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KATALIKAI
PASAULY
Jugoslavai dėkingi katalikam

....BELGRADAS: — Jugoslavijos 
komunistinė spauda ir radijas sa
vo pranešimuose apie baisią že
mės drebėjimo katastrofą, nese
niai ištikusią Banja Luką mies
tą ir apylinkes Jugoslavijoje, pla
čiai iškėlė Vakarų Vokietijos, Au 
strijos ir Italijos katalikų šalpos 
organizacijų gausią pagalbą su
teiktą maistu, rūbais ir kitais 
reikmenimis. Pirmoje vietoje iš
keliama popiežiaus Pauliaus VI- 
jo asmeniška 10,000 dol. auka 
nukentėjusiems padėti ir gilus so- » 
lidarumas pareikštas Jugoslavi-1 
jos prezidentui bei visai tautai. 
Šimtas milijonų dolerių Biafrai

PARYŽIUS. — Tarptautinės 
katalikų šalpos organizacijos CA 
RITAS INTERNATIONALIS 
pirmininkas prel. Rodhain, spau
dos konferencijoje Paryžiuje pa
reiškė, kad katalikų ir kitų krik
ščionių artimo globos organiza
cijos iki šiol Biafros—Negerijos 
aukoms Afrikoje padėti jau su
rinko daugiau negu šimtą mili
jonų dolerių aukų. Oro ir van
dens keliais j Biafrą buvo nuga
benta apie 110,000 tonų maisto 
ir vaistų. Pagalbos teikimui turi
ma 17 senesnio tipo lėktuvų, ku
rie kas nakt įvykdo 12-15 skridi
mų, perveždami apie 140 iki 190 
tonų maisto ir vaistų. Tačiau — 
pastebėjo CARITAS INTERNA- 
TIONALIS pirmininkas — no
rint patenkinti bent būtiniausius 
Biafros gyventojų reikalavimus, 
būtų reikalinga kasdien pristaty
ti Biafros kenčiantiems gyvento
jams po 500 tonų maisto ir vais
tų.

Moterų vienuolių sukaktis
VIENA. — Pirmoji vokiečių 

katalikų seserų misionierių kon
gregacija, įkurta 1889 metais Ste- 
yl mieste Olandijoje ir todėl va-' 
dinama “Steyler Missionsschwes- 
tern” vardu, šiuo metu mini sa
vo įsikūrimo 80 metų sukaktį. 
Kongregacijai priklauso 4,500 se
serų iš 35 tautų, kurios dirba į- 
vairiose pasaulio misijose. Pag
rindinis seserų misionierių užda
vinys yra padėti misijų apašta
lavime, katekizmo mokyme bei 
socialiniame ir kultūriniame vei
kime. įvairiose seserų vedamose 
mokyklose mokosi daugiau n£gu 
100,000 moksleivių. Misijų kraš
tuose seserys išlaiko 70 ligoninių 
ir 90 ambulatorijų, kuriose kas
met yra gydoma apie du mili
jonai ligonių.

Šv. Tėvas aplankė
Afrikos ir Azijos klierikus
VATIKANAS. — Popiežius 

Paulius VI-sis aplankė Tikėjimo 
platinimo kongregacijos kolegiją 
Romoj, kurioj kunigystės pašau
kimui rengiasi įvairių Afrikos ir 
Azijos tautų teologijos studentai. 
Ta proga Paulius VI-sis apžiūrė
jo Afrikos tautų meno parodą, 
kurioje yra išstatytos ir Afrikos 
tikinčiųjų dovanos Šv. Tėvui, į- 
teiktos jo kelionės į Afriką metu.

Prancūzijos vyskupų 
konferencija

LIURDAS. — Liurde įvyko1 
Prancūzijos vyskupų konferenci
ja. Darbų programoje svarstyta 
mokyklų ir universitetų ugdymo, 
naujo katekizmo ir priešvestuvi- 
nio parengimo klausimai bei 
“Prancūzų Misijos” parengti baž 
nytinio gyvenimo atnaujinimo 
projektai. Kaip žinoma, lapkričio 
6-8 dienomis Liurde įvyko “Pran 
cūzų Misijos” suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 120 vyskupų, 105 
kunigai ir 6 vienuoliai. Suvažia
vime buvo svarstyta nauja Pran
cūzijos katalikų parapijų organi
zacinė santvarka,

Išvyko Lietuvos 
. vyskupas

ROMA. — Maskvos lėktuvu 
iš Romos į Lietuvą išvyko Kau
no ir Vilkaviškio vyskupijų a- 
paštalinis administratorius vys
kupas Juozapas Matulaitis La
bukas, lydimas kun. Jono Že
maičio. Romos aerodrome vys
kupą Matulaitį - Labuką atsi
sveikino Vatikano valstybės 
sekretoriato Baltijos kraštų 
skyriaus vedėjas mons. Montal- 
vo, Vak. Europos Lietuvių vys
kupas Antanas Deksnys, Lie
tuvių Marijonų vienuolijos vy
riausiojo vadovo padėjėjas kun. 
dr. V. Rimšelis ir grupė Romos 
lietuvių kunigų. Tuo pačiu lėk
tuvu iš Romos išvyko ir Rygos 
bei Liepojos vyskupijų apaš
talinis administratorius vysku
pas Vaivods, lydimas kun. Uže- 
revskio. Lietuvos ir Latvijos 
vyskupai Romoje dalyvavo pa
saulio vyskupų sinode ir įvairių 
sinodo komisijų darbuose.

Hanoi ir derybos 
Paryžiuje

PARYŽIUS. — Pasitraukusio 
Cabot Lodge ir jo pavaduoto
jo Lawrence Walsh vietą tai
kos konferencijoje Paryžiuje 
užims pavaduotojas Phillip Ha- 
bib, karjeros diplomatas. Nau
jas delegacijos galva nenuma
tytas ir matyti jis nebus pas
kirtas, nes prez. Nixon atrodo 
tuo bandys pagrasinti taiką sa
botuojantiems Šiaur. Vietnamo 
komunistams, kad taikos pasi
tarimai iš viso bus nutraukti. 
Hanoi delegacija gi skelbia, kad 
amerikiečiai turi keisti ne žmo
nes, bet politiką, šiaurės Viet
namas atvirai prisipažino, kad 
nemėgsta Cabot Lodge, kuris 
yra jiems pasakęs ,kad prezi
dentas Nixonas nepakeis kurso 
pagal autoritetinio režimo no
rus ir komunistai turi pagaliau 
suprasti, kad Amerika yra lais
vas kraštas ir buvusios demon
stracijos liudija Amerikos lais
vę. Tačiau, Lodge pažymėjo, A- 
merikos didžioji dauguma re
mia prez. Nixoną. Iš viso 43 
susitikimai Paryžiuje buvo be
vaisiai, nes Hanoi reikalauja 
visiškos Amerikos kapituliaci
jos Vietname.

Viceprezidentas prieš 
spaudos

neobjektyvumą

WASHINGTONAS. — Vice
prezidentas Agnew, neseniai pa
sisakęs prieš neobjektyvią tele
viziją, vėl pasisakė prieš spau
dą, kuri sutelkta į vis mažiau 
rankų stengiasi neobjektyviai 
formuoti gyventojų nuomonę. 
Kaip tokiuos viceprezidentai iš
vardino “New York Times" ir 
“Washington Post".

— Du lenkų jaunuoliai, žaisli
niu revolveriu grasindami, nu
kreipė lenkų lėktuve iš Wroe- 
lavo į Vieną ir ten paprašė pa
bėgėlio teisių. Prie jų prisijungė 
ir vienas iš 18 buvusių keleivių.

KALENDORIUS
Lapkričio 22 d.: šv. Filome

nas, šv. Cecilija, Steikintas, Dai 
nė.

Lapkričio 23 d.: šv. Klemen
sas, šv. Lukrecija, Doviltas, Liu 
barte.

Lapkričio 24 d.: šv Jon?.s 
nuo Kryžiaus, šv. Firmina, Mat 
vinas, Valdė.

Saulė teka 6:47, leidžias 4:26.

ORAS
Oro biuro pranešimu, Chica

goje ir apylinkėse dalinai sau
lėta ir šilčiau. Temperatūra a- 
pie 50 L

Niekas taip žemėje nesidomėjo kelione į mėnulį, kaip erdvių kontrolės 
koje sekėjai Thomas Mattingly, Fred Haise, James Loveli, kuris pats

stotis Houstone, Tex. Nuotrau- 
buvo erdvėse trejetą kartų.

ASTRONAUTAI ARTĖJA 
| ŽEMĘ

Pirmoji erdvių konferencija

HOUSTON, Tex. — Vakar 
astronautai pasuko žemės link, 
apie trečią valandą po pietų 
įjungę pagrindinį varillį, kuris 
išstūmė juos į atgalinę trąšą 
žemės link. Dar dieną prieš tai, 
jie numetė į mėnulį Intrepid, 
kuris mėnulyje išmušė trijų - 
keturių pėdų gilio duobę. Mė
nulyje palikti seismografai, 
kaip skelbia Houston sekimo 
stotis, parodė ilgą, kaip kartą 
užg’auto varpo vif£*iimą Dr. 
Frank Press ske'bia, ka'’ iam 
nieko neteko panašaus girdėti 
žemėje. Intrepid numestas maž 
daug už 50 mylių nuo tos vie
tos, kur buvo astronautai išli
pę.

Skrisdami apie mėnulį astro
nautai padarė daugybę nuotrau 
kų, kurios labai naudingos bus 
nusileidžiant ateinančių metų 
kovo mėnesį Apollo, 13 astro
nautams, jam vadovaus astro
nautas James Loveli.

Astronautai į žemę grįžta ši 
pirmadienį, po 244 valandų ke
lionės, kuri buvo ligi šiol gana 
sėkminga. Mokslininkai laukia 
dovanų iš mėnulio, nuotraukų, 
uolienų ir Surveyor 3 televizi
jos siųstuvų.

.Astronautų Richard Gordon ir Alau Bean žmonos džiaugiasi, kad 
pagaliau ilgos rūpesčio dienos baigiasi, jų vyrai grįžta iš erdvių namo.

Lapkričio 6 d. “Valstiečių Iaik- 
kraštyje” rašo, kad: “Kibyšių ko- 
ūkio nariai V. Uoslys, M. Bale- 
vičius ir B. Tenenė, negavę vi
suotinio žemdirbių susirinkimo 
išleidimo, savivališkai paliko ū- 
kį ir įsidarbino Prienų rajono

Bažnyčia ir autoritetas
VATIKANAS. — Popiežius 

Paulius VI-sis bendroje audien
cijoje, tūkstančiams tikinčiųjų, 
susirinkusių šv. Petro bazilikoje, 
kalbėjo apie autoriteto ir paklus
numo santykius. “Teisingai yra 
sakoma — kalbėjo Paulius VI-sis 
— kad autoritetas reiškia tarna
vimą. Tai pabrėžė ir Išganytojas 
Jėzus Kristus paskutinėje vakarie 
nėję sakydamas: “kas valdo — 
tebunia kaip kitų tarnas”. Todėl 
ir šventasis Popiežius Grigalius 
Didysis, pirmasis, popiežiaus tar
nybos pareigas aptarė iki šiol o- 
ficialiuose raštuose tebevartoja
ma formule: “Dievo tarnų tar- 

1 nas”. Bet šita formulė, kaip ir

Nepaisant, kad astronautai 
mėnulyje dainavo ir juokavo, 
tačiau kelionės į mėnulį dar te
bėra labai pavojingos, bet mė
nulio tyrimų era jau pradėta. 
Žmogus jau nenustos daugiau 
tyrinėjęs erdvių.

Pirmoji erdvės spaudos kon- 
ferencia iš erdvių bus šį sek
madienį, 5.32 vai. Astronautai 
Gordon, Conrad ir Bean atsaki
nės į klausimus per Houston 
sekimo stotį.

Okinavva
perleidžiama Japonijai

WASHINGTONAS. — Prez. 
Nixon ir Japonijos min. pirm. 
Šato sutarė, kad 1972 m. bus 
grąžinta Japonijai Okinavos sa
la ir iš jos bus išgabenti ato
miniai ginklai, tačiau amerikie
čių bazė joje paliks. Šis spren
dimas palankus min. pirm. Šato, 
kurio kelionė į Ameriką sukėlė 
demonstracijų. Susitarimas da
bar padės Šato vyriausybei.

Japonija iš Amerikos atgau
na salą, tačiau Sovietų Rusija 
užgrobtosios Kurilų salos japo
nams nesirengia grąžinti ir Ja
ponijoj dėl to riaušių nėra.

kitos panašios, nepaneigia popie
žiaus autoriteto galios. Katalikų 
Bažnyčioje — pabrėžė Popiežius 
Paulius VI-sis — autoritetas yra 
Dievo skirtas tikinčiųjų tarnybai, 
bet 'nepriklauso nuo kitų. Auto
riteto tikslas yra tikinčiųjų gero
vė. Bažnyčia vykdo savo autori
teto galias, žiūrint autoriteto tik
slo, demokratiniu būdu, tačiau 
tos galios nepaeina iš vadinamos 
“Dievo tautos bet iš Dievo, prieš 
kurį ji yra atsakinga, todėl ir vi
si tikintieji norėdami išlaikyti 
vienybę Bažnyčios bendruomenė
je, privalo ištikimai vykdyti sa
vo pareigas pilnai klausydami 
Bažnyčios autoriteto.

Prez. Nixon pagerbė 

motinas

Jos neleido minėti Vietname 
žuvusių sūnų vardų

PHILADELPHIA, Pa. — Pre 
ridentas Nixon pagerbė Vietna
me žuvusių 34 karių motinas, 
kurios uždraudė vadinamiems 
taikos demonstrantams skaityti 
savo sūnų pavardes, nes tai 
jos laikė už Amerikos laisvę 
kritusiųjų įžeidimu. Prezidentas 
savo laiške poniai Secrest, Phi- 
ladelphijos “Gold Star” dr-jos 
pirmininkei, kurios sūnus serž. 
Edward žuvo Vietname, rašo, 
kad toks uždraudimas yra žu
vusiems savo sūnums aukščiau
sios pagarbos išreiškimas. Kai 
ateis Vietname taika, Lai pasau
lis atsimins visus, kurie už lais
vę atidavė didžiausią auką. Mo
tinos per teismą uždraudė ko
munistų kurstomiems demon
strantams šventvagiškai minėti 
žuvusiųjų sūnų vardus.

Norvegų siūlymas

OSLO. — Norvegijos Darbo 
partija sako siūlysianti šį pir
madienį seime, kad būtų pripa
žinta Hanoi vyriausybė.

KOLCHOZININKAI NEGALI 
PALIKTI KOLCHOZO

Iš komunistų laikraščio matyti, kad viskas vyksta taip, 
kaip baudžiavos laikais

Gamina diplomus

Rumunija. — Draugas Stelian 
Negulescu, kaip praneša Bukareš
to partorganas “Scientea”, talen 
ringas kartografas, padirbinėjo 
aukštųjų mokyklų diplomus.

Ligšiol pagauta tik vienuolika 
“inžinierių”, “architektų” bei “e- 
konomistų” specialybę įsigijusių 
pagal Negulescu metodą. Spe
cialistai dirbo 26 įvairiose gana 
pelningose vietose, ne tik pramo
nėje, bet ir mokslo institutuose 
ir ministerijose.

Niekas nepagavo. Ir nebūtų pa
gavę, jei policija nebūtų netyčia 
užėjusi diplomo gamybos dirb
tuvės pėdsakų. Atskiri kadrų sky
riai, darbovietę keičiant, šiems 
specialistams išdavė puikiausias 
charakteristikas, giriant jų suma
numą ir puikias kvalifikacijas. O 
tai, rašo “Scientea”, esą pats bai
siausias dalykas.

LAISVE TRIUMFUOS 
PASAUL YJE

Viceprez. Agnew žodis pavergtiesiems

WASHENGTONAS. — Prez. i 
Nixonas ir viceprez. Agnew Ve
teranų dieną buvo Pavergtų 
Tautų komiteto apdovanoti ad
resais — medaliais. Dalyvavo 
Chicagos Pavergtųjų Tautų sky 
riaus pirm. Viktors Viksnins, 
Pavergtųjų Tautų draugų komi
teto pirm. James Howard, Pa
vergtųjų Tautų medalio komi
teto pirm. Malvin Hoffman ir 
sekr. Frances Kay.

Įteikimo metu viceprez. Ag- 
new pareiškė, kad Amerika vie
na negali laimėti laisvės visoms 
tautoms, tačiau su visų talka 
galima apsisaugoti nuo agresi
jos. Medaliai buvo įteikti minint 
10 metų sukaktį nuo prez. Ei- 
senhowerio Pavergtųjų Tautų 
savaitės paskelbimo pradžios, 
kuri dabar kasmet švenčiama.

Viceprez. Agnew pareiškė, 
kad Amerika kovoja už pasau
lio demokratiją, už laisvą žmo
nių apsisprendimą. Nors kai 
kurios tautos po laisvo gyveni
mo vėl buvo pavergtos, tačiau 
jokios jėgos negali pavergti jų 
laisvės troškimo. Ši Veteranų

Dalyvavo latvių 
šventėje

PARYŽIUS. — Prof. J. Balt
rušaitis, kaip Lietuvos atsto
vas, pasveikino Latvijos Char- 
ge d’Af f aires Paryžiuje K. Be
randi Latvijos nepriklausomy
bės šventės proga ir dalyvavo 
tos šventės minėjime. (E.)

Tirs įvykį Vietname

. WASHINGTONAS. — Du 
kongreso nariai pareiškė, kad 
turi būti ištirtas įvykis Pietų 
Vietname, kur skelbiama, kad 
amerikiečiai, kovodami su ko
munistais, nukovę nekaltų kai
mo gyventojų 1968 m. kovo m.

“Draugystės” kolūkyje. Apie tai 
Kibyšių kolūkio valdyba prane
šė “Draugystės” kolūkio vado
vams. Vienok “Draugystės” kol
ūkio pirmininkas Br. Mincius į 
raštą net nesiteikė atsakyti...

“Draugystės” kolūkio valdyba 
su V. Uosiu, M. Balevičiumi, B. 
Tenene galutinai atsiskaitė rug
sėjo 18 d. Nuo tos dienos “Drau 
gystės” kolūkyje jie nebedirba. 
Be to, V. Uosiui, M. Balevičiui 
ir B. Tenenei buvo išaiškinta, 
kad jie į “Draugystės” ar bet ku
rį kitą kolūkį galės būti priimti 
tik gavę Varėnos rajono Kibyšių 
kolūkio visuotinio žemdirbių su
sirinkimo išleidimą”.

Tas pavyzdys niekais paverčia 
visus aiškinimus, kad kolchozuo
se dirbantieji yra ūkio šeimin- 
kai, dalininkai ar kas panašu. Iš 
tikrųjų, šis pavyzdys rodo tuos 
žmones esančius greičiau pana
šius į praėjusiųjų amžių bau
džiauninkus, kada be dvarininko 
“išleidimo” jie negalėjo persikel
ti kitur, joks kitas dvarininkas to 
kių neišleistų baudžiauninkų į 
darbą nepriimdavo, o jei neapsi
žiūrėjęs ir priimdavo, tai jų pir
majam ponui pareikalavus, turė
jo juos grąžinti atgal. Skirtumas

diena liudijanti laisvo apsispren 
dimo reikšmę ir jei kas yra pa
vergtas, niekas negali būti dva
sioje amžinai pavergtas. Vice
prezidentas pažymėjo, kad vie
ną kartą visur viešpataus lais
vė ir laisvas žmogus.

Penketas rašytojų > 
užtaria Solženyciną

MASKVA. — Poetas Bulat 
Okudjava ir dar keturi Sovietų 
Rusijos rašytojai pareiškė pro
testą Sovietų Rusijos rašytojų 
sąjungai už tai, kad šie pašali
no iš draugijos rašytoją Alek
sandrą Solženyciną. Tas raš
tas gautas sąjungos sekreto
riaus Konstantino Voronkovo, 
tačiau neatrodo, kad į raštą bus 
kreipiamas dėmesys. Be minė
to poeto, raštą pasirašė dar 
Novy Mir bendradarbis Boris 
Mozajev, novelistas Sergej An- 
tonov, Georgy Vladimov ir A- 
natoly Gradlin.

Skelbiama taip pat, kad ma
žiausia aštuonetas rašytojų pra 
šė panaikinti sprendimą. Ka
dangi Sovietų Rusijoj rašytojų 
sąjungoj yra keletas tūkstan
čių, tai toks protestuotojų skai
čius nėra impozantiškas, tačiau 
liudijąs, kad yra žmonių ginan
čių tiesą. Poetas Okudjava jau 
yra sovietinėj spaudoj kartą 
pultas, kad jo eilėraščiai nega
tyviai veikia žmones ir kai ku
rių komunistų rašytojų jau bu
vo siūloma jį pašalinti iš sąjun
gos.

Liėtuvis Sovietų 
pasiuntinybėj Londone

LONDONAS. — Sovietų pa
siuntinybės Londone personalo 
sąrašuose atsirado naujas ant
ras sekretorius Ričardas Vai- 
gauskas. Prieš keletą metų jis 
yra buvęs tarnautojas Sovietų 
delegacijoje prie Jungtinių Tau 
tų New Yorke. Londono Sovie
tų pasiuntinybėj jau keleri me
tai yra po vieną latvį ir estą. 
Lietuvio ligšiol nebuvo. (E.)

• Australijoj užsidegė pievos 
ir ugnis nusiaubė milijonus ak
rų.

Teis. Clement Haynsworth, prez. 
Nixono nominuotas į aukščiausią 
teismą, nepateko į tą postą, nes 
senate 55 balsai prieš 44 atmetė jo 
kandidatūrą.

dabar toks, kad vietoj dvarinin
ko išleisti ar neišleisti turįs tei
sę “visuotinis žemdirbių susirin
kimas”, tačiau rie susirinkimai ir 
jų teisės daugiausia egzistuoja tik 
popieryje, ir jų “nutarimai” pa
prastai yra toki, kokius dvaro u- 
rėdas (pirmininku dabar vadina
mas) pasako.
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DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. lapkričio m. 22 d.

ATEITININKAI PHILADELPHIJOJE

Philadelphijos lietuvių koloni
ja negausi, tuo pačiu ir mokslei
vių ateitininkų kuopa nėra dide
lė, nors jai priklauso ir už Phila- 
delphįjos ribų, pietinėje New 
Jęrsey gyveną ateitininkai. Gyve
nant išsisklaidžius sunkiau daž

niau sueiti. Nežiūrint sunkumų 
kuopa veikia ir net gausėja na
rių skaičiumi. Naujų narių kas
met ateina iš jaunučių tarpo su 
kuriais jau eilė metų kai dirba šen 
draugių Juzaičių ir Kananavičių 
Šeima. Pastaruoju metu jaunu
čius globoja Juozas Kananavi- 
Sius.

Moksleivių kuopa turi savo or
kestrėlį “Ateitį”, kuriame groja: 
akordeonu - Rimas Juzaitis, gi
tara - Kazys Ramanauskas, elek
triniais vargonais - Petras Vaš 
kys, fleita - Vytautas Volertas ir 
būgnais - Virgus Volertas. Nuo 
berniukų neatsilieka ir mergaitės, 
kurios turi savo kvintetą. Dainuo
ja: Danutė Bakanaitė, Ingrida 
Gudėnaitė, Rasa Makarauskai- 
tė, Danutė Juzaitytė ir Zita Štar
kaitė. Nors jų dainelių repertua
ras kuklus, bet išpildymas malo
nus ir originalus. Mergaites dai
nuoti parošia Violeta Bendžiūtė, 
kuri yra įdainavusi lengvos mu
zikos plokštelę “Toks mūsų liki
mas”, susilaukusią antrosios lai
dos. Orkestras “Ateitis” ir mer
gaičių kvintetas ne tik linksmi
na ateitininkų parengimuose 
Philadelphijoje, bet yra sėkmin
gai pasirodę ateitininkų progra
mose Petersone, Washingtone,

Kuopa taip pat leidžia neperio
dinį laikraštį “Ateities Keliu”, 
redaguojamą Rimo Juzaičio ir ko
lektyvo. Palaikomi glaudūs ry
šiai su kaimyninėmis kuopomis: 
New Yorku, Baltimore, Washing- 
tonu. Gausiai dalyvauja vyr. mok 
sleivių kursuose Patersone, N.J., 
studijų dienose Worcestery, 
Mass., kursuose Washingtone. 
Net į tolimąją Dainavą kasmet 
nuvyksta kuopos atstovai į kur
sus ir vasaros stovyklas, gi Kenne- 
bunkporte stovykloje Philadel
phijos ateitininkai, tur būt, suda
rė didžiausią grupę.

Šiandieną Philadelphijos atei
tininkai jau ruošiasi vykti į vy
resniųjų moksleivių ideologinius 
kursus, kurie įvyks Padėkos die
nos savaitgalį, Putname. Toliau 
seks žiemos kursai Dainavoje, me 
tiriės kuopų šventės Baltimorė- 
je, New Yorke...

Spalio 12 dieną, prieš grįžda
mas Romon, Philadelphijoje lan
kėsi kun. N. Šulcas. Jis buvo at- 
vyksę ir į moksleivių ateitininkų 
susirinkimą p. Šalčiūnų reziden
cijoje. Pasidžiaugė kuopos veikla, 
patarė išeiti iš siauro veiklos ra
telio konkretiems darbams: lan
kant ligonius, senelių prieglau

das. Išrinkta nauja kuopos valdy
ba: pirm. Rimas Juzaitis, sekr. 
Aldona Šalčiūnaitė, ižd. Kazys Ra 
manauskas, narys Vyt. Volertas. 
Šiais metais iš moksleivių į stu
dentus perėjo du veiklūs kuopos 
nariai: Danutė Vaškytė ir Vytau-1 
tas Maciūnas. Danutė dirbo su 
jaunučiais Kennebunkporto vasa
ros stovykloje, toliau žada veikti 
su studentais ateitininkais. Vy
tautas, buvęs kuopos pirmininkas, 
vadovavęs sportui vasaros stovyk
lose ir ateity padėsiąs mokslei
viams. Džiugu, kad savo eilėse 
turime jaunuolių puikiai kalban 
čių lietuviškai, bendradarbiaųjan 
čių ir nesikratančių organizaci
nio darbo. D. Vąškelytė ir V. Ma 
ciūnas studijuoja Pennsylvanijos 
Universitete.

Kuopos dvasios vadas kun. dr. 
K. Širvaitis pasitraukė iš šių pa
reigų, pasilikdamas tik Philądela- 
delphijos sendraugių dvasios va
du, gi moksleivių dvasiniais rei
kalais rūpinsis kun. K. Sakalaus
kas.

Spalio 18 d. Philadelphijoje 
sėkmingai pasirodė Clevelando 
“Grandinėlė”. Vietos ateitininkai 
susitiko senus draugus iš vasaros 
stovyklų, gi jaunučiai džiaugėsi 
šokėjų eilėse pamatę savo buvu
sį komendantą Kennebunkporto' 
stovykloje, visada hesišypsantį i 
Kazį Razgaitį. Ateitininkai mag
netofono juoston įrašė pasikal
bėjimą su Grandinėlės šokėjais: 
Dalia Juodėnaite ir Paulium Al- 
šėnu, kuris buvo perduotas per 
vietinę Bendruomenės Balso ra
dijo programą.

Kristaus Valdovo šventę moks
leiviai ruošė kartu su sendrau
giais. Išvakarėse moksleiviai da
vė programą per B.B. radiją. 
Programą išpildė: Danutė Baka
naitė, Aušrelė Kananavičiūtė, Ri 
mas ir Danutė Juzaičiąi, Laimu
tė Surdėnaitė, Zita Štarkaitė ir 
Virgus Volertas. Susilaukta ir sve
čių iš Washingtono ir Baltimorės 
kuopų. Jiems aprodytos įdomes
nės Philadelphijos miesto vietos. 
Vakare p. Volertų rezidencijoje 
įvyko susirinkimas, pravestas Vir
ginijos Mikėnienės. Sekmadienį, 
kartu su studentais, dalyvauta 
pamaldose su vėliavomis. Po mi
nėjimo ir vaišių sunku buvo skir
tis su svečiais... Ga.

RYTINIO PAKRAŠČIO GLOBĖ
JU SUVAŽIAVIMAS

Padėkos dienos savaitgalį lapkr 
29-30 d., N.P. seselių sodyboje 
Putname, Conn. šaukiamas rytų 
pakraščio moksleivių ir jaunu
čių ateitininkų globėjų suvažia
vimas. Visi globėjai prašomi su
važiavime dalyvauti.

RUOŠIAMA PASKAITA 
“Chicagos Sendraugi,

Ar ateisi į susirinkimą., ku-

Studentų ateitininkų Korp! Šatrijos šventės lapkričio 14 d. Chicagoje 
garbės prezidiumas. Iš kairės j dešinę: studentų ateitininkų dvasios va
das tėvas Gediminas Kijauskas, S.J., svečias iš Anglijos — poetas Vla
das šlaitas ir pirmosios Šatrijos valdybos prieš 43 metus narė Alina 
Skrupskelienė. Nuotr. Jono Šoliūno

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 

PRANEŠIMAS

Papildydama savo ankstyves
nį pranešimą apie pabaltiečių 
atstovų pasitarimą su JAV in
formacijos agentūros vadovais, 
Amerikos Lietuvių taryba nori 
plačiau painformuoti lietuvių 
visuomenę apie Amerikos balso 
lietuviškų programų stovį.

Tuoj po Sovietų invazijos į 
Čekoslovakiją bolševikai smar
kiai pradėjo trukdyti Amerikos 
Balso rusų kalbos transliaci
jas, kurių trukdymas nepasilio
vęs iki šios dienos. Diplomati
niams demaršams nuėjus nie
kais, Amerikos balsui teko ieš
koti techniškų priemonių šiems 
trukdymams nugalėti. Rusų kai 
bos transliaciioms prireikė su
koncentruoti didesnį skaičių šių 
stuvų, kad jos būtų girdimos 
nepaisant Sovietų trukdymų. 
Buvo planuota paimti ir pabal
tiečių programų pakartojimams 
naudojamus siųstuvus, šio pla
no pasėkoje Amerikos Balso 
lietuvių, latvių ir estų kalbo
mis transliacijų laikas būtų bu
vęs sutrumpintas iš dviejų pus
valandžių ik vieno pusvalan
džio per dieną.

Pabaltiečių atstovai buvo pa
reiškę JAV informacijos tar-

riame įkalbės įkun. J. Kubilius 
apie alkoholį ir narkotikus? Su- 
SĮibursime, gruodžio 5 d. 7:30 v. 
va. 230 ikambary, Jaunimo Cen
tre, prie ka vos puoduko. Gal ir 
Tu nori prie mūsų prisidėti?

Skyriaus sekretorė 
V. Tijunelienė

nybos viršininkams, kad šitoks 
Pabaltijo kalbomis Amerikos 
Balso programų apkarpymas 
labai blogai atsilieptų j Sovietų 
padarytų mūsų tautiečių nuo
taikas, ypač, jei jie sužinotų, 
kad toks jų gimtosiomis kalbo
mis programų apkąrpymąs pa
darytas rusų kalbos naudai, nes 
jų kalbos sudarančios vieną iš 
pagrindinių atsparos elementų 
prieš Sovietų okupaciją.

Amerikos Lietuvių taryba 
kreipėsi ir į visą eilę kongres- 
manų, prašydama juos padaryti 
žygių, kad Amerikos balso Pa
baltijo kalbomis siunčiamų pro 
gramų laikas nebūtų sutrumpin 
tas.

Šia proga malonu pranešti, 
kad lapkričio pradžioj buvo gau 
tas oficialus JAV informacijos 
agentūros direktoriaus Frank 
Shakespeare pąsirąšytas prane
šimas, jog transliacijc3 į Lie
tuvą ir ateity susidės iš dviejų 
pusvalandžių programos, tik 
antrasis pusvalandis bes gry
nas programos pakartojimas be 
jokių pakeitimų, kuriuos ligšiol, 
jei laikas leisdavo, buvo įmano
ma padaryti.

Be to, Shakespeare savo raš
te pažymi, kad sustiprinimui A- 
merikos balso transliacijų į ry
tų Europą vėl buvo paleistas 
veikti vieno milijor ’ :.Lų ga
lingumo ilgų bang^ siųstuvas 
Muenehene. ALT

— Negimtynas — ne vaikas, 
nežmdytas — ne veršis, (šedu
viškių patarlė).

SKIP'S Self Service 
LIQUOR STORES

n
2)

5 SO DAMEN AVĖ. 
SO. ARCHER AVĖ.

AU Phones WA 5-8202

MIKĖ RUV. NUNCIJUS 
LIETUVAI

Sulaukęs 86 metų amžiaus sa
vo gimtiniame Aostos slėnyje 
Italijoje, mįrė buvęs paskutinis 
Apaštalų Sosto nuncijus Lietu
voje arki vyskupas Aloyzas Cen- 
toz. Paskutinius metus, pasi
traukęs iš Vatikano diplomati
nės tarnybos, arlkiv. Centoz gy
veno šv. Kazimiero lietuvių ko
legijoje Romoje, čia jam susir
gus ir išvykus gydytis į Fate’be- 
nesfnateli ligoninę Romoje, jį 
aplankė asmeniškai popiežius 
Paulius VI-sis, pareikšdamas 
solidarumą ir įvertindamas jo 
gausius nuopelnus katalikų 
Bažnyčios ir Vatikano diplomą 
tijos tarnyboje.

PADĖKA
Worcesterio rėmėjams

Worcester, Mass. turbūt artimiausia 
lietuviška kolonija Putnamui, ir visada 
džiugu, kad pirmiausia ateina reikale 
j pagalbą. Todėl nuoširdus ačiū Aušros 
Vartų skyriaus valdybai ir visiems 
prisidėjusdems už pirmą rudeninį po
būvį, surengtą rugsėjo 27 d., ir šv. Ka
zimiero skyriaus valdybai ir visiems — 
už Rudens pietus lapkričio 9 d. Abu 
minėti parengimai vyko Maironio P'ar- 
ko salėje veltui. Nuoširdus ačiū Mairo
nio Parko vadovybei, kad užleidžia to
kią puikią ir jaukią salę be atlyginimo.

Kiekvienas parengimas pareikalauja 
iš rengėjų daug darbo, aukos ir nuo
vargio, bet po to ateina ir džiaugsmas, 
kad apgalėta sunkumai, kad to paren
gimo dėka bus pagelbėta “NERINGOS” 
jaunimo stovyklai. Ši stovykla yra lyg 
naujagimis, kurio išauginimui Jūs įdė
jote daug širdies ir meilės organizuo
dami parengimus. Ir šis “naujagimis” 
Jūsų darbo ir aukos dėka, tikimės, iš
augs į gražią, jaukią sodybą Vermont 
kalnuose. Minėtuos parengimuos dirbu
sių buvo daug, nelengva suminėti visų 
vardus, dėkojame visiems dirbusiems 
ir atsilankiusiems, bet ypač skyrių pir
mininkėms ir visoms valdyboms.

Jūs dirbate nelaukdami atlyginimo, 
įvertinimo, bet mes negalime nepajus
ti to darbo vaisių, mes tikrai vertinam 
ir dėkojam. Žinome, kad mūsų padėka 
nėra atlyginimas už Jūsų auką ir pa
sišventimą, tikrasis atlygintojas yra 
Viešpats.

Nekalto Prasidėjimo Marijos Seserys

PLATINKITE “DRAUGĄ”.
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Telef. — 735-2345

Apollo 12 astronautai nuvežė į mėnulį skydą su astronautų parašais ir 
kitomis žymėmis,

WHITE CR0WN ALCOHOL Fiith $5.19

V.S.O.P. COGNAC
Bottled in France

Fiith $4-98

GIN & VODKA Qu«t $3.39 

3 ks $10-00
STRRIGHT BOURBON 90 Prooi Quart $4-49
FULL LINE Of Prepared COCKTAILS each $2-98

CALIFORNIA BRANDY' • ' Y T- f $3.79 

3 for $10.50

BEAM COLLECTOR BOTTLES, now only — $©.95

CALIFORNIA CHAMP. Fifth $-| .69

R.>..TU! I.rtHt *
5 *545 WF,S1 6Srd S'i CHICAGO I1JL. 60629 Tei. LUdlow >-95(MiS

5 Sfecond etass Postage paid at Chieago, lllinoiAi Published daily 
S escept Sundays. days after Christmas and Eastęr ųy the 1 ithuanian 
~ catholic Press Soči et \

S Submription $17.00 per yr.
no- outmde i

“• V- -
S Cook County. luinomS Kitur JAV
S Kanadoj ir kitur užsieny
5 * Redakcija straipsnius tai-
— so savo nuožiūra . Nesukau 
£ uotų straipsnių nesaugo,-juos 
S (įiąZuia tik iš> anksto susita- 
S rus. Redakcija už skelbimų 
5 turinj neatsako. Skelbimu 
5 kainos prisiunčiamos gavus 
= prašymus

in Cook Coimty,.Illinois, $15.00 per 
ook i ounty $18.00 fore i g n eouiitries
vlęnuui metu,.-ų. iiien i mea.
*$17.00 9.00 5.00 2.00

$15.00 8.00 «Jn?4.5l) 1.75
$18.00 9.50 , o. 5.50 2.25

• RedakRjja dirba kasdien 
8i30 - V.^t), šeštadieniais
A-Jo

* Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30. šeštadie
niais — 8:30 _ 12:00.

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 & West »5th Street 
Chieago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 Ir GR 6-4330
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. RUDIS — TeL OL 4-105©

JUBILIEJINIS MEDAUS PASAULINIAME LEIDINYJE

Lietuvių Fondo išleistas Lietuvos valstybės 50 metų atkūrimo su
kakčiai paminėti jubiliejinis medalis yra atspaustas pasauliniame 
numizmatikų leidinyje “NUMISMATIC ISSUES OP THE FRANKLIN 
MINT 1969 EDITION (Covering the Years 1905—1968). Leidinys 
turi 206 psl. Jame atspausta šimtai įvairių kraStų .monetų-medalių 
nuotraukų, tarp kurių ir Lietuvos jubiliejine moneta - medalis pu i- 
kiai atrodo ir gražiai representuoja mūsų tėvynę* pačiame pasaulyje. 
Minėtame leidinyje medalio vertė pažymėta $15.00. Kalėdų švenčių 
ir kitomis progomis šis medalis yra gražiausiu ’ir prasmingiausia 
dovana, primenanti mūsų tėvynės svarbiausius ir reikšmingiausius 
istorinius tarpsnius. Medalis — ypač puiki dovani mūsų jaunimui,

Medalio kaina su dėžute $12.50, be dėžutes $10.Qg. Užsakant paštu, 
pridėti 50 c. pašto išlaidoms. Medalį galima gauti LF būstinėje 6643 
S. Maplewood Avė.., Chieago, III. 60629, telef, 778-2858.

REKOMENDUOJAME MŪSŲ SKAITYTOJAMS. 
Tėvų dėmesiui — gražinkime religiją j namils.

NUSIBODO TV? PAGALIAU- 
IŠSKIRTINAS MALONUMAS 

VISAI ŠEIM AI!!L
— ĮDOMUS — PASTOVUS — AUKLfiJANTIS

U ilT * '

I JjįSįgS rf $*|į

MŪSŲ VIEŠPATIES METAI
Krikščioniško kalendoriaus žaidimas. , . gyvas ir dominantis!
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Kadangi bažnytinis kalendorius apima visą. Kristaus gyvenimą, tai jis virsta savotišku ‘lenktyniavimo 
taku... per Adventą iki Kalėdų, ir vėl ikii Trijų Karalių, apsukus kampą iki Velykų ir. ratu aplink 
žaidimo lentą iki Sekminių. Nepaprastas slinkimo persekiojimo žaidimas su aklnanėbti spalvinga dvie
jų dailių lenta turi tris taisykles: "minirules“ galima tuop pat žaist, “Suauguslem” taisyklės su 1- 
viairlom strategijom ir “vaikams” taisyklės, įgalinančios žaisti laisvai, be jokių korilplikacijų Kartu 
yra 16-os puslapių knygelė, gausi Informacijomis apie bažnytinius laikotarpius, plius-■ brtstatymas ge
riau žinomų šventųjų. Ideali ir įdomi dovana praleisti laisvalaikį bet kuriam jaunuoliui kuris domisi 
Šv, Rašto apaštališkom, istorijom, ir visiems žaidimų mėgėjams, nežiūrint Jų amžiaus k i
ŠV PAULIAUS KELIONES
Švento Rašto įvykių atpasakojimas. , . malonus žaisti ir informuojantis! 
Iškilmingų bažnytinių eisenų mėgėjams.

Tai savotiškas skirtingas žaidimas iš Viduržemio geografijos ant žemėlapio-lentos. Žaii

hsjf
’&ivoS

ffv-
_ ___ . saidžiajd..

dėjains leidžiama pasinaudoti Timotėjaus ir Tito ženklų pagalba, kaip nuvesti ”šy. Patilių’’’!*®
. abiem žai-

__. ___  .......... - . - - - - Damasko l
Romą. Kai Žaidėjai seka ntiotikingus šio apaštalo kėlius, pakely jie susirenka šv. FąjUŪaųs visiems ge
rai žinomus laiškus. Dar didesni susidomėjimą (bei mokslinę vertę) sukelia 16-os puslapių dokumenti
nės knygelės iš šv. Pauliaus gyvenimo, šis greito veiksmo žaidimas yra labai intrigfįjęfianftis.

Išskyrus bingo ir Romos kareivius, kurie metė.burtus Kristaus rūbams, žaidimai niekada, nėra tu
rėję ką nors bendro su religija. Iki dabar, šeimos žaidimų dalyviai, kuriems yra nusibodę Gettysbur- 
go kariniai mūšiai ir kurie yra pažengę iki “Go (collect $200)”. dabar gali sekti ŠV.' Pauliaus pėdo
mis, arba vienas su kitu lenktyniauti per Krikščionišką kalendorių.

2, 3, 4 ar 6 žaidėjams visokio amžiaus

“FUN FOR PEOPLE OF ALL AGES” 
l>ai- šiandien siųskite čekį ar money order adr.:

PRAN’įi GIFT EMPORIUM, Dept. Gamės LIT
| P. O. Box 247, Oak Park, Illinois (10303

Prašau atsiųsti man:I _ JOURNEVS OF ST. PAUL ($6.98)
.............YEAR OF OUR LORD ($6.98)

Mes apmokame persiuntimą. Gaila, bet 
C.O.D. nesiunčiama.

| Priede $........................................................................ ......................... .
Vardas ............................................................. ................. ..............................I Adresas .............................................................................................................
Miestas .................. .. .............. Valstybė ................................. Zip .............I SPECIALUS PASIŪLYMAS NEMOKAMAI — jei užsisaky
site du žaidimus, gausite Kalėdinių plokštelių albumą $3.98p vertės nemokamai.
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Atominių milžinų

DERYBOS HELSINKYJE
DVYLIKOS METŲ DERLIUS

Ūkinės Europos bendrijos tikslai ir jų įgyvendinimas

Rimties valandėlei

ŽYGIUS Į MĖNULĮ 
APMĄSTANT

Ateinančių metų liepos 16 d. 
atominė bomba švęs savo 25-ji 
gimtadienį: 1945. VH. 16 Los 
Alantos dykumoje, Naujojoje 
Meksikoje, JAV mokslininkai 
ir kariškiai susprogdino I-ją 
atominę bombą. Antroji ir tre
čioji bombos buvo numestos 
ant Japonijos — Hirošimoje 
1945.VUI.6, kur užmušė 80, 
000 žmonių ir 100,000 sužeidė.

Karas baigėsi ir atominės 
bombos nebebuvo naudojamos. 
Tačiau jų gamyba labai išsi
plėtė, pačios bombos ištobulė
jo, pasiekdamos nepaprasto 
galingumo. Netrukus Sovietų, 
Sąjunga tapo II-ąja atomine 
valstybe. Ją paarki Anglija 
Prancūzija, pagaliau ir komu
nistinė Kinija. Labai galimas 
dalykas, kad atominius užtai
sus gamina ir Izraelis.. Taigi 
pasaulyje yra pc ikios ar še
šios atominės valstybės, gami
nančios branduolinius užtaisus 
kariniams reikalams.

Jeigu pirmosios branduoli
nės bombos, numestos ant mie 
stų, galėjo iš karto išžudyti 
dešimtimis tūkstančių žmonių, 
tai paskutiniosios vandenilio 
bombos yra tokios galingos, 
kad tik viena jų gali iš karto 
atnešti mirtį šimtams tūkstan
čių ar net milijonams žmonių.

Branduolinio karo pavojus 
yra labai baisus. Visų šalių 
kariniai strategai ir mokslinin
kai sutinka, kad toks karas 
būtų taip pavojingas, kad ga
lėtų reikšti ne tik atskirų val
stybių, bet gal ir kultūringos 
žmonijos sunaikinimą. Taigi 
suprantama, kad bet kuri ato
mines bombas turinčių šalių 
vargiai jau ryžtųsi ir pačiu 
kraštutiniu atveju atominius 
užtaisus vartoti, ypač, kai juos 
turi jau ne viena šalis.

*
Šiuo metu didžiausios ato

minės pajėgos — atominiai 
milžinai yra JAV ir Sovietų 
Sąjunga. “Time” lapkričio 21 
d. numeryje nurodo, kad So
vietų Sąjunga šiuo metu tu
rinti 1350 tarptautinių ra
ketų, kai amerikiečiai teturį 
1054. Sovietų raketos esančios 
didesnės, tačiau amerikiečių 
tiksliau pagamintos. JAV-bės 
turinčios 41 “Polaris” tipo po
vandeninį laivą, kurių kiekvie
nas gali paimti po 16 raketų. 
Tuo tarpu Sovietai teturi pa
našios rūšies devynis laivus. 
JAV-bės turinčios netoli 600 
didžiųjų bombonešių, galinčių 
J bet kurią pasaulio šalį nu
nešti atomines bombas. Sovie
tai panašių bombonešių teturi 
tik apie 150.

Šveicarų “Die Weltwoche" 
Xl.21 nurodo, kad JAV-bės 
šiais metais turinčios iš viso 
10,000 įvairių rūšių atominių 
užtaisų, tačiau tai dar nereiš
kią, kad sovietų atominių gin
klų galia būtų menka.

Vokiečių spauda (Der Spie
gei) ne kartą yra nurodžiusi 
abiejų didžiųjų valstybių ato
mines pajėgas. Iš paskelbtų 
duomenų matyti, kad Amerika 
pirmauja prieš Sovietus. Tik
tai miestų apsaugos nuo ato
minių raketų srityje Amerika 
yra nuo nuo Rusijos atsili- 
kuhi: rusai yra įruošę apsau
ginius įrengimus Maskvai ir 
Leningradui, kai nė vienas A- 
merikos miestas jų neturi.

*
Amerikos vadovai yra ne 

.kartą pareiškę, kad jie be 
didelio reikalo savo atominių 
bombų nepanaudos ir kitiems

$
Spaudoj ir gyvenime

Naujų knygų lentynose pasiro
dė Julės J. Toner veikalas “What 
is Love?” (išleido Corpus Books, 
VVashingtone, 1969 m. 73 psl., 
$1.25). Autorius filosofiškai ir ga
na abstrakčiai svarsto meilės esmę,

KAS YRA MEILE

kraštams jų neduos. Preziden
tas Nixonas yra pasakęs, kad 
ne tik turi būti atominių gink
lų gamyba ribojama, bet ir 
einama prie tų ginklų atsargų 
sunaikinimo. Panašiai yra iš
sitarę ir Sovietų vadai.

Štai kodėl šio mėnesio 17 d. 
Suomijos sostinėje Helsinkyje 
buvo pradėtos JAV - Sovietų 
Sąjungos derybos, mėginan
čios apriboti ar net visiškai 
panaikinti atominius ginklus.

JAV pasitarimams į Helsin
kį pasiuntė savo geriausius 
šios srities žinovus. Delegaci
jai vadovauja Gerard C. Smith, 
55 m. amžiaus, respublikonas 
advokatas, dirbęs atominės e- 
nergijos administracijoje nuo 
Eisenhowerio laikų. Kiti dele
gacijos nariai: Philip J. Far- 
ley, Paul H. Nitze, fizikas Ha- 
rold Brown, E. Thompson. So
vietų šešių asmenų delegacijai 
vadovauja užsienio reikalų mi
nisterio pavaduotojas Vladi
mir Semionovas, laikomas tre
čiuoju vyru užsienio reikalų 
ministerijoje. Jo padėjėjas — 
Georgij Komienko, laikomas 
žymiausiu Amerikos reikalų 
žinovu. Kiti delegacijos nariai 
— generolai ir mokslininkai.

Nors derybos vyksta jau 
savaitę, ne daug tėra žinoma 
apie jų eigą. Tai visiškai na
tūralu, nes iš pradžių vyksta 
tik tam tikras pasikeitimas 
nuomonėmis. Gerai informuo
to vokiečių savaitraščio “Die 
Zeit” komentatorius Joachim 
Schwelien, analizuodamas pa
siruošimus deryboms ir jų ei
gą, nurodo, kad šios JAV ir 
Sovietų Sąjungos derybos jo
kiu būdu neliečiančios kitų 
klausimų — nei Sovietų ka
riuomenės atitraukimo iš Če
koslovakijos, nei Vietnamo ka
ro užbaigimo, nei Vokietijos 
sujungimo, nei kurių kitų po
litinių problemų. Vargiai jau 
esą galima derybas rišti ir su 
Sovietų - Kinijos konfliktu, 
nors rusai tikisi, kad galimas 
Sovietų - JAV susitarimas pa
darytų kinus rusams nuolai- 
desnius.

Taigi derybų objektas esąs 
tik vienas, siauras ir labai 
dalykiškas, nesą liečiami kiti 
nusiginklavimo ar šiaip jau 
ginklų apribojimo klausimai.

Tačiau šveicarų “Die Welt- 
woche’’ įspėja, kad pavykus 
šioms JAV - Sovietų deryboms, 
būtų galimas naujas pasaulio 
įtakos sferomis pasidalijimas,

. kurį padiktuotų šios dvi šalys, 
tarp savęs susitarusios.

*
Mums įdomus klausimas — 

kodėl gi rusai, visą laiką ne
darę pastangų nusiginkluoti, 
atvirkščiai, gamindami vis nau 
jas atomines bombas, ryžosi 
šiuo reikalu kalbėtis su Ame
rika. Kas geriau pažįsta bol
ševikus, tas žino, kad tik kitos 
šalies jėgos persvara gali pri
versti juos derėtis ir tartis. 
Dabartinės Rusijos kariniai ir 
politiniai vadai gerai supran
ta, kad JAV-bės branduolinių 
ginklų gamyboje pirmauja ir 
rusai neturi vilties jų pralenk
ti.

Iš Helsinkio ateinančios ži
nios sako, kad Amerikos dele
gacija pasitarimų metu ne
rodanti didesnio pasitikėjimo 
rusais. Reikia manyti, kad šio 
krašto atstovai ir toliau bus 
protingi, nesileis rusų apgau
nami ir sugebės išsaugoti JAV 
pirmavimą karinėje srityje.

b. kv.

pateiktus aptarimus, išryškinda
mas, kodėl jie negalėtų būti pri
imti. Autorius susipažinęs su naujų
jų teologų, psichologų veikalais ir 
čia randame citačių iš Marcei, Bu- 
ber, Ortega y Gasset, Eric Fromm,

Jau praslinko dvylika metų 
nuo Ūkinės bendrijos įkūrimo. 
Jie protarpiais buvo audringi, 
ypač tariantis žemės ūkio poli
tikos klausimais.

1958 m. Romoje sudarytoje 
sutartyje numatyta per dvyli
ką metų, t. y. iki 1970.1.1 d., 
apjungti Beneluxo (Belgijos, O- 
landijos ir Luxemburgo), Ita
lijos, Prancūzijos ir Vokietijos 
ūkius. Pramonės gaminiams 
muitai panaikinti jau 1968 m. 
liepos mėn. 1 d.

Nemaža kliūčių nugalėta ben
drijos valstybių žemės ūkio po
litikai derinti. Šalių ginčai bu
vo karšti. Prancūzijos reika
lavimai ne kartą įtempė bend
rijai priklausančių valstybių 
santykius. Būta tarpsnių, kai 
bendrijos valstybių nesutarimai 
grėsė bendrijos narių išsiskirs
tymu.

Didžiausios įtampos metu ben 
drijai priklausančių valstybių 
vyriausybės vadovavosi sveiku 
protu savybės nesutarimams su 
švelninti. Sutarė dėl žemės ūkio 
gaminių kainų, pašalpų atskirų 
kraštų ūkininkams ir žemės ū- 
kio politikos, tačiau dar prieš 
akis sunkus susitarimas dėl že
mės ūkio finansavimo iš bendri
jos lėšų.

Bendrijos laimėjimai
Ūkinės Europos bendrijos pra

monės pajėgumas tolygus esan
čiam JAV. Bendrijos valstybių 
užsienio prekyba prieš dvyliką 
metų siekė 30% pasaulio pre
kybos apyvartos, kai 1968 m. 
jau 45%,

Bendrijos valstybių pramo
nės laisvai varžosi dėl rinkos. 
Darbininkai gali įsidarbinti kur 
tinkami. Prekyba laisva. Tech
ninis ir mokslinis bendradarbia
vimas skatina pažangą. Kapi
talo judėjimas laisvesnis.

Per dvyliką metų bendrijai 
priklausančios valstybės atliko 
milžinišką darbą, nors dauge
lyje sričių dar nepašalintos ryš
kios spragos. Pamatai padėti, 
rūmas išaugo, bet jo sienose 
esama ne vieno plyšio.

ir svarstymų ankstybesniųjų, kaip 
Aristotelio, Spinozos ir kitų.

Gaila, kad pirmoji knygos dalis 
tokia lyg pretenzinga, o ir paties 
autoriaus dėstymai daugiau priei
nami tik filosofiškai paruoštai min 
čiai, ne plačiajai publikai, nors bro- 
šiūrinis leidinys būtų daugiau tai
komas platesnėms masėms.

J. Daugi.

MIGRANTU SIELOVADINIS 
APTARNAVIMAS

IV SKYRIUS. VYSKUPIJŲ ORDINARAI

‘ Dera ypatingu būdu rūpintis tais tikinčiaisiais, 
kuriems jų sąlygos neleidžia deramai pasinaudoti įpras
tiniu vietos klebono patarnavimu ar jo visai neturi, 
kaip pVz. daugelis emigrantų, tremtinių, pabėgėlių, ma
rinų, lakūnų, nomadų ir kitokių. Reiktų daugiau pasi
rūpinti ir pastoracija tokių, kurie yra netekę laisvės 
ar deportuoti iš vienos teritorijos į kitą 46).

Panašiose aplinkybėse reiktų pasirūpinti dvasiniais 
reikalais žmonių skirtingų kalbų, ar tai surandant jų 
kalbos kunigus, ar įsteigiant jų parapiją, ar paskiriant 
vyskupo vikarą, mokantį reikiamą kalbą, kuris galė
tų būti, jeigu to reikalautų atvejis ir vyskupas, ar tai 
sutvarkyti kitokiu vietai geriau tinkančiu būdu 47).

Vyskupo vikarai apribotai diecezijos teritorijai ar 
atskirai darbo sričiai ar atskirų apeigų tikintiesiems ar 
atskirai asmenų kategorijai turėtų jam ordinaro skirto
je srityje tas pačias galias, kokias Kanonų teisė sutei
kia generaliniam vikarui 48).

Kas liečia visokias formas ir ilgos patirties išban
dytus būdus užtikrinti emigrantams deramą dvasinį pa
tarnavimą, vietų ordinarai teneužmiršta šių dalykų:

A. Ordinarai tų kraštų, iš kurių žmonės išvyksta

25. Jeigu tai būtų reikalinga ar nors naudinga, 
reikia įkurti emigracijos skyrių, kurio vieta turėtų būti 
vyskupijos kurija. Šis skyrius turėtų rūpintis emigruo
jančių reikalais ne tik iki jiems išvykstant, bet turė
ti} parodyti ir kitokios iniciatyvos jau išvykusių reika

je vietoje yra pareiga klebono, kuris vieną dieną turės 
atsiskaityti už tai su Dievu. Tokie klebonai turi mo
kėti savo pareigomis pasidalinti su savo vikarais ar su 
misijonieriais, kur tokių yra.

31. 1) Sutartinai su vyskupų konferencija ar su 
esančia imigracijos reikalams institucija ordinarai steng
sis surasti imigrantų krašto ar bent jų kalba kalban
čių kunigų.

2) Jeigu tos šalies ar tos kalbos kunigų stoka vers
tų kitaip elgtis, tai ordinarai pasinaudos kitur randa
mais kunigais, mokančiais imigrantų kalbą, ir visomis 
išgalėmis rūpinsis, kad nauji jų dvasiniai vaikai iš
vengtų visokių galimų pavojų jų dvasiniam gyvenimui.

3) Jeigu reiktų aptarnauti kitokių apeigų tikin
čiuosius, nepažeidžiant atitinkamo vyskupo jurisdikci
jos, reikia sekti šį klausimą liečiančius dekretus 50).

4) Panašiai ir krikščionių nekatalikų atveju kon
takte su jų konfesijos tarnautojais reikia sekti šiuo rei
kalu Apaštalų Sosto instrukcijas.

32. Sekant Vatikano II susirinkimo taisyklėmis, vie
tų ordinarai teneatsako imigrantams vartoti jų kalbą 
liturgijoje 51).

33. Teikiant imigrantams ganytojišką patarnavi
mą, reikia derinti aplinkybėms, vietiniams ir žmonių 
atsineštiems papročiams bei reikalams šias ilgos pa
tirties išbandytas taisykles:

44) Exul familia, II, no. 49.
45) Populorum progressio, no. 62-64.
46) Christus Dominus, no. 18.
47) Ten pat, no. 23.
48) Ecclesiae sanetae, I, no. 14,2.
49) Ten pat.
50) Christus Dominus, no. 23. Vatikano II dekretas Rytų 

Bažnyčių klausimais, no. 4, 12.
51) Vatikano II konstitucija liturgijos klausimais: no. 38. Ins

trukcija Eucharistijos garbinimo reikalu, Eucharisticum mys- 
terium, no. 19.

(mųSnup atųj)

GEDIMINAS GALVA

Tikslų įgyvendinimas
Ūkinės bendrovės valstybės 

daugelį klausimų atidėliojo ir 
juos paliko spręsti ateityje.

Darbininkai gali judėti ir gau 
ti darbus bendrijos kraštuose, 
tačiau tebegalioja varžymai dir 
bti karinėse įmonėse. Kai kurie 
vidaus prekybos varžymai te
bus panaikinti 1972 m. pabaigo
je. Užsienio prekybą tvarko 
kiekviena valstybė atskirai. Už
sienio prekybos sutartis vals
tybės sudaro nesiteiraudamos 
bendrijos nuomonės.

Valiutos klausimais bendrija 
neturi žodžio. Prancūziios fran
ko nuvertinimas ir Federalinės 
Vokietijos markės vertės pa
kėlimas padidino kliūtis susi
tarti dėl žemės ūkio finansavi
mo.

Keturios valstybės, išskyrus 
Belgiją ir Italiją, susitarė kai 
kuriais mokesčių klausimais, 
bet dar nesuvienodintos mokes
čių sistemos.

Kapitalo judėjimas laisvas, 
bet kiekviena valstybė turi įta
kos į svetimo kapitalo įdėji
mus.

Technikos srities klausimais 
padaryta daugelis nutarimų, ta
čiau galutinus pasitarimus nu
mato baigti tik 1973 m.

Bendrijos ateitis
Bendrijos ateitis pareina nuo 

jos išplėtimo, naujų narių pri
ėmimo, valstybės suverenumo 
apribojimo ir atidėliotinų klau
simų išsprendimo.

Anglijos prašymas 1963 m.

Strateginių ginklų apribojimo pasitarimai Helsinkyje pradėti Suomijos vyriausybės pastatuose. Toliau 
vyks JAV ir Sovietų Rusijos ambasadose.

lams.
26. Ordinarai teprimena visiems klebonams jų svar

bią pareigą suteikti visiems tikintiesiems tokį religinį 
išauklėjimą, kad, esant reikalui, jie pajėgtų atsilaikyti 
prieš pavojus ir sunkenybes, kylančias iš emigracijos, 
kad jie sugebėtų užmegsti santykius su kitais žmo
nėmis, ar jie vyktų į kitą vietą savoje šalyje ar į sve
timą šalį, kur gyventojai yra skirtingos religijos, kad jie 
būtų taip pat užtikrinti, jog laikinai ar visiškai atgal 
sugrįžusius į savo seną vietą klebonas juos priims kaip 
tėvas.

27. Vietų ordinarai stengsis ieškoti ir surasti die
cezinių ar vienuolių kunigų, paruoštų ir tinkančių šiai 
nelengvai tarnybai ir juos paves vyskupų konferenci
jos dispozicijai, jeigu ta jų pageidautų.

28. Kiekvienas ordinaras turi palaikyti šiais reika
lais ryšį su vyskupų konferencija ir su atitinkančio
mis institucijomis, kad reikale galėtų gauti paramos sa
vo diecezijai ir jos suteikti kitoms vykinti tai, kas bū
tų nutarta vyskupų konferencijos emigrantų sielovadi
nio aptarnavimo reikalais.

f
B. Imigracijos kraštų ordinarai

29. Jeigu tai atrodytų reikalinga, tebūna ir imi
gracijos vyskupijos kurijoje skyrius imigrantų reikalams. 
Šiam reikalui gali būti skirtas vyskupo vikaras ar ki
tas tinkąs kunigas 49).

30. 1) Visi tikintieji: kunigai ir pasauliečiai, vie- 
nuoliai-ės bus deramai paraginti priimti imigrantus su 
prielankumo dvasia ir stengsis jiems padėti jų sunku
muose.

2) Reikia padėti ir kitiems krikščionims nekatali- 
kams, neturintiems savo tikėjimo jiems patarnaujančio 
asmens. Jiems reikia padėti ir religiškai pagal Vatikano 
II susirinkimo dekretą “Unitatis redintegratio” ir pa
gal “Ekumenizmo direktyvas”.

3) Dvasiniai patarnauti visiems tikintiesiems, taigi 
lir imigrantams, gyvenantiems parapijos ribose, pirmo

ir 1967 m. įstoti į bendrąją rin
ką buvo Prancūzijos atmestas. 
Ne tik Anglija, bet ir kiti lais
vosios prekybos kraštai — Ai
rija, Danija ir Norvegija — bu
vo priversti laukti, kad bus pra 
vertos bendrijos durys. Pran- 
cūziįa nuogąstavo Anglijos dėl 
ryšių su JAV. Beneluxo kraš
tai ir Vokietija anuomet svajo
jo apie platesnę rinką jos pra
monės gaminiams. Italiia rėmė 
Anglijos įstojimą į b?rdruome- 
nę siekdama atsvaros prieš 
Prancūziją.

Šiuo metu padėtis iš esmės 
pakitėjo. Anglijoje atslūgo no
ras įsijungti bendrijom Fede
ralinė Vokietija jau šalčiau svar 
sto naujų narų priėmimą. Pran 
cūzija linksta Angliją įsileisti 
bendrijon, tačiau tebekelia są
lygas, kurios jau šalčiau svars
tomos ir kitų bendrijos narių.

Bendrijos veikloje iškilo ne
sutarimai ypač dėl valstybių 
suverenumo. Ne tik Prancūzi
ja, bet ir kitos didesnės valsty
bės lengva ranka nedarė nuo
laidų ūkinei bendrijai. Valiutos 
ir kai kurie kiti ūkiniai reikalai 
liko atskirų valstybių žinioje. 
Bendrijos komisija ir valsty
bių ministaiiai sutiko šiais me
tais pasku",m.'s spręsti eilę 
klausimų. Valstybės suverenu
mo teisių perleidimas bendruo
menei atiditas, kol bus spren
džiamas bendrijos valstybių po
litinis bendravimas

Nuo valstybių suverenumo ap 
ribojimo pareis bendrijos su
stiprėjimas ir sprendimas iki šio 
meto vis atidėliotų klausimų, 
kurie sulėtino jos veiklą.

Kasdienybė yra vienas mūsų 
didesnių priešų, nes ji dažnai 
užgožia žmoniškumą, o tuo pa
čiu ir krikščioniškumą. Tačiau 
būna įvykių, kurie sukrečia mū- Į 
sų kasdienybę. Tokiu įvykiu lai
kytinas žmonių kelionė į Mėnu-1 
lį šią vasarą ir dabartinė. Žygiai 
į Mėnulį visame pasaulyje lei
džia žmogui bent keliom dienom 
pamiršti visokius skandalus ir 
pajusti pasididžiavimo jausmą: 
štai ką žmogus gali!

Žurnalo Aidų vedamojo “Žy
gis į Mėnulį’’ pasakymu (plg., 
1969 m., nr. 7, psl. 289), Žemė 
yra žmogaus planeta, bet ir 
“namai atrodo kalėjimu, jei ne
gali jų” palikti. Todėl Mėnulio 
pasiekimas ir buvo aiškinamas 
išsilaisvinimu iš “žemės kalėji
mo” — pirmą kartą savo istori- 
ioie žmogus pažvelgė į Žemę iš 
tokio atstumo, kuriame galėjo 
išvysti jos užtekėjimą ir nusi
leidimą. Kelionė į Mėnulį iš tie
sų paliudija, kokios nuostabios 
pažangos žmogus pasiekė. Ta
čiau draug'e pati žmogaus daro
ma pažanga liudija ir jo ribotu
mą. Juo platėja žmogaus žvilgs
nis į visatą, juo ryškėja, kad 
laiko ir erdvės begalybėje esa
me tik dingstantis taškelis.

Bet dar esmingiau žmogaus 
ribotumą liudija ir tai, kad 
techninė pažanga nieku būdu 
nereiškia paties žmogaus dvasi
nės ir moralinės pažangos. Nors 
ir kokia techninė pažanga pa
siekiama, vis vien žmogų vilio
ja barbariškumas. Tais pačiais 
metais, kuriais buvo rengiama
si žygiui į Mėnulį, išsiveržė ir 
hipiai. Iš vienos pusės savuoju

primityvumo ilgesiu jie liudija, 
kad žmogui nepakanka tik mo
derniosios gerovės. Antru gi po- 

. žiūriu, gal būt, jie yra veidro
dis ir daugelio kitų, kurie pik
tinasi tik skarmalais ar barzdo
mis, o ne pačiu moraliniu "išsi
laisvinimu”.

Žurnalas Aidai šį savo veda
mąjį baigia šiais žodžiais:

“Techniniai žygiai paties 
žmogaus neveda pirmyn. Šiuo 
atžvilgiu būtų naivu ko nors 
laukti iš šio žygio į Mėnulį. Ta
čiau būtų svarbu, kad šis isto
rinis žmogaus išsiveržimo iš Že
mės jį paskatintų veržtis iš sa
vo prigimtinio egoizmo, kuris 
nustelbia žmoguje žmonišku
mą. Tegul gilesnis visatos paži
nimas veda giliau žvelgti į save, 
skaidriau suvokti savo žmogiš
kąjį pašaukimą.’’

Ant vienų kapinių vartų yra 
toks parašas: “Filosofai tik iš
aiškino pasaulį įvairiais būdais, 
tačiau tikslas yra jį pakeisti.”

Kristus žmogų perkeičia, jei 
žmogus iš savo pusės atsiplėšia 
nuo žemės ir atsiduoda Dievui, 
kurio rankose yra visata. Todėl, 
Stasio Žilio pasakymu (plg. Gy
venimo šaltiniai, 1964 m. psl. 
10), kiekvienas krikščionis tu
rėtų nuolatos doniėtis tikėjimo 
dalykais, vis geriau ir geriau 
pažinti amžinąsias tiesas ir 
krikščionišką gyvenimą bei vis 
pilniau juo gyventi. Palengva 
atsivertų jo akys ir tarp dau
gelio dalykų jis pamatytų, kad 
ir pilkoje kasdienybėje, kaip 
vaisingoj dirvoj, slypi dideli 
lobiai, galį ne tik šio gyvenimo 
naštą palengvinti, bet ir su am
žinybe tvirčiau surišti. Jei apie 
tikėjimo dalykus jis nedaug bus 
skaitęs, klausęs, mąstęs, jei ne
bus stengęsis dažnai pergyven
ti nepaprastą nuotykį — susiti
kimą su Dievu, tai visą gyveni
mą jis praleis, kaip antis, plau
kiojanti nuostabaus ežero pa
viršiuje ir visai nesuvokianti, 
kaip dideli turtai slypi jo gel
mėse.

Žmonės nėra patenkinti tuo 
būdu, kaip Dievas mum apsireiš 
kia, rodosi. Mums atrodo, kad 
Dievas mums niekada nieko ne
sako. O gi yra knyga, iš kurios 
Dievas kalba — tai Evangelija, 
bet ji apdulkėjusi guli mūsų 
knygų lentynoje, nes mes jos 
neskaitome, štai kodėl mus už
gožia kasdienybė. Jei nori susi
tikti su Dievu ir išsiveržti iš 
kasdienybės — skaityk Evan-

(Nukelta į 5 pusi.)

visų pirma analizuodamas kitųLepp ir eilės kitų, nepamiršta



1 DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. lapkričio m. 22 d.

Mariana Gerciun, pagerbta 10 metų veiklos šioje kuopoje, Ona Ivins, 
nauja Moterų sąjungos garbės narė, 3. Gulbin, šios kuopos pirm. M. 
įjrupsa, kuopos organizatorė ir garbės pirm.

CLASSIFIED GUIDE
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOMOJAMAS kambarys mote
riai. Marąuette Parke

Skambint — 737-0943

HELP VVANTED — VYRAI

DĖMESIO! REAL ESTATE ĮSIGYKITE DABAR

RŪKYMO AUKA

Iš daktarės dienoraščio 

DR. K. PAPROCKAITĖ - ŠIMAITIENĖ

Naktis. Greitosios pagalbos 
sirena sudrumstė miegančio mie
sto tylą. I ligoninės kiemą su 
dideliu triukšmu įvažiavo greito
ji pagalba. Du jos tarnautojai, 
žengdami greitais žingsniais, į- 
nešė jauną, deguonį gaudančią 
pacientę. Moteris buvo labai su
lysusi. Jos žibančios akys, pamė
lynavusios lūpos ir išblyškę vei
dai rodė ją sunkiai sergančią. 
Po trumpo patikrinimo ji buvo 
paguldyta į kritiškai sergančiųjų 
palatą.

Susirūpinę giminės sekė kiek
vieną gydytojos ir sesers žingsnį. 
Iš jų veidų išraiškos jie bandė iš
skaityti ligonės padėties rimtu
mą. Pacientė buvo pilnoj sąmo
nėj, bet ji negalėjo kalbėti, nes jai 
trūko oro. Jos vyras papasakojo 
liūdną žmonos istoriją.

ši 34 metų moteris buvo išsis
kyrusių tėvų duktė. Jie abu bu
vo vedę ir turėjo savo šeimas. 
Mergaitė nuo pat mažens buvo 
stumdoma nuo tėvo prie moti
nos. Ji augo be globos ir be tė
vų meilės. Nuo 10 metų amžiaus, 
ji didesnę laiko dalį praleisdavo 
gatvėj. Čia ji išmoko rūkyti. Pra
dėjo nuo vienos dviejų cigarečių, 
o vėliau jai neužtekdavo dviejų 
pokelių pfer dieną. Būdama 20 
metų amžiaus, ji ištekėjo, bet 
rūkyti nenustojo. Turėdama 31 
metus, ji pradėjo kosėti. Vyras 
patarė jai eiti pas gydytoją, pasi
tikrinti plaučius, bet ji atsakyda
vo: “Praeis -tai tik rūkančių žmo
nių kosulys”. Po kurio laiko ji 
pradėjo jausti nuovargį, apetitas 
sumažėjo ir svoris ėmė kristi. Ko
sulys pasidarė labai įkyrus ir jai 
pradėjo trūkti oro. Ji buvo nuvež
ta pas gydytoją. Daktaras kons
tatavo toli pažengusį plaučių vė
žį. Operuoti buvo jau pervėlu, ir 
ji buvo gydoma radiacija. Kurį lai 
ką ji jautė lyg pagerėjimą, bet 
neilgam. Ligonė didesnę laiko 
dalį turėjo praleisti ligoninėj ne
gu namie. Jos maža dukrelė ir sū
nelis augo senelės priežiūroj. Pa
galiau atėjo kritiškas momentas, 
ir ji paskutinį kartą buvo atvežta 
į ligoninę.

Įėjau į palatą patikrinti ligonę. 
Jos veido išraiška rodė mirties 
agoniją.

Ligonė blaškėsi. Jos išgąsčio 
pilnos akys ieškojo pagalbos. Pro 
pusiau praviras lūpas ji su dide
liu sunkumu ir su ilgomis per
traukomis sušnabždėjo: “Da-ak- 
t-a-r-e ge-l-bėk ma-ne”. Jos mir
ties baimė ir išgąstinga išvaiz
da sukrėtė mane, O kaip aš no
rėčiau išgelbėti Šią jauną moti
ną, kuri yra taip reikalinga savo 
šeimai. Kilo galvoje mintis, kad 
našlaičius gali ištikti panašus 
likimas, koks ištiko ir jų motiną.

Pacientės gyvybė kabojo tik 
ant plauko, ir jokia mediciniška 
priemonė nebegalėjo jos išgelbė
ti iš mirties. Ieškojau jai nura
minti žodžių, nors ir pati netikė
jau: “Padėsiu jums, kiek galė
siu, tik stenkitės kvėpuoti giliau”. 
Ligonė pradėjo mažiau blaškytis, 
Pašauktas kunigas suteikė jai 
paskutinį patepimą. Alsavimas 
buvo ramesnis, bet ligonės jėgos 
beviltiškai mažėjo. Staiga smar
kus kosulys su raudona kraujo 
srove išsiveržė iš jos išdžiūvusios 
krūtinės. Dvi didelės ašaros nu
riedėjo jos įdubusiais skruostais. 
Ligonė sugargaliavo, giliai atsi
duso ir amžiams ' užbaigė savo 
liūdną istoriją.

Šiurpas perbėgo mane ir ten 
buvusios sesers kūnu. Mums bu
vo labai gaila tos nelaimingos ci
garečių aukos. Jos kūnas buvo pa
dengtas balta paklode ir amžiams 
išvežtas iš ligoninės.

Išėję iš palatos, mes pagalvo
jome, kiek dar tokių jaunų gy
vybių nuneš į kapus rūkymas, 
apie kurį tiek daug rašoma, bet 
į kurį tiek mažai kreipiama dėme
sio.

— Žemaičių mįslė; Keturi 
broliai pakliuvo j nelaisvę, penk 
tas atėjo vaduoti — ir pats pa
kliuvo. (Virbalai).

— Į katrą pirštą plausi, tas 
skaudės. (Užventiškių patarlė).
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GENERAL MOTORS & FORD 
MECHANIKAI ir “body man” pa
taisys jūsų automobilį, sutaupysite 
pinigų. Priima “insurance” draudi
mo taisymo darbus. Tel. 847-7060.

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Maniu, gyvybės, 

automobiliu,
-i veikalus, biz
nio.
Patogios (šsi
mokėjimu sąlygos.

K tfACEVIČIUS
6455 So. Kedzle Avė., PR 8-2233

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

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Pke.

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

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prie* 49 metua 

Dengiame visu rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome ii lauko. Taisome mūra “tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje
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BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St., Tel. 434-6421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. šimulis
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SIUNTINIAI į LIETUVA
COSMOS EXPWESS 

2501 W. 09 St. Tel. WA 5-2737
2608 W. 69 St. Tel. WA 5-2787
3338 S. Halsted Tel. 254-3320
Didelis įvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams.

E lr V. Žukauskai

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av, 
Chicago, IU. 60632. Tel. YA 7-5980

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

Paieškojimas

Lidija Degyte ieško Jadvygos Ko- 
zopolenskaitės ir Bronės Kozopo- 
lenakienės-Mashilienės. Atsiliepti 
adresu: V. Lapinskas, 13030 Park 
Ct., Crestwood, Illinois 60445.

D fi M E S I O I

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450

Beveik naujas 4 moderniu butu
mūras — 3 po 4 kamb. ir 7 kamb. 
59 ir Kedzie. $75,000.

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

Šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 lr Rockwell. 
118,600.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Taz 
Notary Public

2787 W. 48rd St — OL 4-2390

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Taz 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

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

mlnum langai, naujas šildymas, ka
binetu virtuve, arti mūsų 29,500.

Trys geri butai lr švarus ofisas, 
gražus dviejų aukštų mūras, gazu 
šildymas, garažas apie 69 — Callfor- 
nla. Įmokėti 6,000.

2 butu mūras, 2 auto garažas. Ge
ležinė tvora, platus lotas. Marų. pr. 
920,200.

8 kamb. gražus mūras,. 1H vonios,
mūro garažas. Tuoj galima užimti. 
Pamatykit Įmokėkit 96,000.

5J6 kamb. labai tvarkingas namas 
Ir 2 auto garažas, gazo šlld. Prie 
Sv. Ritos, įmokėti $4,000.

3Į4 butu mūras. Apie $7,000 paja
mų per metus, modernus namas. Mar
ųuette pke. Įmokėti $12,000.

6 kainb. mūras, 2-Jų auto garažas, 
1% vonios. Arti 71 lr California. 
Įmokėti $5,000.

Štai 4 butu puikus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. ir 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. S auto 
mūro garažas. $40,400.

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

Marąuette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. Ir bizniui ar raštinei 
patalpa. Morglčlus galima perimti 
SU 5%% 21,900.

Brighton Pke du namaitį 6 bu-tal, 
geros pajamos, 13,900.

Marąuette Pke. Mūr. S butai lr pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$48,000.-

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

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

5į£ kamb. 9 metų mūr. spllt-level, 
prie 111-tos ir Pulaski. 50 p. skly
pas. $24,500.

2 butai po 5 kamb. prie 70 ir Tal
man. $27,500.

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

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

IK aukšto švarus med. prie 66 lr 
Western. 5 lr 4 kamb butai. 87 p. 
sklypas. Dvigubas garažas. $16,900.

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 lr Albany. 2 maž. garažas 
$19,590.

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštu mū.r 
namas prie 71 lr California. $152,900.

SI p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplswood 9.10,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 W. 7 Ist St. Tel. 925-6015

Remkite “Draugę”.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad mirė

A. -J- A.
ELIZABETHABAZARIS

Gyveno Basa Laike, Indiana, anksčiau gyv. Chicagoje.
Velionė buvd našlė a. a. Petro.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Peter, marti Bernice, 2 anū

kai Elalne ir Richard, 6. proanūkai, švogeris Konstantas Kazls, švo- 
gerka Bernice Palupa, ir kiti giminės, draugai ii- pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas sekmadieni 1 vai. popiet Lack (Lackawiez) 
koplyčioje, 2424 W. 09 St.. Chicagoje.

Laidotuvės jvyks pirpiad., lapkr. 24 d. tš koplyčios 1:30 vai. 
ryto bus nulydėta į Liet. Tautines kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: SŪNUS, MARTI, ANŪKAI IR PROANŪKAI.
LaidottrviiĮ direktorius Steponas C. Laek ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213
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Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos viBiems prieinamos.
Illllllllllllllllllllllllllllllliilllllllll’uillllll

RADIO PROGRAMA

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

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

Seniausia Lietuvių Radio Pro 
gramu Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikla sek
madieniais nno 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 kreiptis į: Baltlc Florįsts — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas lt 
dienraštis “Draugas”.

Kiekvienam lietuviui būtinos 
knygos:
LIETUVIŲ POEZIJOS

ANTOLOGIJA . . . $7.00
LIETUVIU BELETRISTIKOS 

ANTOLOGIJA I dalis $6.00
LIETUVIU BELETRISTIKOS # 

ANTOLOGIJA U dai. $10.00
Šiuose trijuose Lietuv. Knygos 

klubo leidiniuose surinkti pa
grindiniai, kad ir ne visi, lietu
vių beletristai ir poetai,' pra
dedant Motiejum Valančium bei 
liaudies nežinomais poetais i> 
baigiant Kaziu Almenu bei Al
girdu Landsbergiu.

Šis gražus, kietais viršeliais 
knygų rinkinys, apima didžiumą 
mūsų literatūros kūrėjų ir todėl 
privalomas kiekvienai lietuviš
kai šeimai, kuri didžiuojasi sa
vo tautos atsiekimais.

Knygos gaunamos “Drauge”. 
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

IŠNUOMOJAMI 3 kambariai su 
prausykla; su baldais ar be. 71st ir 
California Avė. Tel. 737-44^(1,
BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Agencv. 2925 W. 63 PR 8-6032

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

Išnuom. 3 kaimlb. ir prausykla ant
rame aukšte. Su baldais ar be. Vir
ti galima skiepe. Apyl. 71 ir Cali
fornia. Tel. 737-442(1
Išnuoim. 2 kamb. butas rūsy. 
Brighton Parke.

Telefonuokite — 434-8744
Išnuom. 4 kamb. butas su šilima ir 
karštu vandeniu. Skambint darbo 
dienomis po 6 v. v, šeštad. ir 
sekm. visą dieną. WA 5-5686

JEXCELLENT IMMEDIATE 
OPENINGS!

DOCK FOREMEN
Quit commuting 

Work close to your home.
We need 3 highly ąualified doek 
foremen. Top salary Excellent 
fringes, good place to vvork, stea
dy employment,

Call

VVILSON FREIGHT C0. 
1415 W 35th street 

Chicago - Tel. — 376-4400
An eųual opportunity employer

MISCELLANEOUS
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RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street

Užsieniniij ir vietiniu auto taisymas. 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltls 
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M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

2047 W. 67th Place — VVA 8068

COLD HEADING SHOP 
Need TOP ROLLER MAN for

nites — 50 hour week minimum.
EXTRU-FORM

3737 W. Lunt, Lincolnvvood, UI. 
Tel. 267-3514 — Mr. Gross

TAILOR FULL TIME
Experience in Men’s Clothing pre- 
ferred, būt not esaentlal. We will 
train. Many com.pany benefits. Apply 

in person 9:30 a. m. to 9:30 p, m.
ROBERT HALL CLOTHES
Itoutes 45 & 83 Mundelein, Hl. 

PHONE — 566-5360

REAL ESTATE

2259 S. WESTERN

2-jų aukštų mūr. namas: išnuomota 
taverna, plius 3 gražūs butai po 3 
miegamus. Baras ir baras užpakaly, 
geri šaldytuvai. Viskas geriausiam 
stovy. Nepaprastai žema kaina. Tik 
$26,900. Padarysite pinigų greitai. 
Kreipkitės į Miracle Man. Skambin
kite dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

SHIPPING CEERK
For large mirror plant. New modern 
plant. Jn Cicero. Excellent vvorklng 
conditions and oompany benefits.

Apply ln Person 
HOl'MR INDUSTRIES 

5829 VV. Ogden, Cicero, 111.

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairias pataisymas 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractora 

5 8 5 - 5 2 8 č

STASYS SULA
% INTERCONTINENTAL R. E. 

PALMDALE, CALIFORNIA 935SO

Namų tel. (213) 479-3615, VVest U.A. 
Pirkite žemę Patmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 
— Iš savininkų, akrais ne sklypais!

Parduodamas naujas 8 butų ria- 
mas Marąuette parke. $13,800 pa
jamų. Priims mažą mainą.

HE 4-2323

MAKE MONEY

Nepaprastos įplaukos iš 2-jų aukš
tų, 5 butų mūrinio namo. Viskas 
puikiausiame stovyje. Pensininkas 
savininkas nori skubiai parduoti ir 
atiduos už labai žemą kainą. Atrodo 
neįmanoma, het tik už $29,500. Į 
pietus nuo 59-tos, į rytus nuo 
California Avė. Turėsite gerą gy
venimą. Kreipkitės į Miracle Man. 
Skambinkite dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

Platinkite “Draugą”.

REA L ESTATE
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SALES ■ M0RTGA6ES ■ MANAGEMENT

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

CONTĘACTORS

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

I
J 2457 VVest 69tfc Street J TeL HE 4-7482

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern, Chicago 9. Hl.

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

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

Members of M.L.8.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main Office 5727 W. Oennak Rd., Cicero, DL Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, LaGrange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir Išsirinkti iš katalogo.
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NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. SSrd STREET TEL 471-0321

HELP VVANTED _ MOTERYS

RESTORANUI REIKALINGA

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

SANTUCCI RESTAURANT 
6211 S. Cicero — PO 7-2244 

Accounts Payable

CLERK
To assist manager in accounts 
payable department — for large 
cosmetic company. Excellent con
ditions and company benefits.

Mr. Sapoznik 

243-1600

C A S H I E R
FOR PARKING FACILITY 

Days — Monday through Fri
day. Age open.

506 No. Rush Street
Reikalinga moteris bendram namų 
ruošos darbui, 2 dienas per savai
tę. Reikalinga kalbėti nors kiek 
angliškai. Skambinkite pirmad. po 
4 v. popiet tel. PR 8-2923

PARDAVIMU I

Pardavimui: valgomojo komplek
tas, berniuko miegamojo komplek
tas, šaldytuvas. “Turųuoise” (mė
lyna) spalvos: 3 kėdes, lempa ir 
paveikslas. Skambint 434-8441 ar
ba 323-1198

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

D £ M E S I O !

COLLISION E X PERT S
A. & J. STANEVIČIUS

PROGRESS-PAŽANGA
Motoro, Karoserijos (Body), Sparnų 

(Fender) Pilnas Pataisymas. 
Plauname — Ištepame — Dažome

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

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu
viški valgiai.

Atdara nuo 6-tos valandos ryto iki 8-tos 
valandos vakaro.

PALANGA’RESTAURANT
6918 So. Westem Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai
4*

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.



SUSIRINKIMAS ŠV. KAZIMIERO 
LIETUVIŲ KAPINIŲ REIKALU

JURGIS JANUŠAITIS

siūlymų. Agota Serbutienė, 81 
metų amžiaus, pareiškė, kad ji 
viena iš pirmųjų buvusi, kai kū
rėsi Marąuette Parke lietuviško
ji parapija, jai aukojusi 6000 dol. 
ir išplatinusi daugybę įvairių bi
lietų parapijos įsteigimui. Kada 
jos vyras prieš 3 metus mirė, ji 
norėjo ir palaidoti sena tvarka, 
bet prašymo nebuvo paisoma.

A. Barakauskas skatino, kad vi
suomenė už padarytas skriaudas 
ir žalą raštu praneštų komitetui. 
Konkrečių dėl nepagarbaus lai
dojimo nusiskundimų nurodė 
Laurinaitis. Tallat- Kelpša pa
žymėjo, kad jo tėvai bolševikų 
buvo išvežti į Sibirą ir ten ant 
jų kapo pastatytas kryžius ir ap
tverta tvorelė, laisvės krašte da
roma priešingai. Dar kalbėjo 
Mrs. Maggenti, Bertašius, o J. Ti
jūnas pasiūlė laiškus siųsti pa
čiam kardinolui Cody.

Susirinkimas pasveikino prel. 
M. Krupavičių, kuris šia proga 
sveikino susirinkusius per A. Re- 
gį. Valinskas pažymėjo, kad rei
kia sueiti ir su kitų tautybių žmo
nėmis ir veikti bendrai.

J iškeltus klausimus bei suma
nymus atsakė A. Regis. Susirin
kimui baigiantis buvo perskaity
ta speciali rezoliucija kardinolui 
Cody. Susirinkimas ją vienbal
siai priėmė ir įpareigojo komite
tą pasiųsti kardinolui.

Susirinkimas nusprendė pike
tus ir toliau tęsti prie arkivysku
pijos centro.

DALYVAUJA IR RUMUNAS
Pasaulio vyskupų Sinode Ro

moje pirmą kartą dalyvavo 
Rumunijos Alba Julia katalikų 
vyslk. Aaron Marton, kuriam 
Rumunijos krašto valdžia davė 
leidimą vykti į Romą. Vysku
pas Marton, 1938 metais paskir 
tas vadovauti Rumunijos kata
likų Bažnyčiai, netrukus buvo 
suimtas iri iki 1955 metų įkalė
jo įvairiuose Rumunijos kalėji
muose. 1955 m. grąžintas į Al
bą Julija, gyveno griežtame na
mų arešte ir negalėjo eiti vys
kupo pareigų. Tik praeitais me
tais vysk. Marton buvo suteik
ta daugiau laisvės ir pirmą 
kailą leista išvykti į užsienį, 

i *
— Visi į save traukia, tik li

žė nuo savęs. (Anykštėnų pa
tarlė).

Joaeph Kennedy mirė sulaukęs 81 
m. amžiaus.

įkilusios .Sv. Kazimiero lietu
vių kapinių problemos ir po il
gų pasitarimų su arkivyskupijos 
aukštais pareigūnais bei kapinių 
administracija nedavė teigiamų 
rezultatų ir iki šiol tebeveikia į- 

** vestos naujovės, kuriomis pažei
džiami tikinčiųjų tautiniai ir re
liginiai papročiai.

Dėl to LB Chicagos apygardos 
komitetas pasauliečių teisėms ap
saugoti Sv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse lapkričio 9 d. Inn Mo- 
tion salėje 5820 So. Kedzie avė., 
sušaukė masinį lietuvių susirin- 
kįrųą tolimesniems veiklos pla- 

<• nąms aptarti. J susirinkimą atsi
lankė arti 600 žmonių. Susirinki
mą pradėjo Antanas Būga, pa
kviesdamas susirinkimui pirmi
ninkauti Kazį Barzduką ir sekre
torium Algį Barakauską.

Kun. A. Tamošaitis, SJ, prieš 
pradedant svarstyti klausimus, 
iškėlė šviesų mirusiųjų atminimą 
ir visišką pagarbą juos amžiny- 

- nybėn lydint. Susirinkusiems 
sveikinimo žodį tarė JAV 
LB centro valdybos pir
mininkas inž. Br. Nainys, pa
žymėdamas, kad šiame laisvių 
krašte mums tenka kovoti ne tik 
už gyvųjų interesus, bet ir už
mirusius.

LB Chicagos apygardos pirm. 
A Juškevičius sveikindamas pa
žymėjo, kad senoji lietuvių karta 
šias kapines už sunkiai uždirbtus 
pinigus įsigijo, statė paminklus 
ir visą tai paliko savo palikuo- 
nims, kaip šventas relikvijas. Tu
rime, sakė kalbėtojas, atgauti vi
sas teises ir nepailsti šioje pras
mingoje kovoje.

Sklypų savininkų draugijos 
pirm. L. Giedraitienė dėkojo už 
gausų susirinkimų lankymą ir 
teikiamą visokeriopą paramą gi
nant teises Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse.

LB pasauliečių teisėms, apsau
goti Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse komiteto pirm. Algis pada
rė išsamų pranešimą apie atlik
tus darbus, sprendžiant iškilusias 
problemas. Jis pažymėjo, kad ka
pinės yra kryžkelė, kurioje susi
tinka praeitis, dabartis ir atei
tis. Vaizdžiai nupasakojo pasi- 
biaurėtiną laidojimo tvarką, nesi
skaitymą su lietuvių teisėtais rei
kalavimais. Jis pakartojo, kokio-

'•C se aplinkybėse šis kapinių reika
las iškilo, kaip L. Giedraitienė 
su 300 parašų kreipėsi į arkivys
kupiją prašydama palikti senas 
laidojimo tradicijas bei tvarką.

Susirinkimas A. Regio kalbą 
sutiko entuziastingai ir įpareigo
jo veiklą tęsti toliau ir apie tai 
informuoti lietuvių visuomenę.

Po šio išsamaus pranešimo 
buvo visa eilė paklausimų bei

Rimties valandėlei
(Atkelta iš 3 psl.)

geliją ir jos nurodymais gy
venk.

> “Na, sesele, ar tamsta matei 
kokią tai sielą ? — paklausė gy
dytojas chirurgas gailestingo
sios seselės ipo vieno žmogaus 
operacijos.

“Aš ne, pone daktare”, — at
sakė seselė ir paklausė: “O 
tamsta ar matei kokį tai skaus 
mą, kurį stengeisi pašalinti?”

Tvirtas, bet mandagus, atsa- 
kymas tiems, kurie tyčiojasi iš 

* religijos, gali paskatinti prie
susimąstymo.

Bendrai tokie žmonės nėra 
blogi, nors jų žodžiai kartais 
gali atrodyti aštrūs ir pajuo
kiantys. Neretai tokiuose pašai
pos žodžiuose jie nori paslėpti 
juos kankinančią abejonę. La
bai svarbu su tokiais elgtis 
mandagiai ir meiliai. Daug dau- 

W giau juos gali paveikti manda
gumu ir švelnumu, negu mėgin
damas jiems įrodyti jų klaidą.

“Aš turiu ir kitų avių, kurios 
ne iš šios avidės, man reikia ir 
jas atvesti, jos klausys mano 
balso, ir bus viena avidė ir vie
nas ganytojas” (Jon. 10,16). 
Tai pilni aktualumo Jėzaus 
Kristaus žodžiai. K. Br.

Vyčių salėje, lietuvių mokinukų ratu apsuptas, F. Strolia ruošiasi jungtiniam moksleivių ir Vyčių choro koncertui, 
kuris bus ateinantį sekmadienį 2 vai. p.p., Gage Parko salėje. Nuotr. J. Gulbinsko

CHICAGOS ŽINIOS
(SULAUKĖ RETO 

PRIEAUGLIO
Brookfieldo žvėrynas sulaukė 

reto prieauglio, pirmos ten gi
musios gorilos, kurių iš viso 
mažai gimsta Amerikos žvėry
nuose. Dabar Brooktfielde yra 
penkios gorilos. Mažoji gorila 
sveria vos 5 svarus, bet jos 9 
metų motina sveria 450 svarų.
PADOVANOJO PAŠTO ŽEN
KLŲ RINKINĮ LIGONINEI
Dr. Edward Schmehil, gyve

nąs Dės Plaines, paaukojo paš
to ženiklų rinkinį Resuirrection 
ligoninei. Rinkinys vertas dau
giau $100,000.
SKENDUOLIS PERPLAUKĖ 

EŽERĄ
‘ John Bergstrom rūgs. 18 d. 
iškrito iš savo motorinės val
ties į ežerą ties Diversey gatvės 
uosto ir prigėrė. Pereitą sek
madienį jo lavonas, perplaukęs 
ežerą, rastas prie Benton Har- 
bor, Micth. Chicagoje jis buvo 
Rock Products žurnalo leidėjas. 

MAŽAI BALSAVO
Antradienio rinkimuose Chi

cagoje balsavo 552,618 asmenų, 
atseit tiktai trečdalis visų užsi
registravusių balsuotojų. Iš 116 
išrinktų delegatų į konstitucinę 
konvenciją apskaičiuota, kad 
yra 42 demokratai, 51 respubli
konas, 21 nepriklausomas ir du 
dar nenustatytos partijos dele
gatai. Konvencija prasidės gruo 
džio 8 d. Illinois sostinėje Spring 
fielde.

NAUJI UGNIAGESIAI

Šiomis dienomis 173 naujokai 
baigė Chicagos ugniagesių aka
demiją ir buvo prisaikdinti. Ug
niagesiai irgi naujai įsigijo 16 
vandens pompuotojų, 5 ambu- 
lansus ir vieną kopėčioms veži
mą.

DAUGUMA VALSTIJOS
BALSUOTOJŲ YRA COOK 

APSKRITYJE
Illinois vaistijoje yra iš viso 

5,330,953 užsiregistravę balsuo
tojai. Daugiau pusė jų yra Cook 
apskrityje, atseit 2,693,164. Iš 
šio skaičiaus 1,654, 970 yra už
siregistravę Chicagoje. Dabar

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1969 m. 
lapkr. 20 d., 5:55 vai. popiet, sulaukęs 73 m. amž., mirė mūsų mylimas 
pusbrolis

't
AJA

JONAS JUODVALKIS
Gyveno 2447 West 50th St., Chicago, Illinois.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 19 m.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans kopi., 6845 S. Western Avė.

Laidotuvės jvyks pirmad., lapkr. 24 d. iš kopi. 10:30 vai ryto bus 
nulydėtas į Liet. Tautines kapines.

Pasiliko dideliame nuliūdime:

pusbroliai — Anatolijus Kairys ir Povilas 
Juodvalkis ir kiti giminės bei draugai. 

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

eiliniam piliečiui lengviau su
prasti, kodėl randasi nuolatinė 
trintis tarp Cook apskrities ir 
likusios Illinois valstijos politi 
kų. Gyveną už Cook apskrities 
negaili suprasti didmiesčio ir jo 
priemiesčių rūpimus reikalus.

IR PAŠTAS ŠVĘS
Chicagos pašto viršininkas

Henry McGee praneša, kad 
lapkr. 27 d., Padėkonės šventės 
proga, paštas neveik® ir laiškai, 
laikraščiai ir ryšuliai nebus iš
nešiojami į namus bei verslo į- 
gt n igas

POTVYNIO AUKOS,

Oficialiai paskelbtais duome
nimis paskutiniu metu Tunise 
įyykusioje potvynio katastrofo 
je žuvo 503 asmenys ir 132.000

Mylimam tėvui ir seneliui

A. -J- A.
JONUI PUTNAI mirus Lietuvoje, 

ALFONSU ir EVĄ PUTNUS, anūkus JONĄ ir RŪTA 
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

Vilma M. ir Vytautas Rėkliai

A. -Į- A.
POVILUI LAURINAVIČIUI mirus, 

jo seseriai B. MINKEVIČIENEI, sesers dukrai REGINAI 
ir A. BONESEVIČIENEI reiškiame gilią ir nuoširdžią 
užuojautą.

J. S. ir K. Petrauskai

A. + A.
VINCUI DOMEIKAI mirus, 

jo dukterims p. GENOVAITEI ŠUKIENEI ir p. JANINAI 
ŠALNIENEI, sūnums PIJUI ir JONUI DOMEIKAMS ir jų 
visų šeimom nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Elena ir Kazys Lincevičiai 
Valeria ir Mečislovas Lincevičiai

A. "f- A.
VINCUI DOMEIKAI mirus, 

jo dukrai p. JANINAI ŠALNIENEI ir jos šeimai reiš

kiame nuoširdžią užuojautą.

Albina ir Pranas Petroliūnai

A. -f A.
Mary Krauchunas mirus, 

reiškiame gilią užuojautą mielai mūsų pirmininkei 
MARYTEI ir advokatui VIKTORUI KRAUCHUNAMS ir
jų seimai.

Liet. Moterų Klubų Federacijos 
Chicagos Klubas

GYVAS PRISIMINIMAS
-e

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 pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat tu
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui

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

AREA CODE 312 247-2425

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. lapkričio m. 22 d.

gyventojų liko be pastogės. Ka 
talikų šalpos organizacijos Va
karų Vokietijoje, Austrijoje,

Šveicarijoje ir Italijoje pasiun
tė skubiai reikalingų vaistų, 
maisto ir rūbų.

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. + A. JONAS STANEVIČIUS
Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą draugą, kurio netekome 1987 m., 
lapkr. 24 d.

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

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos lapkr. mėn. 
24 d. 8 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje.

Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Jono Stanevičiaus sielą.

Nuliūdę draugai

Pranešame giminėms ir pažįstamiems kad 1969 m. 
lapkričio mėn. 16 dieną Lietuvoje mirė mūsų miela 
mamytė ir senelė

A. f A.
ANTANINA BALSIENE,

gyvenusi Pavilktinių kaime, (Sintautų valsčiuje, Saikių 
apskrity. Prašome pasimėlsti už jos sielą.

Didžiame nuiliūdime palikę: sūnus Antanas, marti 
Birutė ir anūkai Linas ir Rimantas Balsiai.

Naugatuck, Connecticut

PADĖKA
MCSŲ MYLIMAI MAMAI, UOŠVEI IR MOČIUTEI

A. -J- A.
MARIJAI GRAUŽINIENEI

mirus, norime pareikšti širdingą padėką visiems, kurie suteikė 
velionei paskutinį patarnavimą ir užjautė mus sunkiame išgy
venime.

Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Makarui už šv. Mišių atna
šavimą; kun. dr. A. Baltiniui už asistavimą šv Mišiose, maldas1 
koplyčioje ir prie kapo ir palydėjimą velionės j amžino poilsio 
vietą šv. Kazimiero Lietuvių Kapinėse; kun,'B. Sugintui už 
maldąs koplyčioje ir dalyvavimą laidotuvėse ir solistei Pruden- 
cijai Bičkienei už giedojimą gedulingų pamaldų metu.

Giminėms, draugams ir pažįstamiems už gausias aukas šv. 
Mišioms, prisiųstas gėles ir pareiškusiems mums užuojautą žo
džiu, laiškais ir spaudoje, reiškiame širdingą padėką.

Ypatingai esame dėkingi karsto nešėjams: A. Janoniui, A. 
Jarūnui, P. Griganavičiui, R. Karužai, K. Kreivėnui ir G Krikš
čiūnui, ir visiems lankiusiems velionę koplyčioje, dalyvavusiam 
gedulingose pamaldose ir laidotuvėse.

Dėkojame koplyčios direktoriui J. Rudminui už rūpestingą 
ir gerą patarnavimą.

Duktė Marija ir sūnūs: Juozas ir Vytautas 
su šeimomis

JOHN R. THOMPSON
Gyveno 6824 S. Talman Avė. Daugelį metų gyveno Rose

lando apyl.
Mirė lapkr. 20 d., 1969, 1:40 v ryto, sulaukęs puses amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės parapijos, Pagramiečių 

kaimo. Amerikoje išgyveno 65 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bernice (Jesevičiūtė, 

pagal pirmą vyrą Pocienė), duktė Heien Humphrey, žentas 
William, 3 sūnūs: John, marti Dolores, Stanley, marti Jessie, ir 
Edward, marti Irene, duktė Ann Kloss, žentas Sam, ir jų šei
mos, podukra Antoinette Rizek, žentas Stephen, ir šeima, se
sers duktė Ann Jurkus su vyru Frank ir šeima, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šeštad., 5 vai. vakaro — Petkaus 
Marąuette koplyčioje, 2533 West 71st Street.

Laidotuvės įvyks pirmad., lapkr. 24 d. iš kopi. 8:45 vai ry
to bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks ged. pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtais į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnūs, podukra, žentai, marčios ir 
anūkai.

Dėl inforenajcijos skambinkit: LA 3-3572
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IŠSIRINKITE DABAR — MOKĖKITE VĖLIAU
| PETER TROOST 
! MONUMENT 

COMPANY
I 6440 S. Pulaski Road,
= Chicago, III. 60629
| ČESLOVAS VITKAUSKAS 

District Manager
| Tek: 585-0242 ; 585-0243
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X Prel. dr. Ladas Tulaba,
Sv. Kazimiero kolegijos Romo
je rektorius, yra atvykęs į Chi
cagą ir apsistojęs pas vysk. V. 
Brizgį. Chicagoje svečias žada 
pabūti iki ateinančios savaitės 
pabaigos.

X Prof. dr. Vytautas Vardys, 
O'.dahomos universiteto politinių 
mokslų, departamento dekanas, 
šiuo metu tarnybiniais reikalais 
yra išvykęs į Muencheną, Vokie 
tijoje. Ateinančią savaitę grįš 
tiesiog į Chicagą ir dalyvaus 
mokslo ir kūrybos atstovų šuva 
žiavime.

X ALIAS centro valdyba, 
norėdama kuo išsamiau išna
grinėti technikos problemas ir 
kartu su kitų mokslo šakų 
mokslininkais išspręsti mūsų 
mokslo žmonių bendradarbiavi
mo galimybes, kviečia visus 
ALIAS narius kuo gausiau da
lyvauti rengiamame Mokslo ir 
Kūrybos Simpoziume, kuris į- 
vyks Padėkos Dienos savaitga
ly Chicagoje. Mums džiugu, 
kad dauguma šio simpoziumo 
organizatorių ir prelegentų yra 
ALIAS nariai, todėl paremki
me jų darbą ir padėkim, kad 
šis visų mokslo šakų simpoziu
mas būtų gausus, darbingas ir 
vieningas.

X Zarasiškių klubo narių
susirinkimas įvyks lapkr. 30 d. 
1 vai. p.p. (ne 7:30 vai. vak 
kaip buvo paskelbta), Holly- 
wood svetainėje, 2417 W. 43rd 
Str.

X Thomas Pilįtauskis su šei
ma, anksčiau gyvenę 6540 So. 
Knooc, Chicago, persikėlė pas 
savo dukterį Mrs. P. Weselis į 
St. Louis, Mo. Jų dabartinis ad
resas: 2397 Geliase Avė., St. 
Louis, Mo. 63114.

X Brighton Parko Lituanis
tinės Mokyklos Tėvų Komiteto 
rengiamas rudens balius įvyks 
šį šeštad., lapkr. 22 d., 7:30 v.
v., Balio Pakšto salėje. Staliu
kus ir bilietus galima užsisaky
ti tel. 254-7592. (pr.)

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 RAŠOMOS MAŠINĖLĖS,
visokioms progoms nuo mažiau
sios iki 92 ž., liet.-angl. raidynu. 
Taip pat Radio, TV ir biznio 
mašinos. Reikalaukite katalogų: 
J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Norhtport, N. Y. 11731. Chi
cagoje informacijos vakarais 
tel. 476-7899. (sk.)

x Dėmesio ! Liberty Tailoring 
and Cleaning Service (Adolfas 
Namajuška), 1403 S. 49 Court, 
Cicero, tel. 656-6978 pradėjo 
priimti užsakymus vyriškiems 
kostiumams, paltams ir kelnėms. 
Primieruotas (custom made) 
darbas atliekamas laike trijų 
savaičių. Medžiagų pavyzdžiai 
vietoje. Taip pat valo drabu
žius, kailius, užuolaidas (drapes) 
ir kt. Daro visų rūšių drabužių 
pataisymus. Darbas atliekamas 
greitai, gerai ir sąžiningai. Dar
bo valandos nuo 7 vai. ryto iki 
7 vai. vak. kasdien, išskyrus 
sekmadienius. (sk.)

TAUTODAILĖ
Kaligrafijos, Ornamentikos, Puošnių 
Adresų, Aktų, Diplomų ir Tautinių

Audinių Išdirbiniai
AUDYKLA
KAZYS BARTAŠIUS 

6229 So Caimpbell Avenue 
Chicago, Illinois 60629

TEL WA 5-BO23

X Dr. Viktoras Dubinskas 
veteranų dienos proga užsakė 
keletą egzpl. Al. Barono knygos 
angliškai “The Third Womian” 
žydų kariams veteranams.

X Lietuvių žurnalistų sąjun
gos Chicagos skyriaus valdyba 
prašo prisiųsti a. a. Albino Va
lentino ir Leono Mockevičiaus 
nuotraukas, jei kas jas turėtų. 
Kitų spaudos darbuotojų, kurie 
anksčiau buvo skelbiami, nuo
traukos jau yra gautos ir reiš
kiame padėką už prisiuntimą.

X Dr. Adolfas Delertas, Chi
cago, Iii,, gavęs kalėdines kor
teles parėmė mūsų spaudos 
darbus 5 dol. auka. Dėkojame.

x Vienas “Draugo” redakto
rių, taip pat. dr. Z. Rekašius, 
“Akiračių” red. kolektyvo narys 
ir universiteto profesorius, pa
kviesti dalyvauti simpoziume te
ma “Kur mes šiandien stovime”. 
Simpoziumą, kuris bus gruodžio 
14 3 vai. p.p. B. Pakšto salėje, 
rengia Lietuvių Fronto bičiulių 
Chicagos apygardos valdyba. 
Įėjimas laisvas.

X A. a. Jonas Juodvalkis,
nepriklausomybės metais buvęs 
aukštas policijos valdininkas, 
Zarasų policijos vadas, mirė 
lapkr. 20 d. 5,55 vai. vakare 
Loretos ligoninėje, Cicero, III., 
sulaukęs 73 m. amžiaus. Pašar
votas Mažeika & Evans (koply
čioje, 6845 So. Western Avė. 
Laidojamas pirmadienį. Laido
jimo ir kt. reikalais rūpinasi 
velionio artimas giminaitis Ana
tolijus Kairys. J. Juodvalkis bu
vo “Draugo” bendradarbis. Visi 
velionio bičiuliai prašomi daly
vauti jo laidotuvėse.

X Lietuvių filatelistų drau
gijos “Lietuva” metinis narių 
susirinkimas įvyks lapkr. 25 d. 
7 vai. vak. Jaunimo centre. E. 
Petrauskas skaitys paskaitą 
apie Lietuvos pašto ženklus. 
Kviečiami nariai ir svečiai gau
siai dalyvauti.

X Margarita Petrikaitė iš St. 
Louis, UI., mums padėkojo už 
kalėdines korteles ir pridėjo 5 
dol. auką spaudos reikalams. 
Labai ačiū.

X Už a. a. Jono Juodvalkio 
sielą gedulingos šv. Mišios bus 
laikomos T. Jėzuitų koplyčioje, 
pirmad., lapkr. 24 d., 9 vai. ry
to. Visi giminės, draugai ir pa
žįstami maloniai prašomi daly
vauti. (pr.)

X šį savaitgalį apsirūpinkite 
bilietais į “Grandinėlės spektak
lį. Grandinėlė šoks lapkr. 30 d. 
Marijos Aukštesniosios Mokyk
los auditorijoje. Bilietų kainos: 
2, 3, 4, 5 dol. Bilietai gaunami: 
Marginiuose 2511 W. 69 St ir 
Marguty, 2422 W. Marąuette 
Rd. Sekmad. Marginiai veiks 
nuo 10 v. r. iki 1 v. popiet; pir
mad. nuo 9 v. r. iki 8 v. v. (pr.)

X Televizijos aparatas su vie
na vienintele lempa. Įdomu? 
Gradinsko krautuvėje yra daug 
įdomybių. Atvykit pasižiūrėt. 
2512 W. 47 St, FR 6-1998. (sk.)

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

X Didžiausią lietuviškų 
plokštelių pasirinkimą rasite 
— Gifts International - Karve
lio Prekybos Namai, 2501 W. 
71 !St. Chicago, IU. 60629. Tel. 
471-1424. Gražiausia dovana 
mažiesiems B. Pukelevičiūtės 
nauja vaikų pasakų plokštelė 
“Antrieji Žirginėliai”. Taip pat 
pakartota ir pirmieji “Žirginė
liai”. Abi plokštelės Stereo—po 
$5.00 ir persiuntimo išlaidos. 
Nauja A. šabaniausko 12 šokių 
plokštelė $5.00. Plokštelių są
rašą siunčiame nemokamai.

Pagarba lituanistinių mokyk
lų mokytojams, kurie, negailė
dami brangių poilsio valandų, 
dirba, aukojasi, kad lietuviškas 
žodis išliktų gyvas priaugančio
se kartose ir lietuviška .daina 
skambėtų jų lūpose ir gyventų 
jų Širdyse. Lietuviškoji daina 
gal pati gražiausia lietuvybės 
gėlė ir šiame krašte gimusio lie-

x Amerikos lietuvių tarybos 
valdybos posėdis įvyko lapkri
čio 13 d. Chicagoje, kur buvo 
aptarti metinio suvažiavimo rei 
kalai, apžvelgti buvusio Lietu
vių kongreso Detroite atlikti 
reikalai ir kiti einamieji reika
lai.

X Apie Dresdene pergyven
tus lietuvių baisumus, kai 1945 
m. vasario 13—14 d. buvo bom 
barduojamas ir sudegintas mies 
tas, jau yra gauta keliolika at
siliepimų ir aprašymų. Keli pri
siuntė ir nuotraukų. Rašyti: A. 
Gintneris, 3221 W. 61 st., Chi
cago, UI. 60629.

X Vytautas Alseika, buvęs 
“Draugo” pirmo puslapio re
daktorius (1967. IX. 3. 1969. 
XI. 10), lapkričio 21 d. iš Chi
cagos lėktuvu išskrido į New 
Yorką. Apsigyvens pas V. Jo- 
nuškaitę - Leskaitienę, Jamai- 
ca, N. Y. Pasižadėjo ir toliau 
aktyviai bendradarbiauti mūsų 
dienraštyje.

X Jonas ir Angelė Andruliai
gamina lietuviškus sūrius — 
Miehigan Farm Cheese. Dairy- 
Fountain, Miehigan, jau virš 35 
metų. Dabar tų sūrių gaminimą 
perėmė jų sūnus Allen, kuris su 
pagalba žento Robert ir Stasio 
ir Marijos Metrikių ir toliau ga
mins tuos sūrius, kurie yra vi
sų mėgami. Juos perka ne tik 
lietuviai, bet ir visi, kurie mėgs
ta natūralius gaminius. Chica
goje juos atstovauja FARM 
FOOD COMPANY, 1811 W. 
47th St. Chicago, UI. 60609, Tel. 
Yards 7-8393 (pr.).

X Padėkime lituanistinėms 
mokykloms išsilaikyti. Todėl vi
si ateikime į LB Chicagos apy
gardos rengiamą koncertą lap
kričio 23 d. Gage Parke. Apy
garda neturi kitokių galimybių 
lėšoms surinkti, kaip rengdama 
panašaus pobūvio kultūrinius 
pasirodymus. Ji visą pelną ski
ria tik lituanistinių mokyklų pa
rėmimui. Tuo pačiu pagerbsite 
a. a. Jz. Bertulį, įvertinsite ka
riuomenės šventės prasmę ir 
padėsite vaikučiams. (pr.)

X Skubiai parduodamas 2-jų 
butų — 12 metų mūr. namas. 
5J/2 kamb. — 3 mieg., su atski
ru šildymu. 64 ir Pulaski apyl. 
767-7290. (sk.)

(sk.) T
X Reikalinga moteris gyve

nanti Brighton pko. apyl. padė
ti motinai prie vaiko 3 Ve m.. 
amž. 5 vafl. į dieną. (Skambinti i

Į LA 3-1261. (sk.)|d.

Lietuvos generalinis konsulas Chicagoje dr. Petras Daužvardis ir Chi
cagos prieššventinio tautų festivalio karalaitė Laima Plačaitė prie 
jai miesto mero R. Daley suteiktos trofejos. Nuotr. Veis Press

O MIŠKO BROLIAMS KANKINIAMS 
MES GALVAS LENKIAME ŽEMAI

tuviškojo jaunimo tarpe. Anuo
met ji mus džiugino laisvėje, 
ramino ir guodė vergijoj ir rūš
kanose stovyklinio gyvenimo 
dienose. Lietuviškoji daina da
bar dar reikalingesnė tėvų iš 
gimtojo krašto atneštojo lietu
vybės žiburėlio gražesniam žė
rėjimui išeivijoje.

Atsimenam tautinių šokių ir 
dainų šventes, kuriose šimtai 
pačio jauniausio lietuviško jau
nimėlio noriai šoko tautinius šo
kius. O ikaip gražiai jauniausie
ji muz. Fausto Strohos vadovy
bėje dainavo lietuviškas dainas 
apie Lietuvą, jos gamtą ir did
vyrius. Kol lituanistinėse mo
kyklose skambės lietuviškos dai 
nos, tol gyvuos mūsų chorai ir 
ansambliai.

Šį sekmadienį, lapkričio 23 
d., 2 vai. po pietų Gage Parko 
Fieldhouse salėje (2415 West 
55 St.) vėl skambės lituanisti
nių mokyklų chorų lietuviškos 
dainos. Koncerte su jaunaisiais 
ir atskirai dalyvauja ir visada 
lietuviškiesiems reikalams pa
slaugus F. Strohos vadovauja
mas Vyčių choras. Koncerto 
programos centre neseniai mirų 
šio muz. Juozo Bertulio kanta
ta “Sugrįžimo giesmė”, kuri ne 
tik melodinga, (bet ir giliai pa
triotinė. Kantatoje išgirsime 
solistę Genovaitę Mažeikienę.

Koncertais sutampa su Lietu
vos kariuomenės švente. |?kam 
bės dainos apie narsiuosius sa
vanorius ir didvyriškuosius par 
tizanus, padėjusius galvas Lie
tuvos laisvę ginant.

Praėjusio pirmadienio vakare 
Vyčių salėje įvyko paskutinioji 
repeticija. Sugužėjo jauniausias 
lietuviškas jaunimas iš Cicero, 
Gage ir Brighton Parko. Gražu 
buvo klausytis jaunųjų dainų 
ir gėrėtis, kaip Faustas Strolia 
moka sugyventi su jaunaisiais. 
Čia jis jaunuosius dainininkus 
ir visiems liejka šiltas, mielas, 
tėviškas.

Vyčių choras išpildys “Lais
vės aidų” dainą, kuriai žodžius 
parašė Jonas Minelgai, o harmo
nizavo Faustais Strolia. Jaus
mingai skamba dainos žodžiai, 
ragindami neužmiršti gimtosios 
žemės: “Neužmiršk, neužmiršk 
sūnaitėli, mūsų bočių žemelės 
šventos, Kur paskęsta žieduos 
vasarėlė prie Nevėžio, Dubysos, 
Ventos.” ,

Choro dirigentas — F. Stro
lia, kantatai akompanuos muži
kas Jonas Byanskas.

St. Daunys

— Vabalėlis ant tvoros ir tas 
ieško sau poros. (Vilkijiškių pa
tarlė) .

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYK I. A

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicaęo. UI. 6060X

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

Kalbame lietuviškai.

MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS
Jausi mo Centras (JC) ir Chicago Midway House Motei (MH) Chicago, Illinois 

1969 M. LAPKRIČIO 26 — 30 D. D.

PROGRAMA
TREČIADIENIS, lapkričio 26 d.

19:30 Simpoziumo dalyvių susipaži
nimo vakaras (alutis)...............(MH)

KETVIRTADIENIS, lapkričio 27 d.
1. 14:30- 18:00 Viešas posėdis . .(JC)
(la) Atidarymas ir dedikacija:
“400 metų aukštojo mokslo sukaktis 

Lietuvoje’’. Prof. A. Avižienis, Com
puter Science Dept., University of 
California,- Los Angeles, Simpoziumo 
programos pirmininkas.

(lb) Forumas:
“Mokslo Išsivystymas Lietuvoje so

vietiniame periode”.
Moderatorius: Prof. Tomas Remei- 

kis, Dept. of Political Science, St. 
Joseph’s College, East Chicago, Ind.

Pranešimai:
L “Bendras žvilgsnis i mokslą so

vietinėje Lietuvoje.” Prof. Benediktas 
V. Mačiuika, Dept. of History, Uni
versity of Connecticut, Storrs, Conn.

2. Atskirų mokslo šakų stovis Lietu
voje:

a) Ękonomija: Prof. Pranas Zunde, 
Georgia Institute of Technology, At
lanta, Ga.

b) Istorija: Vincas Trumpa, VVash
ington, D.C.

c) Kalbotyra: Leonardas Damhriū- 
nas, Voice of America, VVashington, 
D.C.

d) Literatūros mokslas: Dr. Kostas 
Ostrauskas, Library of Music, Univer
sity of Pennsylvania, Philadelphia, Pa.

e) Medicina: Dr. Vacys šaulys, 
M.D., Chicago, III.

f) Pedagogika: Ginutis Procuta, 
Dept. of Education, Chicago State Col
lege, Chicago, III.

g) Tikslieji mokslai: Inž. Donatas 
Šatas, VVhitman Products Corp. VVar- 
wičk, R. I.

II. 19:30 - 21:30 Bendros paskai
tos  (JC)

1. “Istorinis žvilgsnis j lietuvišką fi
losofiją”. Dr. J. Girnius, “Aidų” redak
torius, Boston, Mass.

2. “Europos kultūros ir meno pa
minklai prieš indoeuropiečių atsikėli
mą”. Prof. Marija Gimbutienė, Divi- 
sion of Indo-European Studies, Dept. 
of Classics, University of California, 
Los Angeles, Calif.

PENKTADIENIS, lapkričio 28 d.
III. 10:00 - 12:00 Forumas. (MH)
“Ar reikia Pasaulio Lietuvių Moks

lo Draugijos?”
Moderatorius: Prof. A. Avižienis, 

Computer Science Dept., University of 
California, Los Angeles.

12:00 - 13:00 Bendri pietūs. (MH)
IV. 13:00 - 15:00 Moksliniai posė

džiai  (MH)
(IVa) Lietuvių literatūra
Pirmininkas: Prof. Bronius Vaškelis, 

Dept. of Languages, Lafayette College, 
Easton, Pa.

Paskaitos:
1. “Naujos mintys ir išraiškos prie

monės lietuvių išeivijos literatūroje.” 
Prof. Ilona Gražytė, Marguerite-Bour- 
geoys College, Montreal, Canada.

2. “Poetinio vaizdo ieškojimai naujo
je lietuvių poezijoje. Prof. Rimvydas 
Šilbajoris, Dept. of Slavic Languages 
and Literatures, Ohio State Universi
ty, Columbus, Ohio.

3. “Partizanai sovietinėje lietuvių li
teratūroje”. Prof. Bronius Vaškelis, 
Dept. of Languages, Lafayette Col
lege, Easton, Pa.

(IVh) Informacijos ir erdvių tech
nologija

Pirmininkas: Dr. Vytautas Klemas, 
General Electric Co., Philadelphia, Pa.

Paskaitos:
1. “Fazėje suderintų elementų ante

nos radaro sistemoms”. Dr. Vytautas 
Mikėnas, Radio Corporation of Ameri
ca, Moorestosvn, N.J.

2. “Optimalinė kontrolė ir interesų 
konfliktas”. Prof. Zenonas Rekašius, 
Northwestem Univ., Chicago, III.

3. “Atpažinimo problema dinaminė
se sistemose”. Dr. Kęstutis Kirvaitis, 
Bell Telephone Co., Indian Hill 
Labs., Naperville, III.

4. “Technologijos vystymas didie
siems kieto kuro raketų varikliams”. 
Inž. Henrikas Bankaitis, NASA Lewis 
Research Center Cleveland, Ohio.

5. “Optimalinis fotografavimo spal
vų parinkimas Marso paviršiaus išryš
kinimui.” Dr. Vytautas Klemas, Gene
ral Electric Co., Philadelphia, Pa.

6. “Termodinamiškai Neekvilibri- 
nių reiškinių efektas aukštos energijos 
dujų srovėse”. Dr. Šarūnas Lazdinis, 
Ohio State University, Columbus, 
Ohio.

V. 15:30- 17:30 Moksliniai posė
džiai  (MH)

(Va) Pasaulinė literatūra
i Moderatorius: Dr. Kostas Ostraus
kas, Univ. of Pennsylvania, Philadel
phia, Pa. “Lietuvių ir lyginamoji li
teratūra”.

Dalyviai:
Prof. Birutė Ciplijauskaitė, The 

University of Wiscon$in, Madison, 
Wisconsin.

Prof. Ilona Gražytė, Marguerite- 
Bourgeoys College, Montreal, Canada.

Prof. Rimvydas Šilbajoris, Ohio State 
University, Columbus, Ohio.

Prof. Rimvydas Šliažas, Edinboro 
State College, Edinboro, Pa.

Prof. Elena Tumienė, California 
State College, Fullerton, Calif.

Prof. Bronius Vaškelis, Lafayette 
College, Easton, Pa.

(Vb) Medžiagų ir energijos tech
nologija

Pirmininkai: Prof. Romualdas Ka
šuba, Department of Mechanical En
gineering, Cleveland State University, 
Cleveland, Ohio.

Dr. Stepas J. Matas, Chief, Alloy 
Devejopment, Republic Steel Corp., 
Research Center, Cleveland, Ohio.

Paskaitos:
1. “Greitesnių už garsą riedmenų 

konstrukcinės ypatybės.” Prof. Šarū
nas Užgiris, Department of Mechani
cal and Aerospace Engineering, III. 
Institute of Technology, Chicago, III.

2. “Mechaninės energijos transfor
macijos problemos mašinose ir autova- 
rikliuose”. Dr. Algirdas L. Nasvytis, 
Consultant, Cleveland, Ohio.

3. “Automobilis susisiekimo saugu
mo perspektyvoje”. Inž. Stasys Bačkai- 
tis, Chief, Structures Branch, National 
Highway Safety Bureau, Federal High- 
way Administration, U. S. Dept of 
Transportation, Washington, D.C.

4. “Keramikos putos —, nauja izo
liacinė ir statybinė medžiaga”. Dr. Re
migijus A. Gaška, Director, Chemical 
Engineering Laboratory, The Dow 
Chemical Co., Midland, Mich.

5. “Šilumos mainų vieta šių dienų 
technologijoje”. Prof. Romualdas Vis
kanta, Dept. of Mechanical Engineer
ing, Purdue University, W. Lafayette, 
Indiana.

VI. 19:30 - 21:30 Forumas . . (JC)
“Išeivijos lietuvių periodinės spau

dos užduotis mokslinėje ir kultūrinė
je srityse”.

Moderatorius: Kun. K. Trimakas, 
S.J., “Laiškų Lietuviams" redaktorius, 
Chicago, III.

Dalyviai:
Kazys Bradūnas “Draugo” kultūri

nio priedo redaktorius, Chicago, III.
Bernardas Brazdžionis, “Lietuvių 

Dienų” redaktorius. Los Angeles, Cali
fornia.

Dr. Juozas Girnius, “Aidų” redakto
rius, Boston, Mass.

Dr. Vytautas Kavolis, “Metmenų” 
redaktorius, Carlisle, Pa.

Dr. Antanas Klimas, “Lituanus” re
daktorius, Rochester, N.Y.

22:00 Neformalus pobūvis . . “Gin
taro” svetainė

ŠEŠTADIENIS, lapkričio 29 d.
VII. 9:00- 11:30 Mokslinis posėdis .

(MH)
(Vila) Lietuvių kalbotyra
Pirmininkas: Prof. Antanas Klimas, 

Dept. of Languages and Linguistics, 
Univ. of Rochester, N.Y.

Paskaitos:
L “Baltų ir slavų kalbų giminingu

mo klausimas”. Prof. William R. 
Schmalstieg, Dept. of Slavic Langua
ges and Literatures, Penn State Univ., 
University Park, Pa.

2. “Baltų ir slavų kalbų raidos skir
tybės”. Prof. Antanas Salys, Dept of 
Slavic Languages and Literatures, Uni
versity of Pennsylvania, Philadelphia, 
Pa.

12:00- 13:00 Bendri pietūs , (MH)
VIII. 13:00 - 15:00 Moksliniai posė
džiai  (MH)
(Vilią) Visuomeniniai mokslai 
Pirmininkas: Prof. Vytautas S. Var

dys, Center for Russian Language and 
Soviet Area Studies, The University of 
Oklahoma, Norman, Oklahoma.

Paskaitos:
L “Post-modernusis žmogus: socia

linio kitimo tendencijų įtaka asmeny
bei”. Prof. Vytautas Kavolis, Dept. of 
Sociology and Anthropology, Dickin- 
son College, Carlisle, Pa.

2. “Sovietinė tautos statyba”. Prof. 
Vytautas S. Vardys, Center for Rus
sian Language and Soviet Area Stu
dies, The Univ. of Oklahoma, Nor
man, Okla.

3. “Kritinis žvilgsnis j marksistinę 
dialetiką”. Prof. Vytautas Doniela, 
Dept. of Philosophy,Newcastle Univer
sity, Australia.

(VlIIb) Matematika, fizika ir che
mija

Moderatorius: Dr. Adolfas Damu- 
šis, Wyandotte Chemical Corp., Re
search Laboratory, Detroit, Mich.

Paskaitos:
1. “Lietuvių matematikų darbai”. 

Dr. Arūnas Liulevičius, Dept. of Ma- ' 
thematies, University of Chicago, Chi
cago, III.

2. “Ksenono trideginio tyrimai van
dens ir organiniuose tirpaluose”. Prof. 
Bronius Jaselskis, Department of Che- 
mistry, Loyola University, Chicago, Il
linois.

3. “Olefinų oksidavimas rutenio .te- 
troksidu”. Dr. Kęstutis Keblys, Re
search Laboratory, Ethyl Corp., Det
roit, Mich.

4. “Riebalinių rūgščių ir kitų li
pidų įtaka į ankstyvąsias kraujo indų 
opas”. Dr. Antanas Butkus, Cleveland 
Clinical Research Laboratories, Cleve
land, Ohio.

5. “Kryptys geofizikoje”. Prof. Ri
mas Vaišnys, Dept. of Physics, Yale 
University, New Haven, Conn.

6. “Ateities Lietuvos cheminės pra
monės perspektyvos”. Dr. Adolfas Da- 
mušis, Research Laboratory, Wyan- 
dotte Chemical Corp., Detroit, Mich. 
ir Dr. Juozas Vėbra, ko-autorius.

7. Tema bus paskelbta. Dr. Rai
mundas Ošlapas.

IX. 15:30- 17:30 Forumas . . .(MH)
(IXa) “Mokslininko padėtis savoje vi
suomenėje”.

Moderatorius: Arch. Arvydas Barzdu
kas, Falls Church, Virginia.

Dalyviai:

Prof. Julius Šmulkštys, Indiana 
University, Fort Wayne, Ind.

Prof. Zenonas Rekašius, Northwest- 
ern Univ., Evanston, III.

Dr. Vytautas Vygantas, American 
Airlines, Ine., New York, N. Y.

Dr. Edmundas Lenkauskas, M.D., 
Cleveland, Ohio.

Inž. Bronius Nainys, JAV LB CV 
Pirmininkas, Chicago, III.

X. 18:00- 19:00 Diskusijos Lietuvių 
Mokslo Draugijos klausimu . . .(MH)

XI. 20:30 Banketas . Sharko’s Ręst. 
VVest

SEKMADIENIS, lapkričio 30 d.

XII. 11:00- 12:00 Pamaldos.
Kun. B. Markaitis, S.J.—Koplyčia(JC
Mirusių lietuvių mokslininkų prisi

minimas
Liet Gen. konsulas Dr. P. Dauž
vardis......................... (JC)
12:00- 13:00 Užkandis . . . (JC)
XIII. 13:00 - 15:00 Bendras posėdis

(JC)
“Rytojaus mokslo kryptis”.
Pirmininkas: Dr. Arvydas Kliorė,

Jet Propulsion Laboratory, California 
Institute of Technology, Pasadena, Ca
lifornia.

Pranešimai:
1. “Kibernetika, kompiuteriai ir in

formacijos technologija”. Prof. Algir
das Avižienius, Computer Science De
partment, Univ. of California, Los 
Angeles, Calif.

2. “Apie žiurkes, žmones ir žvaigž
des (psichologijos mokslas ir rytojaus 
žmogus)’’. Prof. Ina Užgirienė, Dept 
of Psychology, Clark University, Wor- 
chester, Mass. i

3. “Medicina ateities perspektyvo
je”. Dr. Jonas Valaitis, University of 
Illinois, Chicago, III.

XIV. 15.00 Uždarymas . . . (JC)
Prof. Algirdas Avižienis, Simpoziu

mo programos pirmininkas,
Mr. Bronius Nainys, JAV Lietuvių 

Bend. Centro Valdybos pirmininkas

XV. 15:30 Mokslinės filmos . .(JC)

ADRESAI:

Jaunimo Centras, 5620 S. Clare
mont Avė., Tel. 778-7227.

Chicago Midway House, 5400 S. 
Cicero Avė., Tel. 581-0500.

“Gintaras”, 2548 W. 60 St., Tel. 
476-6251.

Sharko’s Ręst VVest, 6301 W. 63rd.
St. Tel. 586-3636.


