buvo išvykę stu
dijuoti, o vienas į aviacijos mo
kyklą, ir negalėjo dalyvauti. Po 
to sekė linksmoji dalis: šokom, 
dainavom ir vaidinom, aukštai 
kylančių laužo liepsnų apšviesti. 
Atsisveikinę su vyresniais nariais, 
ryžomės naujiems ėteirirūnkiš- 
Idemo uždaviniams.

Daiva Bielinytė 
Kuopos korespondentė

^sukelta j 5*tg pualapij

puikiai padainavo keletą dainų 
ir iš operų arijų: O gyva esi — 
Liudo Stuko O, ryto saule, — 
G. Šukio, Laisvųjų dainą — VI. 
Jakubėno, Tamsiojoj naktelėj 
St. Šimkaus, Ūdrio dainą iš. Pi
lėnų — V. Klovos, Apynėlį — 
A. Račiūno, Valentino maldą iš 
“Fausto” — Ch. Gounodo, ari
ją iš Figaro vestuvių — W. A. 
Mozarto, ariją iš Sevilijos k’r- 
pėjo — Rossini ir dar porą, ku
rios iššaukė publiką, reikalauda 
ma daugiau.

“Aido” choras taip pat pui
kiai padainavo tiis dainas: Lie
tuvą — V. JuozaDavičiaus, Miš
kų gėlę — V. Paulausko ir Su
sitikt tave norėčiau — Kavecko. 
Šioje dainoje su choru solo dai
navo solistas dr. Izid. Alis iš 
Springfieldo. Jis kiekvieną sa
vaitę atvažiuoja į Hartfordo 
“Aido” choro repeticijas. Tai 
gražus pasiaukojimas dainos 
menui!

Džiugu, kad Hartfordo “Ai
do” chore dalyvauja kai kurių 
šeimų net po du asmenis: štai 
Vaclovas Nenortas ir sūnus Vy
tenis Nenortas, Izabelė Sima- 
nauskienė ir Petras Simanaus- 
kas.

Reikia pasidžiaugti solisto 
kun. K. Balčio dalyvavimu šia
me baliuje ir davusio didesnę 
pusę koncerto pre gramos. Pa- 
sirodo, kaip sakė pirm. Ą:‘ Dzf- 
kas svečias solistas atvyko iš 
Amsterdamo N. Y., savo lėšo
mis: «ir čia padainavo be jokio 
honoraro. Pasibaigus progra
mai, choristė ir LB Hartfordo 
apylinkės valdybos sekretorė 
Zita Dapkienė solistui kun. K. 
Balčiui įteikė dovanėlę.

Kun. K. Balčys savo muziki
nes studijas vra pradėjęs dar 
Lietuvoje. Ten jis studijavo pia
no Panevėžio muzikos mokyk
loje. Būdamas klieriku Kauno 
kunigų seeminarijcje jis buvo 
vargoninku ir choro vedėju - di
rigentu.

Atvykęs į JAV jis buvo pa
skirtas asistentu ir vargonin
ku kunigų choro Albany diece
zijoje. Kun. K. Balčys yra stu
dijavęs da’.'iviiną Mary Led-

Jėdy SaUth, kctvčrių rietu čtcįėrci- 
tė, rasta bekeliaujanti greitkeliu Bell 
Gardens, Calif. Ji čia policijos ran
kose. Kadangi ją paliko tėvai, jie yra
suimti.
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gerwood, N. Y., studijoje.
Jis su dideliu pasisekimu yra 

dainavęs Chicagoje, Detroite, 
Montrealy, Kanadoje. Jis yra 
dalyvavęs kaip bosas — solis
tas su Amsterdamo simfonijos 
orkestru ir choru keliuose kon
certuose.

Po koncerto buvo šokiai ku
riems grojo Worcesterio orkest 
ras. Taip pat veikė puikus bu
fetas surengtas LB narių — 
moterų. J. Bernotas

Shrewsbury, Mass..
RUDENS PIETUS

Šv. Kazimiero parap. Nek. 
Prasidėjimo seselių rėmėjų sk. 
lapkričio 9 d. 1 vai. Maironio 
Parke Shrevvsbury, Mass., ren
gia rudens pietus su menine 
dalimi, kuri bus įdomi ir links
ma. Ją išpildys: V. Bražėnas, 
tenoras ir humoristas iš Water- 
burio Conn. Jam akompanuos 
O. Keršytė visiems gerai žino
ma ir pažįstama nes be jos ne
apseina nė vienas parengimas.

Prie įvairumo prisidės keturios 
dainininkės iš Worcesterio.

Programa puiki. Nė vienai ma 
mytei nereikia ruošti namuose 
pietų, nes sumanios šeiminnikės 
juos skaniai pagamins Mairo
nio Parke. Visi vietos ir apylin
kės lietuvai kviečiami atsilan
kyti ir vaišintis linksmintis.

Laukiame visų iš arti ir toli, 
nes bilietų kainos prieinamos 
visiems. Pelnas skiriamas jau
nimo stovyklai "Neringa” pa
remti. j. M.

TUŠTYBĖS
Santuokoje, kur vienas ar abu 

partneriai per daug vertina sa
vo išvaizdą, daugiausiai kenčia 
nuo vidujinės tuštumos. Mergai 
tė, kuri ieško eau tik gražaus 
vyro, ilgainiui nusivilia juo, G 
graži mergaitė kartais mano, 
kad jos grožio gerbimas esti 
meilė. Tokie žmonėis nemoka 
duoti, jie diažniausia būna egois
tai.

RIBOTAS SKAIČIUS

AU TO M O B I LIŲ
Dar Kalinta gauti ribotą skaičių AUTOMOBILIŲ savo 
giminėms LIETUVOJE ir U.S.S.R.!
UŽSISAKYKIT “MOSKVITOH” 408-E IKI GRUOD. 31 d„ 1969. 
JOKIŲ RITŲ MODELIŲ DAUGIAU NEBUS!
SKUBIAI SIŲSKITE SAVO UŽSAKYMUS per mūsų 

, • ąptori^uotas. fįiynas:, į7/
MBCK SERVICE, Ilic; ’ •

716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 
Tel.: 215 WA 5-3455. K A65 ESS & C'

1776 Broadvvay, Nevv York, N. Y. 10019 
Tel.: 215 581-7729

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45th Street, Nevv York, N. Y. 10036 

Tel. 212 - CI 5-7905
ir jų skyrius arba tiesiog per centrinę įstaigą:

PODAROGIFTS. INC.
220 Park Avenue South (kampas 18-tos g-vės)

Nevv York, N. Y. 10003 TeL: 212 - 228-9547

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas ui Vieno Me
tų Certificatų aąškaJVl? 
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Mirusiųjų prisiminimas

PAGARBA GYVIESIEMS
Rimties valandėlei

KO N U TAPUSI TI ESA
Didvyriai ir šventieji neiš

nyksta iš gyvųjų tarpo su mir
ties padvelkimu. Jie gyvena 
tautose ir žmonijoje savo pa
vyzdiniais darbais, savo dvasi-

- niu palikimu ir nuolatiniais 
paskatais siekti šventumo ir 
didvyriškumo. Ryšys tarp pra
eities ir dabarties neišnyksta, 
kol didžiųjų pranokėjų dvasi
nis testamentas turi įtakos gy
viesiems jų papėdininkams. Ir 
tai jaučia tautos, žmonija ir 
net pavienis žmogus, jei tik 
žvelgia j jų atliktus darbus ir 
parodytą, kilnaus gyvenimo 
pavyzdį.

Šventieji yra ne tik tie, ku
riuos tokiais paskelbia Baž
nyčia, bet ir daugelis tų ne
žinomųjų didvyriškųjų žmonių, 
kurie ir po savo mirties įtako
ja naująsias kartas sekti jų 
pėdomis ar bent su nuostaba 
žvelgti j jų pasiaukojimą. Kan 
kiniai šventųjų tarpe yra ne 
tik tie, kuriuos randame isto
rijos puslapiuose, bet ir tūks
tančiai dabarties ir netolimos 
praeities už tikėjimą, laisvę ir 
tautos išsilaikymą atidavusių 
gyvybes ar lėta mirtimi nu
marintų Sibiro kančiose, tėvy
nės laukuose, kalėjimuose ir 
sunkaus darbo stovyklose. 
Šventųjų ir kankinių pelenais 
šiandien yra nubarstyta ne tik 
Mažosios Azijos ar Romos ,lbet 
ir komunizmo pavergtų tau
tų žemė. Nors jų šiuo metu 
dar niekas negali suskaičiuoti, 
bet ten yra nemažiau kanki
nių, didvyriškai žuvusių už 
šviesiausius žmonijos idealus, 
ir šventųjų, drąsiai išpažinusių 
savo tikėjimą, negu senovės 
laikais, kada krikščionybei rei
kėjo prasiskinti takus pro pa
gonybės kemsynus.

Gyviesiems reikia prisiminti 
praeities didvyrius, mums rei
kia prisiminti savo tautos šven 
tuosius bei kankinius ir pa
reikšti jiems pagarbą, nes jais 
remiasi tautos stiprybė, jais 
laikosi ir mūsų kilnesnis gy
venimas. Bažnyčios švenčia
ma Visų Šventųjų šventė kaip 
tik yra proga prisiminti juos 
visus kartu, ypač artimuosius.

*
Pagerbus šventuosius ir did

vyrius, tuoj jungiama mirusių
jų prisiminimo šventė — Vėli
nės. Tai nėra koks ypatingas 
mirusių išskyrimas, juos pri
siminti reikia nuolat. Tik Baž
nyčia specialiomis iškilmėmis 
primena, kad dalis tų, kurie 
gyveno tuo pačių gyvenimu, 
dalyvavo toje pačioje kūrybo
je ir šios žemės varguose, jau 
yra anapus laiko ribos. Bažny
čia tik primena, kad gyvieji, 
kurie dar gali savo gyvenimu 
ir darbais atlyginti amžinajam 
Teisingumui už nuopuolius, pri 
simintų savo mirusius ir padė
tų jiems vertai stoti Kūrėjo

- akivaizdon.
Ši šventė kaip tik sudaro 

progą mums pažvelgti savo 
netolimon praeitin, paskaičiuo
ti, savo vyresniuosius-šeimos 
narius ar savo amžininkus, 
kurių kaulais nusėtos Sibiro 
taigos ar tėviškės miškai. Jie 
visi yra verti mūsų maldų ir 
atsiteisimo darbų, nes kovojo 
Už tuos idealus, už kuriuos 
mes iki dabar tik lengvesniu 
būdu tebekovojame, jie pagul
dė savo galvas be iškilmių ir 
be palydovų dėl to, kad laikėsi 
savo tikėjimo ir rodė meilę tė

Spaudoj ir gyvenime

VYSK. F. SHEEN JUBILIEJUS
Televizijos kalbėtojas, gabus 

rašytojas, talentingas profesorius, 
o dabar —Rochesterio vysku

pas Fulton Sheen šiemet atšven
tė auksinį kunigystės jubiliejų. 
Jubiliejaus dieną pasiryžo praleis
ti nuošalumoj trapistų vienuoly
ne Piffarde.

Apie tą jubiliejinių iškilmių 
atsisakiusį vyskupą “Courier
Journal” ra&jįajųąjL£liwuė» kad ttUiįeae tikiačiųjų. .Dabar

vynei. Mes nesame jų teisėjai, 
bet jų darbais liudijame tau
tos gajumą ir laisvės troški
mus. Dievas atsijos jų darbų 
vertę, mes turime tik savo mal 
da pagelbėti jų darbų vertę nu
skaistinti nuo žemiškų dulkių.

Mirtis nėra galutinio išsi
skyrimo priežastis. Ji mus vie
nus nuo kitų atskiria tik lai
kinume, nes vieni tą gyveni
mą baigia, kiti dar jį tebetę
sia. Amžinybė gi sujungia vi
sus vienon nesibaigiančion Die
vo tauton, kur nėra laiko, nuo
tolių ir atskyrimo. Gyvųjų pa
reigai savo artimuosius ne tik 
prisiminti, bet ir juos pagerb
ti, jiems dėkingumą parodyti, 
su jais bendrauti tuo šventu 
bendravimu ,kuris tegali pasi
reikšti tik laiko ribas peržen
gus ir pradėjus amžinybę. Ir 
savo tautoj mes tik pratęsia
me ir papildome vieni kitų 
darbus.

*
Šios dvi šventės mums pri

mena laikinumą ir amžiny
bę, bet kartu ir tris grupes, 
kurios yra susijusios nenutrau 
kiamu ryšiu — šventuosius, 
mirusius ir gyvuosius. Prisi
menant mirusius, dar dažniau 
reikia prisiminti gyvuosius, su 
kuriais nešame tą pačią gyve
nimo naštą ašarų pakalnėje, 
gyvuosius, kuriems esame dau
geliu atžvilgių skolingi. Tik 
nuo to, kaip vertai bendrau
jame su savo mirusiais, pri
klauso mūsų santykių vertė su 
gyvaisiais, kaip mylime žmo
gų, šalia savęs gyvenantį, taip 
galime mylėti ir tą, kuris lai
ką šioje žemėje jau yra už
baigęs. Gero darymas mirusių
jų vėlėms, pagarba didvyriams 
remiasi mūsų pagarba ir pa
rama gyviems artimiesiems, 
kurie šiuo metu pagarbos, pa
dėkos, paramos ar pagalbos 
yra reikalingi.

Nepakanka didžiuotis tik sa
vo tautos šventaisiais ar did
vyriais, bet reikia gyventi jų 
gyvenimo pavyzdžiu, sekti jų 
darbais ir panašėti į juos to
kius, kokie jie buvo šioje že
mėje. Paniekinti bet kuriuo 
būdu mirusius, ypač materia
linėje plotmėje, reiškia stoką 
pagarbos ir meilės, Kristaus 
mokslo reikalaujamos gyvie
siems šeimos nariams, jų tau
tiečiams ar artimiesiems. Nei 
šventieji, nei didvyriai, nei vi
si kiti mirusieji, nei pagaliau 
gyvieji negali būti išskiriami 
taip, kad, norint vieną pagerb
ti, kitam būtų galima daryti 
žalą, kitą įžeisti ar paniekin
ti. Šiuo atveju nėra pasiteisi
nimo nei įstatymais, nei auto
ritetais, nei paprastu apsileidi
mu. Pagarbos ir meilės reikia 
visiems krikščionims ir ją visi 
turi įrodyti tik darbais, o ne 
tuščiais žodžiais.

Visų šventųjų ir Vėlinių 
šventėj reiktų prisiminti ne tik 
amžinybėje gyvenančius, bet 
ir gyvuosius. Ypač reikia pri
siminti kenčiančios tautos na
rius, kurių kančios yra daug 
didesnės negu mūsų — jie dėl 
savo mirusių negali net viešai 
liūdėti, jie net pagarbos did
vyriams parodyti neturi teisės. 
Gyvieji įgi atstovauja savo tau
tos didvyriams ir visiems įni
rusiems, per juos tad ir rei
kia rodyti tikrąją pagarbą vi
siems -Pr. Gr.

vysk. Sheen tik nepilnus dvejus 
metus vikaravo, tada šešerius 
metus gilino studijas Washin- 
gtone, Liuvene, Paryžiuje ir Ro
moje. Net 25 m. profesoriavo 
Londono seminar., Šv. Edmun
do kolegijoje ir Katalikų univer
sitete Washingtone. Per 16 m. bu 
vo JAV misijų direktorius. Jau ar
ti 3 metų kai yra vyskupas Ro- 
cbesterio diecezijos, turinčios

NAUJIEJI SOVIETINIAI ŠOKIAI
Nauji propagandos posūkiai, bet seni tikslai

Du kartus per metus balan
džio ir spalio mėn. pabaigoje 
sovietinė komunistų partija skel 
bia šūkius milijonams gyvento
jų. Skelbiamieji šūkiai yra gai
rės eiliniams piliečiams. Jie pa
ryškina ir komunistų partijos 
tikslus, nušviečia jos savijau
tą.

Visi šūkiai surikiuoti į ketu
ris skyrius. Pirmajame skyriu
je paskelbta 16 šūkių: tegyvuo
ja didysis spalis, didvyriška kol
ūkinė valstija ir užbaigia — te
gyvuoja tarybinės moterys.

Antrame skyriuje įpareigoja
mi piliečiai veikti, organizaci
jos atlikti uždavinius.

Trečiajame skyriuje įdėti svei 
kinimai. Spalio mėn. šūkiuose 
jau pasigendama atskirų valsty
bių, užsienio komunistų parti
jų ir darbo žmonių sveikinimų. 
Pastarasis nesėkmingas komu
nistų partijų suvažiavimas Mas
kvoje paliko savo pėdsakus.

Užsienio politikos reikalai tik 
prabėgomis tepaliesti.

Dėmesys kariuomenei
Apie pirmąjį skyrių nėra ko 

kalbėti, nes jis nieko nepasako. 
Galima šaukti: tegyvuoja akli 
ir kurti ir tegyvuoja Tarybų Są
junga — laimės tvirtovė, pažan
gos ramstis...

Antrojo skyriaus šūkiai pra
dedami kariais: “Tarybiniai ka
riai, siekite naujų kovinės ir po
litinės parengties laimėjimų, bū
kite budrūs visada pasiruošę 
atremti bet kurį užpuolimą”.

Šio pokario didžiausio impe
rialisto — Sovietų — niekas ne
užpuolė. Sovietų ir Varšuvos 
santarvės talkininkų kariuome
nė įsibrovė į Čekoslovakiją po
litinių tikslų siekti.

Galimas dalykas, kad šis šū
kis nukreiptas prieš kinus, nors 
su jais spalio 20 d. Sovietai pra
dėjo pasitarimus ne tik pasie
nio susidūrimams spręsti.

jis turi 74 m. amžiaus. Eilė lietu
vių, Washingtone yra klausę jo 
paskaitų. Spalio 15 d. pranešta, 
kad dėl senatvės, vysk. Sheen 
rezignavo vyskupystės sostą ir iš
eina pensijon. J. Daugi.

Tokio tipo 86 lėktuvai bus sunaikinti, kadangi jie nebeatitinka reikalavimų, o taip pat norima sutaupyti 3 bil. do
lerių Kiekvienas toks lėktuvas kainavo 12.5 mil. dol. Gynybos sekr. Laird teigia, kad tokie lėktuvai nebereikalin
gi, nes gaminami kiti dar geresni lėktuvai ir taip pat tobulinamos viską pasiekiančios raketos.

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENĖ RASA
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— Kas atsitiko, Aukse? Kas yra?
— Kūdikis, Johnai! Mes turėsim kūdikį! — paga

liau ištarė.
— Brangioji! Tu tikra? Neklysti? Buvai pas dakta

rą? Kada? Kodėl nieko nesakei? Kodėl anksčiau man 
nieko nesakei? — bėrė jis klausimus, o Auksė tik šypso
josi. Atrodė, kad jo susijaudinimas ją nuramino, o širdis 
tirpo švelnume ir meilėje visam pasauliui.

— Koks aš laimingas, brangioji, — apkabinęs ir 
priglaudęs prie savęs, glostė jis jos plaukus. — Visą lai
ką negalėjau sau atleisti, kad pradžioje nenorėjau turėti 
vaikų. Prisimeni? Sakiau — dar ne, dar palaukim... 
Paskiau nebuvo... Jaučiau, kaip tave nuskriaudžiau,- at
rodė, kad viskas mano kaltė... Atleisk man, brangioji! 
Dabar viskas gerai, — ir paslėpė veidą ant jos kelių. 
Auksė sėdėjo tyli, jai buvo liūdna ir džiugu drauge, 
nes vietoj prarastos laimės ji atrado kitą, kuri sumažino 
netekimo skausmą.

Ateitis lyg praskaidrėjo ir skalidėsi prieš akis pilna 
vaikiško juoko ir kelgesio, kuris užpildys visus tuščius 
kampus.

— Kas bus? — staiga pakėlė galvą Johnas. — Kas? 
Sūnus ar duktė?

— Ko tu norėtum? — nusišypsojo Auksė. Ji žiūrė
jo į jį kaip motina į sūnų.

— Dukters, žinoma, dukters, — atsakė neabejoda
mas.

— Kodėl?

JURGIS VĖTRA

Susirūpinimas ūkiu
Šiuo metu ypatingas dėmesys 

kreipiamas į ūkinius reikalus. 
Vakarų pasaulyje spaudoje pa
skelbus šiuos šūkius tik sukel
tų juoką: “Darbininkai, inžnie- 
riai ir technikai, didinkite ga
mybos našumą, kelkite darbo 
našumą, mokslo ir technikos 
laimėjimus įdiekite gamyboje. 
Automatizuokite ir mechanizuo 
kitę gamybą. Gerinkite kokybę 
ir mažinkite savikainą. Saugo
kite visuomeninę nuosavybę”.

Kolūkiečiai raginami įvykdy
ti penkmečio planus, gerinti že
mę, naudoti chemines trąšas, 
mechanizuoti gamybą. Pakarto
jami šūkiai skatina taupyti kiek 
vieną minutę ir žaliavas.

Komunistų partija ir jos vy
riausybė panaikino kainų savi- 
darą. Kainos yra ne ūkinio są- 
veiksmio padarinys, bet vyriau
sybės politinis sprendimas. So
vietuose kainos ne susidaro, bei 
vyriausybės nustatomos vidaus 
ir užsienio rinkoje.

Komunistų partija skatinr 
kelti darbo našumą, taupyti 
nors šie šūkiai atsidaužia į biu
rokratų pastatytą sieną, atgy 
ventą santvarką.

Talkininkų raginimas

Komunistų partija ir šį ru 
denį baksnoja savo talkininkus- 
“Jaunuoliai, įsisavinkite mark
sizmą, leninizmą, būkite ištiki
mi revoliuciniams idealams. 
Moksleiviai, mylėkite tarybinę 
tėvynę, ruoškitės būti kovoto
jais. Švietimo darbuotojai, ko
munistiškai auklėkite darbo 
žmones...’’

Iš seno kultūros srities veikė
jai įpareigoti tarnauti komunis
tų partijai. Talkininkai gerai at
lyginami, komunistų partijos 
priespaudos priešai siunčiami į 
kalėjimus ir priverčiamojo dar
bo stovyklas. Įsidėmėtinas jiem 
skirtas šūkis: “Literatūros ir 
meno veikėjai, kultūros darbuo
tojai, neškite aukštai iškėlę ta
rybinio meno partiškumo vėlia-, 
vą, skirkite visas jėgas ir su-1

gebėjimus komunizmo statyto
jų auklėjimui”.

Kultūros veikėjai, kaip ir ki
ti piliečiai, yra tik įrankis siek
ti komunistų partijos aptartų 
tikslų.

Komunistai, pasak šūkio, vyk 
do priešakinį vaidmenį, o visi 
kiti sočialistinėie “demokrati
joje” turi paklusti partijos dik
tatūrai, vilktis užpakalyje.

Užsienio politika
Šūkiai skatina siekti komu

nistų vienybės, siekti tarptauti
nio komunizmo vienovės, kurią 
Maskva aptaria ir kitoms par
tijoms savo valią primeta. So
vietai jau sulaukė kitų partijų 
pasipriešinimo smūgių.

Užsienio politikos šūkiai san
tūrūs. Rusai komunistai, kaip 
ir amerikiečių jaunimo sąjūdis, 
reikalauja JAV kariuomenę ati
traukti iš Vietnamo.

Keli šūkiai skirti Sovietų sau
gumui, kuris dangstomas Euro
pos vardu: “Europos tautos, 
kovokite prieš revanšizmą ir 
Federalinės Vokietijos naująjį 
fašizmą, prieš branduolinių gin
klų suteikimą Vakarų Vokie
tijos militaristams, keliantiems 
grėsmę visos Europos saugu
mui ir taikai”.

Sovietų komunistų partijos 
šio rudens šūkiai yra santūrūs. 
Didesnį dėmesį kreipia į vidaus 
negalavimus: ideologinį pasime
timą ir ūkinį pakrikimą.

Sovietinė santvarka pergyve
na pakrikimą. Ji negali grįžti į 
praeitį, nors ja tebegyvena ,bet 
neturi ryškių po’ėkių ateičiai, 
nors apie juos šūkiuose tik mig
lotai užsimenama. Sovietinė san 
tvarka tampa priemone tik ru
siškam komunistiniam fašizmui 
išsilaikyti.

Vokiečių katalikai remia P. 
Ameriką

Koenigsteinas: Vakari) Vokie
tijos katalikų vyskupų speciali 
komisija, susirinkusi Koenigstei
ne, nutarė šiemet paskirti virš 
30 milijonų markių Pietų Ame
rikos katalikų bažnyčioms padė
ti. Minėtoji suma skiriama 850 
statybų finansavimui.

— Todėl, kad tada turėsiu jus dvi: vieną didelę, 
kitą mažą. Ji bus panaši į tave, brangioj'i, švelni, meili... 
Sėdės šalia, apsikabins ir pasakos, kas jai nutiko, — sva
jojo Johnas, o Auksė nustebusi klausė. — Ji bėgs pas ma
ne pasidžiaugti ir verks ant mano peties, kai bus liūd
na. Pas mane ji jausis saugi, o aš būsiu stiprus jos silp
nume... — jo žodžiuose skambėjo ilgesys to, ko Auksė ne
galėjo jam duoti. Jai darėsi griaudu ir sunku, nes matė, 
kiek daug norėjo iš jo atimti.

— Bet su sūnum galėtum eiti žuvauti ar i rungty
nes, — stengėsi nugalėti kylančias ašaras Auksė.

—Nemėgstu žuvauti! Noriu dukters, — tvirtai pa
reiškė Johnas. — Aš myliu tave, Aukse, — jis vėl buvo 
švelnus ir sentimentalus. Auksė jo tokio nepažino. Mes 
taip mažai laiko praleidžiam drauge, taip nutolom. Bet 
dabar viskas pasikeis: greit baigsiu darbą ir važiuosim 
atostogų. Gal vėl į pajūrį? Kai grįšim, susitvarkysiu, kad 
vakarais nebereikėtų dirbti, būsim kartu ir auginsim 
dukterį, — vėl apkabino ją Johnas, o Auksė, persiimda- 
ma jo nuotaika, tęsė svajonę:

— Jos vardas bus Rūta. Tai lietuviška gėlė. Iš jų 
pinami jaunamartėms vainikai. Ji bus lietuvaitė, Joh
nai, — kiek baimingai pridėjo.

— Kaip jos motina, — jis tik nusišypsojo. — Ma
tau, kad jau dabar pralaimėjau prieš moterų frontą!

— Johnai, nepyk, man tai labai svarbu, — tyliai 
kalbėjo Auksė.

— Žinau, brangioji! Man gi svarbu, kad būtum 
laiminga.

Auksei atrodė, kad ji to nežinojo.
Jie sėdėjo užmiršę pasaulį ir svajojo apie ateitį. Už 

lango ūžė gyvenimas, šūkavo ir juokėsi žmonės, orą 
skrodė skardūs automobilių signalų garsai, bet viduje 
buvo ramybė ir taika, kuri atsirandą susitaikius su liki
mu.

Tikėjimo tiesos nėra kita po 
kitos sugretintų žinių rinkinys 
mokslininkams tyrinėti, bet yra 
Kristuje pasireiškiantis mūsų 
dieviškasis gyvenimas. Kristus 
yra kelias į Tėvą. “Aš esu ke
lias” (Jon. 14,6).

Į Dievą vedantį kelią gali tik 
pats Dievas parodyti ir padary
ti jį prieinamą, pats apsireikš
damas ir pats save atverdamas. 
Šį apreiškimą senovės laikais 
perteikdavo vyrai, kuriuos pats 
Dievas siųsdavo ir savo vardu 
kalbėti įsakydavo. Negalime 
neigti, kad kai kurias krikščio
nybės apreikštas tiesas ir protu 
galima pažinti, pvz. sielos ne
mirtingumą. Tokių tiesų apreiš
kimas, kaip sako Vatikano pir
masis visuotinis Bažnyčios su
sirinkimas, yra morališkai rei
kalingas, kad “visi jas lengvai, 
tikrai ir be jokios klaidos prie
maišos galėtų pažinti.” Tačiau 
pats tiesų branduolys, kurios 
sudaro krikščionių tikėjimo lo
bį, visiškai praneša pažinimo 
jėgas — jos gali būti tik apreiš
kimo keliu suteiktos ir paties 
Dievo liudijimu tikimos.

Tikrasis pilnutinis Dievo ap
reiškimas įvyko per Jėzų Kris
tų. Senojo Įstatymo patriarchai 
ir pranašai tik kelią Kristui pa
ruošė. Kristus gausiais stebuk
lais, ypač savo iš numirusiųjų 
prisikėlimu, įrodė kad jis yra 
Dievo pasiųstas žmonėms tie
sos skelbti. Savo paties liudiji
mu, jis yra žmogum tapęs Dievo 
Sūnus ir kūnu tapusi Tiesa. “Aš 
kelias, tiesa ir gyvenimas” 
(Jon. 14,6). Jis yra Dievo ir die
viškosios tiesos kūne pasireiški
mas. Jis yra Dievo apreiškimas. 
Į šti apreiškimą žmogus atsako 
tikėjimu. Tad tikrasis tikėjimo 
branduolys yra Kristaus pripa
žinimas ir Kristaus priėmimas. 
Kaip toks, jis yra dvasinis su 
Kristumi sąlytis. “Kristus tikė
jimu gyvena jūsų širdyse”, — 
sako apaštalas Paulius (Ef. 
3,17). Pats Išganytojas tikėji
mą dvasiniu atžvilgiu palygina 
su tyrų varinio ža’čio paveikslu, 
kuris išgelbėjo Izraelio tautą 
nuo kūno mirties (Jon. 3,14-18) 
Per dvasinį sąlytį žmogus iš 
Kristaus pelnė amžinąjį gyve
nimą (Jon. 5,24; 20,31). Tad ti
kėti reiškia sueiti į gyvybinį gy
venimo pilnybe trykštantį sąly
tį su Kristumi Dievo Sūnumi, o 
kadangi Kristus yra Tėvo Žo
dis, tai per jį ir su jo Tėvu su
sijungti.

ičia kai kam gali kilti neaiš
kumas: jei jau pats tikėjimas 
turi galią mus suvesti j sąlytį 
su Kristumi, kam reikalingi sak
ramentai, ypač Krikštas ir Švč. 
Sakramentas. Tenka priminti, 
kad šis veikimas iš dalies pri
klauso nuo tikėjimo ir sakra
mentų priėmimo. Mažų mažiau- Į

Pirmam susijaudinimui praėjus, Auksės nuotaikos 
vėl pradėjo svirduliuoti: tai ji buvo laiminga, pilna 
energijas ir pasiruošimo laukiamam įvykiui, tai vėl 
grimzdo į pesimizmą, abejingumą ir neviltį. Tada prisi
mindavo Vytautą, ilgėdavosi jo ir nerimdavo.

Johnas buvo labai švelnus, įdėmus ir rūpestingas, 
stengėsi ją suprasti ir jo gerumas nuramindavo, grąžin
davo pusiausvyrą. Tada ji vėl galvodavo apie būsimą kū
dikį ir 'jausdavosi laiminga jo laukdama.

Klimienė nesitvėrė džiaugsmu, lakstė po krautuves 
rinkdama anūkui kraitį ir vedė vyrą iš kantrybės, skai
čiuodama, kokią dieną vaikas turėtų gimti.

— Man atrodo, kad jis ir be tavo pagalbos gims,— 
supykęs nutraukdavo jos kalbas Klimas. Bet ir jis bu
vo ne mažiau laimingas. Klimienės gi džiaugsmo nie
kas nepajėgė nustelbti.

Po vizito Gibsone Auksė Vytauto nebesutiko. Kar
tais laukdavo paskambinant, nekantraudavo ir pykda
vo, o kartais kiekvienas telefono suskambėjimas pripil
dydavo ją baimės, nes nenorėdavo girdėti jo balso, nei 
jo prisiminti. Ji buvo pilna skirtingų nuotaikų, priešta
raujančių norų, nepagrįstų būkštavimų ar netikėtų po
linkių.

— Kas man darosi? — nesuprato.
— Visos laukiančios motinos tokios, — ramino Kli

mienė.
Bet Auksė pati sau svetima atrodydavo ir eidavo 

prie veidrodžio pažiūrėti, ar pasikeitė. Buvo ta pati, tik 
sveikesnė nei paprastai.

Vieną dieną suskambėjo telefonas, kai Auksė skirs
tė iš skalbyklos grįžusius baltinius. Dar su sąrašu ran
kose pakėlė ragelį.

šia bent dviejų svarbiausių sak
ramentų atžvilgiu, būtent — 
Krikšto ir Eucharistijos, iš tik
rųjų toks yra aiškus Šv. Rašto 
mokslas, štai, pavyzdžiui, kaip 
apaštalas Paulius laiške Gala- 
tams (3,26) nepastebimai pe
reina nuo tikėjimo į Kristų prie 
Kristaus krikšto: “Nes tikėji
mu į Kristų jūs visi esate Die
vo vaikai. Kurie tik esate pa
krikštyti Kristuje tie apsivilko
te Kristumi“. Pats Išganytojas 
tokiu pat nepastebimu būdu pe
reina prie Eucharistijos. Kaper- 
naumo sinagogoje pažadėdamas 
Šv. Eucharistiją, pirma kalba 
tik apie atėjimą pas save, apie 
tikėjimą į save. Antroje savo 
kalbos dalyje nuo šio pas save 
atėjimo vis kas kartas ryškiau 
pereina prie savo kūno ir krau
jo priėmimo žemiškojo maisto 
pavidalu.

Iš šių pareiškimų galime pa

daryti išvadą, kad tikėjimas 
sakramentų priėmimu yra pa
pildomas ir sustiprinamas. Žmo 
bus yra dvasiškai kūninė būty
bė, dėl to visi jo veiksmai yra 
dvasiškai kūninio pobūdžio. Vi
diniai dvasinai jo veiksmai —■ 
pažinimo ir valios veiksmai — 
tik tada iš tikrųjų yra pilni, kai 
pasireiškia išorėj ir tarsi sukū
ri inti tampa. Tik tokiu būdu jie 
įgauna visuomeninę reikšmę. 
Grynai vidiniai veiksmai yra 
viešumos nepasiekiami. Vidinis 
vyksmas ir išorinis veiksmas 
suplaukia j tokią vienybę, kuri 
yra panaši į sielos ir kūno vie
nybę. Taip pat tikėjimą į Kristų 
Dievas tik tada atbaigia, kai jis 
tarytum sukūninamas sakra
mentų priėmimu. Vidinis tikė
jimas ir sakramento priėmimas, 
ypač Krikšto ir Eucharistijos, 
sudaro vienybę . ir savitarpinę 
priklausomybę, panašią į sielos 
.ir kūno vienybę. (Šis samprota
vimas padės mums lengviau su
prasti, kodėl Dievas gali priimti 
žmogaus valią vietoje veiksmų, 
kai jam be jo kaltės, dėl nenu
galimo nežinojimo ar išorinės 
kliūties, sakramentai negali bū
ti suteikiami.) Šv. Tomas Ak- 
vinietis mėgsta vadinti sakra
mentus tikėjimo sakramentais, 

pirmoje eilėje Krikštui tinka šis 
tikėjimo sakramento vardas. 
Tik matomuoju sakramento pri
ėmimu mūsų tikėjimas yra iš
baigiamas ir visuomenės įverti
namas; iš kitos pusės, vidaus 
tikėjimas nuteikia sielą sakra
mento priėmimui. Iš to, kas pa
sakyta, beveik nėra reikalo įspė
ti, kad sakramento esmė toli 
gražu neišsemiama tikėjimo iš
reiškimu. Sakramentas yra kaž
kas daugiau, bet jis yra taip 
pat tikėjimo išpažinimo ženk
las.

Kristus vadina Dievą savo Tė- 
(Nukelta j 5 pusL)

£Rua daugiau), * _
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Į LAIŠKAI "DRAUGUr"]
LIETUVIŠKU LOBIU 

REIKALU

Laikas nuo laiko “Drauge” y- 
ra iškeliamas lietuviškų biblio
tekų reikalas, bet tas reikalas kaž
kodėl nejudinamas pirmyn.

“Draugo” Nr. 247 vedama
jame, pritariant vysk. Brizgio iš
keltoms tuo reikalu mintims, 
siūloma kuriai nors organizaci
jai pravesti lietuviškų knygų rin
kimo vajų.

Pritardamas bet kokiai lietu
viškų bibliotekų steigimo min
čiai, norėčiau pasiūlyti ir kon
kretesnį tokio knygų rinkimo 
būdą. Manyčiau, kad tokį vajų tu 
retų skelbti L. bendruomenė. 
Šiuo atveju ypatingas dėmesys 
reikėtų atkreipti į mūsų senuo
sius ateivius ir lietuviškos kilmės 
amerikiečius. Prie jų mes turėtu
me prieiti per lietuviškų parapi
jų klebonus, jų prašydami pas
kelbti apie tai parapijų biulete
niuose anglų ir lietuvių kalbo
mis bei paaiškinti tai prieš pa
mokslus. Rinkėjai ir jų talkinin
kai galėtų ir asmeniškai aplan
kyti tokius žmones, ypatingai 
tuos, kurie dar gyvena senuose 
namuose.

Šis mano pasiūlymas nėra be 
pagrindo. Mūsų senesnių laikų 
išeiviai, vykdami į svetimus kraš
tus, įsidėjo ir vieną kitą lietuviš
ką knygą ar bent maldaknygę. 
Kitiems jau mūsų nepriklauso
mybės laikais giminės šį tą at-1 
siuntė. Ir tai dar daug palikuo- i 
nys, negalėdami tuo visu naudo
tis, meta į šiukšlyną. Tą aš pats 
mačiau. Paprašius jų, jie mielai 
tai mums atiduotų. Reikėtų pra
šyti visko, ką tik jie turi lietu
viško: knygų, laikraščių, net ir 
laiškų. Nesvarbu kokio stovio. 
Rinkėjai jau patys nuspręs, kas 
vertinga ir kas mestina lauk

Paskelbimas vien tik spaudo
je neatneš mums norimų rezulta
tų, nes skaitantieji lietuvišką 
spaudą patys dar brangina lietu
viškas knygas ir ne daug ką no
rės atiduoti. Todėl ir kai kuriuos 
naujuosius ateivius reikės irgi as
meniškai rinkėjams aplankyti.

Šią knygų rinkliavą turėtume 
pravesti dar šios žiemos metu, 
nes laikas bėga, o su juo keliau
ja lietuviškos knygos į šiukšlyną. 
Šios mūsų pastangos mums nieko 
nekainuotų, o naudos, gal būt, 
tur^tfirhT-Hatig;.'

,..ų; .y,-:;.
Mano nuomone, pirmiausia 

reikia susitarti dėl knygų rinki
mo vajaus ir tik tada; turint prieš

New Yerke demonstruojamai bran
giausias pasauly brangakmenis, 1,050,- 
000 dol. vertės, kurį pajėgtų nupirkti

arenai.

uuu aoi. vertes, kuri pajėgtų nupirkti r
ir kuris tiktų aktorei Elizabeth Taylor j mokesčiams.

akis lietuvišką lobyną, galima 
bus jau ir apie biblioteką kalbėti.

Minėjau, kad turėtume prašy
ti ir laiškų. Praėjusiais metais 
metais skaičiau spaudoje, kad no
rima įdėti į Lietuvos kraičio skry
nelę ir pilną Lietuvos pašto žen
klų rinkinį. Neteko skaityti vė
liau apie tai, kas su tuo rinki
niu nutiko. Gal ir čia bus suras
ta, ko tam rinkiniui trūksta.

V. Vailionis

Lietuvio namų šventovėlė

Ilgai priverstinai užsibuvus 
svetur, palengva blėsta tėvynės 
vaizdai ir praeities, dienų atsimi
nimai. O ką bekalbėti apie tuos, 
kur iš tėvų žemės išvyko dar vai
kai. Paskui juos gi šiandien au
ga ir nauja jau svetur gimusių 
lietuviu karte •

Kad lietuvio simboliai išliktų 
gyvi ir reikšmingi, jiems namuos 
reikia skirta kurią nors vieną, ma 
tomesnę bei garbingesnę vietą, e- 
sant sąlygoms, net atskirą kam
barį. Žodžiu, juos reikia sutelk
ti į damų, prasmingą vienetą, 
kad jie, būdami drauge, tarsi sa- 
vėj kalbėtųsi ir juos stebintiems 
kalbėtų viena kalba. Tai būtų 
rinktinis kūrinys lietuviui pasi
gėrėti, pasidžiaugti, namų židi
nio saugotojų, menininkų ir ide
ologų sutartinis meno kūrinys, 
tikra lietuvio namų šventovėlė. 
Ji, kaip kartą buvo pamokomai 
pasakyta, “turėtų ir auklėjamą 
reikšmę mažiems vaikams, kurie 
visa kuo domisi ir tuoj pastebi, 
kas nauja, nepaprasta, nekasdie
niška. Čia gera proga tėvams ar 
kitiems vyresniesiems paaiškinti 
vaikams šventovėlės simbolius ir 
įsikalbėti apie Lietuvą ir lietu
vių tautą. O vaikų įspūdžiai stip
rūs ir ilgai ar amžinai lieka”.

Netenka abejoti, kad keliamų 
aikštėn šventovėlių jau yra lie
tuvių namuos. Linkėtina, kad a- 
pie juos daugiau sužinotų visuo
menė, kad jų idėja būtų plačiau 
atskleista ir išryškinta iš jos iš
plaukianti, naujoms sąlygoms 
pritaikyta lietuvių tautos simbo
lika.

Linkėtina spaudai lietuvio na
mų šventovėles plačiau išgarsin
ti straipsniais, pranešimais, nuo
traukomis.

Taip pat linkėtina mūsų me
nininkams dar sukurti šventovė
lės pavyzdžių bet kur su savim 
pasiimti ir papuošti kiekvienam 
savo pastogę, atskirą kambarėlį, 
sieną. ■■■

»• • ■ ',".c
— Rufclis šneka, rublis tyli 

(Raseiniškių patarlė).

viršūnėmis, vis -po žmones. (Vaš 
kiškių patarlė).

Pajieškojimai

PAIEŠKOMAS: Artimi giminės 
Chicagoje ieško JONO KĘSTUČIO 
VALAVIČIAUS. Po karo ilgesnį 
laiką tarnavo amerikiečių kuopose, 

i Žinantieji ar jis pats prašomi skam- 
I binti tel. 254-9246.

j Ieškau G. GAJAUSKIENĖS, laike 
karo gyvenusios Bavarijoje, Maria-

I kirchen. po karo Mluenchene. Kas ži- 
' no jos gyvenamą vietą, prašau skubiai 
! pranešti. Man reikalas skubus, liečia 
i jos vyro Antano Gajausko kapo li

kimą. Rašyti: Jonas Garunkstis, Fer- 
j dinand Miller Pi. 2/1, Muenchen 2,
I West. Germany.

liiliiililliilllllIliirilillliiiillilliilliiiliiPH

Kiekvienam įdomi knyga yra

MYK. KRUPAVIČIAUS
KUNIGAS DIEVO IR

ŽMONIŲ TARNYBOJE

Ji tinkama ne tik kunigams, 
bet ir pasauliečiams, kurie šių 
laikų naujoje dvasioje nori geriau 
pažinti Bažnyčios gyvenimą, jos 
tarnų uždavinius, pareigas ir ne
šamą atsakomybę.

720 puslapių knygos kainą tik 
5.00 dol- Gaunama DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti ?5 proc.

<-~į——-.r--——

CLASSIFIED
MISCELLANEOUS DĖMESIO!

SIUNTINIAI į LIETUVA
ir kitus kraštus

e. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago. UI. 60632. TeL YA 7-5080

iiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plaunam: ir vaškuojame visų 

rūšių grindis
J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168
iiiiiiiiiiMiiiiiihimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio

DAŽYMAS -i
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 
J. BUDIS — Tet CL 4-1050

APDRAUDŲ AGENTCRA
Namu, gyvybės, 

automobiliu, Savininkas parduoda 6 kamb. mūr 
bungalovv. Naujas karšto vandens 
gazu šildymas, siena nuo sienos ki
limai, 2 maš. garažas. Apyl. 72 ii 

h BACEVIČIUS California. Skambinkit 925~422S 
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233 8 kamb. kampinis namas, į vakaru:

sveikatos. biz-
nlo.
Patogios Išsl-
mokėjimo 8»-
lygos.

.. ..........

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radija. 

stereo, oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke.

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

«wuSKS3Su>&Sm..•• .;aasniuiwaM«gaffiM*tiir'iiiiiiMi iitiagižsi.

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta, prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
iae arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da iome Iš lauko. Taisome mūrą “tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EX PRESS 

2501 W. 80 St. Tel. VVA 5-2737
2808 VV. 80 St. 
3333 S. Halsted

Tel. VVA 5-2787 
Tel. 254-3320

Didelis jvalriu prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams.

E. Ir V. Žukauskai

RICHMOND AUTO SERVICE 
aO34Weet 6Srd Street

Užsieniniu lr vietinių auto taisymas 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas Vilkikas.

Tel. OR 8-3134 arba GR 8-3353 
.Savininkas Juozas'gfloe) Jiibatųis

IIWIIMUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIK:tlllllllUinilllllMlinillinillHII!llllllllin'.lll!lllllllllllllllllllllBANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. BSrd St., Tel. 434-0421 
Vakarais skambinti WA 5-3607 

P. Rudėnas K. šimulis
niiHniuiiiiiiiiiiiihiiM

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
UŽ apdraudą nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% VVest 95th Street 
Ghicfuco, Ulinois

TeL OA 4-8854 lr GR 8-4339
iiiininiiiiMiiiiiiiiMiH^
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Namų Apšildymas
HEATING SERVICE 

Įdedu naujus pečius lr vandens 
šildytuvus. Išvalau lr sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dėl du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie 
mlesčluose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027)4 8. Auna Avė., Uvcffls. 
nilooie Telef T47-S8O6

Remkit tuos biznierius, kurie

RADIO PROGRAMA

— o

gramu Naujoj Anglijoj, iš stotie* 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek 
tnadieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai

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, Mass. Tel 
YN 8-0489. Ten pat gaunamas h 
dienraštU “Drangas".

E A L ESTATEB

Mūrinis. 5 kamb. Marąuette parke 
Kabinetų virtuvė. Naujas gazo pe 
čius. Žemi taksai. Pigus. PR 8-69l(i

' Island geležinkelio ir autobuso. Natū 
ralus židinys, 4 mieg. kamb., 2 plyte
lių vonios, plytelių virtuvė. Modern 
vidus. HI 5-8337.

5-BUTŲ NAMAS 
$29,500.00

Vyresnio amž. ponas už žemą kai
ną parduoda 2-jų aukštų mūr. na
mą, geram stovy. 4 kamb. butas, 
3 po 3Y2 kamb. ir rūsy 2-jų kamb. 
butas, visi su voniom ir tinkamais 
išėjimais “exits”. 2 maš. garažas. 
Tikrai geros pajamos jums greit 
praturtėt. , Pasinaudokite proga. 
Kreipkitės į Mirade Man. Skambin
kite dabar.

MICHAELS 
Tel. 254-8500

Parduodamas 8 butų namas Mar
ąuette Parke. $13,800 pajamų. Pri
ims mažą nuosavybę mainais.

Tel. — HE 4-2323

STASYS SULA
% INTĖRCONTINENTAL R, E 

PALMDALE, CALIFORNIA 93550

Namų tel. (213) 479-3615, VVest Ij.A. 
Pirkite žemę Palmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas

016,500.00

Galimybė įrengti daugiau kamba
rių šiame labai gražiame 4 kamb. 
name. Naujas priekis, nauja vo
nia, nauja virtuvė. Kanalizacijos 
vamzdžiai įvesti rūsy ir pastogėj 
patogiam įrengimui kambarių su 
mažom išlaidom. 2 maš. garažas. Į 
pietus nuo 43-čios g-vės, arti Cali- 
fornia Avė. Turėsite lengvą ir pa
togų gyvenimą. Kreipkitės į Mirac- 
le Man. Skmbinkite dabar

MICHAELS 
Tel. 254-8500

Remkite “Draugę”.

REA L ESTATE
iimiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiimmmiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main offiee 5727 W. Oennak Rd., Cicero, HL Tei. OL 6-22SS 
Tarime šimtas namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, LaGrange Park 
ir kituose vakariniuose prtemiesčiaoee. Prašome užsukti | mūsų įstaigų 
ir išsirinkti iš katalogo.
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimmimiiiiimi

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllic

Apsimoka BkelbtiB DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos

3 U 1 D E
HELP WANTED — MOTERYS

Reikalinga ateinanti vyresnio amž. 
moteris prižiūrėti vaikščiojančią 
ligonę. Apie 6 vai. į dieną nuo pir
mad. iki penktad. Netoli nuo 95-os 
ir AVestem. Skambinkit 445‘6l86REAL ESTATE

REIKALINGA ŠEIMININKE dak
taro namuose. Gyventi vietoje, 
priemiesty. Nėra mažų vaikų. Va
karais skambinkit 446-8723, dieno
mis 341-7263.

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285 VYRAI IR MOTERYS

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av., CL 4-7450

Telephone Solicitors 
Part Time & Full Time

9 A.M. to 10 P.M.
Public Relations Type Work 

Permanent Position
Salary plūs Bonus plūs Incentive 

North Side Location

1534 W. Howard Street
Call — 262-2311Beveik naujas 4 modernių butų

mūras s— 3 po 4 kamb. Ir 7 kamb.
59 ir Kedzie. $75,000.

Maisto krautuvė - Brighton Parke. ! 
2 po 4 kamb. med. Gazo pečiais !

šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 1 
antras tuščias. 42 Ir Roekwell. I 
$13,500.

We presently have mpenings for 
j ąualified young- people between 1 
i and 16 yrs of age who are capable 

ŠIMAITIS REALTY of doing professional modelfaig work.
Contact Mr. A. Henderson 

UMVERSAIi PRODUCTIONS
421-2455 463-2389

Insurance — Income Tai 
Notary Public

2787 W. 43rd St. — CL 4-2890

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTCRA

BELL REALTY
J. BACEVICIŲS 

3455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Kiekvienam naudinga
2 butų mūras, 2 auto garažas, Ge

ležinė tvora, platus lotas. Marą. pr. 
$20,200.

4 butų mūras, garažas. Viskas 
kaip nauja. Prie pat Marąuete pko. 
Įmolkėti $12,000.

8 kamb. gražus mūras, 1 % vonios, 
mūro garažas. Tuoj galima užimti. 
Pamatykit. įmoikėklit $6,000.

5)4 kamb. labai tvarkingas namas 
ir 2 auto garažas, gazo šild. Prie 
šv. Ritos. įmokėti $4,000.

3)4 butų mūras. Apie $7,000 paja
mų per metus, modernus namas. Mar
ąuette pke. Įmokėti $12,000.

6 kamb. mūras, 2-ju auto garažas, 
1)4 vonios. Artli 71 ir California. 
įmokėti $5,000.

2-jq butų mūras — 6 ir 5 kamb. 
Modernizuota. Marąuette pke. $7,000. 
Įmokėti.

Štai 4 butų pulkus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. Ir 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. 8 auto 
mūro garažas. $40,400.

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

Marąuette Pke. Mūr. 3 butai ir pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$43,000.

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

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

Prie Homan ir 73-ėlos. Mūr. 6 
kamb. bungalotv. 10 metų senumo. 
Reikia apžiūrėti. $20,900.

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

5 kamb. mūr. bungalotv prie 71 
lr RoektVell. Galima tuoj užimti. 
$18,500.

8 kamb. švarus mūr. bungalotv
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,500.

■2 butai -po 4 kamb. lr .2 kamb. rū
sy. Mūr. prie 71 lr Rocktvell, $26,700

6 kamb. (4 mieg.), 18 metų mūr. 
bungalotv. prie 72 lr California 
$24,700.

1)4 aukšto švarus med. prie 65 tr 
Western. 6 lr 4 kamb butai. 87 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

5 kamb., 20 metu mūr. rezidencija 
prie 72 tr Albany. 2 maš. garažas. 
$19,560.

11 butų, 10 metu. 2-ju aukštu mfl.r 
namas prie 71 ir Callfornla. $152,600,

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Mapletvood $.10.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 W. 71st Str., Tel. 925-6015

P A R E N T S

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Ageney. 2»25 W. 63 PR 8-6032 

Nelaukit užslregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dal) 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai.

CONTRACTORS

REZIDENCINIAI, 
Įkomerciniai, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!IJ 8457 VVest 69fh Street J TeL HE 4-7488 1

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr alr-oonditioning — • 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 
4444 S. Western, Chicago 9, III.

Telefonas VI 7-3447

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781 .

METALO IR
STIKLO 
Tvoros. Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os ir Turėklą

D e M E S I O 1

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ.
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOTS
QII»lllll!l»inillllllllhUttllHIHIII!IIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIIIHIIIIIIIH^

PARDAVIMUI

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiniiiMiiiiiiiiimm

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

80 and 50 gal Free delivery
S622 So. Racine, 434-1113

Perskaitę “Draugą", duo

kit© jį kitiems pasiskaityti.

HELP WANTED — VYRAI

W E NEED
JANITORS &
MATERIAL
HANDLERS
Start at $2.66 per hour, 

with automatic inereases & 
have liberal company bene
fits. 10 paid holidays and a 
real opportunity to advance.

You mušt have a good 
vvork record and have own 
transportation.

Apply —

HONEYWELL
8330 No. Austin,

MORTON GROVE. ILL. 
or Call 966-5400

An Eąual Opportunity Employer

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

EDVVARD WAX CASING 
COMPANY

4021 So. Normai Avė. 
Tel. 0A 4-1221

FACTORY HELP VVANTED
Steady Work.

Paid Vaeations, Holidays 
Life and Hospital Insurance. 

Top Pay.
Good Working Conditions. 

Apply at Watchman’s Office

OOLUMBIA TOOL STEEL 
COMPANY 

14th & State Street 
Chicago Ileiglits, Illinois

SHOE SALESMAN
Esperieiiced 

Full Time — Good Salary 
GOLF MILL SHOPPING CENTER

LA MM SHOES
Tel. —, 299-1416 NILES, ILL.

SHIPPING — RECEIVING 
CLERK 
Steady Work

Mušt Speak English 
PAKULA & COMPANY 

218 S. Wabash, 7th Floor

WAREHOUSE WORK
Steady, excell. pa.v, all co. 
benefits including insur., pension 
plan.

8100 S. Homan, LA 8t«293
AUTOM. SCREW MACHINEMAN

To' sef tip & operfčte'. 
B.&IS. — Skokie. Illinois 

Tel. — 677-0270

HELP WANTED — MOTERYS

BRIDAL FITTER
FULL OR PART TIME 

Good starting rate. Experience re
ąuired. GILMORE’S, Oak Park 
Avenue, at Lake.
OAK PARK, ILL. — Tel. 383-2300

GENERAL OFFIGE CLERK
Interesting variety of duties in our 
Production Department. No experi- 
ence reąuired. Will trata. Good aalary 
and company benefits.

Apply or call M. Pundt
P.M.S. COMPANY 

7346 N. Central Park 
Skokie, Illinois. 675-1119

SECRETARIES
We are presently acceptlng applica- 
tions for excepttonal secretarlal posi
tions whlch exiat in our offlceB. Thė- 
se positions involve full secretarlal du
ties Including typing. shorthand, and 
filling. Applicants mušt be able to ac- 
cept responsibility and vvork under a 
minimum of snpervlslon.

Position offers esccellent salary. 
vvorklng condiitlons and fringe bene
fits.

If you are interested, telephone or 
visit our Peračnnel Office. All inąui- 
ries held in strlct and eomplete con- 
ftdence.

For an appointment please call
MR. G. L. GOCKEN. 225-4522

THE METRIX
CUNICAU DIAGNO8TICS DIV 

ARMOUR PHARMACEtrtlCAL <50
530 E. Slsft.Sk, SL................ .... ' ..... . SS
Remiate 6CDraugę”k

Slsft.Sk


CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PAGERBIANT MIRUSIUS 
SUSTABDOMI PIKETAI

Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nių sklypų savininkų draugija 
ir praėjusį šeštadienį suruošė 
miesto centre, prie arkivyskupo 

Krūmų pilkėtą, kuriame dalyvavo 
apie 300 piketuotojų su 100 į- 
vairiais šūkiais išrašytų plakatų. 
Ir į šį piketą amerikiečių TV ir 
spauda atkreipė dėmesį ir šeš
tadienio vakare iTV stotys per
davė piketavimo vaizdus ir 
spaudos atstovai kalbėjosi su 
LB Pasauliečiu teisėmis apsau
goti šv. Kazimiero kapinėse ko- 
miteto pirm. Algiu Regiū, kuris 
pareiškė, kad lietuviai tikintieji 
reikalauja pagarbaus mirusiųjų 
laidojimo šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse ir kovoja už savo tau
tines ir religines laidojimo tra
dicijas, kurios aukštosios kata
likų dvasiški jos Chicagoje buvo
panaikintos.
Tokių nuotaikų ženkle artėjame 

• į vėlinių dieną, kada Lietuvoje 
būdavo prisimenama visi miru
sieji ir kapinėse būdavo laiko
mos gedulingos pamaldos. Ka
pai vakaro glūdumoje sušvis
davo žvakutėmis, artimieji susi
kaupdavo maldoje prie savo ar
timųjų kapų ir karių gretos at
žygiuodavo pagerbti žuvusių už 
tautos laisvę karių. Net okupa
cijos metais yra buvę atvejų, 
kada kauniečiai pademonstravo 
savo religinį nusistatymą ir Kau 
no kapinėse rinkosi maldai ir
mirusiųjų pagerbimui.

Tas tradicijas mes, gyveną 
laisvajame pasaulyje, lietuviai 
turėtume tęsti ir kas met pakar 
toti, nors šiame krašte miru
siuosius prisimename Kapų puo
šimo dieną.

Šv. Kazimiero 'lietuvių kapinių 
sklypų savininkų draugija ir LB 
Pasauliečių teisėms apsaugoti 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
komitetas yra nutaręs šias gra
žias mirusiųjų prisiminimo Vė
linių dieną tradicijas tęsti. Tad 
ir šiais metais lapkričio 2 d. 12 
vai. Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse, prie kapinių įkūrėjo kun. 
Mato Kriaučiūno kapo (prie buv. 
senojo į kapines įvažiavimo) į- 
vyksta iškilmingas visų mūsų 

j, mirusiųjų pagerbimas ir j šias 
X pamaldas kviečiama visa lietu

viškoji visuomenė. Pamaldas at 
laikys šv. Kryžiaus parapijos
klebonas kun. Ed. Abromaitis.

■ f’i;'šį-jj/v’. Mirusiųjų • pągerbpnąs. 
toaigtas’vakare, 6 vai. vak. Jau
nimo centro sodelyje, prie pa
minklo žuvusioms už Lietuvos 
laisvę, kur atitinkamas pamal
das atlaikys tėvai jėzuitai.

Pažymėtina, kad planuotos 
tolimesnės demonstracijos ir pi
ketai, ryšium su mirusiųjų pa
gerbimu, tą savaitgalį sustab
domi ir Sklypų ąavininkų drau
gija bei LB Pasauliečių teisėms 

f apsaugoti Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse komitetas tikisi, 
kad Chicagos arkivyskupija pa
galiau supras teisėtus tikinčių
jų reikalavimus ir juos išspręs
teigiama prasme.

Gi vėlinių dieną, lapkričio 2
d. visi lietuviai junkimės į šią 
susikaupimo valandą ir prisimin

Rimties valandėlei
(Atkelta iš 3 pusi.)

vu. Jis niekada nesako kartu 
apie savo mokinius ir apie sa
ve “mūsų Tėvas”, bet visuomet 
mano Tėvas ir jūsų Tėvas. Kris
tus tad yra Dievo Sūnus ypa
tinga prasme. Tik jis gali apie 
savo Dangaus Tėvą sakyti: “Aš 
ir Tėvas esame vienas” (Jon. 
10,30). Dažnai kalba Išganyto
jas ir apie Šventąją Dvasią, ku
ri yra iš Tėvo, kurią tačiau Tė
vas siunčia jo vardu kaip šven
tumo davėją ir pagalbą savo vie
toje kaip pilnutinės dieviškosios 
tiesos mokytoją

• Straipsniui medžiaga panau
dota iš P. Lecc. voc'Rudolff 
* “Trumpos pasauliečių dogmati
kos’’ (vertimas dr. M. Ražai
čio 1017 ai.). K. Br.

kame savo artimuosius, kuriuos 
taip gerbėme ir mylėjome šioje 
žemiškoje kelionėje.

J. Janušaitis

TEATRO CIKLAS
Pietvakarių dailiojo meno ta

rybos ruošiamas metinis “Kūry
binio bendravimo ciklas” prasi
dės šį sekmadienį, lapkričio 2 
d., Quigley gimnazijos auditori
joje, 7740 IS. Westem Avė., 3 
vail. pjp. Pirmame šio teatrinio 
ciklo pristatyme, kuris užvardin 
tas “Masks and Makeup”, Ed 
Meekin, Lyriė operos grimorius 
(ir prez. R. Nixon grimorius 
Chicagoje) supažindins mus su 
grimo naudojimu ir jo efektais 
scenoje ir kaukės reikšme ir jos 
role teatre. v /-•'

Šiame cikle bus šeši pristaty
mai įvairiomis teatrinio meno 
temomis. Kiekvienai sričiai va
dovaus profesionalai žmonės, 
kurie apibūdins įvairias teatro 
struktūras.

Šiuo ciklu norima jaunimui 
duoti progos susipažinti su dai
liuoju menu ir su jo meninin
kais, kurie savo dalyvavimu ir 
pavyzdžiu padeda išugdyti nau
jus jaunus talentus.

Antrasis pristatymas įvyks 
lapkričio 9 d., užvardintas “The 
Art of Film iMlaking” — kalbės 
Tom Palazollo, Queen of Peace 
gimnazijos auditorijoje, 7659 S. 
Linder, Oak La.wn. Visi mėgė
jai raginami atsinešti savo dar
bus.

Trečiasis įvyks lapkričio 16 
d., užvardintas “The Voice of 
France”. Dalyvaus aktorė dai
nininkė Denise Le Brun, kuri 
šiuo metu dainuoja pastatyme 
“Jacąes Brel is Alive and WeTl

and Living to Paris” Happy Me- 
diurn teatre. Sis vyks Bogan 
Junior College auditorijoje, 7900 
S. Pulaski Rd.

Ketvirtasis įvyks lapkričio I 
23 d., Marijos aulkšt. mokyklos 
auditorijoje. Temą “Creative 
Dancing” atliks Shirley Mordi- 
ne trupė.

Penktasis įvyks lapkričio 30 
d., Queen of Peace auditorijoje; 
tema “Theatre” bus bendrai api 
budintas teatras.

Paskutinis šio ciklo pristaty
mas, t%i tarp chorinis 'kalėdinis 
koncertas vadovaujant dirigen
tui dr. Roūert Ekstrom įvyks 
šeštadienį, gruodžio 20 d., Lour- 
des gimnazijos auditorijoje, 
4034 W. 56th St.

Bilietai bus gaunami prie įė
jimo įvairiose mokyklose. Kvie
čiami visi, kurie domisi teatro 
mėnu atsilankyti. Papildomai 
informacijai galite skambinti 
Gražinai 326-2724. B.

ATŠVENTĖ GIMTADIENĮ
Julija Pukelienė, 10744 So.t 

Springfield Avė., spalio 25 d., 
atšventė savo gimimo dieną. Ta 
proga net per 3 dienas turėjo | 
daug svečių savo gražioj rezi
dencijoj: Buvo savo šeimos ir 
artimųjų pasveikinta ir gausiai 
apdovanota.

Julia Pukelienė yra plačiai ži
noma Chicagos visuomenininke. 
Ji yra moterų sąjungos 49 kp. 
ilgametė pirmininkė ir seselių 
pranciškiečių rėmėjų rašt. dau
gelį metų. Ji visur nuoširdžiai 
darbuojasi. J. Pukelienę sveiki
no dukrelė vienuolė seselė M. 
Alma, kuri darbuojasi Good 
ISlamaritan ligoninėje. (Taip pat 
ją sveikino kitos seselės. Pūke
liai yra stambūs gerų darbų rė
mėjai, yra visų vienuolynų am
žini nariai. Visuomet yra malo-

Chicagos? Rąrlcij’ cflstrilffas 'lapkričio' mėnesio gėle parinko chrizantemas? što 
kuriomis čia matyti Randy Wexler.

TŠ ATEJTITNINKŲ GYVENIMO
SĖKMĖS SAS SUVAŽIAVIMUI DAINAVOJE! 

SPALIO 31 D. — LAPKRIČIO 2 D.

(Atkelta iš 2 psl.)
RUOŠIAMĖS SUVAŽIAVIMUI

Busimojo studentų ateitininkų 
sąjungos (SAS) suvažiavimo Chi 
cagos dalyviai ir atstovai spalio 
24 d. vakare susirinko pirm. Lai
mos Nainytės namuose. Trum
pai pakalbėjo savaitgalio veiklos 
eiga: Kristaus Karaliaus šventė 
ir Mačernio “Vizijų” pristatymo 
simpoziumas, gvildenome pačio 
SAS suvažiavimo reikalus.

Pakartotos atstovų pareigos su
važiavime: išstudijuoti statutą, 
reguliaminą bei draugovės siūlo
mą metinę temą, ir pasiruošti su
važiavimo nusprendimus įgyven

dinti draugovėje. Išsiaiškinta, 
kaip patys draugovės nariai turi 
prisidėti prie formalių spren 
dimų, iškeliant savo min
tis pačiame svarstyme. Kiekvie
nas narys bei atstovas gali taip 
pat asmeniškai duoti siūlymų su 
važiavimo rezoliucijų komisijai 
Perskaityta ir išnagrinėta suvažia 
vimo programa ir aptartos prak
tiškosios važiavimo detalės. Chi
cagos atstovai į SAS suvažiavi
mą yra: Vytautas Narutis, Alek
sandras Palniškis, Marytė Smil- 
gaitė, Laima Underytė ir Aldo
na Zailskaitė,

Diskusijos tęsėsi kavutės metu 
ir po kavutės* ir... m

A. a. gen. štb. pulk. Povilas Žilys
Sekmadienį, spalio 26 d., Šv. 

Kryžiaus ligoninėje mirė a.a. ge
neralinio štabo pulk. Povilas Ži
lys. Velionis buvo piktadarių su
muštas naktį iš 24 į 25 d. dar
bovietėje. Pargabentas į ligoninę 
buvo be sąmonės, daktarai sten
gėsi jo gyvybę palaikyti ir išgel
bėti nuo mirties. Nepavyko, nes 
galvos nuo mušimo sužalojimai 
buvo per dideli. Mirė spalio 26 
d. vakare. Velionis buvo energin
gas ir veiklus. Pats dirbo ir kitus 
ragino dirbti visuomeninėje veik
loje.

Velionis gimė 1897 m. gegu
žės 1 d. Ažagų kaime, Smilgių 
valsčiuje, Panevėžio apskrity. 
Baigė Panevėžio gimnaziją ir stu
dijavo teisę Vytauto D. Universi-

tuvą ir užėmė Panevėžio miestą, 
a.a. Povilas Žilys mokėsi Panevė
žio gimnazijoje. Tad matė raudo
nąją armiją, kuri ėjo Lietuvos pa
vergti. Tų pat metų vasario mė
nesį drauge su kitais pabėgo iš 
bolševikų okupuoto Panevėžio į 
Kauną, stojo į Lietuvos kariuo
menę, tarnavo spaudos ir propa
gandos skyriuje (tiksliai tuome
tinio įstaigos pavadinimo nepa
menu). Kovoms su bolševikais 
pasibaigus, vieneriems metams 
buvo paleistas gimnazijai baigti. 
Baigęs gimnaziją grįžo į kariuo
menę ir stojo į karo mokyklą.

Karo mokyklą baigė 1921 m. 
IV laidą, tarnavo kavalerijoje. 
Gana ilgą laiką buvo kariuome
nės vado generolo S. Žukausko

nu svečiuotis pas vaišingus Pu
lkelius.

Linkime ilgiausių ir sveikiau
sių metų Pūkeliams. Jų dukre
lė Marija ir žentas Frank McNi- 
colas spalio 24 d. atšventė savo 
vedybinio gyvenimo 10 m. su
kaktį. Jie augina sūnų ir 2 duk
reles. b.

adjutantas. Vėliau eskadrono va
das. 1931 m. baigė karališkąją 
karo akademiją Belgijoje. Grįžęs 
iš užsienio buvo paskirtas kava
lerijos štabo viršininku. 1936 m. 
paskirtas 2 ulonų pulko vadu, 
1940 m. perėmė iš pik. A. Rėk
laičio 3 kavalerijos dragūnų pul
ką ir trumpą laiką buvo jo vadu. 
Kurį laiką lektoriavo karo mokyk
loj ir Vytauto D. aukštojoj karo 
mokykloje. Dėstė taktiką ir karo 
istoriją. 1940 m. bolševikams o- 
kupavus Lietuvą, iš kariuomenės 
buvo atleistas. 1944 m. pasitrau
kė iš Lietuvos. Gyveno Seligens- 
tadto stovykloje. 1949 m. emigra
vo į JAV ir apsigyveno Chicago
je. Tuojau įsijungė visuomeninėn i 
veiklon. Aktyviai veikė Lietuvių 
Veteranų sąjungoje “Ramovėj”, 
BĄLF-o šalfos orgatiizflciįoje,. ir 
LiėtdVfū 'befidtuorriėhėjė. ‘Pėtikė- 
rius metus buvo LB Marąuette 
Park apylinkės pirmininkas.

Bendradarbiavo periodinėje 
spaudoje, rašė į Draugą, Dirvą, 
Naujienas ir Karį. Talkino pa
ruošiant ir išleidžiant leidinius: 
Štabų žinynėlį, 1932 Selingens- 
tadto stovykla, Panevėžys 1964 
m., duodamas po keletą vertin
gų straipsnių.

Daugiausia mėgo rašyti karo 
istorijos temomis. Dalyvavo Lie
tuvos karo istorijos komisijoje ko
vų dėl Lietuvos nepriklausomy
bės knygai paruošti. Buvo geras 
žinovas vokiečių kariuomenės 
veiksmų Lietuvoje.

Parašė ir atskirai buvo “Kario” 
išleista knyga “Suomių - Sovietų 
karas 1939-1940 m.” Šioje knygo
je gen. štb. pulk. P. Žiliui pavy
ko sukurti tikslų aiškų šių atkak
lių grumtynių vaizdą. Knyga su
silaukė didelio pasisekimo.

Velionis buvo pajėgus ir galė
jo dar daug parašyti. Piktadariai- 
žmogžudžiai nutraukė jo gyvy
bę. Jis užmerkė akis, plunksna 
iškrito. Prie jo karsto, kaip miru-

A. -J- A.
PETRONĖLEI BRAŽIONIENEI 

mirus, skausmo ir liūdesio prislėgtus jos vyrą VLADA 
BRAŽIONĮ, ir jos artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

J. Saunorienė ir
VI. Jasinevičius

Tauriam lietuviui ir ilgamečių!.Chįęąjgo^..Lietuvių 
Tarybos nariui

ANTANUI VALONIUI
mirus, jo žmonai ANN AI, dukrai VIRGINIJAI su šei
ma, giminėms bei artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia

Chicagos Lietuvių Taryba

GYVAS PRISIMINIMAS
Atmintinas kielikas ar cimborija jgraviruota 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 312 247-2425

AREA CODE 312 247-2425

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. lapkričio mėn. 1 d. d

sio kankinio mirtimi, susirinko bą padidinti, bet senatas taupu- 
daugybė žmonių ir reiškė jam mo sumetimais nutarė šią pa- 
pagarbą, o šeimai užuojautą. , galbą sumažinti. Prie to prisidė-

Tešviečia jam amžina šviesa jo ir Rocikefelierio pranešimas 
Danguje. j jį jo triukšmingos (kelionės po

Kazys Ališauskas Pietų Ameriką.

P. Amerikos spauda nepalan
kiai sutiko šią žinią. Laikraščiai 
rašo, kad pagalbos sumažinimas 
gali būti ateityje nenaudingas 
pačiai Amerikai. Net ir neseniai 
įvykęs kariuomenės sukilimas 
Čilėje esąs permažos Amerikos 
finansinės pagalbos tJam kraš
tui paseka. K. Kl.

KONGRESAIS SUMAŽINO
PAGALBA P. AMERIKAI
Amerikos senatas sumažino 

finansinę pagalbą P. Amerikos 
kraštams. Slumažiniimas siekia 
daugiau Ikaip 200 mili jonų dole
rių. Nors prez. Nixonas buvo 
prašęs senatą Amerikos pagal-

Lietuvių Istorijos Draugijos nariui

A. + A.
"'Ilk iin

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia žmonai MARIJAI 
ŽILIENEI ir giminėms

Lietuvių Istorijos Draugija

Kolegę
VET. GYD. DR. LIUDĄ GAUDUŠĄ, 

jo žmonai
a. a. R U T H mirus, giliai užjaučiame.

Lietuvių Veterinarijos Gydytojų 
Tremtyje Dr-ja

A. -j- A.
VYTAUTUI PAGIRIUI mirus, 

mūsų mielą draugę GAILUTĘ ir jos Mamytę, didelio 
| skausmo valandoje, netekus mylimo tėvelio ir vyro, |

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Laima ir Algis Pauiiai

A. T A.
VYTAUTUI PAGIRIUI 

mirus,
didelio skausmo prislėgtas žmoną ELENA ir dukrą 

GAILUTĘ bei jų artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Karaičių šeima

A. + A.
„VYTAUTUI PAGIRIUI „ 

mirus,
jo žmoną ELENA ir dukterį GAILUTĘ giliai užjaučia
me ir kartu liūdime.

Kazys ir Irena Miecevičiai

Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba amerikie
čiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žodynas. 
Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena ar kita kalba.

DRAUGE yra gerų žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 
kiekvieną:
V. BARAVYKO

Anglų—-Lietuvių kalbų žodynas $6.00
(Apie 30,000 žodžių, kietuose apdaruose)

V. PETERAIČIO
Lietuviškai angliškas žodynas $7.00

(Antra laide, kietuose apdaruose)

EL PIE&ARCEC —• S. SVECEVIčSAtJS
Nfi/Sjas Lietuvių—Anglų kalbų žodynai $5.00

(27,000 žodžių, kietuose apdaruose)
Ulinois State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% mokesčių.

............................... . ................. iiim—na—m—

Melai motinai mirus,

LIZAI BULIKIENEI
IR JOS ŠEIMAI,

reiškiame gilių užuojautų. «

L Ir 0.
i. ir L Slavinskai

xUiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiit:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!*
IŠSIRINKITE DABAR — MOKĖKITE VĖLIAU 1

I PETER TROOST 
1 MONUMENT 

COMPANY
I 6440 S. Pulaski Road,
I Chieago, m. 60629

= ČESLOVAS VITKAUSKAS
District Manager

| Tel.: 585-0242 ; 585-0243
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DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. -j- A.
ALEKSANDRAS RIBSKIS

Mfisij mylimas vyras ir tėvelis mirė 1»#7 m, spalio 2» d. 
Dviejų metų mirties sukakti minint už jo siela iškilminKOs šv. Mi
šios btts laikomos sekmadieni, lapkr, 2 d„ t) viii. ryto, šv, Dovy
do bažnyčioje, 3207 So. Emerald Avė., ChicaRoje.

Maloniai prašome gimines, draugus ii- pažįstamus pi-Lsiminti 
velioni savo maldose.

O tu mūsų brandusis, męs tave niekada Testil
tau eutetkia aaaaaą uauiybe.
kurie yra i i'ja uaii

JU
Didžiai nuliūdę ŽMONA BROŠŽl IR SŪNŪS VZTAUTA3 IR 

ALGIMANTAS



B DRAUGAS, šeėtadienla, 1969 nt lapkričio mėn. 1 d.
CHICAGOS ŽINIOS

X Moterų sąjungos 49 kuopa1 
rengia pobūvį sekmadienį, lap
kričio 9 d. sąjungietės Onos Ra 
dausįkienės namuose, 6223 So. 
Albany. Pradžia 2 vai. p. p. Bus 
gražių dovanų ir vaišės. Sąjun- 
gietės kviečiamos atsilankyti ir 
maloniai praleisti laiką.

X Dr. Jadvyga Dubinskienė
neseniai grįžo iš ilgesnės kelio
nes Afrikoje, giliau susipažinu
si su juodojo kontinento politi
nėmis ir ekonominėmis ir sočia 
linėmis problemomis. Neužmirš
tamą įspūdį paliko vienas didžių 
jų gamtos stebuklų — Viktori
jos krioklys, kur vandeninga 
mylios platumo Zambezi upė 
krinta į 400 pėdų prarają, ir vi
same pasaulyje išgarsėjęs Kru- 
gerio Parkas, pilnas įvairiausių 
laukinių gyvulių, laisvai gyve
nančių milžiniškuose plotuose, 
saugomuose nuo pikčiausio žvė
rių priešo — žmogaus. Įdomu 
pastebėti, kad dr. J. Dubdnskie- 
nės (o taip pat daktarų Jurgio 
ir Jono Gurldevičių) tėvas šio 
šimtmečio pradžioje ilgesnį lai
ką gyveno Transvaalio respub. 
lifcoje, iš kurios į Lietuvą grįžo 
prieš pat I-jį Pasaulinį karą.

x JAV LB centro valdyba
i išsiuntinėjo 382 pakvietimus 
mokslininkams ir profesiona
lams, kviesdama juos dalyvauti 
mokslo ir kūrybos simpoziume. 
ITiek adresų dabar randasi cen
tro valdybos kartotekoje.

X Bronius Jonušas, žinomas 
mūsų kompozitorius, nuolat gy
venąs Omathoje, Nebr., buvo 
atvykęs į Chicagą, kur lankė 
savo pažįstamus. Užsukęs į 
“Draugo” redakciją užsakė dien 
raištį dviem savo bičiuliams ir 
dar paliko auką spaudai parem
ti. Nuoširdžiai dėkojame.

X Onos Algininienės radijo 
vaizdelis “Žiemos vargai ir lab
darybė” Alvudo Vaikų teatro 
(dir. akt. Alfas Brinką, pad. Al
dona įSobieskienė) 85-toje radi
jo valandėlėje šį pirmadienį, 
lapkričio 3 d., 7 v. v. Barčus 
Radijo šeimos valandoje. Daly
vauja: Gorėta MSkolaitytė (6 
metų), Rita Noimantaitė (7 m.), 
Antanas Kivėnas (12 m.), Ane
lė Kirvaitytė, Eleonora Kivėnai 
tė, Vladas Navickas ir akt. Al
fas Brinką, šia valandėle Alvu
das pagerbia Balfą ir jo darbuo 
tojus.

X Illinois Lietuvių gydytojų
d-ja paaukojo Mokslo ir kūry
bos simpoziumo išlaidoms ap
mokėti 500 did. Tikimasi, kad 
tuo pavyzdžiu paseks ir daugiau 
organizacinių vienetų. (pr.)

X Jonas Pabedinskas praves 
programą moksle ir kūrybos 
simpoziumo proga įvyketančia- 
me susipažinimo bankete. Sta
liukus aštuoniems žmonėms pra 
šorne užsisakyti telef.; 858-2074.

(pr.)
X Vienintelį lietuvį J. V. Ra- 

chflną Con -Con rinkimuose pa
remti komitetas rengia “Cociktail 
Party”, sekmadienį, lapkričio 
9 d., 5—8 vai. Gold Coast Inn, 
71 Street & Maplevvood. Dėl in
formacijos ir (bilietų galima 
kreiptis pas J. Bacevičių, 6455 
So. Kedzie, C. Oksą 779-0362, 
J. Lack 476-5963, P. Žumbakį 
737-5026. Bilietus bus galima 
įsigyti ir prie įėjimo, š (Sk.)

X “Hi fi stereo sistema ant 
ratų”: AM-FM radijas, auto
matinis patefonas, garsiakalbiai
ir vieta plokštelėms _  viskas
ant gražaus staliuko. Gradins
kas, 2512 W. 47 St., FR 6-1998.

(sk.)
X Worcesterio, Mass. Lietu

vių Labdaringa D—ja “Maironio 
Parkas” atsiuntė Lietuvių Fon
dui $600.00, padidindama savo 
įnašą iki $1,000.

Waterbury gyv. Mykolas ir 
Veronika Lisauskai įsijungė į 
Lietuvių Fondo narių eiles su 
$100.00 įnašu. Tarpininkavo 
Waterburio LF įgaliotinis Jonas 
Brazauskas. LF adresas: 6643 
S. Maplew6od Avė., Chicago, 
DL 60629. (pr.)

X Marijonų bendradarbių
Ohicagos apskr. žaidimų popietė 
įvyksta šį sekmadienį, lapkričio 
2 d., vienuolyno svetainėje. Pra 
džia 2 vai. Įėjimo auka 1 dol. 
Braižome gausiai dalyvauti, nes 
bus proga linksmai laikų pra
leisti, pažaisti, laimėti daug ir 
gerų dovanų ir pasivaišinti. Gau
tas šio .pobūvio pelnas skiria
mas marijonų spaudai paremti.

X Inž. Eugenijus Bartkus, 
Alfos valdybos pirmininkas, pra 
leidęs savaitę laiko atostogose, 
grįžęs aktyviai įsijungė į Alto 
veiklą. E. Bartkui paskutiniu 
lailku ypatingai dažnai reikia 
palaikyti ryšius su Washingfconu 
Voice of America ir kiltais reika
lais.

X Tautinis šokis — lietuvių 
kultūros graži ir didelė dalis. 
“Grandies” tautinių šokių gru
pė, jau eilę metų tą lietu,vių 
kultūros dalį skleidžia ir puose
lėja ne vien tik lietuvių tarpe, 
bet ir kitataučių. “Grandis”, 
vadovaujama Irenos Smieliaus- 
kienės, atstovauja Chicagos lie
tuvius šį savaitgalį, šeštadienį 
ir sekmadienį (lapkričio 1 ir 2
d. Navy Pier_ “Holiday Folk
Festival.”). Programa prasidės 
7:20 vai. vak. Visi lietuviai kvie 
čiami.

X Laima Underytė ir Ramū
nas ITnderys, Chicagos Studen
tų ateitininkų draugovės nariai, 
išpildys programą susipažinimo 
'bankete, kuris įvyks mokslo ir 
kūrybos simpoziumo proga.

X Kun. dr. J. Prunskis ,pa
kviestas vadovauti informacijai 
ruošiant ateitininkų jubiliejinį 
kongresą Chicagoje.

X Cicero Jūrų Saulių Kuopa
“Klaipėda”. lapkr. 8 d. šeštad., 
rengia savo tradicinį “švyturio” 
halių, B. Pakišto svetainėje, 
3800 S. California. Bus įvairi 
programa, dovanos, vakarienė 
ir kiti paįvairinimai. Pradžia 
7:30 v. v. Šokiams gros B. Pakš
to orkestras. Įėjimas su vaka
riene 5 dol. Dėl vietų kreiptis į
S. Bernatavičių tel. 863-2703. 

Cicero Jūrų šaulių K-pa 
“Klaipėda”

(pr.)
X Ieškoma moteris prižiūrė

ti valką. Skambinti _ 737-2955.
(ak.)

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

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

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. 
SHO 8734. (sk i

į
X Chicagos Senasis Britani

jos Lietuvių klubas, lapkričio 
15 d., 7:30 v. v., B. Pakišto 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 Liberty Tailoring and 

Cleaning Service (Adolfas Na- 
ma juška), 1403 S. 49 Court, 
Cicero, IIL, 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.)
Moteriai (pensininkei) reikalingas 
švarus 2-3-jų kamb. butas su vo
nia (ne rūsy), Marąuette, Brighton 
ar Gage pk. apyl. Rašykit iki 
lapkr. 8 d. Draugas Adv. 8773, 
4545 W. 63rd St, Chicago, III. 
60628 (Bk.į

Kenoshos . Racine LB apylinkės suruošto Jaunimo talentų vakaro programos dalyviai spalio 12 d. Kenosho- 
je. Iš k. į d.: pirmoje eilėje: Sandra Suduikytė, Juli ja Kristina Bardauskaltė, Viktorija Kleinotaitė, Vita 
Paukštelytė; antroje eilėje — Ramutis Pliūra, Vytas Mačiukevičius, Stanley Seianas, Marytė Jaraitė, Sue- 
lyn Seianas, Bronė Pliūraitė; trečioje eilėje — Silvia Upenieks, Dalia Augaitytė, Bernadeta Braciutė, Indrė 
Baužaitė, Cynthiann Seianas, Liudas Kuliavas ir Viktoras Petroliūnas.

IŠ ARTI IR TOLI
J A. VALSTYBĖSE

— A. a. Adomas Smetona mi
rė Brooklyne, N. Y., spalio 20 
d. Brooklyno veteranų ligoninėj, 
sulaukęs 54 metus. Adomas Sme 
tona, buvusio Lietuvos preziden
to brolio, Motiejaus sūnus. Mo
tiejus mirė 1964 m. Jis turėjo 4 
sūnus. Trys iš jų jau yra mirę: 
Adomas, Kazimieras ir Albinas. 
Liko gyvas tilk Frank Smetona. 
A. a. Adomas Smetona puikiai 
kalbėjo lietuviškai, nors 
gimęs Amerikoj. Frank (Soneto-1 
na, su kuriuo teko kalbėti tik' 
telefonu, taip pat gerai kalbai 
lietuviškai. | sas ir telefono numeris, šūkius

siųsti šiuo adresu: Konkursui, 
- Sudegino bažnyčia "mor- 31532 Groesbeok (M_97) Hwy, 

gičius”. Šv. Onos parapijos pa- Fraser Mich 4g026 
rapiečiai, Luzeme, Pa., spalio
19 d. specialiomis iškilmėmis su i — Papildytas L. Žurnalistų 
degino bažnyčios “morgičius”. i s-gos centro valdybos sąstatas. 
Ta proga pagerbė ilgametį kle- D. Ž. S-gos centro valdyboje at- 
boną ir narnos bažnyčios staty- siradus daugiau darbo, į centro 
toją kun. Viktorą šdmkonį. įPra valdybą pakviestas sekantis 
kalbą pasakė buvęs tos parapi- valdybos kandidatas inž. Jonas 

Gaižutis, gyvenantis Detroite. 
Dabar centro valdybą sudaro: 
Vytautas Alantas, Vladas Min
gėla, Antanas Gintneris, Alfon
sas Nakas, Pranas Turūta, Jo

jos vikaras, dabar kariuomenės 
kapelionas kun. kapitonas Leo
nardas 'Sabalis, kuris šiomis die
nomis paskirtas į Vietnamą.

— Pratęstas šūkių konkur
sas. L. Žurnalistų s-gos centro'nas Gaižutis ir Vladas Selenis,
valdyba buvo paskelbusi kon
kursą dviem šūkiams sugalvoti: 
vieną 'liečiantį išeivijos spaudos 
kovą dėl Lietuvos vadavimo, fci- 
tą — dėl lietuvybės išlaikymo 
svetur. Už geriausius šūkius 
valdyba skyrė dvi premijas po

X Kun. Vac. Martinkus, Pro- 
vidence, RI, iir šiuo kartu, kaip 
ir kiekvienais metais pratęsda
mas prenumeratą pridėjo 5 dol. 
auką. Dėkojame.

X “Trečiasis sekretorius”, 
pasirašytas Jūratės slapyvar
džiu, yra 8-sis “Draugo” roma
no konkursui atsiųstas rankraš
tis.

X Kun. dr. Jonas Kubilius,
SJ, kuris ilgesnį laiką studijavo 
apie narkotikus ir jų veikimą, 
buvo nuvykęs į hipių įgyvenamą
sias vietas, lankė juos ligoninė
se, šį šeštadienį, 8 vai. v. Lietu
vių Forumo radijo programoje 
kalbės tema: “Narkotikai, pasi
metęs mūsų dienų jaunimas — 
hipiai”. Radijo stotis WXRT- 
FM, 93. 1. Skambinti 445-6842.

Lietuvių Fondo taryba posėdžiauja. Posėdis įvyko š. m. spalio 26 d. Chi
cagoje, Jaunimo centre. Nuotraukoje posėdžiautojų dalis. Iš k.: dr. A. 
Razma. dr. K. G. Balukas, inž. V. Naudžius, H. G. Dąras, agron. A. Šan- 
taras, agron. J. Sadūnas, K. Grina, S. Raudonas, dr. V. Šimaitis, inž. V. 

Kamantas ir K. A. Girvilas- Nuotr. V, Noreikos

40 dol. Konkurso terminas bai
gėsi spalio 1 d.

Centro valdyba spalio 26 d. 
peržiūrėjo 17 autorių 60 šūkių, 
visiškai tinkamo premijavimui 
nerado. Todėl c. valdyba nuta
rė konkurso terminą pratęsti
iki 1970 m. balandžio 1 d. ir , ,
premijas už abu Sūkius pakelti Argentinoje, tar pasirodė tele- 
« 50 dol. Pageidaujama, kad kart« 3U »«”certals, vėliau
šūkiai būtų kiek galima trum
pesni. šūkių konkursas slaptas.
ISiunčiiaint šūkius į laišką įdėti . v. t ^Ąn 

bUV° atskirą laiškelį su užrašytu ant Į ^tuntaučių tarpe. 1948 m. emi
jo slapyvardžiu, o viduj turi' ®mvo l Argentiną, kur taip pat 
būti įrašyta tikra pavardė, adre įraukė { murikahnę veidą.

KANADOJ
— Išganytojo Evangelikų 

Liuteronų lietuvių parapijoje 
Toronte, lapkrič.o 28—29 d. ruo
šiama Lietuvių evangelikų šei
mos šventė, ryšium su LB pa
skelbtais šeimos metais. Į šią 
šventę kviečiami visi šiaurės 
Amerikos lietuviai evangelikai. 

Programoje numatyta: susi-
pažinimo vakaras; keturios pa-'Čelna, dr. Alfonsas G rinkus,
skaitos temoje “'Lietuviška kri
kščioniška šeima moderniame
kontefcste;” kalbės tėvas, mo- nys, Povilas Budrys, Antanas
tina ir vaikas bei kunigas; Jau
nimo bei senimo simpoziumas— 
“Praraja tarp jaunimo bei se
nimo, tikra ar išgalvota?” Iškil
mingos pamaldos, banketas ir
t. t. Registracijos bei nakvynės 
reikalais kreiptis į suvažiavimo 
rengimo komiteto pirmininkę 
Gerdą Tarvydienę 65 Botany 
Hill Rd. Scarborougt, Ontario, 
Canada. Suvažiavimo pagrindi
nė programa įvyks Išganytojo 
Ev. Liuteronų lietuvių bažnyčio 
je (Redeemer Bv. Lutheran 
Church) 1691 Bloor Street West

(Bloor ir Indian Rd. gatvių kam 
pas) Toronto 9, Ontario, Cana
da.

ARGENTINOJE
— Andrius Kuprevičius Argen 

tinos lietuviams pažįstamas, nes 
nuo 1948 iki 1953 m. gyveno

.dirigavo “Dainos” ansamblį, su
ruošdamas taip pat keletą kon
certų su šiuo choru lietuvių ir

1953 m. persikėlęs į Š. Ameri 
ką, aplankė įvairius šio krašto 
miestus ir Kanadą su koncertais 
kaip solistas su žymiausiais vie
tos simfoniniais orkestrais. A. 
Kuprevičius yra Clevelando 
Music School Settlement piano 
klasių direktorius Kuprevičius 
davė vieną koncertą Bue
nos Aires mieste spalio 7 d. Au
la Magna salėje. Į koncertą su
sirinko rinktinė lietuvių publika, 
(kuriai šis koncertas buvo tikra 
dovana.

VOKIETIJOJ
-— Pabaltiečių - Vokiečių drau 

gija, kurios būstinė yra Muen
chene surengė Studijų dienas 
Lueneburge nuo 9—12 spalio.

— Lietuviai skubiai ir gražiai 
kuriasi Vokietijoj pirkdami na
mus; tvarko savo butus, sody
bas, stengiasi galvoti, kad rei
kia taupyti savo vaikams ir 
padėti savo giminėms, gyvenau 
tiems vargingiau. Taip jau pasi 
statė nuosavus namus Liudvikas

Gustavas Radtke, Liudvikas Jan 
kauskas - Stefaniw, Jonas Rea-

Kairys, dr. Aleksandra šiliny- 
tė, Petras Simanavičius, Beno- 
nas šikšnius, Jonas Breskys, En 
drius Grimas, Evaldas Grovas, 
Pranas Diegus, Julius Gucaitis, 
Vladas šilinskas, Vytautas Lis- 
tanderis, Juozas Vagneris, Jo
nas Alekna, Jeronimas Šiaušys, 
Juozas Kučinskas, inž. Kaltinis, 
Štarkutis, Kyzelbachas, Česlo
vas Jakaitis, Elena Drasdaus- 
fcienė, Petras Ovara, Macaičiai, 
įderinamai, Simonai, Ona Tiede- 
manienė, Pranas Rimkus, Tri- 
nukas Česlovas, šapaičiai, An
drius Šmitas, Petras Ragaza, 
Bronius Tumas, Adolfas Jurge
laitis, Vladas Norgėla, Kazys 
Jucys.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
_  SusJs'eldmo nelaimių skai

čius okup. Lietuvoje nuolat au
ga. Panevėžio rajone 1968 m. 
per 8 mėnesius įvyko 26 avari
jos, o šiemet per tą patį laiką 
jau 38-ios. Pasvalio rajone — 
36 avarijos; žuvo 13 žmonių. 
Daugiausia nelaimių įvyksta su 
motociklais. Per 8-ius š. m. mė
nesius motociklų vairuotojai tu
rėjo 490 avarijų; iš jų 248 mo- 
bociklistal buvo neblaivūs.

STOJA Į SENATORIUS

Adlai Stevenson UI, Illinois 
valstijos iždininkas, turįs rezi
denciją Chicagoje, pranešė, kad 
stoja kandidatu į JAV-ių sena
torius demokratų partijos sąs
tate. Jis sako, ikad džiaugtųs ga
vęs mero Richard Daley palai
minimą. „

TARPTAUTINIŲ FILMŲ 
FESTIVALIS

Penktas tarptautinių filmų 
festivalis įvyks Chicagoje nuo 
lapkr. 8 iki 20 d. Filmų rodymai 
Lr paskaitos ibus Village teatre, 
1548 N. Clark St.

ANGLŲ KALBIOS PAMOKOS
Norį pramokti angliškai, gali 

tai padaryti televizijos pagalba. 
Televizijos stotis WBBM (ka
nalas 2) kasdien, išskyrus sek
madienį, transliuoja pamokas 
nuo 6:30 iki 7 v. ryto.

TV MAŽIEMS VAIKAMS

Švietimo televizijos stotis 
WTIW (11-tas kanalas) lapkr. 
10 d. pradės transliuoti specia
lias programas pritaikintas 
priešmokyklinio amžiaus 3—5 
metų vaikams. Programos bus 
matomos 9 vai. ryto ir 3:30 po 
piet, kasdien, išskyrus šeštadie
nį ir sekmadienį.

Jonas Bagdonas. “Lituanus” žurnalo redaktorius - koordinatorius, kal
ba televizijos programoje apie žurnalo reikalus, kai jo sūnūs Raimun
das 4.5 metų ir Paulius 1.5 metų stovi prie televizijos aparato ir klau
sosi tėvelio kalbos. Netrukus iš spaudos išeisi antras ir trečias Lituanus 
žurnalo numeriai ir baigiama paruošti medžiaga ketvirtajam.

NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuve
IR SIUVYKLA, 185 No. Wabash (kampas Wabash 
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 tel. 263-5826 ir bute 677-8489- 

Kalbame lietuviškai.

gHEALTHY FOOD RESTAURANT
“ LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnuhe 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

TRADICINIS OPEROS 
BALIUS

Lapkričio men. 15-tę dieną
PERSONALITY LODGE SALEJE 

4740 South Cicero Avenue

Programą išpildys OPEROS CHORAS

Šokiams gros L. BICHNEVIČIAUS orkestras.

Bilietai gaunami MARGINIUOSE, 2511 West 60t.h St. 
Telef. — PRospect 8-4585

Vietas rezervuoti pas STEFANIJA LAŽAUSKIENĘ, 
Telef. — 582-9391 

STALAI — 10 ŽMONIŲ
AUTOMOBILIAMS PASTATYMO AIKŠTE

DON GIOVANNI

Radijo stotis WFMT 98.7 FM 
bangomis lapkr. 0 d. 3:30 po 
piet transliuos Don Giovanni 
operą.

STATO ORATORIJĄ
Chicagos universiteto Rocke- 

fellerio koplyčios choras, su Chi 
cagos simfoninio orkestro paly
da, lapkr. 9 d. 3:30 po piet sta
to Mendelssohno oratoriją — 
Eliją. Koplyčia yra prie Wood- 
lawin ir 50-tos. Spektaklį diri
guoja Richard Vikstrom.

LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ 
EILĖSE

Narių susirinkimas kviečia
mas trečiadienį, lapkričio 5 d., 
8 v. v. Dienotvarkėje: Illinois 
Konstituciniai rinkimai. Narys 
J. Rachunas yra kandidatu iš 
27 distrikto lapkričio 18 d. rin
kimuose. Lygos metinis banke
tas įvyks gruodžio 7 d. Bilietus 
jau galima bus gauti. Jaunųjų 
respublikonų reikalai. Pirminiai 
rinkimai kovo 17 d., distriktų, 
apskrities ir valstijos kandida
tai bus renkami. Peticijos turi 
būti . įteiktos gruodžio 8 d.

Po susirinkimo užkandžiai. 
Svečiai labai laukiami narių su
sirinkimuose. K.

S


