
TELEPHONE LUdlon 5-9500

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

VOL. Lili Priee 10 c. ŠEŠTADIENIS, SATURDAY, L AFKRIC1O, NOVEMBER 15, 1 969 Kaina 10 a Nr. 268

KATALIKAI
PASAULY

Demonstrantai 
įžeidžia žuvusius 
ir nužudytuosius

r

i

Kardinolo Slipyj sukaktis
ROMA. — Vyriausias ukrai

niečių katalikų vadovas kard. 
Juozapas Slipyj mini 30 metų 
sukaktį, nuo jo paskyrimo Lvovo 
arkivyskupu. 1892 metais Ukrai
noje gimęs kard. Slipyj, 1939 m. 
popiežiaus Pijaus XII-jo buvo pa
skirtas Lembergo (Lvovo?) arki
vyskupo Septyckyj padėjėju ir 
įpėdiniu. 1944 metais sovietų ar
mijai okupavus Ukrainą, sekan
čiais metais arkiv. Slipyj, kartu 
su kitais Ukrainos katalikų vys
kupais ir daugybe kunigų, buvo 
suimti ir pasmerkti sunkiesiems 
darbams Sibiro koncentracijos 
stovyklose. Aštuoniolikos metų 
laikotarpyje arkiv. Slipyj išgyve
no visas nelaisvės kančias ir bu
vo gundomas užimti aukštas baž
nytines pareigas rusų ortodoksų 
Bažnyčioje atsisakant paklusny
bės Romos katalikų Bažnyčiai. Ar 
kivyskupas Slipyj liko ištikimas 
savo tikėjimui ir Šv. Tėvui ir sa
vo pavyzdžiu stiprino kenčian
čius brolius bei tikinčiuosius. Po
piežiaus Jono XXIII-jo pastango
mis arkivyskupas Slipyj 1963 m. 
buvo pakeltas kardinolu ir da
bar rūpinasi laisvajame pasauly
je gyvenančių dviejų milijonų uk 
rainiečių katalikų dvasiniais rei
kalais. Romoje kardinolas Slipyj 
įkūrė ukrainiečių katalikų Šv. 
Klemenso universitetą, pastatė 
naują katedrą ukrainiečių pamal 
doms ir atgaivino Ukrainos ka
talikų mokslo draugiją, kuri lei
džia svarbių mokslinių veikalų se 
riją.

Staselės vienuolės Prancūzijoj
PARYŽIUS. —Daugiau negu 

trys tūkstančiai prancūzų seserų 
vienuolių dalyvavo tautiniame 
Prancūzijos katalikų parapijų re 
Ilginio ugdymo unijos kongrese 
Paryžiuje. Šalia religijos mokymo 
parapijų mokyklose, kongrese 
buvo svarstytos galimybės dar 
plačiau įjungti seseris vienuoles į 
katalikų parapijų sielovados dar 
bu,’’ •

Nori nugalėti 
rasinius skirtumus

SOUTH BEND. — Amerikos 
katalikų Bažnyčia vis platesniu 
mąstu siekia nugalėti rasinius 
skirtumus ir diskriminaciją. Pas
kutiniu metu katalikų universite 
tas Indianos valstijoje universite
to administracijos vadovybėn pa
kvietė civilinių teisių žinovą neg
rą Bayard Rustin, ilgą laiką bu
vusį Amerikoj nužudyto negrų 
vado pastoriaus Martin Luther 
King teisiniu patarėju.

Nauja vyskupija Jugoslavijoj
Belgradas-Roma. — Popiežius 

Paulius VI-sis Jugoslavijoje į- 
steigė naują katalikų vyskupiją 
Prizem mieste. Naujoji vyskupi
ja apima Kosovo autonominę sri 
tį esančią prie Albanijos sienos, 
ir kurioje gyvena nemaža alba- 
niečių. Albaniečių dvasiniams 
reikalams aptarnauti Šv. Tėvas 
naujai vyskupijai paskyrė atskirą 
vyskupą pagelbininką Nicola 
Prela.

Griežtas
“Chicago Tribūne” vedamasis

WASHINGTONAS. — Prieš 
Vietnamo karą nusistatę komu
nistai ir kiti šiaip neatsakingi 
asmenys ruošia demonstracijas. 
Kaip “Chicago Tribūne’’ dien
raštis vakar dienc3 vedamaja
me rašė, tokios demonstracijos 
yra už bežmoniškus komunis
tus, kurie netoli Hue nužudė 
3,000 civilių, kurie yra prara
dę bet kokj žmoniškumą. Pa
sak vedamojo, moratoriume jau 
yra tie žuvusioji, tačiau de
monstrantai neina su tais nu
žudytaisiais, bet eina su jų žu
dikais.

Skaitytojų laiškuose labai 
daug pasisakymu, kad tai to
kios demonstracijos tautos gė
da, gi žuvusio kapt. Luster mo
tina pareiškė, kad demonstran
tai yra už laisve žuvusiom nie
kintojai. Žvdė Gantž “Chicago 
Today” laikraštyje gėdina tuos 
žydus, kurie dabar dalyvauja 
demonstracijose, o tuo tarpu jie 
verkė išvydę laisvosios Ameri
kos laisvės statulą.

Chicagos dienraščiai 
smerkia Sov. Rnisiję

Tiesa kelianti paniką Sovietijoj
CHICAGO. — Trys Chicagos 

dienraščiai vakar dienos laido
je įsidėjo piktus pasisakymus 
prieš Maskvą, kuri persekioja 
rašytojus. Tai lietė rašytojo 
Solženycino išmetimą iš rašy
tojų sąjungos. Chicago “Sun 
Times” vedamajame “Narsus 
rusų rašytojas’’ cituoja rašyto
jo žodžius, kad už tiesą jis mir
ti nebijo. Chicago “Daily News” 
vedamajame “Literatūros kriti
ka Rusijoje”, rašo, jog Rusija 
bijo, kad pasaulis nesužinotų 
apie nusikaltimus prieš milijo
nus. “Chicago Today” vedama
jame “Tiesa kelia paniką So
vietijoj”, rašo, kad rašytojų 
persekiojimai liudija apie žiau
rų gyvenimą Rusijoj labiau, 
negu jų parašytos knygos. “Chi 
cago Tribūne” gi paskelbė ve
damąjį, smerkiantį vadinamus 
taikos šalininkus, kurie demon
struoja už žudikus.

Knygos Ispanijoje

MADRIDAS. — Pagal pasku
tinius statistikos duomenis 1968 
metais Ispanijoje buvo išleista 
daugiau negu 12,000 naujų kny
gų bendru 94 milijonų egzemp

liorių tiražu. Pirmoje vietoje sto
vi literatūros ir socialinių moks
lų veikalai, gi trečią vietą užima 
religinio turinio knygos su 1,094 
leidiniais.

• ate

Stačiatikiai Sovietuose

Maskva: Jugoslavijos spaudos 
atstovų pranešimu, dabar Mas
kvoje dar veikia apie 40 rusų 
provoslavų bažnyčių, kuriose lei
džiama reguliariai ar atskirais 
atvejais laikyti pamaldas stačiati
kiams. Kiekvienos provoslavų pa
rapijos materialinius reikalus 
tvarko dvidešimties parapijiečių 
komitetas, kurio darbus peržiūri 
valdžios pastatyti atstovai. Ypač 
griežtai žiūrima, kad nebūtų nu
sikalsta 227 sovietų konstitucijos 
paragrafui, kuris draudžia bet 
kokią religinę veiklą jaunimo tar

pą, J
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Apollo 12 astronautų vienas svarbiausių uždavinių bus .patikrinti ir svarbiausias dalis gražinti 1967 m 
balandžio 19 d menulyje nuleisto Surveyor 3 aparatą, kuris siuntė į žemę nuotraukas. Astronautai Char- 
es Conrad ir Alan Bean, kaip matyti situaciniame vaizde, ima tas reik'imingas Surveyor dalis, kurio migi- 
ja į menuli kainavo 65 mil. dol.

AMERIKOS ASTRONAUTAI SKRIEJA
• l

MENULIO LINK
Nepaisant trukdymų, kelionė prasidėjo ir vyksta gerai

CAPE KENNEDY, Fla. — ronautai nusileis lapkričio 19 
Vakar, nepaisant nepalankios d., trečiadienį, 0:53 vai r., tik- 
gamtos, lietaus ir griausmo, su-. riau — antradienio naktį, tuoj 
sirinkusi gausi minia ir prez.1 po vidurnakčio, nors kitose A-
Nixon į erdves išlydėjo Apollo 
12 tris astronautus j mėnulį. 
Manoma, kad dėl griausmo ga-

merikos vietose dar bus antra
dienio vėlus vakaras. Iš nusi
leidimo prietaiso' išlips lapkri-

lėjo būti lai kurių sutrikimų' čio 19 d. 4:55 vai. r. Į antrąjį 
*r jei jų nebūtų galima patai- pasivaikščiojimą išeis lapkričio 
syti, tai autrr nautams būtų per 19 d. 11:29 vai. r. Iš mėnulio 
daug darbo, vyrai aplėkę žemę išskris lapkričio 20 d. 3:23 vai. 
būtų nuleist, žemėn. ryto. Iš viso vyrai mėnulyje iš-

Apollo 2 ; 30 vala <dų ke- bus 31 ir pusę valandos. Nu- 
lionę į mėnulį išskrido Charles sileia lapkričio 24 d. 2:57 vai. 
Conrad, Richard Gordon ir A- p. p. Iš viso kelionėje vyrai iš-
lan Bean. Pirmieji du astronau
tai yra jau skridę anksčiau, tre
čiasis — pirmą kartą. Astronau 
tas Richard Gordon, 40 metų, 
yra baigęs chemiją Washingto- 
no universitete. Skrido Gemini 
11 erdvėlaiviu. Alan Bean yra 
37 m., laivyno komanderis, ae
ronautikos inžineriją baigęs 
Texas universitete. Skrenda 
pirmą kartą. Apollo 12 koman
deris Charles Conrad, 39 metų, 
skrido Gemini 5 ir Gemini 11. 
Baigęs aeronautikos inžineriją 
Princetone.

Ką jie darys
Jie visi turės parinkt’ uolie

nų, patikrinti anksčiau išmes
tus eksperimentinius prietaisus, 
nufotografuoti naujas mėnulio 
Vietas, patikrinti Surveyor 3 ro
botą. Nusileisti 950 mylių į va
karus nuo Ramybės jūros. Į 
mėnulį išskrido 10:22 vai. r 
Chicagos laiku. Mėnulyje du ast

bus 244 ir pusę valandos. 
Išlydėjo pusė milijono žmonių

Į didžią, istorinę kelionę, liūdi

jančią nuostabius Amerikos 
mokslo laimėjimus ir laisvoje 
pasaulio pranašumą, astronau
tus, be prezidento, jo žmonos 
ir dukros Patricijos, išlydėjo 
500,000 žmonių. Tarp jų ir po
ros astronautų žmonos, gi ast
ronauto Gordon žmona paliko 
Houstone, kaip ji sakėsi, žiū
rėti vaikus ir šeimininkauti. 
Taip pat išlydėjo viceprez. Ag- 
new su žmona, akt. Stewart ir 
šiaip daug žinomų ir mažiau 
žinomų žmonių.

Prezidentas Nixon savo žo
dyje išreiškė džiaugsmą, kad A- 
merika šiandien yra pirmaujan
ti erdvėse.

KATALIKŲ BAŽNYČIOS 

TRADICIJA
VATIKANAS. — Popiežius 

Paulius VI-sis bendroje audien
cijoje iškėlė katalikų Bažnyčios 
tradicijos vertę šių dienų religi-. 
niame gyvenime. Istorinė Bažny-1 
čios tradicija yra buvusi mokyto
ja ir vadovė visų laikų Bažny
čios gyvenime, tą pačią reikšmę 
ji tebeturi ir šiandiena. Niekas 
neturi teisės ją smerkti, kritikuo
ti ar keisti jos nustatytus daly
kus pagal savo asmeniškus nusi
statymus ar norus. Reikalingas re
formas ir pakeitimus tegali daryti

Astronautai Richard Gordon (kairėj) ir Alan Bean su savo šeimomis Hous’ton, Tex. Gordonas čia matyti 
§u įmena ĮSarbara ir šešetą vaikų. Dešinėje Rean su žmona Sue ir sūnumi, 13 ja, ir dukra 6 m. ......

tik pati Bažnyčia, jos atsakingr 
vadovybė, kaip tai dabar ir daro 
ma pagal Vatikano II-jo susirin 
kimo nutarimus.

Šv. Tėvo žodis jėzuitams

Atskirą žodį Šv. Tėvas tari 
gausiem Ispanijos ir Pietų Ame 
rikos jėzuitų provincijų vadovan 
ir vienuolynų viršininkams, susi 
rinkusiems Romoje. Paulius VI 
sis aukštai įvertino jėzuitų veikli 
taip ištikimai per keturius šimt 
mečius gynusiems ir platinusien 
krikščionybės vardą. Jėzuitų vie 
nuolija — pareiškė popiežius — 
parodžiusi tiek uolumo ir ištiki 
mybės katalikybei po Tridenti 
susirinkimo dar daugiau galės p 
siekti vykdydama Vatikano II-ji 
Susirinkimo nutarimus rendga 
ma naujas kunigų kartas, ugdy 
dama moksleivius ir studentu 
bei veikdama visose kultūros sri 
tyse, o ypač socialinėje srityje rū 
pindamosi labiausiai globos i 
pagalbos reikalingaisiais.

— Vliko pirm. dr. J. K. Va
liūnas lapkričio 7 d. surengė pie 
tus Ukrainos prez;dentui Livic- 
kiui, kuris, atvykęs iš Vokie
tijos, buvo apsistojęs New Yor
ke. (E.

• New Yorko miesto biblio
teka gavo amerikiečio rašytojo 
O’Neill retų laiškų. Jau miręs 
dramaturgas buvo gavęs Nobe
lio premiją.

KANADA NIEKADA 
NĖRA PRIPAŽINUSI

LIETUVOS OKUPACIJOS
Ministerio pirmininko Trudeau įstaigos raštas

KANADA. — Kanados Lie
tuvių bendruomenės Hamiltono 
apylinkės valdybos sekretorius 
gavo tokį laišką iš Kanados mi
nistro pirmininko įstaigos:

“Ministro Pirmininko Įstaiga. 
Ministro pirmininko kabinetas. 
Ottawa (4). 1969 m. rugsėjo 
16 d.

“Mielas p. Lesevičiau,
Ministro pirmininko vardu 

norėčiau patvirtinti, kad Jūsų 
laiškas, pasirašytas ir Jūsų pir
mininko, yra gautas, ir norė
čiau padėkoti už atkreipimą jo 
dėmesio į pareiškimą, kuris bu
vo priimtas neseniai Hamiltone 
įvykusioje 15-je Kanados Lie
tuvių Dienoje.

Leiskit man Jus patikinti, 
kad to pareiškimo turmys yra 
atidžiai įsidėmėtas.

Kaip žinote, Kanados vyriau
sybė visada pripažįsta, kad Bal
tijos valstybių apsisprendimo 
byla verta paramos ir, kad Ka
nada niekad nėra atšaukusi ne
priklausomos Lietuvos Respubli

kos de jure pripažinimo.
P. Trudeau vertina tokį Jūsų

atsikreipimą į jį.
Nuoširdžiai Jūsų

(pasirašė)
Henry Alan Lawless, sekretor.”

(Elta)

Vyskupų komisijų 
atstovų posėdžiai

ROMA.—Tikėjimo Doktrinos 
kongregacijos iniciatyva šiomis 
dienomis Romoje buvo susirinkę 
įvairių tautų, kurių tarpe ir Lie
tuvos, vyskupų konferencijų į- 
steigtų komisijų tikėjimo reika
lams svarstyti atstovai. Posėdžiuo 
se buvo aptarti atskirų teologinių 
komisijų santykiai su vyskupais 
ir vyskupų konferencijomis, su u- 
niversitetais ir kunigų seminari
jomis, su teologais ir kitais moks
lininkais, bei su leidyklomis, ku
rios leidžia religinius bei teologi
nius veikalus.

AMERIKIEČIAI REMIA 
VYRIAUSYBE

WASHINGTONAS. — Užva
kar prez. Nixon netikėtai atėjo 
j kongreso rūmus, kur išreiš
kė padėką kongreso nariams, 
kurie remia jo politiką Vietna
mo atžvilgiu. Jis pastebėjo, kad 
1947 m. krašte prie prez. Tru- 
mano buvo taipgi baimės, kad 
politika gali padalinti kraštą, 
nes respublikonai kontroliavo 
kongresą, o prezidentas buvo 
demokratas, tačiau kaip tada, 
taip ir dabar, tenka pasakyti, 
kad kai reikia spręsti krašto 
laisvės ir už ją mirštančių karių 
reikalus, tada nekalbame kaip 
demokratai ar respublikonai, 
bet kaip amerikiečiai. Šie žo
džiai iššaukė kongreso narių 
milžiniškas ovacijas.

Prezidentas pastebėjo, kad 
ateinančių poros mėnesių laiko
tarpyje galima tikėtis taikos 
atžvilgiu Vietname pažangos, ta 
čiau tai turės būti taika, kuri 
palaikys taiką ne tik Pacifike, 
bet visame pasaulyje. Preziden
to kalba buvo pertraukta tre
jetą kartų pritariančiais ir il
gais plojimais. Iš kongreso 432 
narių, 300 pasirašė prezidentą 
remiančią rezoliuciją gi 59 se
natoriai, 22 iš jų demokratai, 
pasiuntė rezoliuciją j Paryžių 
delegacijos pirm. Cabot Lodge, 
kad jie visi pritaria prez. Nixo- 
no planams.

Viceprezidentas 
prieš neobjektyvią televiziją

Viceprez .Spiro Agnew, kal
bėjęs Des Moines, papeikė JAV 
televizijos tinklus, kaip jie blo
gai perduoda žinias ir, kad pre
zidento Nixono kalbos, kuriai 
jis ruošėsi savaitėmis, neperda
vė kaip reikiant kraštui, o nuo
trupomis ir su pastabomis ko
mentatorių, ne ką prezidentas 
pasakė, bet ką, jų nuomone, 
turėjo pasakyti. Iš viso daugiau 
dėmesio skiria televizijos tink
lai Vietnamo karo kritikams ne
gu vyriausybei. Nepatenkinti 
televizijos tinklų pareigūnai pa
brėžė, kad, esą, viceprezidentas 
tokia kalba paneigiąs spaudos 
ir televizijos laisvę. Gi viceprez.

Agnew išreiškė nuomonę, kad 
televizijos tinklai perduodami 
žinais, turi būti daugiau objek
tyvūs ir teisingi Amerikos gy
ventojų požiūriu ir turi duoti 
teisingą, o ne iškreiptą vaiz
dą. Kiek mes demonstrantų jr 
triukšmadarių turėtume, kalbė
jo viceprezidentas, jeigu šie ne
žinotų, kad jie nepateks tele
vizi jon. Kiekvienas Amerikos gy 
ventojas turi teisę nesutikti su 
prezidentu, bet ir prezidentas 
turi teisę turėti tikrą su- jį rin
kusiais gyventojais ryšį. Vice
prezidento kalbą šiltai sutiko 
daugelis jau anksčiau skelbusių, 
kad televizija perdaug ryškina 
mažus triukšmadarius, o ne ra
mias ir pozityvias demonstra
cijas.

Ros3 Perot, 39 m., Texas milijo
nierius, apmokėjo 100 didžiulių 
skelbimų Amerikos laikraščiuose, 
kuriuose jis kviečia tautą vienin
gai remti prez. Nixono politiką.

Kalendorius

Lapkričio 15 d.: šv. Albertas, 
šv. Kolumbą, Vaidila, Norda.

Lapkričio 16 d.: šv. Edmun
das, šv. Gertrūda, Aiškutis, Ty- 
da.

Lapkričio 17 d.: šv. Grigalius, 
šv. Viktorija, Getautas, Gilvi- 
nė.

Saulė teka 6:38, leidžias 4:21. 
Oras

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien šaltoka, temperatūra že
miau 30 L• 4T
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Richmond Hill, N. Y.
AUKSINĖ STRIJAUiSKŲ VE

DYBINIO GYVENIMO 
SUKAKTIS

Jonas ir Petronėlė Mačinskaitė 
Strijauskai, gyv., .91-12 117-th St. 
Richmond Hill N. Y. lapkričio

SAS SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJOS

1. SAS suvažiavimas ragina 
draugoves bent kartą metuose su
ruošti meno, literatūros ar dra
mos vakarą pagal savo išgales. 
Ateitininkai turėtų reikštis, kaip 
lietuviškos kultūros išlaikytojai 
ir jos tęsėjai.

2. Studentų ateitininkų yra ne 
tik Šiaurės Amerikoje. Suvažia
vimas ragina SAS narius palaiky
ti artimus ryšius su studentais ki
tur asmeniškai irper valdybas.

3. Studentų ateitininkų sąjun
ga susideda iš studijuojančių stu
dentų. Tačiau, mūsų eilėse ma
tosi daugumoj bakalauro laips
niui besiruošią studentai. Reikė
tų dėti pastangas, kad daugiau 
įsijungtų magistro ir doktorato 
laipsniui besiruošiančių studen
tų.

4. SAS suvažiavimas skatina 
SAS valdybą ištirti galimybes 
tarp-organizaciniams santykiams 
su kitdmis lietuvių studentų or
ganizacijomis.

5. Kadangi SAS veikia išeivijo
je ir kadangi kitų pavergtų tau
tų- jaunimas panašiai veikia, su
važiavimas' ragina, kad SAS už
megztų ryšius su kitataučių kata
likiškom organizacijom, pvz. lat
vių katalikų studentų organiza
cija Gintars.

6. Suvažiavimas ragina drau
goves ir SAS valdybą ruoštis Ju
biliejiniam at-kų kongresui ir ati

7. Suvažiavimas skatina SAS 
valdybą susisiekti su PLB ir JAV 
LB valdybomis, ir galimybėms 
esant, prisidėti prie antrojo pa
saulinio lietuvių jaunimo kongre
so suruošimo.

8. Kadangi daug studentų atei
tininkų priklauso Lietuvių stu
dentų sąjungai, suvažiavimas ra
gina studentus ateitininkus dau
giau rūpintis jos veikla.

9. Suvažiavimas ragina, kad 
draugovių susirinkimai būtų už- 
rekorduojami. Šie užrekordavi- 
mai turėtų būti prisiųsti SAS val
dybai, kuri sudarytų juostelių ka
talogą. Jis būtų prieinamas vi
soms draugovėms, ypatingai cen
tro draugovės nariams.

10. Pasisakydamas už religinę 
laisvę ir matydamas konkretų rei
kalą, suvažiavimas ragina SAS 
valdybą parašyti laišką astronau
tams, kuriame paremtų astro
nautų teisę skaityti šv. Raštą ei
nant astronautų pareigas.

11. Suvažiavimas skatina SAS 
valdybą padėkoti Immaculate žur 
nalui už jo liepos-birželio leidi
nį pavadintą “Captive Nations 
Issue”. Čia reikia pabrėžti, kodėl 
tokie leidiniai yra aktualūs ir 
pageidaujami.

SAS valdybą sudaro: pirm. An 
tanas Razgaitis, vicepirm. Paulius 
Alšėnas, sekr. Birutė Balčiūnaitė, 
ižd. Kazys Razgaitis, SAS-SIS re
daktorius Vytautas Kliorys, ad-

Jonas ir Petronėlė Strijauskai

mokslus, Raimundas Šilkaitis apie 
Illinois universitetą (Circle) — 
chemiją, Vytautas Narutis, IIT 
— chemiją, Rimas Čepulis, 
Notre Dame universitetą — hu
manitarinius mokslus, Jurgis Bra
dūnas apie De Paul universitetą 
ir biologiją. Po studentų prane
šimų buvo pertrauka, kada kiek
vienas galėjo pakalbėti atskirai 
su studentais apie mokslus, uni
versiteto aplankymą. Po kiek 
laiko, visi susibūrėme ir padaina
vome gražių lietuviškų dainų.

Danutė Gaižiūnaitė

tinkamai planuoti, kaip pravesti, ministratorė Elenutė Razgaitytė 
studentų vasaros stovyklą ir stu- užsienio reikalų ved. Jurgis Juo-
dijinę savaitę. Taip pat būtų ver
ta nutarti ar pasikviesti šia pro
ga ir studentų iš užsienio.

dėnas, atstovė Europoj Danguo
lė Tamulionytė, dvasios vadas 
kun. Laurinaitis.

GLOBĖJŲSUVAŽIAVIMAS

Rytinio pakraščio moksleivių 
ir jaunučių ateitininkų globėjų 
suvažiavimas įvyks Padėkos die
nos savatgalį, lapkričio 29 d., 
šeštadienį p.p., N.P. seselių so
dyboje Putname, Conn. Visi ry
tinio pakraščio ateitininkų globė 
jai prašomi suvažiavime daly
vauti.

MAS Rytų Atstovybė

SENDRAUGIŲ SUSIRINKI
MAS CHICAGOJE

MOKSL ATEITININKŲ 

IDEOLOGINIAI KURSAI

Kursai įvyks Padėkos dienos sa
vaitgalyje. Pradžia 12 vai., ket
virtadienį, lapkričio 27 d., pabai
ga sekmadienį, lapkričio 30 d., 
po pietų, Putname.

Kursus praves Eligijus Sužiedė
lis, kun. Stasys Yla, dt. Vytautas 
Vygantas ir Antanas Sabalis. 
Jiems talkininkaus studentai atei
tininkai: Jurgis Oniūnas, Vytau
tas Maciūnas, Gitą Merkevičiūtė, 
seselė Marytė ir AhtanaS Dam- 
briūnas su Rimu Juzaičiu. Lau
kiama ir centro valdybos atstovų.

Registracija jau vyksta. Kursan
tų skaičius dėl pačio kursų meto
do ribojamas. Registruotis iki 
lapkričio 15 d., prisiunčiant 5 
doL registracijos mokesčio. Šiuo 
adresu: Irena Eivienė, 139 Belle- 
vue Avė. Brockton, Mass. 02402, 
tel.. 617-583-6492. Kviečiame vi- 
susi vyresniuosius moksleivius 
šiais kursais pasinaudoti. To am
žiaus jaunuoliai, kurie nėra atei
tininkai, bet norėtų prisijungti 
prie Ateities sąjūdžio, taip pat 
kviečiami dalyvauti kursuose. 
Kursų mokestis 25 dol. įskaitant 
registraciją.

tė, iždininkė Rita Stasiulytė pra
nešė kuopos finansinį stdvį. Stu
dentų pirmininkė Laima Nainy- 
tė paprašė visus moksleivius at
silankyti į jų susirinkimą lapkri
čio 15 d., Valaičių namuose. Po 
šių pranešimų, pirmininkas pri
statė įvairius šiais metais orga
nizuotus būrelius* 1.) Ateities, 
2.) Literatūros, 3.) Muzikos, 4.) 
Sūkurio (mūsų kuopos laikraš
tėlio), 5.) Dramos, 6.) Meno,7.) 
Jaunučių globėjų, 8.) Sportinin
kų, 9.) Rankdarbių, 10.) Savos 
kūrybos, 11.) Mokslininkų ir 12.) 
Fotografų. Tuomet nariai prisi
rašė prie būrelių savo mėgia
miausiose srityse.

Po būrelių pranešimų, stu
dentai mums papasakojo apie sa
vo mokslus ir mokyklas. Elenutė 
Bradūnaitė, mūsų kuopos globė
ja (kartu su Povilu Žumbakiu), 
įdomiai kalbėjo apie Chicagos u- 
niversitetą ir antropologiją. Lai
ma Nainytė papasakojo apie Lo
jolos universitetą ir politinius

STUDENTAI PAS LIPNIŪNIE- 
NIEČIUS

Kunigo Alfonso Lipniūno kuo
pos susirinkimas įvyko lapkričio 
8 d., 7 v.v. Valaičių namuose. 
Atsilankė dvasios vadas tėv. Rai
bužis, jėzuitų provincijolas tėv. 
Kijauskas, svečiai studentai' ir 
kuopos nariai. Susirinkimas buvo 
“universitetų supažinimo vaka
ras”. Studentai, buvę kuopos na
riai, mielai papasakojo apie mo
kyklas, kurias jie lanko, ir mok
slus, kuriuos jie studijuoja. Prieš 
susirinkimą, visi vaišinosi karšta 
obuolių sunka ir kitais skanu
mynais.

Pradedant susirinkimą, pirmi
ninkas Vytautas Beleška papra
šė tėvą Raibužį sukalbėti maldą. 
Praeito , susirinkimo' prdtokoįą, 
perskaitė sekretorė Vida Calėnai-

mėn. 23 d. švenčia savo gražaus 
šeimyninio gyvenimo auksinę 
50 metų sukaktį. Jų jungtuvės į- 
vyko Lietuvoje Kaune, 1919 m. 
lapkričio mėn. 23 d. Karmelitų 
bažnyčioje. Moterystės ryšiais 
juos surišo kun. Šova.

Mielus mūsų bičiulius Joną ir 
Petronėlę Strijauskus, nuošir
džiai sveikiname sulaukusius gar
bingo jubiliejaus ir linkime svei
kiems sulaukti deimantinio.

Ona Žilinskaitė- Dailidienė

Racine, Wis.

TARPTAUTINĖ MAISTO 
PARODA

Lapkričio mėn. 2 d. Racino 
mieste įvyko metinė tarptautinė 
maisto paroda, kurioje dalyvavo 
aštuonios tautybės. Lietuvius at
stovavo Racine lietuvių Moterų 
klubas, vadovaujamas Teodoros 
Vilipienės.

Porą savaičių prieš parodą lie
tuvės motejys pradėjo kepti įvai
rius pyragaičius, ežiukus, gry
bus, beržo šakas ir kitokius ska- 
humynus. Rimtesniam užkan
džiui buvo pagaminta ūkiškų 
dešrų, kugelio ir tušintų kopūs
tų. Parodos dieną lietuvių stalas 
tiesiog lūžo nuo įvairių skanėstų, 
todėl ir buvo lankytojų apgultas 
visą dieną, kol viską išpirko.

Lietuvių būklas buvo papuoš
tas tautine vėliava ir kalėdiniais 
šiaudinukais, kuriuos pagamino 
darbščioji ponia Vilipienė. Šiau
dinukai taip pat parodos lanky
tojų buvo išpirkti.

Vietinis dienraštis Racine Jour 
nal - Times patalpino straipsnį 
apie šiaudinukus, jų gamintoją 
T. Vilipienę ir apie kalėdinius 
lietuviškus papročius net su trims 
nuotraukomis. Tiek ir tebuvo ra

Ne tik studentai ir moksleiviai 
veikia, bet ir sendraugiai prade
da krutėti: renkami parašai cen
tro valdybos kandidatams; alko
holio ir narkotikų tema ruošia
mas susirinkimas, kuris įvyks, Jau ( 
nimo centro 203 kambary, gruo
džio 5 d. 7:30 v.v. Dėl finansi
nių sumetimų asmeniški pakvie
timai nebus siuntinėjami.

Sendraugių vaidyba

APIE HIPIUS IR IŠKYLĄ
Tėvo Jono Kubiliaus paskaitą 

“Alkoholis ir Narkotikai — Su
augusiųjų nelaimė, jaunųjų pra
žūtis” su pavyzdžiais iš hipių 
gyvenimo, ruošia Chicagos Stu
dentų Ateitininkų draugovė* šį 
šeštadienį, lapkričio 15 d. 7:30 
v.v. Valaičių bute, 6641 S. Map- 
lewood Avė. Visi ateitininkai 
kviečiami dalyvauti.

Chicagos Studentų ateitinin
kų draugovė po ankstyvų Šv. Mi
šių iškylaus šį sekmadienį, lap
kričio 16 d., Fabian parke. Dėl 
tolimesnių žinių prašome kreip
tis telefonu: 656-2732.

Racine, Wisc. mieste buvo suruošta paroda, kurioje dalyvavo ir lie-1 _ 
tuviai, čia matome T. Vilipienę prie jos rankomis pagamintų šiaudinukų.

šyta apie tą maisto parodą, Jai 
praėjus.

Tenka džiaugtis ir vertai 
džiaugtis, kad lietuvės moterys 
vėl sugebėjo gerai pasirodyti a- 
merikiečių visuomenei ir tuo tei
giamai garsinti Lietuvos vardą.

Sunkiausią darbo naštą tempė 
klubo pirmininkė T. Vilipienė. 
Dešras gaminti gelbėjo Felicija 
ir George Kapočiai, o to viso 
jomarko pasiruošimas nuo pra
džios iki pabaigos vyko Felicijos 
ir Liongino Pliūrų namuose.

Lietuviškoji visuomenė paten
kinta, kad jauniausia vietos or
ganizacija - Racine Lietuvių Mo- 
tenj klubas- gerai atstovavo lie
tuvius tarptautiniame pasirody
me.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lietuvos ginkluotų pajėgų at
kūrimo minėjimas įvyks š.m. lap
kričio mėn. 23 d., 3 vai. p.p., 
Šv. Kazimiero parapijos svetainė
je. Kalbės teis. Algirdas Budrec
kas. 10 vai. 30 min. rytb Šv. Ka
zimiero bažnyčioje bus laikomos 
pamaldos už žuvusius dėl Lietu
vos laisvės. Minėjimą ruošia 

DLK Kęstučio šaulių kuopa.
P. Petrušaitis.

PATIKSLINIMAS

Mūsų 1969 m. spalio mėn. 30 
d. “Draugo” paskelbtoje padėko
je įsibrovė klaida. Paskelbta... 
“Waukegano LB apyl. pirm. J. 
Petrulioniui...” Turi būti - Wau- 
kegano LB aplk. pirm. Pranui 
Petroliūnui. Už padarytą klaidą 
mielą kaimyną atsiprašome.
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiOra. Nesunau 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik ii anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimu 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 —- 4:30, AeStadioniais 
8:30 — 12:00

• Administracija dirba kas
dien 8:30 —- 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.
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PADĖKA

,r.

Ilgesnį laiką sirgęs (2 opera
cijas) ir dabar jau grįžęs vėl j 
gyvenimą reiškiu nuoširdžitau-

AGENTfIRA 
Namu. kyvybCa,

automobilio, 
sveikatos. biz
nio.
Patogioa IM-
mokėjimo s»-
lygoe.

. J. BACEVIČIUS
šią padėką visų pirma gydyto-, M55 KftdzJe Ave
jams J. Meškauskui ir L. IStei- , — ,
bučiui už labai rūpestingą gy 
dymą, o taip pat ir Šv. Kry
žiaus ligoninės personalui, su 
sesele M. Ambrozija priešaky 
už gerą slaugymą. Šia proga 
taip pat reiškiu nuoširdžią pa
dėką: getib. 'klebonui prel, Mo- 
zeriui už aplankymą, kun. ka
pelionui A. Zakarauskui ir asist. 
už kasdieninį dvasinį patarna
vimą bei maldas, 6v. Kazimie
ro Seserų Kongregacijos moti
nai generole! M. Adoratai, sės. 
M. Anastazijai, sės. M. Remigi
jai, sės. M. Eufrazinai ir kitoms

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, IH. 60682. Tel. YA 7-5980

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname Ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

Kenoshos - Racine LB aplk. - . , , , .■ i, uz aplankymą bei prisiminimą
J -dOiKTk Iaityjs iirroinrtnAi z-v iusavo buv. ilgamečio tarno ir 

maldas. Nuoširdus ačiū ir ma
no tetulei motinėlei M. I-maku-

RADIO PROGRAMA
-— Užkuriui ir pekloj vietos 

nėra. (Panevėžišikių patarlė).
Tinginiui tiktų, kad kas ^tai nors ir pati negalių prislėg-

diena būtų šventa, 
patarlė).

NAUJI PATVARKYMAI
Dabar galioja persiuntimui apmokėtu muitu 

siuntinių į U.S.S.R.
Palengvinama daiktų klasifikacija, kaikuriems 

dalykams pakeičiamas muitas, ir t.t.
SENA PATIKIMA FIRMA

Ir toliau tarnauja vis augančiai Klientūrai, yprastu tradiciniu 
būdu, kaip tarnavo 46' savo egzistavimo metų.
Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klientų, dėko
jame Jums už jūsų parauną. Jei ne, prašome Išbandyti mūsų 
patarnavimą ir tada jūs mums dėkosite

PAŠTU GAUN‘V” SIUNTINIAI TĄ PAČIĄ DIENĄ 
P.A.LOŠIAMI PERSIUNTIMUI.

Naujausio katalogo ir naujausių patvarkymų kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC,
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106

TEL: — 215 925-8455

NEW YORK CENTRAL OFFICE
220 Park Avė. South, New York, N. Y. 10003

TEL. — 212 982-8410

(Žemaičių [ tebeprisilafco ligoninės. Pa- 
1 galiau broliškas ačiū ir mano 
sesutei Viktorijai bei jos vy
rui Kaziui Kleivoms ir jų atža
lynui už jų nuolatinį lankymą 
bei visokeriopą pagalbą.

Tikėkit man senam užgrūdin
tam kariui, kad matant Jūsų vi
sų -tekį didelį palankumą kas 
kart ištrykšdavo dėkingumo 
ašaros.

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka lr ko
mentarai, muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptas į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 JB. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas Ir 
dienraštis “Draugas”.

Arba j, bet kuri mūsų skyriaus atstovą
PHIDADEDPHIA, PA. 18123 

1018 N. Marshall Street 
WA 5-8878

RAI.TIMORE, MD. 31234 
3206 Basiem Avenue

M 2-2374

so. BOSTON, MASS. 02127 
380 West Broadtvay

AN 8 - 8704

CHICAGO, IDD. 00032 
4102 Archer Avenue

FRontier 0-0300

BRANCH
chicago, n,u. 00022 

2242 W. Chicago Avenue 
BE 5-7788

CDEVEDAND, OHIO 44118 
787 East 18501 St.

480 - 1830

DETROIT, MICH. 48210 
0400 Michigan Avenue 

TA 6-7560
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 So. 32nd Street 

731 - 8577
PITTSBURGH, PA. 15222 

346 Third Avenue 
GR 1-3712

UOS ANGEDES, CALIF. 
2841 Sunset Blvd.

213-382-1508

00020

SAN FRANCISCO. CAD. 04122 
1230 — Oth Avenue

DO 4-7081
TRENTON, N. J. 08011 

730 Liberty Street 
DY 8.0163

ĮVORCESTER, MASS. 01004 
82 Harrison Street 

017-708-3347

Teatlygina Jus 
čiausias.

visus Aukš-

Andrius Balsys Skelbkites “Drauge”.
C O L L I 8 I O N E X P E K T S

A. & J. STANEVIČIUS
PROGRESS-PAŽANGA
Motoro, Karoseri jos (Body), Sparnų 

(Fender) Pilnas Pataisymas 
Plauname — Ištepame — Dažome

2637 W. 47th St., Tel. LA 3-9663 
Chicago, Illinois 60632

importėd
FUIZARETH, N. JERSEY 07201 

950A Elizabeth Street 
354-7008

HAMTRAMOK, MICH. 48212 
11415 Jos. Campan Avenue

305 - 0350
KANSAS CITY. KANSAS 00102 

18 South Bethany
AT 1 - 1757

MIAMI, FLORIDA 33138 
0405 Biscayne Boulevard 

FR 8-8712
MTNN KAPO DIS, MINN. 55414 

217 E. Hennepin Avė.
FE 2-4008

NEW BRITAIN, CONN. 00052 
87 Shuttle Meudotv Avenue 

Tel. 224-0820
NEW YORK. N. Y. 10003 

101 First Avenue
OR 4-3030

PARMA. OHIO 44134 
5432 Stato Road

; < .: 740 . 3033
ROCHESTER, N. Y. 14021 

083 Hudson Avenue
BA 5.5023

VINEDAND, N. J. 08360 
Paristi Hali

VVest Dandis Avenue 
000-001-8423

SEATTDE. WASH, 08103 
1512 N. SOth Street

ME 3.1853
SOUTH RIVER, N. J. 08882 

168 Whltehead Avenue 
257-2113

HARTFORD, CONN. 00103 
11 Charter Oak Avė.

- - 248-0255 - • - z

YORKCENTRAL
220 Park Avenue South

Netv York, N. Y. 10008 — Tel. 212 — 982-8410

ma

W1NES

From the Land of the Bible 
. To Grace Your Table

SINCE 1882

THE MOST PRIZED IMPORTĖD 

WINES, BRANDIES, LIQUEURS 

AND CHAMPAGNES.

VODKA AND GIN 

TABLE WINES, DESSERT WINES 

VERMOUTHS, CHAMPAGNES 

BRANDIES, WISHNIAK 

SLIVOVITZ

NON-ALCOHOLIC GRAPE JUICE

PORTUGESE ROSE WINE
G I N i A L (Crock)

These produets are available at your 
neighborhood liguor store.



Tiesos pažinimu

Į TOBULESNĘ VEIKLĄ

Rimties valandėlei

JĖZUS KRISTUS - DIEVAS
Prieš nepaprastąjį vyskupų 

sinodą net katalikų buvo spė
liojama, kad Bažnyčioje ir iš 
viso krikščionybėje reikia lauk 
ti didelių pasikeitimų. Net bu
vo būkštaujama, kad šis si
nodas neatneštų skilimo, kurį 
Bažnyčia yra pergyvenusi vi
duramžiais. Aktyvesnių kata
likų ir spaudos žmonių akys 
laibiausiai buvo nukreiptos į 
vadinamus progresyviuosius ir 
konservatyviuosius vyskupus, 
tartum jie būtų norėję atrast 
naujų tikėjimo tiesų ir naujų 

4 pasaulių krikščioniškam gyve-
i-’ nime.

Klaidingai linksniuojami vys 
kupų vardai, vadinant vienus 
progresyviais, kitus — konser
vatyviais. Iš tikrųjų kiekvienas 
krikščionis, kuris gyvena sa
vo tikėjimu, pačia esme yra 
progresyvus, siekiąs pažangos, 
tobulesnio asmeninio gyveni
mo ir tobulesnės krikščioniš
kos veiklos Bažnyčioje. Prie
šingai, konservatyvumas reiš
kia ištižimą, nenorą siekti pa
žangos, nes tikėjimas nėra ko
kia užburta turtų skrynia, ku
rioje sudėtos ir užkonservuo
tos tikėjimo tiesos.

Tikėjimas tai yra gyveni
mas. Jis yra tiek gyvas, kiek 
jį tikintysis savo laike ir sa
vo aplinkoje taiko sau ir savo 
aplinkai ir kaip jis juo viešu
moje pasireiškia. Tikėjimo gy
vumas pasireiškia noru tobu
lėti ne praeities tradicijų iš
laikymu, ne tikėjimo konser
vavimu, bet relygine gyvybe, 
pasirodančia darbais.

Vyskupai, susirinkę į šį si
nodą, norėjo krikščionišką ti
kėjimą ir pačią krikščionybę 
ne pakeisti, bet atitiesti jo ke
lius, kad dabarties žmogus jį 
geriau suprastų ir neštų pilną 
atsakomybę. Kristaus moks
las savo pagrinduose tebėra 
toks pat, kokį Kristus paskel
bė savo laikui ir savo žmonių 
supratimui. Krikščięnybė — 
tai gyvas Kristus, kuris vei
kia žmoguje ir per žmogų, kad 
žmogus jo tiesas skelbtų su
prantamu būdu savo laike ir 
tikėjimą padarytų dabarties 
gyvenimo dalimi. Šiuo atžvil
giu visi yra progresistai — 
siekią tobulybės.

*
Gyvenimas keičiasi šuoliais, 

nes šio meto techninė ir tech
nologinė pažanga toli pralen
kė net plačiausios fantazijos 
ribas. Tačiau ir gyvenime yra 
pastovių dalykų, kurie nesikei
čia, kurie pasilieka pastovūs. 
Žmogus tik mėgina pasiekti 
gamtos jėgas, jas išaiškinti ir 
jomis pasinaudoti, kad labiau 
suprastų, kodėl tas ar kitas 
įvykis visuomet vienodai vyks 
ta, o kitas skirtingai. Aplin
kai vienu požiūriu esant pasto
viai, kitu — nuolat keičiantis, 
žmogus taikosi savo laikui ir 
savo gyvenamai erdvei. Skirtin 
gi yra gamtiniai turtai, kuriais 
žmogus gali naudotis, skirtin
gas klimatas, kuris veikia į 
žmogaus kūną ir sielą, skirtin
gi socialiniai santykiai, kurie 
įtaigoja žmogų ir iššaukia ja
me savisaugos jausmą ir prisi
taikymo lankstumą.

Vyskupų sinodas kaip tik ir 
svarstė šias skirtingos krikš
čioniško gyvenimo tobulinimo 
sąlygas, kurios skatina ieško
ti skirtingų priemonių žmo
gaus siekimams paversti tik
rove net ir dvasinėje srityje. 
Nei vienas popiežius, nei jo 
kurija jau nebegali visko ap

4 KATALIKAI R. VOKIETIJOJE

Rytų Vokietijos (komunistinės 
zonos Leipzigo katalikų leidžia
mas bažnytinis savaitraštis “Tąg 
dės Herm”, minėdamas Rytų 
zonos XX-sias metines, plačiai 
apžvelgia katalikų Bažnyčios 
padėtį Rytų Vokietijoje. Laik
raščio žiniomis po II-jo pasau
linio karo Rytu Vokietijoje bu

rėpti ir viską nurodyti, kaip 
galėjo būti prieš keletą šimt
mečių. Tiek pavienis žmogus, 
tiek socialiniai junginiai skir
tingai eina į savo dvasinį tiks
lą, skirtingas priemones nau
doja tobulesniam krikščiony
bės įsigyvenimui ir organizuo
tam bendrojo gėrio siekimui.

Sinodui reikėjo reformuoti 
pažiūras į tuos laikinuosius da
lykus, kurių kiekvienas žmo
gus savo gyvenime yra sąly
gojamas, kurių pradus apta
rė ir paskelbė Vatikano II su
sirinkimas. Reikėjo konkrečiai 
pritaikyti bendruosius princi
pus daugialypiai ir daugiatau
tei krikščionybei. Kiekvieno 
krašto religiniai vadavai turi 
veiklon įjungti visus Bažnyčios 
narius, pakelti juos iš sutižu- 
sio konservatyvumo ir apsau
goti nuo perdėjimų, kad būtų 
siekiama aukštesnės tobuly
bės. Bažnyčioje jau nėra nei 
vergų, nei laisvųjų, bet visi iš
laisvinti Jėzuje Kristuje ir at
sakingi už krikščioniško gy
venimo pažangą.

*

Kristaus mokslas yra nekei
čiamas ir negali būti pakeis
tas. Bet net ir šventieji, kon
krečiai taikydami tikėjimo tie
sas praktiškam gyvenimui, 
skyrėsi vieni nuo kitų. Vieni 
pasitraukė į tyruš, kiti išėjo 
darbuotis tarp žmonių. Vieni 
jų labiau žvelgė į Kristų, skel
biantį Evangeliją, kiti — į jį, 
besimeldžiantį Alyvų darže ar 
tyruose. Reikia vienų ir kitų, 
bet reikia taip pat atitikti savo 
laiko dvasią, kad krikščiony
bė ir Kristaus mokslas būtų 
plačiau pažintas ir labiau gy
venimui pritaikytas.

Buvo reikalingi Romos ku
rijos valdininkai, nes organi
zacija turi turėti administ
raciją. Atėjo laikas, kad jiems 
daugiau žinių perduotų tie va
dovai- kurie tiesiogiai rūpinasi 
žmonių krikščionišku gyveni
mu. Ir vyskupai tai pareiškė 
ne tik visuotiniam susirinkime, 
bet ir svarstė konkrečius klau
simus šiame sinode. Tai nėra 
nei popiežiaus pažeminimas, 
nei vyskupų išaukštinimas, bet 
tik praktiškas krikščioniško 
gyvenimo tvarkymui kelio ieš
kojimas, kad pasaulyje išsi
sklaidę krikščionys rūpintųsi 
tikėjimo sąmoningu pažinimu, 
nuoširdžiu jo pritaikymu gy
venimui ir pilnesniu atitikimu 
Kristaus paskelbtiems aukš
čiausios tobulybės dėsniams.

Užtat nei vyresnio amžiaus 
krikščionims įprastų tikėjimo 
praktikavimo formų pakeiti
mas, nei tradicijų išsaugoji
mas, nei gyvenimo tikrovės 
pažinimas nepapildo Kristaus 
mokslo. Kas yra dieviška krikš 
čionybėje, tas yra pastovu ir 
nekeičiama. Bet keičiama tik 
tai, kas yra žmogiška, nors ir 
įprasta, kas yra pasenę ir nu
stoję prasmės, nors kai kam 
atrodo ir naudinga, keičiamas 
užsisklendimas siaurume, nes 
tik atviromis akimis ir pla
čiais darbais tegalima pilnai 
siekti krikščioniškos tiesos su- 
pratimo ir meilės įgyvendini-' 
mo. Jei kiekviena tauta turi 
savo savitumų, kurie keičiasi, 
aplinkai pasikeitus, tai ir žmo
giški priedai Kristaus Bažny
čioje keičiasi, kai jie nepade
da siekti pagrindinio tikslo — 
žmogaus krikščioniškos tobu
lybės dabartyje. Pr. Gr.

vo pastatytos 323 naujos kata
likų bažnyčios ir koplyčios, 25 
karo sugriautos bažnyčios buvo 
atstatytos. Be to 302 bažnyčios 
buvo atnaujintos ar naujai per
statytos. Visoje Rytų Vokieti
jos zonoje, pagal 1964 metų 
statistikos duomenis, veikia 
apie 3.600 šventovių, kuriose 
laikomos pamaldos. (KNA)

PLB valdybos posėdis, įvykęs lapkričio 8-9 d. dr. Vyt. Majausko namuose, Dearbom, Mich. Nuotraukoje 
PLB valdybos nariai su vietiniais visuomenininkais. Iš kairės (sėdi) — A. Nakas, V. Majauskienė, dr. A. 
Butkus, M. Lenkauskienė, pirm. St. Barzdukas, D, Orantaitė, V. Alantas ir A. Gailiušis; (stovi) — J. 
Gaižutis, S. Garliauskas, Č. Bankauskas, J. Urbonas, dr. G. Kuras, dr. H. Brazaitis, V. Urbonas, A. Ru
gienius, dr. V. Majauskas, dr. K. Keblys, V. Kutkus, VI. Selenis ir A Zaparackas

EUROPOS VALSTYBIŲ PASITARIMAS
Varšuvos santarvė ir kliūtys pasitarimui sukviesti

Europos valstybės sujudo su
kviesti Europos pasitarimą 1970 
ar 1971 m. Didžiausią dėmesį 
rodė Sovietai. Jie panaudojo vi
sas priemones pasitarimo klau
simui judinti.

Suomijos vyriausybė 1969. 
V.5 d. kreipėsi į Europos val
stybes, kviesdama dalyvauti že
myno pasitarime. Suomijos pre
zidentas lankėsi vakarinės Eu
ropos sostinėse palenkti vyriau
sybes pasitarimui.

Sovietai neabejotinai turėjo 
įtakos į Suomijos vyriausybės 
žygį, nes, vakariečiams šį klau
simą besvarstant, Maskva ir 
jos įtakoje esančios respublikos 
pritarė kvietimui Europos pa
sitarimo. i

Sovietų tikslai
Po pastarojo visuotinio karo 

daugelis esminių politinių klau
simų liko neišspręsti. Sovietai 
linkę netrukus sukviesti Euro
pos pasitarimą, kuris tarnau
tų jų tikslams.

Pirmasis Sovietų tikslas su
stiprinti savo įtaką vakarinėj 
Europoj. Jie siekia vakar. Ber
lyną jungti į Rytų Vokietiją ir 
pastarajai iškovoti tarptautinį 
pripažinimą.

Antrasis tikslas — sugriauti 
Šiaurinio Atlanto santarvę, ku
riai vadovauja JAV. Washing- 
tonui besiruošiant iš Vokietijos 
atšaukti karius, Maskva deda 
pastangas bešališkumo priedan
goje pasinaudoti karine ir poli
tine spraga Europoje. Tretysis, 
jų tikslas — sukurti saugų už
nugarį Europoje, kad karo at
veju su Kinija galėtų visas ka
rines jėgas panaudoti Azijoje. 
Varšuvos santarvės pasitarimai

Sovietai sukvietė du pasitari
mus Europos valstybių bendra
vimui svarstyti. Abiejų pasitari 
mų nutarimai yra lėkšti.

Švėkšna ir jos gimnazija
ALICIJA PŪGYTĖ

Inž. Jokūbas Stanišauskis, gimęs Švėkšnos valsčiu
je, Paslužnių kaime, mokėsi Švėkšnos dviklasėje, bai
gė Palangos progimnaziją, Liepojos komercinę mokyk
lą ir Maskvos universitetą. Mylėjo savo "gimtinę, dažnai 
lankydamasis Švėkšnoje, o, būdamas susisiekimo minis
terių, padėdavo švėkšniškiams gauti tarnybas. Jo rūpes
čiu ir pastangomis buvo pravestas Žemaičių plentas, 
kurio pravedimas pagerino susisiekimą Kauno su Švėkš
na. Bolševikų išvežtas 1941 metais į Sibirą prie Lenos 
žiočių mirė badu 1942 metais (Tautvaišienės aprašy
mas “Sibiras Tautų Kapinynas”).

Mokinių tėvai
Švėkšnos gimnazijos mokinių tėvai nuo pat pro

gimnazijos įkūrimo 1919 metais liepos 25 dieną, kol 
Švėkšnos gimnaziją perėmė švietimo ministerija, 1929 
metais lapkričio 26 dieną, rūpinosi gimnazijos išlai
kymu.

Sunkiausi buvo Lietuvos kūrimosi metai. Lietuva— 
nualinta pirmojo pasaulinio karo ir vokiečių okupacijos, 
skurdas Švėkšnos parapijoje, bet garbingi žemaičiai tė
vai rūpinasi savo vaikų švietimu. Paskutinius pinigus 
išleidžia savo vaikams leisti į gimnaziją, ją išlaiky
dami ir tuo keldami kultūrinį lygį.

GEDIMINAS GALVA

Pirmojo pasitarimo, įvykusio 
š. m. kovo 17 d. Budapešte, nu
tarimai dėl Čekoslovakijoje pa
darytos žaizdos nerado laukto 
atgarsio.

Antrasis Varšuvos santarvės 
užsienio reikalų ministerių pa
sitarimas įvyko š. m. spalio 30 - 
31 dienomis Lany pilyje, kuri y- 
ra 30 km. nuotolyje nuo Pra
hos. Pasitarimai vadinami Pra
hos vardu. Juose dalyvavo ir 
Čekoslovakija.

Lany nutarimai
Varšuvos santarvės užsienio 

reikalų ministeriai, pakartoje 
ankstesnio pasitarimo mintis, 
pasiūlė 1970 m. pirmoje pusėje 
sukviesti Helsinkyje Europos 
valstybių suvažiavimą.

Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Lenkijos, Rumunijos, Sovietų 
Rusijos, Vengrijos ir Rytų Vo
kietijos užsienio reikalų ministe
rių pranešime skelbiama:

“Savo ruožtu Varšuvos sutar 
ties valstybių užsienio reikalų 
ministeriai, veikdami savo vy
riausybių pavedimu, siūlo į Eu
ropos pasitarimo darbotvarkę 
įtraukti šiuos klausimus:

1. Užtikrinti Europos sau
gumu ir atsisakyti vartoti jėgą 
arba grasinti jėga Europos val
stybių savitarpio santykiuose.

2. Išplėsti prei/binius, ekono- 
n i nius ir moksli ?'.'v3-techniniur 
jyšius lygiateisi a s pagrindais, 
kad plėtotųsi pelitinis bendra
darbiavimas tarp Europos val
stybių.

Socialistinės valstybės, pasi
rašiusios šį pare'šk’mą, yra tvir 
tai įsitikinusios, kad vaisingas 
minėtų klausimų svarstymas ir 
susitarimas dėl jų padėtų su
mažinti Europoj* įtempimą, su

stiprintų savitarįno supratimą, 
gerintų taikius ir draugiškus 
valstybių savitarpio santykius 
ir tuo pačiu padėtų užtikrinti 
saugumą, kuo yra gyvybiškai 
sv'nteresuotos visos Europos 
tautos. Europos pasitarimo sėk
mė būtų istorinis įvykis mūsų 
žemyno gyvenime ir viso pa
saulio tautų gyvenini?. Jis įga
lintų ateityje apsvarstyti ir ki 
tas Europos valstybių proble
mas, kurių sprendnnas sutvir
tintų taiką Eunpoje. padėtų 
stiprinti platų savitarpiškai nau 
dingą bendradarbiavimą tarp 
visų Europos valstybių ir už
tikrinti Europoje, kokia ji su
siformavo ir egzistuoja šian
dien, tvirtą saugumą, paremtą 
kolektyviniais pradais ir bendro 
mis visos Europos pasitarime 
dalyvaujančių valstybių pastan
gomis”.

Gražiais žodžiais bandoma 
dangstyti kliūtis, kurios būsian
čios nugalėtos suradus gerą va
lią. Ar ją parodys Sovietai ? De
ja, iki šio meto Sovietai gera 
valia nepasižymėjo.
Kliūtys Europos pasitarimams

Pirmoji kliūtis JAV ir Kana
dos išjungimas iš pasitarimų, 
nors vakarinės Europos vals
tybės jam nepritaria.

Antrąją kliūtį nurodė Pran
cūzijos užsienio reikalų minis
teris Maurice Schumannas, ne
seniai vedęs pokalbį Maskvoje 
Jis tarė Sovietų užsienio reika
lų ministeriui, kad Maskvos kai 
kurie žygiai, pvz. įsibrovimas 
Cekoslovakijon, bandymas ap
karpyti satelitinių respublikų 
suverenumą, kelia abejones So
vietų ruoširdumu sukviesti Eu
ropos valstybių pasitarimą. 
Prancūzija pritaria Europos vai 
stybių pasitarimui, tačiau ji at
skirai veiks jam sukviesti.

Žymiai didesnes kliūtis turės

Mūsų ryžtas — nepalaužiamas
Mes čia Amerikoje politiniai emigrantai tą emigra

ciją galime suvokti kaip prakeikimą arba kaip palaimą. 
Kad ji būtų palaima, mes turime tą emigraciją išpirkti 
prasminga atsakomybe prieš tautą, valstybę ir ateitį. 
Ta atsakomybė yra mūsų visų. ,

Pirmiausia atsakomybė turi apsireikšti išmintimi, 
auka, meile ir kūryba. Emigraciją nesunku sulyginti su 
pasaulietine, žemiška skaistykla. Gausu joje kančios ir 
liūdesio, tėvynės ilgesio ir nuoskaudų, našlaičių ašarų 
ir šeimos tragedijų, sudužusių vilčių ir taip ilgai nepa
tekančios aušros.

Tačiau, kaip antgamtinė, taip ir ši skaistykla tu
ri vieną visa atperkantį pobūdį —savo laikinumą. Kaip 
tik dėl to skaistyklos būtis yra palaiminta būtis.

Skaistyklos sielas teis Dievas. Politinius emigrantus 
teis ir istorijos teismas. Kaip šiurpu bus klausyti spren
dimo, kuris būtų iškaltas istorijos puslapiuose — spren
dimas, kuris lietė pavergtą lietuvių tautą.

Kad mes nesulauktume to žiauraus sprendimo, ku
ris būtų iškaltas istorijos lapuose, turime pasiryžti dirbti 
Lietuvos išlaisvinimo darbą vardan tų, kurie žuvo už 
tėvynės Lietuvos laisvę, žiauriai bolševikų nukankinti.

Štai keli pavyzdžiai: direktorius Petras Sūdžius bol
ševikų nušautas 1940 metais. Grafas Jurgis Plateris, iš
vežtas į Sibirą, mirė 1943 m. vasario 2 dieną kankinio 
mirtimi. Jonas Statkus, saugumo departamento direkto
rius, nukankintas Kauno kalėjime 1940 m. Kunigas 
Benediktas Vanagas 1941 metais bolševikų sušaudytas.

' Antanas Valiukėnas mirė ištremtas Sibire. Edmundas!

Žemės tvarinių vainikas yra 
žmogus. Jam Dievas ir pašau1! 
sutvėrė. Jis yra jo viešpats ir 
karalius. Apie jį Žv. Raštas sa
ko, kad jis yra sutvertas į Die
vo panašumą. Kiekvienas tva
rinys tam tikra prasme yra Die
vo paveikslas. Tačiau žmogus 
yra ypatingu būdu sutvertas į 
Dievo panašumą. Dievo panašu
mas spindi jau pačiose prigim
tose dvasinėse galiose: jo prote 
ir valioje. Jomis žmogus yra į 
Dievą pakreiptas.

Dievas - Žmogus, kuris Dievo 
Praamžių planuose buvo visatos 
Tarpininkas, yra mūsų Vieš
pats ir Išganytojas Jėzus Kris
tus. .

Kad Jėzus yra tikras Dievas, 
pirmiausia aišku iš jo paties liu
dijimų. Vieną kartą — buvo tai 
per bažnyčios šventinimo iškil
mes, gruodžio mėnesio vidury
je, tad lietaus laikotarpyje, kai 
dažnai tarsi debesiui plyšus pra 
pliumpa smarkus lietus — vaikš 
čiojo Išganytojas po dengtą ko
lonų terasą, kurią vadino “Sa
liamono prieangiu”, išorinio 
bažnyčios priešakinio kiemo vi
duryje. Tuoj susispietė aplink 
jį žydai, klausdami: “Ar ilgai 
tu mus kamuosi? Ar esi Mesi
jas (Kristus — Pateptasis, t. 

j y. pranašų skelbtas Išganyto
jas), pasakyk mums atvirai.” 
Išganytojas atsakė, kad seniai 
jiems tai aiškiai yra pasakęs. 
Jeigu jie būtų norėję, seniai bū
tų jam tikėję. Jis baigė šiais žo
džiais: “Aš ir Tėvas esame vie
nas.” Žydai griebėsi akmenų, 
norėdami jį užmušti. Jie gerai 
suprato, kad jis save lygina su 
Dievu, bet jie palaikė šį išpaži
nimą, kaip visuomet, piktžo
džiavimu Dievui, o už tai izraeli
tų teisė reikalavo piktžodžiau- 
toją užmušti (Jon. 10, 22-32). 
Kitose eilutėse (34-38) mėgina 
Viešpats švelniai savo priešus 
įtikinti, kad jis yra Dievo Sū
nus. “Teisingai pastebėjo Vieš
pats savo priešams, kad jau 
psalmininkas draudžia — 82 
(81),6 — Dievo vardą taikyti 
žmonėms, ypač piktžodžiauja
mąja prasme... nebent tuo atve
ju, kai Dievo vardas yra tik iš
tariamas. Bet kai tą vardą sau 
savinasi tas, kuris daro nuosta
bius Dievo darbus, tai yra ne
abejotinas įrodymas, kad jis yra 
tikrasis Dievo Sūnus” (Herders
Laien — BibeI 760).

nugalėti Federaiirė Vokietija. 
Jos kancleris pažadė jo bendrau
ti su komunistinėmis respubli
komis ir Rytų Vokietija, tačiau 
abejotina, ar socialistai išdrįs 
pripažinti Rytų Vokietiją.

Šiuo metu neita mas Mask
vos nusiteikimas dėl satelitinių 
respublikų bendravimo su va
kariečiais. 1967 m. ji draudė 
Bulgarijai, Čekoslovakijai ir 
Vengrijai užmegsti diplomati
nius santykius su Federaline 
Vokietija.

Beinoras ir Pranas Aukškalnis žuvo partizanų' eilėse po 
antro pasaulinio karo Lietuvoje. Liuda Misevičiūtė-Va
laitienė ir Marija Gečaitė-Budrienė mirė ištremtos Si
bire.

Žiauriausia tragedija ištiko Puleikių šeimą, kada 
jos trys sūnūs, Švėkšnos gimnazijos mokiniai — Stasys, 
Jurgis ir Juozas Puleikiąi buvo bolševikų žiauriai nu
kankinti 1941 metais birželio 24 dieną ir daugelį kitų mi
rusių švėkšniškių, buvusių nokini ų, mokytojų, kuriuos 
sunku čia visus suminėti.

Lietuvos tautos tragedijos akivaizdoje mūsų ryžtas 
turi būti nepalaužiamas, ypatingai mūsų lietuviško 
jaunimo atžvilgiu. Jis suaugo ir subrendo išeivijoje ir 
nepriklausomo savo tautos gyvenimo nebeatsimena ar
ba visai nebuvo nepriklausomoje Lietuvoje. Tie, kurie 
jaunystę išgyveno laisvės laikotarpyje, jau daugiau savo 
gyvenimo yra praleidę, žvelgiant į svetimųjų priespaudą 
ir savųjų laisvės troškimus negu į nepriklausomybę. 
Lietuvos laisvė mūsų jaunimui liko tik istorijos iškarpa, 
kuri knygomis, straipsniais ir iš lūpų į lūpas yra per
duodama įpėdiniams.

Laisvės praradimas ir šiandien tebesireiškia tuo pa
čiu blogiu — tautos vergija, jaunimo dvasios žaloji
mu, religinių įsitikinimų ir sąžinės prievarta, svetimos 
dvasios, atneštos okupanto pavojais tautos gyvybei.

Dėlto skriaudžiama tauta ir šaukiasi pasaulio, dė
mesio laisvųjų supratimo ir. išeivijoje gyvenančių lie
tuvių pasiaukojimo laisvės bylai ginti ir tautos kultū
rai ugdyti.

(Plafaaiga),

Kai apašta1 as Pilypas Pasku
tinės Vakarienės metu ne visai 
protingai Išganytoją prašė: 
“Viešpatie, parodyk mums Tė
vą,” Jėzus Kristus jam atsakė: 
“Tiek laiko esu su jumis, ir jūs 
nepažįstate manęs? Pilypai, kas 
mane mato, mato ir Tėvą. Ar 
jūs netikite, kad aš esu Tėvuie 
ir Tėvas yra manyje” (Jon. 14, 
8-10).j Ta pati tiesa juo labiau 
ryškėja, kada Išganytojas Jė
zus Kristus savo vardu nuodė
mes atleidžia, tai aiškiai pripa
žįsta ir patys žydai. Kartą pro 
vieną namų stogą nuleidžia ties 
Viešpaties kojomis stabo ištik
tąjį, Jėzus jam sako; “Sūnau, 
tavo nuodėmės tau atleistos”. 
Rašto mokytieji, kurie visuo
met vengė teisingų išvadų, kad 
Kristų pripažintų, šitaip tarp 
savęs galvojo: “Jis piktžodžiau
ja. Kas gali atleisti nuodėmes, 
jei ne Dievas?” Jėzus, pramaty
damas jų mintis, jiems tarė: 
“Kaip jūs taip manote savo šir
dyse? Bet, kad žinotumėte Žmo
gaus Sūnų turint žemėje galios 
atleisti nuodėmes”, jis tarė sta
bo ištiktajam: “Sakau tau: kel
kis, imk savo guolį ir eik į savo 
namus.” Jis ėjo žydų minties 
kryptimi, tarsi jiems sakyda
mas: “Žinoma, tik vienas Die
vas gali nuodėmes atleisti. Bet 
šiuo stebuklu jums įrodau, kad 
aš turiu šią galią, kad esu Die
vas” (Mork. 2, 1-12; Mat. 9, 1-8; 
Luk. 5, 17-26).

Vienas nuoširdus prezidento 
Lincolno bičiulis, norėdamas pa
drąsinti jį sunkiose jo proble
mose, pasakė: “Aš turiu vilties, 
kad Viešpats yra su mumis”.

Prezidentas Line cinas manda 
giai, kartu ir ryžtingai, atsakė: 
“Aš nesu susirūpinęs Dievo bu
vimu su mumis, nes žinau, kad 
Dievas visada yra teisybės pu
sėje. Mano kasdienis rūpestis 
yra, kad aš ir visa tauta būtu
mėm su Dievu”. . < c,i

Mes negalime reikalauti, kad 
Dievas prisitaikytų prie mūsų, 
priešingai mūsų ant žemės gy
venančių pareiga yra prisitaiky
ti prie Dievo.

Gyvename neiškumų ir pasi
metimų laikotarpyje. Vien savo 
jėgomis neįstengsime tų neaiš
kumų išspręsti. Reikia aukštes
nės pagalbos. Todėl šią rimties 
valandėlę paryškinu a. a. vys
kupo P. Brazio žodžiais (žiūrėk 
naujai išleistoje knygoje: Vys
kupas Pranas Brazys, gyveni
mas ir darbai, 1969 m.): “Dė
kokime Apvaizdai už nuostabią 
globą mūsų ilgoj audringoj ke
lionėj ir prašykime ypač dviejų 
dalykų: šviesos suprasti kin
tančiai dabarties tikrovei ir 
ryžto liudyti siauruose egoiz
muose ir plačiose kraštutinybe- 
se pasimetusiam pasauliui, kad 
ir mūsų tauta turi teisę ir pa
reigą laisvai ir atsakingai gy
venti savo pačios gyvenimą” 
(53-54 psl.). K. Br.



< DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. lapkričio m. 15 d.

MŪSŲ KOLONIJOSE

Newark, N. J.

IŠ VETERANŲ PORTO 
VEIKLOS

Amerikos lietuvių Veteranų 
posto ruoštas parengimas Ve
teranų dienos proga pavyko pui 
kiai. Jis įvyko lapkr. S d. Šv. 
Jurgio salėje ir susidėjo iš pie
tų, šokių ir meninės programos 
dalies.

Tai dienai pritaikytą invokaci 
ją atkalbėjo kun. John J Schar 
nūs. Meninę dalį išpildė solistas 
Charles Laurinaitis. Jo dainos 
visiems paliko gilų įspūdį. Va
karo šeimininkas buvo Alb. Po
nelis, kalbėjo komandierius Pe
ter Mitchell.

Sekmadienio dieną šv. Mišias 
6vč. Trejybės bažnyčioje atna
šavo kun. Joseph Barkus. OSB 
Jų metu taip pat giedojo solis
tas Ch. Laurinaitis, Kl. Bagda- 
navičiaus akompanuojamas.

MISCELLANEOUS
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PARDUODAMI 
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

30% iki 50% nuolaida.
Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 

SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern TeL GR 6-4421
WMigi«niii»raiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii«iiiiw 
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 
J. RUDIS —• Tel. CL 4-1080

įEaaBESSBE2BSSS2aSE2"

10% — 20% — 80% pigiau mokSslt 
už apdrauda nuo ugnies lr automo
bilio pas
FR ANK ZAPOLIS

3208 VVest 05th Street 
1 ‘ Chicago, Ullnois

Tel. GA 4-8054 lr OR 0-4839 
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SIUNTINIAI Į LIETŪvį
COSMOS FJtPRESH 

2501 W. 09 St. Tel. VVA 5-2734
2608 W. 09 St. Tel. VVA 5-2787
338* 8. Halsted Tel. 254-3320
Didelis Jvairių prekių paslrlnklmaa 
Priimam užsakymus automobiliams.

E. Ir V. Žukauskai

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street 

Ųžatonlnlų lr vietinių auto taisymas. 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 0-8134 arlut GR 0-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

hMnBManmiiimtitiiiiiiiiiHiiii!iiiwiiiiiiii!tiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniifiniiiiiiiBANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas.
2649 W. 6Srd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. šimulis
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MOVING
SERftNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

2047 VV. 671 h Place — VVA 8063

Apsimoka skelbus DRAUGE 
jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
623 VVEST 34th PLACE 
Telef. FRontler 6-1882

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam kas ji užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Knygos suskirstytos pagal savo turini į 15 skyrių ir 

sugrupuotos alfabeto eile
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

Lapkr. 11 d., Veteranų dieną, 
postas buvo reprezentuojamas 
mieste įvykusiame parade. Mie 
sto komitete lietuvius atstova
vo du posto nariai — John Re
meika ir John Jankauskas.

F. V.

KANADOS ŽINIOS

Hamilton, Ont.
IŠ LIETUVIŲ VEIKLOS

— Parapiečių lankymą pradė
jo Vilniaus Aušros Vartų liet. 
parapijos kunigai.
— Skautų veikla Hamiltone nuo 

rudens daugiau stiprinama. Vil
kiukų sueigos vyksta kas antrą 
pirmadienį parapijos salėje. Jiems 
vadovauja gabus skautas draugi
ninkas A. Stosius.

— Šeštadieninė lituanistinė
Vysk. M. Valančiaus mokykla ir 
šiais metais veikia. Ruošiamasi 
šių metų kalėdų eglutei.

— Ateitininkai . sendraugiai 
atšventė savo skyriaus 20 metų 
sukaktį. Buvo pamaldos, bendri 
pusryčiai, minėjimas, kurio me
tu kalbėjo torontiškis J. Matulio
nis.
— Hamiltono liet. skautų rėmė

jų vakaras įvyksta lapkr. 15 d.
— Šauliai ir kariai veteranai 

lapkr. 22 ir 23 dienomis ruošia 
Lietuvos kariuomenės minėjimą.

— LB apylinkės lietuvių susi
rinkimas šaukiamas lapkr. 18 d. 
6:30 vai. parapijos salėje.

CONTRACTORS

CONSTRUCTION C0,

zz REZIDENCINIAI, M*.
E KOMERCINIAI, ZZ
s MEDICINOS IR zz
E | KITOKĮ PASTATAI E

SMfi7 West ftMfa Street 
TeL HE 4-748J

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Westem. Clilcago 9. 111.

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

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

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE 

įdedu naujus pečius lr vandens 
šildytuvus. Išvalau lr sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dBl du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sųžlnlng-umu.

ALBINAS BANYS
4027 U S- Anna Avė., Lycos, 
Illinois. Telef. 447-8806.

CLASSIFIED GUIDE
PARDAVIMUI

Parduodamos namie augintos, gie
dančios kanarėlės. Kaina: $8.00 ir 
daugiau. J. Shepelis, 7029 S. Arte
sian, Chicago, tel. RG 6-4973

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuomojamas 6 kambarių butas 
Brighton Parke. 

Skambinkit 927-3281

Netoli Northwestern Universiteto, 
išnuom. kambarys studentui, už 
darbą arba vaikų mokymą pagal 
susitarimą. Tel. 256-5645
BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Agencv. 2925 W. 03 PR 8-6032 

Nelaukit užsiregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai kreipk ItSe dBl pa
tarnavimo nemokamai.

Išnuom. kamb., galimybė vartoti 
virtuvę, 6500 So. Claremont.

Tel. 6-0878
Išnuomojamas miegamas kamba
rys moteriai. Marąuette Parke. 
Skambinti 434-1223

DĖMESIO!
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TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marąuette Pke.

2346 VV. 69th St — Tel. 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metua 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kamlnua, ri- 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome U lauko. Taisome mūr* ”*tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kūrino laiku

REAL ESTATE

6601 S. VVestern Avė. Biznio Na
mas. Apačioje biznio patalpa ir 2 
kamb.; viršuj 2 butai po 5 kamb. 
3 maš. garažas. Kaina $50.000. Sa
vininkas duos paskolą. Kreiptis į 
sav. tel. 238-3698.

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7456

DIDELIS PIRKINYS
Vieno aukšto modemiškas 5 kamb. 
indras, plius dar vienas kambarys, 
plius patio kieme užpakaly, plius 
2 maš. garažas, plius geriausia vie
ta. Į vakarus nuo Pulaski, arti 67- 
tos. Labai žema kaina už $23,900, 
jums bus ankstyva Kalėdų dova
na. Pasinaudokite geru pirkiniu, 
dabar. Nepraleiskite progos. Kreip
kitės j Miracle Man Skambinkite 
dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymas

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
, General Contractors

085-5285

GRAŽUS
Tikrai jūsų svajotas moderniškas 
namas. 6 labai dideli kamb., pui
kus valgomasis, 3 dvigubo dydžio 
miegamieji. Gražus “breezevvay” 
jungia namą su garažu. Visi 
liuksusiniai įrengimai. Labai geroj 
vietoj Queen of the Universe pa
rap. Jūsų šeima bus laiminga. 
Kreipkitės j Miracle Man. Skam
binkit dabar.

MICHA ELS 
Tel. 254-8500

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal Free delivery
5622 So. Racine. 434-1113

REAL ESTATE

Parduodamas 6 butų apartmentinis 
namas.

1843 VV. 54 St.
Skambint 532-5241

STASYS SULA
% INTERCONTINENTAL R. E. 

PALMDALE, CALIFORNIA 93S5O

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

Bevelk naujas 4 modernių hutų
mūras — 3 po 4 kamb. Ir 7 kamb. 
69 lr Kedzie. $76,000.

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

šildymas. Garažas. 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 lr Rockvvell. 
>18,600.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Ineome Tas 
Notary Public

2737 W. 43rd St — CL 4-2390

NAMU PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Ineome Tax
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233
" 1 i 1 1 • 1

Parduodamas naujas 8 butų na
mas Marąuette parke. $13,800 pa
jamų. Priims mažą mainą.
 HE 4-2323

Kiekvienam naudinga
2 po 7 kamb. tvirtas mūras, alu- 

mtnuni langai, naujas šildymas, ka
binetų virtuve, arti mūsų 29,500. .

Trys geri butai lr švarus ofisas, 
gražus dviejų aukštų mūras, gazu 
šildymas, garažas apie 69 — Callllor- 
nla. įmokėti 6.000.

2 butų mūras, 2 auto garažas. Ge
ležine tvora, platus lotas. Mara. nr. 
>20,200.

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

5 H kamb. labai tvarkingas namas 
lr 2 auto garažas, gazo šild. Prie 
šv. Ritos, (mokėti >4,000.

3^4 butų mūras. Apie >7,000 paja
mų por metus, modernus namas. Mar
ąuette pke. įmokėti >12,000.

6 kamb. mūras, 2-ju auto garažas, 
1% vonios. Arta 71 tr California. 
Įmokėti >6,000.

štai 4 butų puikus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. lr 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. I auto 
mūro garažas. >40,400.

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

Marąuette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. lr bizniui ar raštinei 
patalpa. Morgičius galima perimti 
su 6%% 21,900.

Brighton Pke du namai, 6 bu-tat. 
geros pajamos. 13,900.

Maispiette Pke. Mūr. S butai lr pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
>43,000.

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

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

5 kamb. mūr. bungalovv prie 71 
lr Rookvvell. Galima tuoj užimti. 
>18,600.

6 kamb. švarus mūr. bungalovv
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. >19,600.

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

6 kamb. (4 mieg.), 18 metu mūr. 
bungalovv. prie 72 lr California 
>24,700.

IK ankšto švaros med. prie 66 lr 
Western. 6 lr 4 kamb butai. 87 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, >16,900.

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 lr Albany. 2 maš. garažas 
>18,600.

11 botų, 10 metų, S-jų aukštų mfl.t 
namas prie 71 tr California. >162,900.

81 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplevvoodtl 0,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

REAL ESTAT
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SALES ■ M0RT6A6ES ■ MANAGEMENT

llemBers of 11L.S.
ĮLĖK ŠATAS — REALTOR

Ibh offioe nn W. Ctonnab Bd.. Otan, OL M. OL t-tSU 
Tarime šimtas namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kltnose vakariniuose priemtesčinoae. Prašome nisokti | mūsų ištaigą 
ir Išsirinkti iš katalogo.
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NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

VYRAI IR MOTERYS

VVAITRESSES
VVANTED

Morning Hours
Five Or Six Days A Week

ALSO
BARTENDER

Short Hours — 11 to 4. 
With Experience
/ALSO

Female Banquet Mgr.
Contact RONALD SIKORA 

Apply In Person
HOWARD JOHNSON
9333 Skokie Boulevard 

SKOKIE, ILLINOIS 
Tel. — 679-9445

WAITRESSES
Exparionced. Shift Work. Steady. 

Good Starting Salary.

BUS BOYS
FOR FINE RESTAURANT.

Flaming Torch Restaurant
253 Rand Road

Mt. Prospect, IU., Tel. 253-3300

RESTORANUI REIKALINGA

VIRĖJA
Dirbti naktimis. Išmokysime. Par
vežame j namus. Reikalinga gyven
ti apylinkėje. Reikalinga nors kiek 
kalbėt angliškai.

SANTUOCI RESTAURANT 
6211 Su Cicero — PO 7-2244

Reikalinga
Vidutinio amžiaus
MOTERIS

Bendram buhalterijos, raštininkės 
ir mašinraščio darbui.

BRIGHTON SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

4071 Archer Avė., Chicago 
TEL. — LA 3-8248

EXPERIENCED PURCHASING 
CLERK

For large Company. Lite typing & 
miscellaneous office duties. Good 
conditions and company benefits.

Cail Mr. Tom Lillig — 378-7800

PDCOKST J .TCNT IMMBDIATE 
OPENING!

EX,PERIENCBD 
DICTAPHONE — Good typdat. 
Age no barrier. Advancement 
opportunities. Fringe benefits. 
Steady position.

Call MRS. SPINNER 
________ LA 1-2333________

GENERAL OFFICE
Stono Helpful. Excollent Worklng 
Conditions and Liberal Benefits.

JOHN HANCOCK 
INSURANCE COMPANY 
3207 MILVVAUKEE AVĖ.

TEL. PE 6-5302

Reikalinga Moteris (part time), 
keliom dienom namų ruošos dar
bui, arba kelias vai. mokinti vai
kus lietuvių kalbos. Turi gyventi 
šiaurėje Tel. 256-5645

Skelbkites “Drauge”.

CONSTRUCTION EQUIP’T 
DESIGN ENGINEERS

Due to an expanding produet line and rapid grovvth, Link-Belt 
Speeder has several challenging career opportunities available to 
engineers interested in designing nevv and advanced construction 
machinery.

Over sixty years of experience have established Link-Belt 
Speeder as one of the vvorid’s leading designers and manufacturers 
of eranes, excavators, diesel pilė hammers and related produets. To 
give you additional Information regarding the opportunities vvith 
this medium-sized, Progressive organization.

If unable to arrange a personai intervievv, 
vvrite or call collect vveekdays to:

M R. H. R. C 0 Z R D. Chiel Engineer

LINK-BELT SPEEDER
Dh-imon ot FHC CORPORATION (Kept. L.)

1201 Six(l) Street, S. W,
CEDAR RAPIDS, IOWA 62408

Phone (318) 388-3350
A.n Eąual Opportunity Employer

HELP VVANTED — VYRAI

DISH WASHERS 
BUS BOYS 

NITE WATCHMAN
APPLY —

CHICAGO ATHLETIC 
ASSOCIATION

71 East Madison Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Bendram fabriko darbui reikalin
gas

VYRAS
Clearing Industrial District — a- 
pyl. 40 vai. savaite. $2.78 j vai.

I Skambinkit 767-1930

SHIPPING CLERK
For Large Mirror 

Plant
New modern plant. Excel- 
lent working conditions and 
company benefits.

Apply:

H O Y N E 
INDUSTRIES 

5829 W. Ogden 
Cicero, Illinois

BEEF BONER
Experienee Necessary 

For Large Meat Packer 
Steady Work

Phone — 243-2110
EXCELLENT IMMEDIATE 

OPENINGS!

DOCK FOREMEN
Quit commuting

Work elose to your horne.
We need 3 highly ąualified dock 
foremen. Top salary Exeellent 
fringes, good place to work, stea
dy employment,

Call

WILS0N FREIGHT C0. 
1415 W 35th Street 

Chicago * Tel. — 376*4400
A. n eąual opportunity employer

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”

HELP W A N T E D — MOTERYS

GENERAL OFFICE
NECESSARY QUALIFICATIONSt

Typing General Office experlence, shorthand, or winingnesn to 
acąuire technjąue preferred. Age open. Sattsfaotorv Ineome, Paid Blue 
Crosa-Blue Shleld, PaJd Vacation. 5 Day Weok. 37% hours. Small office, 
alr-condltloned, modern electrical Office eąulpment and facilities.

Ezeellent elevated and bus transportation. Central Location. 
PHONE OR APPLY TO RUTH O’BRIEN

WRAP-ON COMPANY, INC.
341 W. SUPERIOR ST. PHONE — 822-0450

HELP VVANTED — VYRAI

JOBS W I T H SECURITY 
Excellent Iimmediate Openings For

Machinists - Milling Machine 86 Lathe Opers.
JOURNEYMEN MACHINISTS

Richmond manufacturer reąulree men to vvork in elose tolerances 
vvith a minimum of supervlsion. Full company benefits include alr- 
oonditloned shoip, hospitalization, pension, vacatioin and paid holidays. 
Congenial vvorking conditions. Steady employment. Write, call or apply:

MOLINS MACHINE COMPANY, INC.
3901 Carolina Avė., Richmond, Virginia 23222 

PHONE — 649-9081 
An eąual opportunity employer

HELP VVANTED — VYRAI

ASSISTANT VVOOD SHOP

FOREMAN
If you have the ąualifications to 

movė up to assistant foreman after 
short time on the job, Have to be 
able to set-up and run band saw, 
trim saw, routor, shapcr & planer.

Good wages and fringe benefits.
Apply in person to M r. Prince.

SANDEL MANUFACTURING CO. 
3818 So. Looniia Place 
CHICAGO, ILLINOIS

- An eąual opportunity employer —

MAINTEN’CE MAN
BEBWYN

Wo’re looking tor a general ma.lnte- 
nance man to vvork ln our office- at 
1315 S. Harlem, Berwyn, Illinois. 
This la a full time permanent posi
tion carrylng all oompany benefits. 
Hours 2 P. M. to 10 P. M. Call for 
appolntmept or apply ddreot at the 
address dhovvn bela-Vv.

MISS STEVENS 922-4800

REUBEN H. DONNELLEY CORP. 
33 E. CON’GItKSS PARKVVAY 
(Oorner of Congress &• VVabash)

3rd Floor
An Eąual Opport’y Employer M A F

PHARMACIST 
- REG.

Hospital vvith 550 beda and ex- 
pendlng pharmacy has openings vvith 
managerial responsiblllttes for eat- 
pęrienced applicants. Excellent ben
efits program. Salary negotiable. 
Make application thru

Personnel Department
ST. MARGARET HOSPITAL

25Douglas Street
HAMMOND, INDIANA

MAN
.For general factory vvork.

Plant located in Clearing Indust- 
rial district. 40 hour week. $2.78 
per hour.
_______ PHONE 767-1980

MAN VVANTED FOR 
Light Assembly Work

SHOULD HAVE MACHINE 
SHOP EDCPERIENCE

Call Mr. Olson 282*8000
RESPONSIBLE MAN VVANTED

Retired or semi-retired for light du
ties and ansvvering prone. Hrs. 5 
pjm. to 1 a.m. on vveek-days.

FEDERAL SIGN AND 
SIGNAL CORPORATION 

140 East Tower Drive 
Burr Ridge, Illinois 

CALL MR. MUELLER, 
654-4490 For Intervievv.

Perskaitę Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.
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Ateinantį sekmadienį, lapkričio 16 d., 4-tą vai. popiet O Kalbės Lietuvos Gen- Konsulas DR. P. DAUŽVARDIS, pik. lt. inž.
' ’ * r H 1VII AULU DL E Z E V 1 L 1A U D ANTANAS NOVICKIS ir advokatas dr. jur. GABRIELIUS GEDVILĄ.

JAUNIMO CENTRO DIDŽIOJOJ SALĖJ MIRTIES 30 METŲ
* Johannes Brahms, Feliv Mendelssuhn - Bartholdy ir Franz Schubert kūrinius.

2345 West 56th Street — Chicago, Illinois 60636 SUKAKTIES VIEŠAS MINĖJIMAS rengti
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JUNGTINIO FINANSŲ KOMITETO | m

APYSKAITA
1968 metai veiksnių buvo pavadinti 

Laisvė Kovos Metais. Veiksnių suta
rimu buvo organizuotas Lietuvos Vals
tybės Atstatymo Penkiasdešimt Me
tų Jungtinis Finansų Komitetas, ku
rio tikslas — telkti lėšas, kad tais 
Laisvės Kovos Metais mūsų veiksniai 
finansiniai būtų pajėgesni reikštis kul
tūrinėje ir politinėje srityje. Jungtinis 
finansų Komitetas pradėjo darbą 1967 
metais, baigė — šiais metais. Visuo
menės žiniai skelbia šią apyskaitą: 
Pajamos

1. JFK-as gavo aukų iš organizacijų
ir pavienių asmenų JA Valstybė
se .......................................... $30,331.41
2. Iš VLIKo atstovybės Venezue-
loje ............................................... $95.00
3. Iš Liet. Bendruomenės N. Ze
landijoje ..................................... $130.79
Iš JF K-to Kanadoje 1,034.50 Kana
dos dol. arba US $$ .............$956.91

Viso gauta aukų $31,514.11

Išlaidos
Komitetas išmokėjo:
1. Pervedė VLIKui per Tautos Fon
dą ................ -........................ $12,525.00
2. Lietuvių Bendruomenei:

a) LB Pasaulio Kongresui Rengti
Komitetui .........................  $6,800.00
b) LB siųstiems menininkams į
Pietų Ameriką ................  $2,500.00
c) JAV LB Centro vaidy
bai  ........ $3,225.00

viso ............ $12,525.00

3. Spausdinimui vajaus medžia
gos ......................................  $3,220.01
4. Dailininkui už projektus $200.00
5. Pašto išlaidos ..................... $468.18
6. Paveikslų laimėjimų pravedimo iš
laidos ..............................  $226.26
7. Paveikslų jrėminimas ...... $98.17
8. Laikraščiams už skelbimus $523.65
9. Radijo valandėlėms už skelbi
mus ....   $300.30
10. Kelionės išlaidos — lėktuvo bi
lietai j Cleveland, Detroit ir Chicago 
vajaus oganizavimo reikalu $213.00
11. Banko išlaidos ................... $14.54
12. Reikalų vedėjo atlygini
mas ........................................... $1,200.00

Viso išmokėta ............ $31,514.11
Jungtinis Finansų Komitetas, norė

damas įjungti j prisidėjimą prie lėšų 
sutelkimo ir tuos lietuvius, kurie eko
nomiškai mažiau pajėgūs, suprojektavo 
penkius leidinius, būtent 1) užkliją 
ant automobilių atramos — “Commu- 
nist Russia get out from Lithuania”, 
2) kiljuotinas ant automoblių langų 
Lietuvos kontūrinis žemėlapis su įra
šu “50th Anniversary of Lithuanian 
Independence 1918—1968”, 3) su tokiu 
pat įrašu spausdinti vokai, 4) taip pat 
su panašiu įrašu pašto ženklo imitacija 
ir 5) laimėjimo bilietų knygutes 30 pa
dovanotiems dailininkų paveikslams 
laimėti. Šie leidiniai buvo išsiuntinėti 
LB apylinkėms bei susidariusiems spe
cialiems komitetams, kad juos platintų 
už nustatytą labai žemą kainą. Vienur 
uoliau, kitur menkiau šie leidiniai bu
vo platinami; *iš visų leidinių laimėjmo 
knygutės davė daugiausia pajamų, bū
tent — už išplatintas knygutes gauta 
$7,380,00.

Žemiau paduodamos vietovės, kurių 
atsiųstos atsiskaitytymo sumos rodo, 
kaip atskirose vietovėse buvo talkinin
kaujama JFK-ui, būtent:

1. LB Phoenix, Arizona, apylin
kė ............................................... $254.00
2. LB Los Angeles, Calif., apylin
kė ............................................... $100.00
3. LB Colorado apylinkė ......  $35.00

Connecticut valstijoje
1. LB New Britain apylinkė. ..$53.50
2. LB Bridgeport apylinkė . .. $50.00
3. LB Darien - Stamfordo apylin
kė   $24.00
4. LB Hartfordo apylinkė... $1,277.56
5. LB New Haven apylinkė. ...$307.41
6. New London apylinkė .... $203.50
7. Nekalto Prasidėjimo vienuolyno
seselės, Putnam ..................... 157.00

8. Waterbury “Spauda”
kioskas ...................................... $10.00
9. LB Waterbury apylinkė .... $23.00

Viso Connecticut valstija $2,105.97
Floridos valstijoje

1. LB Auksinio Trikampio Tampa
apylinkė ......................................  $40.00
2. Lakeworth lietuviai per kun. A.

' Senkų ........................................... $57.00

Viso Florida valstija........ $97.00

Illinois Valstijoje:
L LB Aurora apylinkė ........ $120.28
2. LB Bridgeport apylinkė .... $275.00
3. LB Brighton parko apylin
kė ........................................... $1,072.00
4. LB Centrinė apylinkė Chicago
je.................................................  $16.00
5. LB Cicero apylinkė ........ $269.00
6. Gage Park LB apylinkė .... $260.25
7. LB Marųuette Park apylin
kė ........................................... $932.50
8. LB Melrose Park apylinkė $38.00
9. LB East St. Louis apylinkė $120.50
10. LB Roseland apylinkė .... $101.10
11. LB Rockford apylinkė .... $25.00
12. LB Lemont apylinkė ........ $9.50
13. Chicagos LB apylinkės ir L. V. A.

50 Metų Suakties Finansų 
Ko $133 00
14. LB Waukegan apylinkė $200.00
15. Lietuvių Veteranų Są-gos Ra
movė .... ...................... ;.............. $25.00
16. “Draugo” tarnautojai .... $76.00

Viso Illinois valstija ........ $3,673.13
Indiana valstijoje

1. Beverly Shores, Ind. Amerikos
Lietuvių Klubas ..................... $99.00
2. LB East Chicago apylinkė $344.20

Viso Indianos valstija . .. $443.20
Maryland valstijoje

1. Baltimore, Md. — Lietuvos V-. A. 
50 Metų Sukakties Finansų 
Komitetas..................................  $861.00

Massachusetts valstijoje
1. LB Bostono apylinkė ........$731.99

2. Brockton lietuviai per kun. V.
Valkavičių .................................. $16.00
3. LB Lavrrence apylinkė .... $29.00
4. Worcester, Mass., lietuvių organi
zacijų taryba ir JFK-as ........ $914.86

Viso Massachusetts valstija $1,691.85 
Michigan valstijoje

1. Detroito Jubiliejinių Metų
FK-tas .................................. $4,282.39
2. LB Grand Rapids apylinkė $686.60

Viso Michigan valstija ........ $4,968.99
New Jersey valstijoje

1. LB Elizabeth apylinkė $784.63
2. LB Jersey City apylinkė .... $5.00
3. LB Kearny-Harrsion apyl. $70.00

Nuotr. M. NagioAmerikos karių veteranų organizacijų nariai parado metu Chicagoje.

CHICACOJf R APYLINKĖSE
NAMŲ (SAVININKŲ 

BANKETAS
Lietuvių namų savininkų dr- 

'jos Marąuette Palike banketas
4. LB Lindeh apylinkė $71.00 parapijos salėje pavyko puikiai.

mes nepraleiskime retos progos, 
visi kaip vienas, respublikonas 
ar demoikratas, tik už lietuvius 
kandidatus. Parodykime savo 
pilnų tautinį subrendimą ir vie-

Mūsų kolonijose
Dayton, Ohio

5. New Jersey Lietuvių Taryba Ne-
warke .................................. $1,041.50
6. LB Paterson apylinkė ... $1,005.00
7. LB Pietų New Jersey apyl. $53.00
8. Lietuvos Atsiminimų Radio —

Dr. J. Stukas ................  $58.00

Viso New Jersey valstija $3,088.13

New Yorko valstijoje
1. LB New Yorko I apylinkė $35.00
2. LB Queens apylinkė .... $524.00
3. LB Maspetho apylinkė .... $500.00
4. LB Woodhaven apylinkė $197.64
5. LB Manhattan-Bronx apyl. $115.00
6. LB New Yorko Apygarda $106.60
7. Balfo Centras ..................... $23.00
8. Lietuvių R-Katalikų Federacija ko pakviestas klebonas prel. V. 
apskrYOr*C°.&”..N.*W Jersey... $525.oo *Černiauskas sukalbėjo maldą.
9. New Yorko Amerikos Lietuvių • Juozas Bacevičius pristatė gar-
Taryba .................................. $850.00
10. L.M.K.F. New Yorko
Klubas ................. .

Visur tavo pavyatasu tvarto butiniuose reikaluose,
ir Šventinė nuotaika. Banketą IIIls ' a enas
pradėjo J- Šlapelis, paprašyda
mas pirmininkauti pirm. Juozą 
Skeivį. Solistai Algirdas Brazis 
ir Ona Skieveriūtė, akompanuo
jant Aldonai Bružienei, sugiedo
jo Amerikos ir Lietuvos him
nus. Po to šeimininkės visus 
svečius skaniai pavaišino. Prieš 
pradedant vakarienę, pirmiinin-

$138.00
11. Lietuviai Pranciškonai Brook
lyne ........................................... $70.00
12. "Ramovė" knygynas Woodha-
vene ...........:< $47.06
13. “Aidai" knygynas Woodha-
vene ........................................... $20.00
14. LB Great Neck apyl. $1,030.52
15. Lietuvos 50 Metų Jūbilieiaųs
Komitetas Amsterdame ........ $25.(>0
16. Buffalo Lietuvių Klubas $137.75
17. LB Rochesterio apylinkė . ..39.50
18. Schenectady lietuviai per
kun. A. Petraitį ..................... $14.00
19. Albany lietuviai per
kun. M. čyvą ......................... $55.00

Viso New Yorko valstija .... $4,453.01

bės prezidiumą — aukštuosius 
svečius. Kai kurie jų tarė savo 
sveikinimo žodį.

Po vaišių šokiams grojo Jur
gio Joniko orkestras. Skanius 
liet. valgius pagamino; ir prie 
stalų patarnavo; K. Repšienė, 
Stukienė, Skučienė. Visi svečiai 
buvo patenkinti ir skirstėsi ge
roje nuotaikoje.

RINKIMAI JAU ČIA PAT
Artinantis rinkimams, kurie

Cleveland, Ohio, Jungtinis Finansų Ko- įvyks 1969 lapkričio 18 d., kiek 
mitetas ...................................... $1,500.00
Omaha, Nebraska, lietuvių komite
tas .................................... ...... ,....... $317.77

Pennsylvanijos valstijoje
1. LB Philadelphijos apyl. $1,080.50
2. Šiaurės Rytų Penna apyl. $100.00
3. Easton, Pa., lietuviai per
kun. A. Baboną ................. $170.00

Viso Pennsylvanijos valstija $1,350.50
Kermit, Texas, lietuviai per
kun. J. Burkų .............................. $30.00

Wisconsin valstijoje
1. LB Racine-Wisconsin apyl. $62.00
2. LB Racine-Kenosha apyl. $61.00

Viso Wisconsin valstija ........ $123.00
LB Seattle, Wash., apylinkė . .28.00 
LB N. Zelandijos apylinkė .... $130,79 
VLIKO atstovybė Venezueloje $95.00 
Centro JF Komitetas betarpiai surinko 
iš pavienių asmenų už laimėjimų bi
lietus ir kitokią medžiagą bei

aukų .... $5,210.36 
Kanados Jungtinis Finansų Ko-tas 
(U.S.A. dol.) ............................. $956.91

Viso aukų surinkta ............ $31,514.11
Pastaba: Kanados Jungtinis Finansų 

Komitetas viso surinko Kanadoje 
11,071.65 Kanados doleriais. Iš surink
tų pinigų Kanados JFK atsiuntė JAV 
Jungtiniam Finansų Komitetui 1,034.50 
Kanados dol. ir Tautos Fondui New 
Yorke 1,300.00 Kanados dol. Likusią 
sumą, apmokėjus išlaidas, paskirstė 
tarp Kanados LB-nės ir Tautos Fondo 
atstovybės Kanadoje.

Visiems talkininkavusiems Jungtinis 
Finansų Komitetas nuoširdžiai dėkoja. 
Lygus dėkui ir organizacijoms bei as
menims, kurie ir mažesne suma prisi
dėjo prie užsibrėžto bei veiksnių pa
vesto Jungtinio Finansų Komiteto dar
bo.

Jungtinis Finansų Komitetas

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

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 W. CERMAK ROAD AREA CODE 312 247-2425

ARKA CODE 312 247-2425

viena tautybė stengiasi išstaty
ti savo kandidatą ir, atėjus bail 
savimo dienai, visi be skirtumo 
pažiūrų už jį atiduoda savo bai 
sus. Kuri šioje šalyje tautinė 
mažuma yra tautiniai susipra
tusi, vieninga ir apsukri, savo 
kandidatus visuomet praveda į 
valstybės ar miesto vadovau
jančias vietas. Žinoma, kad tu
rėti savo žmones valdžios įstai
gose yra labai svarbu,

NAUJOS KOMEDIJOS 
BELAUKIANT

Vieną pirmadienio vakarą už 
klydau į Jaunimo centrą, kur 
A. Brinką vadovavo repetici
joms, nes Šaulių rnen'd kuopelė 
ruošiasi lapkričio 15 dieną su
vaidinti 3 veiksmų komediją 
“Mėlynkraujai”. Paklaustas apie 
vaidinimą rež. A. Brinką paaiš
kino, kad šauliai keletą metų iš 
eilės statė patriotinius veikalus, 
dabar nori įterpti, ką nors links 
mesnio. Be to, su pasirinkimu 
veikalų labai suariau. Naujų la
bai mažai išleidžiama ir senųjų 
nedidelis pasirinkimas. Kiti par 
senę savo turiniu.

— O kaip ši komedija, nau
jai parašyta ar sena?

— Komedija “Mėlynkraujai” 
savo turiniu niekad nepasens. 
Tariamų aukšto luomo ir save 
laikančių virš visų visuomet bu
vo ir bus. Ypač nemažai turime 
tokių ir išeivių, kurie vaizduo
ja buvę ar esą aukščiau visų 
kitų, o tikrumoje papraščiausi 
žmogeliai, be mokslo ar geres
nės profesijos. Tai šios kome
dijos pagrindinė mintis.

_  Kaip su vaidintojais? Ar
daug atsiranda mėgėjų?

— Čia tai jau vis eunkėjanti 
problema. Mažai atsiranda no
rinčių poilsio laiką paaukoti

BALFO VAJUS

Balfo rinkliavą paskelbė Day 
tono lietuvių draugijų sąryšis 
lapkričio 16 cL Išsiųsti prašymai 
Daytono ir kaimyninių miestų 
lietuviams ir paskelbta lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Tą dieną 
aukas priims Jonas Kvietys lietu
vių šv. Kryžiaus parapijos salėje 
po kiekvienų, Mišių. Kam pato
gu prašomi prisiųsti savo aukas 
paštu, arba paduoti bažnyčioje 
aukų rinkėjams.

Pernai Daytono Sąryšio orga-

nizuota Balfo rinkliava buvo sėk
mingą, surinkta 550 dolerių. Ti
kimasi, kad ir šįmet lietuviai 
bus dosnūs. Balfas skelbia, kad 
yra daug pašalpos prašančiųjų 
ir ragina prašyti daugiau aukų, 
kad galėtų kuo daugiau sušelpti 
vargan patekusiųjų.

Sąryšio prašymus paprastai iš
girsta ir savo aukas prisiunčia ir 
Cincinnati, Ripley, Chillicotbe, 
Columbus, Lima, Ohio ir Ft. 
Thomas, Ky., lietuviai.

Aukojusiųjų sąrašas vėliau pri
siunčiamas visiems aukotojams.

LEIDINĖLIS PARAPIJOS 
SUKAKČIAI

Lietuvių šv. Kryžiaus parapijos 
55 metų sukakties proga buvo iš
leista parapijos knyga su para- 
piečių Šeimų ir altoriui ir parapi
jai tiesiog tarnaujančių gru- 
Ipių nuotraukomis. Leidinėlis 
yra gražus parapijos kaip šeimos 
vieningumo prisiminimas. Jo pa
ruošimui daugiausiai pasidarba- 
bavo Petras Žiaukas. Grupines 
nuotraukas padarė Jonas Kvietys.

RELIGINIS VAKARAS

Religinio susikaupimo vakaras, 
kurį pravedė anglų kalba kun. 
T. Fortkamp, CPPS. šv. Kryžiaus 
parapijoj spalio 16 d. visiems 
labai patiko. Yra pageidavimų 

i turėti tokį susikaupimo vakarą 
* lietuvių kalba. Parapijos vado
vybė mėgins pakviesti svečią kal
bėtoją lietuvį kunigą.

NAUJA VYČIŲ VALDYBA

Lietuvos vyčių Daytono kuo
pa (96) lapkričio 8 d. išrinko 
naują valdybą: pirm. Juozas No
reikas, vicep. K. Prašmantienė ir 
Mykolas Petkus, sekr. Irena Vei- 
gel, fin. sekr. Pranė Mikalaus
kienė, ižd. Salė Milaškevičiūtė, 
iždo glob. Ada Sinkevičienė ir 
Mariana Podoyak, tvarkdarys 
Stasys Kavy.

— Pranas Ambrozaitis (Am
brose), buvusio ilgamečio lietu
vių šv. Kryžiaus vargoninko sū
nus, lapkričio 15 d. susituokė su 
Karolyn Samaha. T.A.

A. + A,
PULKININKUI POVILUI ŽILIUI

mirus,
jo žmonai MARIJAI ir jos seseriai PROF. V. TUMĖ
NIENEI reiškiu gilią užuojautą.

J. Narūne - Pakštienė -

Mes, lietuviai, turime imti pa! repeticijoms. Ypač suriku su 
vyzdį iš tų tautinių mažumų, ku j jaunimu. Dauguma iš jaunuolių.
rios išstato savo tautiečių kan 
didatus, praveda į labai aukštus 
valstybės postus. Jie iš to turi

kad ir norėtų vaidinti, netinka 
dėl darkytos (lietuviškos tarmės. 

— Ar daug šiame veikale tu
nemaža naudos. (Daug kuo jiems ■vaidintojų? 
padeda ir visokeriopai paremia. Nemažai. Visas tuzinas. Bet 
Trisė yra visiems lygi ir ja gali ! užtAi daro veikalą nenuobodu 

ir gyvą, nes vis keičiasi nauji 
veidai, kiti tipai. Neturi nuobo
džių pasikalbėjimų, bei algų mo

visi lygiai naudotis. Tiktai yra 
tokių, kurie tą teisę nevienodai 
supranta ir įvertina. Mes netu
rime nė kiek nusileisti kitiems 
arba galvoti, kad mes esame 
žemesni už kitas mažumas. Ta 
mintis turi būti išrauta su šak 
nimis iš sąmonės. Mes turime 
didžiuotis savo tautos garbinga 
praeitimi ir čia Amerikoje savo 
tautine mažuma.

Mes turime vienintelį lietuvį 
visoj Illinois valstijoje Juozą 
Račiūną, kuris kandidatuoja į 
Ulinois konstitucinį seimą at
stovu. Jis yra gerai žinomas 
visuomenės veikėjas ir lietuviš
kos veiklos nuoširdus rėmėjas. 
Jis yra jaunas vyras, ketverius 
metus studijavo architektūrą 
Illinois universitete, yra vedęs, 
augina vieną dukrelę. Turi ge
rai veikiantį restoraną, Gold 
Coast Inn.

Tokiu būdu jis turi pilną tei
sę būti išrinktas į šį postą. Tik

nologų. Trumpai tariant, veika
las įdomus, gyvas, žadąs daug 
skanaus juoko atsilankiusiems.

Po pokalbio vėl pasigirdo skar 
dus A. Brinkos balsas:

— Tęsiame repeticiją toliau!
T. B.

Trijų Mėty Mirties Sukaktis

PADĖKA
A.-f-A.

JURGIS J. DUDONIS
Mūsų myliitmas vyras ir tėvas 

mirė 1969 m. lapkr. mėn. 3 d. 
ir buvo palaidotas lapkr. . m,6n. 
7 d. šv. Kazimiero kapinėse; 
Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, 
kurie sutelks jam paskutini pa
tarnavimo. ir palydėjo i amžino 
poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun.. 
kleb. J. Stankevičiui, kuris at
laikė gedulingas pamaldas už jo 
sielą, palydėjo velioni j kapi
nes, atkalbėjo rožančių koply
čioje.

Nuoširdus dėkui visiems, ku
rie užprašė šiv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie 
prisiuntė velioniui gelių, bei 
pareiškė mums toje liūdesio 
valandoje užuojautą.

Dėkojamo visiems laidotuvė
se dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybes pa
dėkoti.

Dėkojame grabnešiams lr 
laidotuvių direktoriui Jean 
Vance už malonų patarnavi
mą.

Visiems, visiems nuoširdus 
dėkui.

žmona Stella, pantis Bruno 
ir duktė Sylvia flSoffnutn Su 
šeima.

A. A.
VINCAS DOMEIKA

Gyveno Grayslake, Illinois ir Kankakee, Illinois.
Mirė 1969 m. lapkričio 14 d., sulaukęs 82 m. amžiaus
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šakių apskrities, Sintautų valsč., Išda

gų kaimo.
Amerikoje išgyveno 20 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Janina Šalnienė, žentas Jo

nas, duktė Genovaitė Šukienė, žentas Kazys, sūnus Pijus Domeika, 
marti Marija, gyv. Rochester, New York, sūnus Jonas Domeika, 
marti Stefa likę Lietuvoje, 9 anūkai ir kiti giminės.

Kūnas paarvotas Mažeikos-Evans kopi. 6845 S. VVestern Avė.
Koplyčia atdara nuo 2 vai iki 10 vai. popiet. Rožančius 8 vai. 

vak. šeštad., lapkr. 15 d. Paskiau kūnas bus išvežtas į Rochester 
N. Y„ kur įvyks laidotuvės

Nuliūdę lieka: Dukterys, sūnūs, marčios, žentai ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600

Lietuvos kariuomenės sa- 
vanoris-kurėjas

Kapitonas 
ANTANAS ELSBERGAS

mirė 1966 m. lapkr. mėn.

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos lap
kričio 22 d. 8 v. 30 m. ryto Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje Marąuette Parke.

Visus draugus ir pažįstamus prašau prisiminti 
velionį savo maldose.

Liūdinti ŽMONA

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame mano brolio

A. -f- A.
KUN. JONO JUODEIKOS

laidotuvių dalyviams: J. E. Vyskupui V. Blizgiui, kanc
leriui Msgr. Quiim, monsignorams, kun. Zafrenz, kum. 
Lapieza, dideliam būriui amerikonų kunigų ir klierikų, lie
tuviams kunigams — A. Bertašiui, J. Burtkui, V. čezaus- 
kui, P. Jokūbaičiui, broliams Klumbiams, L. Bumui, Dr. 
P. Ragažinakui, ir gausiems parapijiečiams, už atnašau
tas mišias, gražius pamokslus, karštas maldas ir palydė
jimą- į kapines, taip pat Lietuvos atstovui p. J. Rajeckui, 
Portlando lietuviams, ir visiems mūsti draugams ir prie- 
teliams už mišių aukas ir už šiltus užuojautos žodžius. 
Telydi kun. Joną amžinoji šviesa Danguje.

Skausmo prislėgti
Vladas Juodeika, šeima ir giminės.

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiHiiiim

IŠSIRINKITE DABAR — MOKĖKITE VĖLIAU

1 PETER TROOST
! MONUMENT 

COMPANY
; 6440 S. Pulaski Road,

® Chicago, III. 60629
i ČESLOVAS VITKAUSKAS 

District Manager 

TeL: 585-0242; 585-0243
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X Vysk. Povilas Marcinkus 
atvykęs iš Romos, dalyvavo 
Waslhingtone vykusiame pusme
tiniame visų Amerikos vyskupų 
suvažiavime. Turėjo progos ap
lankyti ir laikyti Mišias Šv. Kris 
tinos parap. Chicagoje, Ikur an
kščiau buvo vikaru.

X Kariui Alanui Butkui pa
gerbti prie De Paul universite
to pašventintas vėliavos stie
bas ir padėta paminklinė lente
lė. Karys Butkus, buvęs univer
siteto studentas, žuvo Vietna
me.

X šv. Kazimiero Seserų rė
mėjų Centro susirinkimas įvyks 
šį sekmad., lapkr. 16 d., 12 vai. 
popiet, Šv. Kazimiero vienuoly
no auditorijoje, 2601 W. Mar
ąuette Road. Centro pirm. M. 
Rudienė ir valdyba kviečia na
res atsilankyti.

X Dzūkų draugijos valdyba 
kviečia visus Chicagoje ir apy
linkėje gyvenančius dzūkus ir 
jų bičiulius į dzūkų susirinkimą, 
kuris įvyks lapkričio 16 d. 12 
vai. Jaunimo centre. Bus svars
tomi dzūkus liepiantieji klausi
mai ir draugijos įstatų priėmi
mas.

X Aktoriai Jonas ir Stasė 
Kelečiai išpildys įdomią progra
mą Jaunimo centro tradicinėje' 
vakarienėje, kuri įvyks š. m. 
gruodžio mėn. 7 d. 5 vai. popiet 
Jaunimo centre, Chicagoje.

X “Kur mes šiandien stovi
me?” Tokia tema viešą simpo
ziumą ruošia LFB Chicagos 
apyg. valdyba gruodžio 14 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. B. Pakš
to salėje. Simpoziumo dalyviais 
kviečiama eilė žinomų mūsų 
laikraštininkų ir bendrinių or
ganizacijų vadovų bei atstovų. 
Simpoziumo tema aktuali ir jau
tri, nes, 25 metams prabėgus 
nuo pasitraukimo iš Lietuvos, 
pasikeitė kai kieno pažiūros į 
Lietuvos laisvinimo kovos meto
dus. Ar iš tikrųjų nuomonių 
skirtumas yra tolio didelis, kad 
Lietuva būtų laisva, pamatysi
me šiame simpoziume. Įėjimas 
visiems laisvas.

X Dr. A. Damušio vadovau
jamą chemijos, fizikos, mate
matikos mokslinį posėdį sudaro- 
šie prelegentai: dr. Bronius Ja- 
seUsT.tis, dr. Kęstutis Keblys, dir. 
Arūnas Liulevičius, dr. Antanas 
Butkus, dr. Juozas Vėbra, dr. 
Rimas Vaišnys.

X Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo technikinės organizacinės 
komisijos posėdis įvyko lapkri
čio 10 d. Jaunimo centre. Iš pa
darytų atskirų sričių vadovų 
pranešimų matyti, kad organi
zaciniai darbai vyksta sklan
džiai ir yra stropiai atliekami.

x Akademinio skautų sąjū
džio narių akivaizdinis suvažia
vimas šaukiamas Chicagoje lap 
kričio 28—30 dienomis. Jo ruo
ša rūpinasi ASS Chicagos sky
rius. Smulkesnės informacijos 
teikiamos per vienetus. Visi 
Korp! Vytis, Akad. skaučių dsr- 
vės ir Filisterių skautų s-gos 
nariai kviečiami dalyvauti.

x Lietuvos gen. konsulas dr. 
P. Daužvardis, PLR valdybos 
pirmininkas IS,tąsys Barzdukas, 
vysk. Vincentas Brizgys ir 
ALTo pirmininkas inž. Eugeni
jus Bartkus sutiko garbės sve
čiais dalyvauti Mokslo ir kūry
bos simpoziume.

X J. Gradinskas, Chicago, UI., 
dėkodamas už kalėdines korte
les, prisiuntė 5 doi. spaudai pa
remti. Ačiū.

X P. Dunderas, Toronto, Ont. 
už kalėdines korteles atsiuntė 
5 dol. auką. Labai ačiū.

X Dr. J. Saudargas, N. Roy- 
alton, Ohio, gavęs kalėdines kor 
teles, parėmė mūsų dienraštį 5 
dol. auka. Ačiū.

X RAŠOMOS MAŠINĖLES, 
visokioms progoms nuo mažiau
sios iki 92 ž., liet.-angį. raidynu. 
Taip pat Radio, TV ir biznio 
mašinos. Reikalaukite katalogų :
J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr.,
E. Norhtport, N. Y. 11731. Clii- 

infbrmacijoe vakarais 
tel. 476-7399. (sk.)

X Marija ir Antanas Rudžiai
trečiadienio vakare grįžo iš ke
lionės apdink žemę. Jie aplankė 
visą eilę Azijos kraštų ir buvo 
sustoję Europoje, šiandien 8 
vai. valk. A. Rudis, Liet. radijo 
forumo leidėjas, kalbės apie 
Vietnamą, kur Saigone pralei
do daug laiko ir susipažino su 
Vietnamo karo problemomis.

X Dr. Algirdas Kavaliūnas, 
išbuvęs du metu JAV kariuo
menėje, grįžo į Chicagą. Karinę 
prievolę atliko Fort Sam Hous- 
ton, Texas, garsioje Brooike li
goninėje, kur ėjo atsakingas 
pareigas sužeidimų ir. fizinio 
tinkamumo nustatymo komisi
joj. Už pažangumą pareigose 
yra pakeltas į pulkininko leite
nanto laipsnį. Taip pat buvo ap
dovanotas Army. Commendation 
medaliu. Malonu, kad mūsų ga
būs lietuviai yra svetimtaučių 
išskiriami ir įvertinami. Dr. A. 
Kavaliūnas grįžęs ir toliau tę
sia savo praktiką vidaus ligų ir 
kraujo specialybėje. Jo adresas: 
5540 So. Pulaski Rd,, Chicago, 
IU., telef. 585-2525.

X Akademinės ska u ti jos Chi
oagos skyriaus metinė šventė 
prasidės šį sekmadienį, XI. 16 
d. 12 vai. pamaldomis Tėvų jė
zuitų koplyčioje. Po šv. Mišių 
bus pusryčiai ir mirusiųjų kapų 
lankymas. Pats minėjimas pra
sidės 5 vai. vak. Goldesn Age sa
lėje, 4545 W. 95 ISlbT.

X Chicagos lituanistinių mo
kyklų ir Vyčių chorai intensy
viai ruošiasi jungtiniam koncer
tui, kuris įvyks lapkr. 23 d. 2 
vai. po p. Gage Parko-Fieldhou- 
so salėje. Chorai išpildys muz. 
J. Bertulio kantatą “Sugrįžimo 
giesmę”.

X Sol. Tadas Rūta pakviestas 
giedoti šv. Mišių metu už a. a. 
buv. Lietuvos ministerio pirmi
ninko Mykolo Sleževičiaus vėlę 
30 metų mirties sukakties pro
ga tėvų jėzuitų koplyčioj, šį sek 
madienį 10 vai. ryto.

X Apie Uetuvoje areštuotą 
kunigą L. Kunevičių ir religijos 
persekiojimą bolševikų okupuo
tame krašte žinią pirmame pus
lapyje įsidėjo “The New World” 
savo laplkr. 14 d. laidoje. Žinia 
plati, paimta iš Eltos biuletenio, 
panaudojant ir Paryžiuje leidžia 
mo žurnalo “Kultūra” informa
cijas apie patirtus įspūdžius ke
liaujant po Lietuvą.

X Kun. J. Raštutis, Amster- 
dam, N. Y., dėkodamas už kalė
dines korteles, prisiuntė 5 dol. 
auką. Ačiū.

X Už prisiųstas kalėdines
korteles skaitytojai dėkoja ir 
ta proga remia spaudą. Aukojo 
po 3 dol. — B. {Serapinas, P. 
Aleksa; po 2 dol. — V. Pata- 
lausfcas, Gytis Krikščiūnas, 
John Yurlkšas, Bronė Martin; 
po 1 dol. — V. Donis, Aldona 
M. Buivydas, St. Mikalajūnas, 
Bernice Stark. Visiems nuošir
džiai dėkojame.

X Dovanų siuntinius { Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
SHO 8734 f ak .)

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

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

X Gražiausia Kalėdų dovana 
vaikams — plokštelė “Antrieji žir
ginėliai”. Keturios naujos B. Pu- 
kelevičiūtėe pasakos Kalėdų do
vana, Vasaros pasaka, Klementina 
ir Valentina, Rimas pas Kęstutį. 
Stereo. Pakartoti ir “Pirmieji žir
ginėliai”. Kaina — po $5.00 ir per
siuntimo išlaidos. Užsakymus siųs
ti: Gifts International — Karvelio 
Prekybos Namai, 2501 VV. 71 st St., 
Chicagą, UL 64163a, įsk-1

Mokytojų sąjungos tr tėvų susirinkimas Jaunimo centre. Iš kairės — susirinkimo pirmininkas dr. P. 
Kisielius, prezidiumas — V. Binkis, J. Plačas, , S. Petersonienė ir Švietimo tarybos pirm. J. Kavaliū
nas. Dešinėje — lituanistinių problemų liudininkai, prieky dalis — susirinkusiųjų.

Nuotr. A. Gulbinsko

BUS PAGERBTA VEIKLI 
SĄJUNGIETE D. ŽILIS

Amer. liet. katalikių moterų 
sąjunga lapkr. 23 d., sekmadie
nį, ruošia pagerbimo banketą 
savo veikliai narei Donnai Žilis 
Rastenytei. Banketas įvyks Gold 
Coast salėje, 2523 W. 71st St., 
4 v. p. p. Domina yra duktė daug 
Chicagoje pasidarbavusios Ur
šulės Rastenienės. Pati Donna 
savo organizacinę veiklą pradė
jo 1940 m., įstodama į K. mo
terų s-gos jaunamečių grupę 
Marąuette Parke ir greit ten 
buvo išrinkta pirmąja sekretore. 
1958 m. drauge su savo motina, 
Donna suorganizavo K. moterų 
s-gos 75 kuopą ir daugiau kaip 
trejus metus kviesdavo susirin
kimus savo namuolse.

1964 m. ji buvo išrinkta auk
sinio jubiliejaus (knygos paruo
šimo ir išleidimo komiteto pir
mininke, o paskiau buvo pa
kviesta ir to jubiliejinio leidinio 
redaktore. Jai taip pat teko eiti 
jubiliejinio komiteto sekretorės

Donna Zilis-Rastenytė

ir iždininkės pareigas.
1965 m. suvažiavimas taip 

buvo patenkintas jos darbu, 
kad vienbalsiai išrinko centro 
valdybos sekretore. Tose parei
gose ji buvo pakartotinai per
renkama ir išbuvo ištisus ket
verius metus.

Donna yra daug pasidarba
vusi Amerikos Uetuvių katalikių 
moterų Chicagos apskrityje, ei
dama pareigas įvairiuose komi
tetuose. Viena iš paskutiniųjų 
jos pareigų buvo kvietimas pa
skaitininkų moterų suvažiavi-

X Naujausias magnetofonas 
Telefunken geros muzikos mė
gėjams. Trys greičiai. Nuimami 
garsiakalbiai. Gradinskas, 2512 
W. 47 St., FR 6-1998. (sk.)

Paulina Vaitaitis ir Mary Krauchunas talkininkauja St. Balzeko Liet. 
kultūros muziejui, rinkdamos senoviškus lietuvišku^ audinius.

Nuotr. J. Kasąkaačio

mui 1968 m., klaida drauge bu
vo surengta ir lietuviško meno 
paroda.

Donna gimusi ir augusi Chi
cagoje — antras iš trijų vai
kas Uršulės ir a. a. Stasio Ras
tinių šeimoje. Pradžios mokslą 
išėjo Nekalto Prasidėjimo par. 
mokykloje Brighton Parke. 1941 
m. jos tėvai persikėlė į Marąue
tte Parką ir ji išėjo šv. Kazi
miero — Marijos aukšt. mokyk 
lą, o paskiau Bryaint-Btratton 
kolegijoje gavo aukštojo moks
lo diplomą. Tamyf-ą pradėjusi 
Commomvealth Edison bendro
vėje kaip diktofono operatorė, 
ji toliau gilino studijas verslo 
administracijoje, ėkonomikoje. 
Kaip gabi tarnautoja, buvo pa
rinkta sekretore bendrovės pre
zidento sūnaus raštinėje, pas
kiau tapo keturių didžiųjų šiau
rės Ulinois bendrovių statisti
nės ekonomijos egzekutyvo sek 
retore.

Donna yra ištekėjusi už Be
nedikto Žilio, augina penkis sū
nus, kurie dabar tarp 3 ir .18 
metų. Daugiau kaip trejus pa
skutinius metus ji yra aktyvi 
Liet. Kat. federacijoje, šv. Pran 
ciškaus ir Šv. Kazimiero seserų 
rėmėjose, Lietuvių senelių šv. 
Šeimos viloje, kur ji savanoriš
kai metus sekretoriavo. Dirba 
su skautais, šv. Teresės drau
gija, altoriaus patarnautojais, 
Namų ir Mokyklos gildą, Moti 
nų klubu. Yra amžinas narys Ši
luvos koplyčios, šv. Pranciš
kaus Sr Šv. Kazimiero seserį1 
rėmėjose, taip pat garbės narė 
rėmėjų Nekalto Prasidėjimo se
selių Putname. Taip pat ji yra 
Lietuvos vyčių narys, kai kuri 
laiką — vyčių choro dainininkė. 
Veikli G,reenwoodo namų savi
ninkų draugijoje, talkina Raud. 
Kryžiaus, Mercy ir kitose rink
liavose. Už jos talkinimą kėglia- 
vimu padėti atsilifcusiems vai
kams, Chicagos parkų distrik
tas jas išdavė garbės padėkos 
raštą. Ji yra meno mėgėja ir 
anksčiau yra lankiusi Chicagos 
Meno akademiją, o dabar lanko 
Mt. Greenwood meno mokyklą.

Visi kviečiami gausiai daly
vauti šios veiklios sąjungietės 
Donnos Žilis - Rastenytės pa
gerbimo bankete.

Sąjungietė

IŠARTI IR TOLI

KANADOJ

— Tėviškės Žiburiai švenčia 
savo 20-tį nuo įsikūrimo ir ta 
proga rengia paminėjimą su 
programa dalyvaujant sol. D. 
Mongirdaitei ir sol. J. Vazneliui 
lapkričio 30 dieną Toronto Pri
sikėlimo parapijos salėje.

— J. Paplauskaitė ir V. Ba
liūnas rengiasi tuoktis lapkričio 
29 d. Busimoji jaunoji yra nese 
nai atvykusi iš Punsko, iš kur 
jos dvi sesutės yra prieš kelis 
metus atvykusios ir ištekėju
sios už Kanados lietuvių.

— Sault Ste Marie, Hamilto-1 no ir Sudbury lietuvių koloni
jos šiais metais ypatingai nu
kentėjo no ilgai besitęsiančių 
geležies ir kasyklų streikų, įSud- 
burio kasyklų streikas užsitęsė 
net 4 mėnesius.

J?
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Šventųjų Mišių ir maldų 
NOVENA

ŠVC. MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO ŠVENTĖS PROGA 
BUS

Tėvų Marijonų vienuolyno koplyčioje, Chicago, Illinois,
nuo lapkričio 29 d. iki gruodžio 7 d., 1969

Savo globėjos Švč. Marijos Nekaltai Pradėtosios šventės pro
ga, marijonai atnašauja šv. Mišių ir maldų noveną, kurios metu 
ypatingu būdu prisimena savo bendradarbius ir. geradarius.

Tačiau šioje šv. Maldų ir maldų novenoje dalyvauti kviečiami 
ir mūsų rėmėjai ir visuomenė.

Norinčius dalyvauti šiose maldose, prašome pažymėti šiame 
lape pageidaujamas intencijas ir, su maža auka ar be jos, pasiųsti 
šiuo atresu: Marian Fathers, 6336 S. Kilboum Avė., Chicago, UI. 
60629.
□ Už nusidėjėlių atsivertimą.
□ Už netikinčiųjų atsivertimą.
□ Už kenčiančią Lietuvą ir jos 

laisvės atgavimą.
□ Kad gaučiau darbą.
□ Padėka Dievui už gautas 

malones.
□ Padėka Marijai už globą.
□ Už misijas.
□ Už mūsų parapijas.
□ Už kunigų šventumą.
□ Už sielas skaistykloje.
□ Už mirštančius.
□ Ypatinga intencija.
□ Už ypatingą mirusį ar 

mirusią.
□ Už pasveikimą man brangių 

asmenų.
□ Už tėvą ir motiną.
□ Už vaikus.
□ Už laimingas vaikų vedybas.
□ Už tylos Bažnyčią.
□ Už Šv. Tėvą.

□ Už pašaukimus į dvasinį 
luomą.

□ Už mūsų jaunimą.
□ Už šeimos laimę.
□ Už pasaulio taiką.
□ Už Rusijos atsivertimą.
□ Už ark. Jurgio beatifikaciją.
□ Už karo pabaigą.

Kun. Antanas Miciūnas, MIC 
Namo vyresnysis

Vardas, pavardė....................................... . ........................
Gatvė ...................... -.......................................'...................
Miestas ir Valstybė...................................................Auka

CHICAGOS ŽINIOS
SU ŠALČIAIS ĮVYKSTA 

DAUGIAU GAISRŲ
Gaisras sunaikino tuščią, ap

leistą keturių auikštų pakavimo 
įmonę, 4000 S. Pacikers avė. 
Liepsnos ir dūmai matėsi ke
lias mylias., Sugužėjo šimtai 
smalsuolių. Kitame gaisre su
daryta $125,000 nuostolių Mid- 
west Table kompanijos fabrike, 
1144 N. CampbeU.

BUTKUS TELEVIZIJOJE
Penktas televizijos kanalas 

žada lapkr. 30 d. transliuoti 
pusvalandžio programą apie 
Chicago Bears profesionalinės 
futbolo komandos žvaigždę Diek 
Butkus. Bus rodomi vaizdai iš 
jo mokyklinių dienų Chicago 
Vocational aukšt. mokykloje, 
Ulinois universitete ir iš dabar
ties lošimų su profesionalais.
PER DIENĄ PAVALGYDINS

34,500 KELEIVIŲ
American oro linija O’Hare 

aerodrome stato vieną didžiau
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DOVANA KALĖDŲ PROGA
Puiki ir prasminga, primenanti mūsų tautos didingą praeitį Kalėdų pro

ga dovana yra sidabrinis medalis, išleistas Lietuvių Fondo Lietuvos valsty
bės 50 metų atkūrimo sukakčiai paminėti. Medalį galima gauti LF būstinėje 
6643 S. Maplewood Avė., Chicago, III. 60629, telef. 778-2858, Kaina: me
dalis su Jėžute $12.50, be dėžutės $10.00.

?HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

| 3236 South Halsted Street
Telef : DAnube 6-9837

A Julija O. Bičiūnienė Chicaęo, III. 60608
*

NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuvė
IR SIUVYKLA. 185 No. Wabash (kampas Wabash 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
ki 6 vak.: pirm. ir ketv. iki 8 v.v., šešt. iki 4 vai 

ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489- 
r<. o 1 b a m e lietuviškai

sių pasaulyje virtuvių. Dviejų 
aukštų pastatas užims apie 
120,000 kvadratinių pėdų, maž
daug trejų futbolo stadionų di
dumo. Statyba, kuri kainuos 6 
mil. dolerių, bus baigta 1970 m. 
birž. mėnesį. Virtuvė kasdien 
galės pavalgydinti 34,500 kelei
vių.

$195,000 UŽ VYRO MIRTĮ
Apygardos teismas priteisė 

$195,000 našlei Stephanie Sieja, 
2745 N. Major. Jos vyras mirė 
1964 m., iškritęs darbo metu iŠ 
Chicago River & Indiana geležin 
kebo vagono. Geležinkelis kal
tinamas, kad vagono stabdžiai 
buvo nesaugūs.
IEŠKO KNYGYNO VEDEJO

Chicagos viešojo knygyno 
tarybos pirmininkas Ralph 
Newman praneša, kad ieško 
(knygynui administratoriaus, 
kurio metinė alga bus $35,000. 
Joks kitas knygynas Ameriko
je nemoka , tokios didžios admi
nistratoriui algos.

J


