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FANTASTINIS NIX0N0 SUTIKIMAS 
MADRIDE 

Milijonas ispanų sveikino prezidentą 
MADRIDAS. — Vakar Nixo-

nas atvyko į Madridą. Iš pra
nešimų ir televizijoj matytų 
paveikslų atrodo, jog ispanai 
jį sutiko dar gražiau nei jugo
slavai. Franco su visais paly
dovais sutiko jį aerodrome ir 
pasveikino šiltais žodžiais. 

Madride vakar Nbconą sutiko 
ir gatvėse entuziastingai svei
kino maždaug vienas milijonas 
ispanų, šis sutikimas prilygsta 
pernykščiam Bukarešte. 

Kai vieni sveikino ir reiškė 
entuziazmą, tam tikra mažuma 
rengė protestų demonstracijas 
ir išmėtė atsišaukimus, kvies
dama j masines antiamerikie-
tiškas eitynes. Tokių demon
stracijų buvo tik priemiesčiuose 
ir jos buvo menkos. Madridas 
pranešė, kad prieš Nbcono at
vykimą tam tikra eilė įtartinų 
asmenų 36 valandom buvo izo
liuota. 

Dvi dienas viešėjo Nixonas 
Jugoslavijoje. Antrą dieną be
veik ištisai praleido su Tito, su 
juo keliavo j Zagrebą, katalikiš
kosios Kroatijos sostinę. Zag
rebe lijo, kai jiedu atvyko, bet 
skaičiuojama, kad 350,000 ste
bėjo gatvėse, kai Nixonas su 
Tito važiavo atviram automo
bily. Nixonas pasakė, kad jis 
savo gyvenime nėra matęs dau
giau skėčių. Žmonių entuziaz
mas buvęs didesnis nei Belgra
de. 

Iš Zagrebo, lietui lyjant, abu 
prezidentai važiavo į Kumrovec, 
Tito gimtinę. Sakoma, kad tas 
apsilankymas pradžioj nebuvo 
numatytas, bet maršrutas ir pa
ties Tito važinėjimas kartu reiš
kė, jog Nbcono apsilankymas 
Jugoslavijoje yra labiau verti
namas nei manyta 

mas. Iš jų daugiausia dėmesio 
skirta Vid. Rytams. Baltųjų rū
mų spaudos sekretoriaus žo
džiais, Tito teisingai suprato 
Amerikos vaidmenį toj pasaulio 
daly ir nebuvo galima pastebėti, 
kad Tito Amerikos ėjimus at
mestų. 

Vienas Baltųjų rūmų narys, 
pasibaigus vizitui, taip įvertino 
Nbcono-Tito susitikimą: gra
žiausia ir svarbiausia yra tai, 
kad Jugoslavija parodė, jog gali 
būti Amerikos draugu, kartu 
nebūdama kieno nors kito prie
šu. 

BELGRADAS. — Nixono žmo
na, lankydamasi su vyru Jugos
lavijoje, aplankė jaunimo sto
vyklą, prieglaudą ir moterų klu
be turėjo spaudos konferenci
ją. Kai buvo paklausta apie nar
kotikus ir jaunimo palaidumą, 
pasakė, jog nuo tėvų svarbiau
sia priklauso vaikų vienoks ar 
kitoks auklėjimas, kad nepra
deda vartoti narkotikų tie vai
kai, kur namuose yra tėvų au
toritetas nesugriautas, kur yra 
disciplina, o vaikus pratina prie 
darbo iš mažens, neduoda jiems 
perdaug laisvo laiko, laiko juos 
užimtus. 

Kinams svarbiausia — 
pasauline revoliucija 

HONG KONG. — Komunisti
nė Kinija vakar šventė 21-sias 
metines nuo valdžios perėmimo. 
Ta proga karo ministeris Piao 
pasakė tautai kalbą, kurioje ra
gino visus kinus ruoštis apsi
gynimo karui, nes niekas neži
no nei dienos, nei valandos, kai 
du "imperialistiniai priešai, So
vietų Sąjunga ir Amerika, kiek-

Iškelia nusikaltimus 
prieš Pabaltijį 

Montrealy, Kanadoje, leidžia
mas dienraštis "The Montreal 
Star" š. m. rugsėjo 14 d. laidoje 
įdėjo James Eayrs platų straipsnį 
"Baltijos tragedija". Straipsnio 
autorius gerai argumentuotame 
straipsnyje paliečia trijų Baltijos k u p a s kard. Vysinskis, kalbėda-
valstybių likimą, iškelia Moloto- m ^ §v Antano šventovėje Var-

Ribbentropo sutartį, pri- š u v o j e baigiant Lenkijos pranciš-

KATALIKAI 
PASAULY 
Lenkijoj prisiminti pranciškonai 

Varšuva. —Varšuvos arkivys-

1.-A 

mena sovietų jėgą įvykdytą Bal 
tijos valstybių užėmimą, dar vis 
tebetrunkančią okupaciją ir JAV 
bei Kanados politikų pasisaky
mus tos okupacijos nepripažini
mo klausimu. 

James Eayrs pabrėžia: Nusikal
timai prieš Baltijos valstybes, tai 

konu surengtą šv. Antano minė
jimą (iškėlė ypatingus pranciš
konų ordino nuopelnus Eucharis
tijos ir Marijos kulto platinime. 
Pasibaigus šv. Mišioms, palaimi
no marmuro lentą 67 Lenkijos 
pranciškonų, žuvusių II-jo pasau
linio karo metu, atminimui. Už 

nusikaltimai prieš žmoniją ir jų savo ištikimybę tikėjimui ir kata-
negalime nei pamiršti, nei juos! likų Bažnyčiai žuvusiųjų pran-
atleisti". Pasak autoriaus Balti- ciškonų tarpe yra artimo meilės 

Dubingių ežeras, viena gražiausių vietų Rytų Lietuvoje 

Arabai ięs kovą toliau 
KAIRAS. — Arabų vadai, Į Buvo daug sužeistų, o vienas 

suvažiavę į Nasserio laidotuves, f žiūrovas nukrito nuo stogo ir 
turėjo konferenciją ir nutarė 
toliau tęsti kovą ir išvaduoti 
Izraelio užimtas žemes. Egipto 
atstovų konferencijoje nebuvo, 
dar nebuvo atsigavęs po širdies 
smūgio Sadat, laikinasis prezi
dentas, ir niekas kitas jo neat
stovavo. Nedalyvavo nei Hus-
seinas. 

Izraelis tą pačią dieną, kai 
laidojo Nasserj, šventė Naujuo
sius Metus, pradėjo 5731-sius. 
Ta proga prezidentas Schazar 
ir premjerė Meir pakaltino So
vietų Sąjungą, kad jie ginkluo
ja Egiptą ir neleidžia žydų iš 
Rusijos. Vienas rabinas pridė
jo, kad Nasserio mirtis yra Die
vo piršto prislietimas ir "ženk
las, kad Dievas su mumis". 

Baigiantis vizitui, Nbconas vienu metu gali mus užpulti". 
surengė atsisvdkinimo pietus 
Tito garbei. Čia vėl pasikeista 
kalbomis, o po to paskelbtas 
komunikatas, kuriame pasaky
ta, kad abu vadai tarėsi ir dis
kutavo draugiškoj atmosferoj, 
kalbėtasi atvirai. Svarbiausi 
klausimai, kurie buvo diskusijų 
objektu, buvo Vid. Rytai, Viet
namas ir rytų-vakarų įtempi-

PARYžaiUS. — Taikos dery
bose nieko naujo, šiaurės Viet
namo delegacija kartoja tą pa
čią giesmę. Amerikos delegaci
jos pirm. ambasadorius Bruce 
aiškiai pasakė, jog komunistų 
pastangos, kad Amerika atsi
sakytų remti Thieu vyriausybę 
yra bergždžios ir dėl to neverta 
gaišinti laiko. 

Komunistų delegacija guinto-
resuotiems paaiškino, kad gan
dai apie vedamas slaptas dery
bas neturi pagrindo ir neatitin
ka teisybei. 

w»? KALENDORIUS 

Spalio 3 d.: šv. Evaldas, šv. 
Teresė Kūdikėlio Jėzaus, Mil-
gintas, Alanta. 

Spalio 4 d.: šv. Pranciškus 
Asyžietis, šv. Aura, Mastautas, 
Eivyde. 

Spalio 5 d.: šv. Placidas, šv. 
Galą, Palemonas, Gildą. 

Saulė teka 6:49, leidžias 6:30. 

ORAS 
Chicagoje ir apylinkėje: dau

giausia debesuota ir Įdek vė
siau, temperatūra apie 60 L 

Kinijos premjeras Ču En - lai, 
kalbėdamas išvakarėse, prižadė
jo nuolatinę pagalbą visur pa
sauly esantiems revoliucionie
riams. Pacitavo Mao posakį, 
kad kinams pirmoj eilėj svar
biausia rengti pasaulinę revoliu
ciją, o tik paskui ruoštis karu i 

Tokiomis progomis paprastai 
ir Hong Konge būdavo prika
binėta Mao paveikslų, tačiau 
šiemet gatvėse Mao portretų 
buvo matyti tik dviejose vieto
se. 

WASHINGTONAS. — Dau
giausia Amerikos vyskupų yra 
baigę Washingtono katalikišką
jį universitetą. Amerikoj yra 
234 vyskupai 

KAIRAS. — Egiptas kenčia 
nuo modernių bėdų. širdies ata
kų. Nuo atakos mirė Nasseris, 
o jį laidojant ko nemirė jo lai
kinasis įpėdinis, viceprezidentas 
Sadat ir kitas galimas prezi
dentas, buvęs viceprezidentu ir m"ė" Paryžiaus dienrašty "Com 

užsimušė. Laidotuvėse dalyvavo 
ir tik ką paleisti arabų parti
zanai — oro piratai, buvę su
imti Londone, Bonnoje ir Zue-
riche. 

Beirute laidotuvių metu vie
na moteris susidegino, kiti pra
dėjo šaudyti į visas puses ir 
žuvo penki žmonės, o 200 su
žeista. Jeruzalėj arabai surengė 
eitynes, kur galėjo būti apie 
40.000 arabų. Ypatingų išsišo
kimų nebuvo. 

Lietuvių kančios 
Paryžiaus spaudoje 
Baltijos trijų valstybių, jų ats

tovų Vakaruose kreipimasis į lais
vąjį pasaulį keliais atvejais pra
ėjusią vasarą iškeltas ir įtakingo
je, plačiai skaitomoje Paryžiaus 
spaudoje. Elta patyrė apie "Le Fi
garo", liepos 18 d., paskelbtą 
straipsnį "Pavergtos tautos — 
Baltijos valstybės kreipiasi į lais
vąjį pasaulį" ir kitame žinoma-

jos valstybių klausimas turėtų bū
ti iškeltas būsimoje (sovietų per
šamoje — E.) Europos saugumo 
konferencijoje. Pasiūlyta, kad Ka
nados atstovas tokioje konferen
cijoje dienotvarkėje iškeltų tų pa
vergtų kraštų būsimos nepriklau
somybės klausimą. 

Straipsnis Montrealio dienraš
ty iliustruotas reikiamai nubrėž
tu Baltijos valstybių žemėlapiu 

mą teisėtiems Baltijos valstybių 

ministeriu pirmininku Aly Sab-
ry. Ir vienas ir kitas laidotuvių 
metu sukrito ir buvo nuvežti į 
ligonines. 

Tik faraonų laikais Egipte 
yra buvę tokios iškilmės, kaip 
laidojant Nasserį. Į Kairą su
plaukė apie keturis milijonus 
žmonių ir kiekvienas norėjo pri
siliesti procesijoj ant karinio 
vežimo traukiamą karstą. Ga
lima įsivaizduoti, kas ten dėjos, 
kokia buvo spūstis ir chaosas. 

bat", įdėtą Georgės Andersen 
straipsnį "Visuomet gyvas Balti
jos valstybių klausimas". "Le Fi
garo" pateikia, iš lietuvių spau
dos bei Eltos šaltinių, kalendo
rine tvarka įvykius, kurie liudiją 
lietuvių kančios kelią. Nurodyta, 
kaip Lietuva buvo okupuota ir 
kuriuo būdu buvo išrinktas vad. 
Liaudies seimas. Straipsnio auto
rius D. A. pabaigoje pabrėžia, 
kad didžioji laisvojo pasaulio 
valstybių dalis ligšiol atsisa
kė pripažinti neteisėtą trijų Bal
tijos valstybių įjungimą. "Com-
bat" dienraštis priminė, kad Bal
tijos valstybių likimas iš tikrųjų 
buvęs nulemtas dar 1939 m. rug
pjūčio 23 d. (Molotovo — Rib-
bentropo sutartį pasirašius) ir 
toliau atpasakoja kraštų okupaci
jos raidą. Nurodoma ir į Mask 

Mečete .kurioj palaidotas Nasseris. Ji dabar pavadinta jo vardu. 

Rusai bijo 
Šeštojo laivyno 

VILNIUS. — Kai keliauja 
kur Brežnevas arba Kosyginas, 
okupuotos Lietuvos spaudoje i ~atltmams Myv&vcd g a l i m o j e Eu_ 
būbmjama apie jų taikingas in- r o p o s SUgumo konferencijoje. (E.) 
tencijas, kad po to pasauliui da
rosi geriau gyventi, laiminga 
ta žemė, kur palietė jų koja ir 
t. t. Visai kas kita, kai keliau
ja Nbconas. Štai, kaip Tiesa 
(rugsėjo 29) atsiliepia apie jo 
keliones po Europą: 

"R. Niksono kelionės marš
rutas nustebino ne vieną Va
karų Europos valstybės vyrą. 
Jie turėjo pagrindo tikėtis, kad 
JAV prezidentas tikriausiai do
mėsis pastarojo meto pozityvio
mis tendencijomis, mažinant 
Europoje įtampą. Tačiau šian
dien jau visiems aišku, kad pre
zidento kelionės dėmesio centre 
yra Viduržemio jūros rajonas. 
Viešnagės kai kurių Europos 
valstybių sostinėse turi tik pri
dengti pagrindinį jo kelionės I 
tikslą — apsilankymą 6-me lai- į 
vyne, kur R. Nbconas susitiks j 
su jo vadu viceadmirolu L Kidu ! Anwar Ei Sadat .laikinasis Egip-
ir stebės amerikinių karinių jū- | *• Prezidentas 
rų pajėgų manevrus iš "Sarato- | , 
gos" lėktuvnešio. Žodžiu, prezi
dentas išsiruošė šion kelionėn 
ne pasikaitinti Viduržemio jū
ros pakrantėje, bet tam, kad 
pažvangintų ginklais. 

Daugelis užsienio apžvalginin
kų tad pagrįstai teigia, jog R. 
Nbcono kelionė netarpiškai su
sijusi su noru dar labiau pa
brėžti, kad Washingtonas glo
boja ir globos Izraelio agreso
rius, o taip pat mėginimu pa
daryti politinį spaudimą arabų 
valstybėms. Kaip tik tam prie 
Viduržemio jūros rytinės pa
krantės vis labiau koncentruo
jamos 6-ojo laivyno pajėgos, 
kurias sudaro 40 karo laivų, 
jų tarpe ir du smogiamieji lėk
tuvnešiai su daugiau kaip 170 
lėktuvų". 

Toliau Tiesa cituoja prancū-

kankinys kun. Maksimilijonas 
Kolbe ir garsusis Krokuvos pa
mokslininkas kun. Bonaventūras 
Podhoreckis. Kaip žinoma šiuo 
metu jau yra pradėtas bažnyti
nis procesas paskelbti kun. Kol
be palaimintuoju. 

Vokietijos katalikų suvažiavimas 

V. Vokietija —Triero mieste 
Vakarų Vokietijoje įvykusio Vo-

Vhkas, straipsnio autonui pareis- Į k i e t i j o s k a t a l i k ų 8 3 _ j 0 suvažiavi-
kęs padėką, nurodė, kad jam re i - ' m o "Katholikentag" proga, Po-
kia ypatingai dėkoti už pasiuly- p i e ž i u s p a u i i u s VI-sis specialiu 

Padaugėjo bedarbiu 

WASHINGTONAS. — Rug
sėjo mėnesį bedarbių Ameriko
je padaugėjo iki 5.5^. Toks 
didelis procentas buvo tik prieš 
7 metus. Daugiausia jų buvo 
16 - 24 metų amžiaus dirbančių 
tarpe ir neturinčių aiškios spe
cialybės, be to, daugiau juodųjų 
nei baltųjų. 

mo 

vos okupantu vvkdomą rusinimo 
vyksmą, pvz., kad lietuviai Vii- zų komunistų _ spaudos pasisa-
niuje sudarą r.ižumą ir kad pa
naši padėtis Rygoje ir Taline. 

Rugsėjo 14 d. Minske vykus So
vietų Sąjungo lengvosios atleti
kos pirmenybėms, Lietuvos spor
tininkai iškovojo po vieną auk
so, sidabro ir b'onzos medalį. Di
džiausias lairr 'tojas — lietuvis 

Romualdas Bitė (iš Grigiš-
kių, Trakų raj.), pasiekęs pergalę 
3000 m bėginv su kliūtimis. Jis 
gavo Sovietu S-gos čempiono var
dą, bėgime pralenkęs du Ukrai
nos sportininku^. (E.) 

kymus apie šeštąjį laivyną, ku
rį vadina Amerikos sarginiu 
šunimi. Tas viskas rodo to lai
vyno ir apskritai Amerikos jė
gą, kurios bijo. Kitaip negi keik
tų. 

MADRIDAS. — Generalissi-
Franco atžymėjo 34-sias 

metines nuo valdžios perėmimo. 
Franco dabar yra 77 metų am
žiaus. 

Stiprinamas Šeštasis 
laivynas 

\VASHINGTONAS. _ Ame
rikos šeštasis laivynas sustip
rintas dar keturiais laivais ir 
dabar jį sudaro 55 vienetai. Nau 
jai atsiųstieji laivai naikintojai 
ginkluoti priešlėktuvinėm rake
tom. Ilgesniam laikui Vidurže-

WASHTNGTONAS. — Sena- į mio jūroje pasiliks ir trečias 
tas priėmė įstatymą, kuriuo į lėktuvnešis. Normaliai ten bū-
skiriama visokiems kariniams davo du. Trečiojo. John F. Ken-
reikalams 19.9 bil. dolerių. Į tą 
sumą įeina priešraketinių ra
ketų bazių statyba ir neribota 
pagalba Izraeliui. 

nedy, pasiuntimas aiškinamas 
"dėl susidariusios padėties". 

Sovietai Viduržemio jūroje 
laiką apie 40 karo laivų. 

raštu kreipėsi į suvažiavimo da
lyvius ir visus Vokietijos katali
kus ragindamas pilnai išlaikyti 
katalikų Bažnyčios vienybę. "Ne 
kritika ir naujumų ieškojimas — 
rašo Paulius VI-sis — bet meilė 
vienybėje turi liudyti krikščio
nių doktrinos tiesas. Tą, visus ap
jungiančią jėgą, tikintiesiems t a 
kia vieningas tikėjimas, visų prik
lausymas vienai Bažnyčiai ir mei
lė. Kristus įsteigė Hierarchinę 
tvarką Bažnyčioje — pabrėžia 
Paulius VI-sis. Bažnyčios vado
vybės autoritetas taip pat tar
nauja Bažnyčios misijai, kaip ly
giai pasauliečių bendradarbiavi
mas, kurį iškėlė Vatikano II-sis 
susirinkimas. 

Italijos sukaktis 

Roma. —Ypatingomis iškil
mėmis Romoje buvo paminėta 
visos Italijos apsijungimo į vieną 
valstybę su sostine Romoje šim
to metų sukaktis. Dalyvaujant 
Italijos respublikos prezidentui 
Saragat, vyriausybės ir diploma
tinio korpuso nariams bei tūks
tančiams Romos gyventojų, Po
piežiaus Pauliaus VI-jo generali
nis vikaras Romos miestui kard. 
Dell Acua aukojo šv. Mišias ir 
dalyvavo ta proga įvykusiame pa
rade. Sukakties proga visose Ro
mos miesto katalikų bažnyčiose 
buvo kalbama speciali tikinčių
jų malda prašant Aukšciausąjį 
laiminti Italiją, Romos miestą 
Bažnyčios ir valstybės vadovais 
ir visiems žmonėms suteikti tai
ką, sugyvenimą ir socialinį tei
singumą. 

Moteris paskelbta Bažnyčios 
daktaru 

Vatikanas —• Tarpe šven
tųjų yra trisdešimt asmenų, ku
rie turi Bažnyčios mokytojo arba 
daktaro titulą. Iki šiol tokiais bu
vo tik vyrai, pradedant šv. Au
gustinu ir baigiant šv. Antanu 
Paduviečiu. Praėjusį sekmadieni 
į Bažnyčios daktarų tarpą buvo 
įtraukta 16 šimtmečio Ispanijos 
karmelitų reformuotoja šv. Tere
sė iš Avilos, vadinama Didžioji. 

Ateinantį sekmadienį toks ti
tulas bus suteiktas kitai moteriai, 
šv. Kotrynai Sienietei, kuri pasi
žymėjo savo mistika ir diploma
tine veikla. 

Paulius VI, kalbėdamas apie 
Teresę, pastebėjo, kad šitokio ti
tulo pripažinimas moteriai nesi
priešina ap. Pauliaus mokymui, 
kad moterys Bažnyčioje tylL 
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KUN. J. ŠULCO ŽODIS MOKSLEIVIAMS 
Stovykloje pasakytą kun. J. Šul-1 jiems kaip sugebame. Taip su-

Pasiruošę lenktynėm Kennebunkporto stovykloj. Nuotr. R. Juzaičio 

co žodį atspausdino Neringos sto
vyklos laikraštėlis. Kun. Šulcas 
kalbėjo: 

— Laisvoj gamtoj, viso gyveni
mo paprastume, m u m s visiems 
yra geriausia proga pasirodyti, ko
kie esame. Būkime atviri ir nuo
širdūs savo elgesyj. Mes norime 
vienas kita geriau pažinti. T u o 
met galėsime sukurti stiprias 
draugystes ir atnaujinti tas, ku
rias leidome išblėsti metų bėgy
je. Jau čia prisistato kiekvienam 
iš mūsų uždavinys: apdailinti sa
ve. Esame visi skirtingi, saviti, su 
įvairiausiais pajėgumais, bet nei 
vienas nėra pilnai tobulas. Rei
kia apvaldyti savo charakterį, li
pą, elgesį, stengiantis kitus su
prasti, užjaučiant ir padedant 

kursime tikras, nuoširdžias drau
gystes, paremtas altruizmu. Gal
vodami pirmiau apie kitus, leng
viau atversime savo širdis. 

"Kodėl taip apie kitus turiu rū
pintis?" — gali klausti. 

"Kadangi esi krikščionis — ne 
šioji Kristaus vardą." Jis mums 
paliko gyvenimo pavyzdį, plau
damas net apaštalų kojas. Kris
tus parodė, kaip turime vienas ki
tam padėti ir vienas kitą gerbti, 
nes visi esame garbingi Tėvo vai
kai. 

"Aš daviau Jums pavyzdį, kad 
kaip Aš Jums dariau, taip ir Jūs 
darytumėte. Palaiminti, jei tai 
žinote ir tai darote." 

CHICAGOS SENDRAUGIU 
IŠVYKA 

Chicagos sendraugių ateitinin
kų išvažiavimas įvyksta kitą sa-
vaitgalį, spalio 10 — l l_d ieno- fiS^liioi 

Spalio 24 d. — Sol. Violetos 
Čižauskaitės — Balčiūnienės re
čitalis — koncertas Lietuvių na
muose, Detroite. 

Spalio 24—25 d. —SAS suva-

mis, pas tėvus jėzuitus prie Paw 
Paw ežero, Coloma, Michigan. 
Ši vieta pasiekiama per dvi va
landas (nuo Jaunimo centro) . 
Pats susibūrimas įvyks sekmadie
nį, spalio 11 d. Šv. Mišios bus 
atnašaujamos 11 vai . r., o po jų 
bendri pusryčiai. 

Kas norėtų, yra kviečiami at
važiuoti šeštadienį. Ribotas nak
vynių skaičius yra pačioj vasar
vietėje; jas reikia užsisakyti iš 
anksto. Apsistoti nakvynei gali
m a ir netoliese esančiame mote
ryje. 

Dėl informacijų ir visais su 
išvyka surištais klausimais pra
šoma skambinti Birutei Miniatai-
tei, 735—4731. 

ATEITININKU VEIKLA 

Spalio 3 d. — 3\'ew Yorko atei- j 
tininkai rengia "Init ium semest-Į 
ri" šokius Atsimainymo parapi-
| p salėj, Maspethe; gros Gutaus-; 
kų orkestras. 

Spalio 3—4 d. —• Rochesterio 
ateitininkų metinė šventė —: 
Miško brolių kuopa. Programa: 
šeš. — susipažinimo vakaras — 
vaidinimas ir šokiai; sekm. — 
šv. Mišios, iškilmingas posėdis, 
R. Juzaičio paskaita, meninė da
lis. 

Spalio 10—11 d. —Chicagos 
sendraugių išvyka pas Tėv. Je-
zoitus prie Paw Paw ežero, Colo
ma, Michigan. 

Spalio 10—11 d. —VVorceste-
rio moksleivių ateitininkų ruo
šiamos studijų dienos Maironio 
parke 

Spalio 11 d. — Chicagos stu
dentų draugovės susirinkimas ir 
iškyla — valdybos rinkimai, me
tinės veiklos apžvalga ir disku
sijos; šv. Mišios prasidės 9 vai. 
ryto, Tėv. Jėzuitų namuose. 

Spalio 16 d. — Chicagos stu
dentų korp Šatrijos susirinkimas. 

Spalio 17—18 d. —AFV po-
kongresinis posėdis Dainavoje. 

m* 

Spalio 31 d. — "Fuksų vaka
ras". Rengia Kun. Alf. Lipniūno 
kuopa, Chicagoje. 

Gruodžio 12 d. — Šatrijos Me
no draugija ir korp! Šatrija ruo
šia Bernardo Brazdžionio poezi
jos vakarą ir koncertą Chicagoje. 

Balandžio 24—25 d. — Chi
cagos Kun. Alf. Lipniūno kuo
pos metinė šventė. 

Rugsėjo 4—6 d. — Šiaurės A-
merikos lietuvių poezijos festiva
lis Chicagoje. Ruošia korp Šatri
ja. 

ATEITININKAI IR ATEITIS 
AT-kų fed. vado prof. J. P^kūno pranešimas VIII ateiti
ninkų kongresui 

Dabartinės AFV veikla veik
la prasidėjo su 1967 m. Federa
cijos vado ir A F kontrolės ko
misijos rinkimais. Gruodžio 
mėn. man teko sudaryti 1967— 
1972 m. AFV tokio sąstato. 

AF dvasios vadas kun. prof. 
Stasys Yla, pakviestas naujai 
kadencijai, sutiko. 

Gen. sekretorius dr. Romual
das Kriaučiūnas — atsistatydi
no 1970 m. kovo 1 d. po 2y2 
veiklos metų. 

Reikalų vedėjas dr. Leonas 
Bajorūnas. 

Sąjungų referentai: MAS Ri
mas Laniauskas iki 1969 m. pa
baigos. Dabartinis MAS refe
rentas Algis Puteris, kuris ke
liais atvejais buvo atstovauja
mas Gabijos Juozapavičiūtės, 
Laimos Gustainytės ir Reginos 
Kryžanauskaitės. 

SAS — Vaidevutis Valaitis 
iki 1969 m., dabar SAS referen
tas y r a sąjungos pirmininkas 
Antanas Razgaitis. 

ASS — dr. Kęstutis Keblys. 
AF spaudos referentė ad in-

terim — Indrė Damušytė ir šiuo 
metu pro tempore Joana Ku-
raitė. 

Norint geriau pažinti pačią 
ateitininkiją, skirtingas veiklos 
sąlygas ir narių orientavimąsi, 
buvo bandoma įsteigti AF stu-

čiui, jauniui, moksleiviui ir stu
dentui — tai esminė būtinybė, 
norint padidinti jų kūrybingu
mą ir darbingumą, čia kun. 
Stasio Ylos ir kun. Gedimino 
Kijausko pastangos buvo di
džiulės. Pastarasis yra ideolo
ginio ugdymo komisijos pirmi
ninkas, renkąs ir redaguojąs 
tos srities medžiagą. Pirmasis 
leidinys — "Jaunučių vadovas" 
išleistas 1969 m. pabaigoje. Tiki
mės, kad šis darbas nenutruks, 
iki visa išplėsta ugdymo siste
ma bus suformuluota leidiniuo
se. 

ši AFV pabrėžia ugdomąjį ir 
kūrybinį ateitininkijos pobūdį, 
kas yra nepaprastai prasminga 
mūsų dienomis, kai aplinkos mo 
kyklos ir organizacijos apleidžia 
žmogaus auklėjimo sritis, kai 
krikščioniškų vertybių atmeti
mas tampa dominuojančiu ap
linkos veiksniu. 

Tokia veiklos kryptis yra sun-

SAS išgyveno krizę, kurioje 
teko rungtis su atei tini nki j a i 
savomis ir svetimomis mintimis, \ 
bet ta srovė galop a t rado ateiti- j 
ninkišką vagą, sąjungos darbas 
vėl vyksta gerai, Antanui Raz-
gaičiui pirmininkaujant. 

Daug daugiau sudarė darbų 
ir rūpesčių ASS, jcs Juozo Bau
žio vadovaujamai valdybai 1968 j 
m. užbaigus kadenciją. Nesant j 
CV, AFV teko suruošti X ASS 
vasaros stovyklą. Dainavoje 
1969 m., kur ir šio kongreso ren 
gimo idėja įgyja naują veidą. 
Ilgai teko ieškoti naujos CV su
dėties, bet ši spraga sėkmingai 
užbaigta ir naujasis CV sąs ta tas 
vadovaujantis ir representaty-
vus. 

Gal didžiausia problema i r 
darbų gausybę sudarė V i l i kon
greso rengimas. Čia spragų i r 
kliuvinių atsirado daugiau, ne
gu būtų galima išgalvoti. Pir 
miausia vieni norėjo kongreso, 
kiti nenorėjo. Jau buvo beorga-
nizuojami rajoniniai sąskry
džiai — Vokietijos ateit ininkų 
suvažiavimas įvyko ir pavyko, 
besigrumiant su pačia kongreso 
data, jos programa. Kongreso 
rengimą anksti pradėjus, t ik už
baigus AFV sudarymą, kai ku
riuo metu galėjo atrodyti , k a d 
vėluojama. 

Aštuntasis kongresas 

Kaip minėjau, AFV pradėjo 
svarstyti VIII Ateitininkų kon
greso rengimą savo veiklos pra
džioje. 1968 m. birželio 9 d. po
sėdyje buvo nutar ta jub. kon
gresą ruošti darbo savaitgalį, 
t. y. 1970 m. rugsėjo 4-7 d. Tuo 
metu mums nebuvo žinoma, kad 
LKMA suvažiavimas bus ren
giamas tuo pačiu laiku. Reikia 
pažymėti, kad tik vienas Ateiti
ninkų kongresas buvo suruoš-
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moksleivių, nei studentų, nei vy
resniųjų, o duotų tinkamą gali
mybę visiems ateitininkams. 
Katalikų akademija buvo prašy
ta šaukti savo suvažiavimą Chi
cagoje Ateitininkų kongreso me 
tu. Ja i buvo pažadėta Ateitinin
kų kongreso rengimo komiteto 
talka ir abiejų programų sude-

3-4 ideologinius kursus, - "Atei
ties", "Gaudeamus" i r 14 a r 15 
moksleivių laikraštėlių ižleidi-
mą, o kur šventės ir k i t i paren
gimai. <>i»-' 

Bet ir pati FV parašė š imtus 
laiškų, kvietimų, prašymų, svei
kinimų, padėkų i r t-"%L, palai
kydama ryšį su jos vienetais i r 

rinimas. Mes darėme viską, ką I kitomis organizacijomis. P rade-
galėjome padaryt i . Prisimintina, 
kad 1961 m. Toronto Ateitininkų 
kongresas negalėjo spręsti jokių 
kongreso uždavinių — jame ne
buvo rinktų atstovų. Mano gili 
padėka Chicagos kongreso ini
ciatorių grupei, komisijos na
riams, o ypač j o rengimo koordi
natoriams Juozui Paskui ir Al
giui Žukauskui — jų darbai yra 
išskirtinai dideli. 

Reikia pažymėti, kad visos 
ateitininkijos atliekami darbai 
yra milžiniški: pagalvokime tiK 
apie 7-8 vasaros stovyklų suor
ganizavimą, 2-3 suvažiavimus, 

dant atsišaukimu, švenčiant Lie
tuvos nepriklausomybės "atstaty 
mo 50 m. jubiliejų, i r užbai
giant atsišaukimais ryšium su 
VIII Ateitininkų kongreso. — 

Norėdami padidinti ateitinin
kijos dalyvavimą spaudoje, ši 
AFV įsteigė spaudos referento 
postą, bet čia tebesame darbo 
pradžioje. . 

Ryšiai su katalikų organizaci
jomis buvo pakankami. Kas lie
čia PLB ir k t lietuvybės veiks
nius — ryšiai buvo reti. Tiesa, 
Lietuvių fondas atsiliepė į mano 

(Nukelta į 5 pusi.) 

ki, ypač neveikiant AT, kuri yra tas ne dešimtmečio pradžioje a r 
"Kūrybinės iniciatyvos ir ideo- j viduryje, būtent 1954 m. Ateiti-
loginės interpretacijos" organas 
ateitininkijoje. 

Šios AFV veikla taip pat siekė 
viešosios ir plačiosios ateitinin
kų veiklos sustiprinimo, gyves-
nio lietuvių spaudos bei kitų ma 
smės komunikacijas priemonių 

dijų referentūrą, bet be gaJuti- Panaudojimo, galop ateitininkiš-
kosios veiklos idealų ir metodų 
perdavimo Amerikos katalikų 

nes sėkmės. 

At-kų veikla 

Jūrate Raulinaitytė, pavyzdingiau
sia stovyklautoja, klausosi paskai
tos at-kų stovykloje Californijoje. 

Nuot. R. Juzaičio 

48 VEDUSIEJI DIAKONAI 

Santiago arkivyskupas kar
dinolas Henriąuez, siekdamas 
palengvinti kunigų sielovados 
darbą, paskutiniu metu pašven 
tino 48 vedusius dijakonus. 
Kaip žinoma Čilėje jaučiamas 
nemažas kunigų t rūkumas ir 
kiekvienam kunigui ten tenka 
dvasiniai ap tarnaut i daugiau 
kaip 3.000 tikinčiųjų. Europos 
kraštuose kiekvienam kunigui 
t enka aptarnaut i tik po 500 iki 
1.000 tikinčiųjų. 

% 

AFV veikla nebuvo lengva, 
nes valdybos nariai yra geogra
fiškai išsimėtę, ji pasunkėjo at
sistatydinus A F gen. sekreto
riui, palengvėjimo ženklų lau
kiame šio kongreso darbuose. 
Šio pranešimo ribotumas nelei
džia kalbėti aipe visą AFV veik
ią, bet t ik gal apie svarbesnius 
darbus. 

AFV žinioje veikiąs AŠF 
(šalpos), kuriam iki 1968 m. 
vadovavo prel. Jonas Balkūnas. 
Šis fondas buvo perkeltas į Chi-
cagą ir čia jo vadovybę sudaro 
dr. Pe t r a s Kisielius — Fondo 
pirm., kun. Pe t ras Patlaba — 
vicepirm., dr. Vacys šaulys — 
ižd., Vaclovas Kleiza — sekr. ir 
Faustina Mackevičienė — narė 

AFV žinioje taip pat veikia 
Ateities knygų leidykla, kurios 
ilgametis direktorius yra kun. 
Viktoras Dabušis. Po daugeilo 
darbo metų jis laukia, kas jį 
pavaduotų. 

Šalkauskio vardo kūrybinių 
premijų reikalas taip pat pri
klauso AFV. 

AFV nebandė sudaryti Atei
tininkių moterų tarybos, nes nei 
ji, nei AT nematė jos būtinumo. 
AFV skatino AT veiklą ir rūpi
nosi jos rinkimų komiteto suda
rymu. 

AFV Veiklos kryptis 

AFV gyvybiniu uždaviniu ta
po moksleivių ir studentų veik
los stiprinimas. Tur būt, dauge-

jaunimui (pvz. kun. Pugevičius, 
kun. Paškus ir k u n Saulius Lau
rinaitis, dr. Vyt, Vygant"", dr. 
Antanas Sužiedėlis, Arv. Barz-
dukas ir kiti). 

ninku kongresas Chicagoje. Ja
me buvo išreikštas nepasitenki
nimas ir raginimas sugrįžti prie 
dešimtmetmių ir penkmetinių 
kongresų, kaip jau buvo pr i imta I 
Lietuvoje. 

1960 m. VI Ateitininkų kon
gresas Chicagoje iškilmingai mi
nėjo 50 metų jubiliejų. Jau tuo
met buvo aišku, kad 1970 m. 
ateitininkiją atšvęs 60 veiklos 
metų sukaktį, šie metai , lygiai 
kaip ir ši data negalėjo būti pa
keista, nes nebuvo suras ta ki tos 
datos, kuri nenuskriaustų nei 

Muziejaus retenybe 

PASKATINIAI XEPRIKIiAi:SOMOS LIETUVOS LAIKU PRISTMTNIMAI! 
. . . . Dar tnr i iue pardavimui baigiančiu pranykti lietuvišku monetų. . 
5 l i tu — «J. Basanavičius, 10 litu — Vytautas Didysis, 10 Utu — prez. 
A. Smetona i r kitos. Kainoraštis pareikalavus. 

P . ZABLOCKIS, 2333 Ontario S t , Vancouver, B. C , CANADA 

Šuolis j baseiną. Kalifornijos moksleivių ateitininkų, stovykloje. 
Nuotr. R. Juzaičio 

Šiai FV atiteko 1970 m. jubi- Į „ _ ^ , _ „ _ _ _ ^ I 
liejinio kongreso ruošimas, ku- R. L. SEWER SERVICE 
riam artėjant, stengėmės iššauk - «i-*6 so. WHTPPLE S T R E E T 
. • . . ., , , Vamzdžiai atkemšami, naudojan t 
t l n a u j a s j a u n i m o ve ik los b a n - "Electric power rodding". Atkemsa-
gas, norėjome išjudinti vyrės- J T 6 . * * * ^ t^ a ,? t n ; : i J£ n i a s ; I S ™ , o m 

' cateh basms ir "ffrease traps . 

SKELBKITE PARDUODAMUS 
DALYKUS DRAUGE 

PARDUODATE NAMĄ? BALDUS? AUTOMOBILI? 
Geriausia vieta skelbtis Jūsų dienraščio "Draugo" puslapiuose. Re

zultatai būna geri, kaip matote iš šių liudijimų: 

"Kai mano vyras mirė. aš norėjau parduoti automobilį. Paskelbiau 
"Drauge") ir atsiliepė 15 asmenų. Pirmas nupirko. Pasiūlymas buvo ge
ras" (Mrs. S. S.). ; " 

' Mano darbininkė patarė man paduoti skelbimą į "Draugą", kai aš 
j norėjau parduoti seną, didelį, gražų stalą, kurį man paliko mano bobutė. 
1 Jau kitą dieną atsiliepė inteligentiškas vyras ir nupirko. Aš tik įibkėjau 
j S 1.96 ir atsiliepė 5" (M. K.). 3*nJ 

Paskelbiau namą pardavimui, ir adresas buvo klaidingai paduotas 
bet mano kaimynė, kurios adresas buvo pažymėtas, atsiuntė pirkėjus pas 
mane ir aš pardaviau trečiam lankytojui" (Mrs. B. B.). 

Tokie paliudymai labai dažni, dėlto apsimoka skelbtis dienraščio 
"Draugo" puslapiuose. 

r#* ^mk \ ^ S % ' 

niuosius is jų sustingimo. Pati 
kongreso ruoša ir žvilgsnis į 
jau nueitą kelią turėjo pažadin
ti lietuviškai misionierišką nusi
teikimą, gausiai lydimą idėjinio 
momento darbais. 

Problemos ir jų sprendimai 
šia proga leiskite man sumi

nėti didesnes problemas šiame 
nepilnų trejų metų laikotarpyje. 

Pradedu su MAS, nes su ja 
problemų kaip ir nebuvo. Cia te 
reikėjo patalkininkauti jų kur
sų parengimui ir dalyvauti jų 

H ** 

Kalifornijos moksleiviai ateitininkai SdVo stovy kloja ant Raauojo 

liui y ra žinoma, kad 1967 ir 
1968 m. SAS cv asmenys kai- f , 
bėjo apie sąjungos likvidavimą, | y ^ i d ė j 0 d a u g š i r d i e s | k u r s ų 

Kad Chicagos studentų ateiti- p a r e n g i m u s -Ateities" redakci-
nmkų draugovė buvo skatina- JOS atsistatydinimas ir naujo są-
ma jungtis prie kitos srovinės s t a t o audaryinafc buvo didelis rū 
grupės. Tokie reiškiniai išnyko, | peštis. Cia pidėka tenka kun. 
tik dedant įvairias pastangss. Ged. Kijauskui ir Jonui šoliū-

Siekiame sudaryti pilnutinę im,į. Tiek Rimo Laniausko, tiek 
ve-tybių ir ideologinio ugdymo Algio Puterio vadovaujamos 
pr - --Įtaikytą dabarties'. valdybos dirbo nepaprastai daug 
3ftlygoai5 įr mį diVnų JMOifc-jir sekmfnįst 

TELEF. — 737-0030 

Al's Texaco Service 
Savininkas Albinas Lakickas 

. Mechanikas Stasys šarauskas 
STABDŽIAI — SAVKABOS — 

TRANSMISIJOS 
ir motoru remontas — Tunr -up . 

5759 So. Western Avenue 
(kampas 58-toa RatvSs) 
TFXKF. — PR 8-0533 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 

ir kitos kraštus 
Geru prekių didelis pasir inkimas. Au
tomobiliai, Šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certifikatai. maistas, akordeonai . 
2B08 W. «»th St.. Chlcaeo. IU. 60629 

TEI/KF. WA 5-2787 

AR VILNIUS JAU TAIP TVIRTAI YRA MŪSŲ, 
KAD JUO NEREIKIA DAUGIAU RŪPINTIS? 

Taip galvoti, būtų neįvertinti realių pavojų. I v 

GRAŽINOS KRIVICKrENĖS - GUSTAITYTfiS 

liaudies dainų rinkinys, kuriose apdainuojamas Vilnius, yra gyvas 
dokumentas, kaip Vilnius yra suaugęs su visa tauta. 

Si knyga, šalia daugelio savybių, yra vertinga tuo, kad turi 
visų dainų turinius angliškai. Dėl to ji gali eiti dovanos pareigas 
įtakingam kitataučiui. 

VILNIUS LIAUDIES DAINOSE 
gaunamas Drauge ir pas platintojus. 

Su daugelio dainų gaidomis, nesuprantamų žodžių žodyaSlin, pa
ruoštu Dr. P. Skardžiaus, 384 psl., kainuoja tik 5 dol. 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus i 

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av ( 
Chksseo. IU. 60632. Tel. VA 7-6980 j 
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•5,000 mhrimuui 
S YEAR CERTOTGATE 

5%% 
91,000 minuDum 

1 YEAR CERTIFICATB 
$20,000 

91,000 mtnimum 
ETTESTMENT BOKC8 PLAN 

SATinun III—iid to 
Highegt reaerrea 

BRIGHTON SAVINGS & L0AN ASSOCIATION 
4071 Archer Avenae Chioago. IHiuają 80882 



Tikslūs planai — 

LAIKO IR DARBŲ VERTg 
Amerikoje įprasta net laiką ribotumu taip suvaržytas, kad 

matuoti darbo valandomis ir už- taptų tartum sraigteliu laiko 
mokesčiu už tas valandas. Lai- mašinoje, bet laikas turi būti 
kas — pinigai, nors iš tikrųjų taip palenktas, kad padėtų žmo-
laikas pinigais neapskaičiuoja- gui pareigas atlikti, reikalingus 
mas. Ne vienas atiduotų dide- darbus padaryti ir rasti laiko 
liūs pinigus, kad tik galėtų su- savo poilsiui ar socialiniam gy-
sigrąžinti prarastą laiką arba jį venimui. Dėlto su pagrindu ang-
pratesti. Kai laikas padaromas lai turi kitą posakį apie laiko 
tik materialine vertybe, kurią vertę, kad tik tinginiui visuo-
galima pelnyti, tai išnaudoja- met trūksta laiko, nes jis jame 
mas ne laikas, o tik laike gyve- paskęsta ir praranda save. 
nąs žmogus. Laiko pakitimus Niekas negali stokoti laiko 
is tikrųjų jaučia tik žmogus, nei religinėms, nei tautinėms, 
kuris gali laiką sunaudoti ne tik nei pilietinėms pareigoms atlik-
materialiniams laimėjimams, ti. Tai tokios pareigos, kurios 
bet ir dvasinei kūrybai bei to- įeina į visų darbų planą ir su-
bulėjimui. daro žmogaus gyvenimo visu-

Žmogus ir laikas yra neatski- mą. Ne tik darbas, kuriuo pel-
riami, kol žmogus gyvena laike, noma duona, bet ir jsipareigoji-
Kai jis pradeda laiko nejausti, mai šeimai, visuomenei, tautai, 
tai jis jau nebegyvena, o tik tikėjimui turi būti padaryti žmo 
vegetuoja, kaip žolė ar medis, gui duotame laike, kuris yra jo 
kurie šiandien žaliuoja, rytoj laikas, 
gali būti parudę ar net pavirtę * 
pelenais, žmogus nežino, kas BraJighdi ^vo l a & ^ ^ ^ 
bukas yra, bet ys zmo kad j * v e r t i n t i T ^ ^ n e s ^ 
laike gyvena, laike gali dirbti ^ ^ ^ ^ ^ l a i k e ^ 

Painiavos Artimuose Rytuose 
JAV ir Sovietų pastangos stiprintis, bet vengti naujo karo 

ir laimėti, dvasiniu požiūriu 
skleistis ir tobulėti. Savo dva
sinėmis galiomis jis praskrodžia 
laiko ribas ir savo troškimais 
siekia amžinybės. 

Pats laikas šioje žemėje yra 

savu laiku. Net ir mūsų visuo
meniniam gyvenime bei veikloje 
į laiką reikia žvelgti kaip į pini
gus, bet ir kaip į dvasinį gėrį. 
Viena tik reikia suprasti, kad 
amžius sulėtina laiko kaitą, o 

Įsikišus Egiptui, Sudanui ir 
kitoms arabų valstybėms, baig
tos nepaprastai žiaurios kovos, 
kuriose žuvo daugiau 20,000 
karių Jordanijoje. Paliaubos ne
atnešė laimėjimo karaliui Hus-
seinui ar jo priešui — Palestinos 
kovotojams. Husseinui ir pales
tiniečių karinių organizacijų va
dui Jasir Arafatui IX. 25 d. pa
sirašius paliaubas, protarpiais 
kovos vis dar užsiplieskia 

Po šio karo Husseino įtaka 
sumažėjo. Palestiniečiai teigia, 
kad kova dar neužbaigta. Juos 
ir karalių skirianti kovose pra
lieto kraujo upė. Sudarytoji jor-
daniečių ir palestiniečių vyriau
sybė negalės pašalinti esančios 
politinės prarajos. 

Egiptas bendravo su Hussei-
nu taikos deryboms vesti su Iz
raeliu. Arabų valstybių ir Izra
elio sudarytos paliaubos po mė
nesio pasibaigs, bet jų taikos 
pasitarimai dar net nepradėti. 
Abi šalys atidėliojo taikos pa
sitarimus dangstydamosios tik
rais ir tariamais priešingos ša-

GEDDHNAS GALVA 

valandas būtų pajėgęs suorga
nizuoti kietą pasipriešinimą, ko
vų raida ir pabaiga būtų buvusi 

pastangas užbaigti savitarpio 
kovas Jordanijoje. 

Didžiosios valstybės vengia 
karo 

Rimties valandėlei 

TIESA IŠLAISVINS JUS 

Pastarieji įvykiai išryškino 
didžiųjų valstybių tikslus. JAV 
ir Sovietai ryžosi ir toliau rung
tyniaus dėl įtakos ne tik Vidur
žemio jūroje, bet ir Artimuose 
Rytuose. 

Proto objektas yra tiesa, kuri 
yra žmogiškasis būties atsklei
dimas moksliniu pažinimu, filo
sofiniu mąstymu, religine pa
tirtimi, menine kūryba, vertybių 
pajauta ir kitais būdais, kuriais 
žmogus išskleidžia savo santy
kį su būtimi. Gyvenimas yra 

sielas" (Luk. 21,9) tampa tik
renybe žmogaus gyvenime. 

Kiekvienas laimėjimas žmogų 
dvasiškai pakelia ir sustiprina. 
Bet laimėjimai be kovos neįma
nomi. Sunkiausia kova yra su 
pačiu savim. Tad ir savęs nusi-
galėjimai yra didžiausi laimėji
mai. Jie žmogų labiausiai dva-

Naujasis Jordanijjos min. pirm. 
Ahmed Toukan. 

visai kitokia. Po vidinių kovų 
karalius neteko svorio ir įtakos. 

Pavojingos akimirkos 

tiesos įsikūnijimas. Tiesa nesu
kuriama, bet ji atrandama. To- I siškai stiprina ir padeda įgyti 
dėl protą ugdant reikia ne tik j savitvardą. Savęs nusigalėjimo 
stengtis kuo daugiau objektų į srityje ne tiek atsiekiama ak-
pažinti, bet vis labiau pamilti Į tyvumu, aktyviomis dorybėmis, 

JAV padėtis ne lengva. Jos Į tiesą, ja būti vis labiau persi- ! kiek pasyviomis dorybėmis, pvz. 
aiškiai nusistatė ginti Izraelį, Į ėmusiam ir jos ištikimai laiky- i kantrus pakentimas skausmų, 
eikti jam ginklus ir ūkinę pa- tis kasdieniniame praktiniame Į ypač dvasinių, be skundimosi; 

šalpą ne tiek dėl žydų įtakos 
krašte, kiek ginti rytiniam Vi
duržemiui. Amerikiečiai yra į 

gyvenime, laikantis šūkio: "Tie- i pakęsti artimo silpnybes, neto-
sa virš visko". Iš to seks savai- bulumus; išmokti gerbti artimo 
me gerai suprastas, girtinas kri- i nuomonę, jo pažiūras, jo valią, 

dėję milžinišką kapitalą arabų į tiškumas, kuris turi būti pagrin- į jo teisėtas aspiracijas; užsigrū-
kraštuose į naftos pramonę. 

Washingtonui nelengvas už-
dine subrendusio žmogaus sa- j dinti prieš gyvenimo sunkumus, 
vybe. Romėnai sakydavę: "Kie- j ypač prieš bendruomeninio gy-

davinys suderinti politinius tiks j t a s įstatymas, bet vis dėlto į- Į venimo sunkumus. 

vertybe. Nors laikas ir 30 kaita ^ U e k a tie p a t y & 
nepriklauso nuo žmogaus bet N e į d o m u s l a i k o praleidimas pra-
nuo žmogaus priklauso laiko l a i k o j a u t i m ą t ^ su_ 
vertės supratimas, į jo prasmę 
ir tikslingą panaudojimą įsimąs 

trumpina jo panaudojimą ge
ram tikslui. Ir tai veikia į mūsų 

Rugsėjo 19 d. Jordanijos mar
šalas skelbė palestiniečiams: pa

lies pakaltinimais. Netikėta E- įdėkite ginklus arba būsite iš-
gipto prezidento Nasserio mir- j žudyti. Tuo metu virė aršios 
tis kiek pasunkino arabų pa- j kovos sostinėje Ammane ir svar 
dėtį. Egipto užsienio politika į besniuose miestuose Irbide, Je-
nepakitės, tačiau turės praslink- j rašė. Palestiniečių padėtis buvo 
ti tam tikras tarpsnis, kol kraš- ' sunki. Kitą dieną Sirijos kariuo-

tymaš ir juo pasinaudojimas s u s i r i n k i m u S ) posėdžius, šven 
kaip priemone savo gyvenimui ^ ^ s u b u v i m U S > ^ y ^ r e i . 
sukilninti, artimui pagelbėti, kalingi, bet kurie neturi sukelti kūrybiškai pasireikšti ir būti ^ ^ fead l a i k a s p r a leis tas 
naudingam darbais visuomenei ^ n a u d o s D a u g d f a ^ ^ 

žiūriu nori atlikti savo pareigą 
ir darbus, bet netikslingu laiko 

ir aplinkai. Laikas vienu požiū 
riu gali būti pinigai, bet kitu 
jis yra daugiau negu pinigu, į ^ į ^ į ~ jaučiasi a^ogti . 
nes laike žmogus gali kurti, to- N e i e ^ k a l b ė t i j e i 
bulinti gyvenimą ir pats tobu
lintis. 

' 

gu mūsų veiklos apraiškose bū
tų tik išimtys. Bet kai išimtys 
tampa taisyklėmis, kai kasdie-

Kol žmogus gyvena, tol jis n y b ė y ^ nepataisoma, tai pir-
turf turėti laiko, anot Izraelio mįausįa ir reikia atkreipti vi-
karaliaus Saliamono, laiko juok- SUOmenininkų, ypač visuomenės 
tis ir verkti, dirbti ir ilsėtis, nes ^ ^ dėmesį, kad kitų laiko pa-
tos savybės yra žmogiškos ap- naudojimui reikia aštrių refor-
raiškos. Gyvenime ne tik juok- m ų j e i g u no rįme , kad tautinės 
tis J r linksmintis, bet ir verkti i r visuomeninės pareigos būtų 
bei liūdėti neieškoma specialaus neapleistos, tai negalime ban-
laiko. Tos nuotaikos kyla iš dau d y t i žmonių kantrybės švenčių 
gelia priežasčių — dvasinės ra- pratęsimais, pasivėlavimais, tuš 
mybės, pasisekimų, socialinio č i a i s gin c a iS ; tartum šventes ar 
gyvenimo, nelaimių, artimo žmo susirinkimus nueinantieji tebū-
gaus netekimo, sunkaus kelio į t ų tik dirva netikusiai sėklai 
tikslą. Ir šiuo atveja niekas ne- gg£ T o k s ^tų i ^ o nevertįni-
sako, j<ad jam trūksta laiko, ^^ y ^ savųjų pažeminimas, 
tet tik gali pasakyti, kad nesi- lietuvių veikla išeivijoje yra 
juokia, kai yra liūdna, ir ne- g ^ g pį^ j į y ^ išsiplėtusi 
gali verkti, kai linksma. taip, kad apima nuo seniausių 

Laiko turėjimas ir jo panau- iki jauniausių. Ir tai naudinga 
dojimas visam, kam reikia, turi mūsų tautiniam išsilaikymui, 
būti tikslingas ir planingas. Tu- mūsų vardo kėlimui ir kultūri-
rime daug pareigų ir darbų, bet nei pažangai. Bet tai veiklai ne 
turime teisę ir į poilsį. Kai am- svetimieji, o mūsų vadovai 
žiaus našta pareikalauja pačiai turi duoti aiškius rėmus, kad ji 
pareigai skirti daugiau laiko ar būtų tikslinga, atremta tikroviš 
pratęsti poilsio valandas, tai su kais planais ir aiškiais tikslais, 
trumpėja kitų įsipareigojimų kad kiekvienas, panaudodamas 
skaičius. Tačiau ir čia visuomet savo turimą laiką, galėtų to tiks 
atsimintina, kad ne žmogus yra lo ryžtingai siekti. Tuo atveju 
skirtas laikui, o laikas — žmo- laiko užteks visiems žmonėms 
gui. Ne žmogus turi būti laiko ir visiems darbams. Pr. Gr. 

tas politiškai persirikiuos ir iš
kils naujas asmuo vadovauti 
ne tik kraštui, bet ir arabų tiks
lams atstovauti. 

Jordanijos vaidmuo 

Husseinas jau prieš 1967 m. 
karą dėjosi tarpininku sutaikyti 
arabus su Izraeliu. Po minėto 
karo Jordanijos padėtis žymiai 
pablogėjo. Derlingiausią vaka
rinės Jordanijos sritį užėmė Iz
raelis. Tūkstančiai naujų pabė
gėlių apsigyveno krašte. Jo tai
kos tarpininkavimas buvo už
baigtas, nes tapo kovos šalimi. 
Tiesa, Husseinas buvo žymiai 
nuosaikesnis už palestiniečių ka
rines organizacijas, kurios te-
pripažino ginklo kovą sioniz
mui sunaikinti. 

Tarp Husseino ir palestinie
čių organizacijų atsirado pra
raja, šalys negalėjo sutarti dėl 
kovos būdų. Husseinas vis dar 
oasikliovė politiniu žaidimu, kai 
oalestiniečiai tepripažino jėgą. 
Palestiniečių organizacijoms ė-
-nus vis dažniau Izraelį pulti, 
oastarojo atkirčiai kliuvo ne tik 
palestiniečiams, bet ir Jordani-
:ai. 

Husseinas nebuvo tvirtas ir 
krašte. Jis bandė derinti priešiš
ko nusiteikimo šalis. Jei rugsėjo 
17 d., kai palestiniečių organi
zacijos ėmė pulti krašte per
versmui padaryti, Jordanijos 
karalius bent per pirmąsias 48 

menė įsiveržė į Jordaniją pa
lestiniečiams padėti. Sirijos ka
riai dėvėjo palestiniečių karių 
uniformą. Sirijos karių smūgis 
buvo pavojingas Husseinui. Jis 
buvo priverstas prašyti didžiųjų 
valstybių įsikišimo. 

JAV jau buvo besiruošiančios 
įsikišti į Jordaniją neva savo 
piliečiams apsaugoti. Tuo pat 
metu, kai amerikiečiai kariai 
iš Vokietijos pajudėjo į Tur
kiją, Sovietai įtikino Siriją at
šaukti savo diviziją iš Jordani
jos. Sirijai atšaukus kariuome
nę iš Jordanijos, arabai dėjo 

lus Izraely ir ūkinius siekimus 
arabų kraštuose, kuriuose vy
rauja Soivetai. 

Washingtonas teikia paramą 
Izraeliui, tačiau daro spaudimą, 
kad Artimuose Rytuose neuž
siliepsnotų karas, nes jo metu, 
jei amerikiečių kapitalas ir ne
būtų visiškai sunaikintas, po 
karo gali būti nusavintas. 

Maskva naudojasi Artimųjų 
Rytų įtampa savo įtakai stip
rinti, bet vengia įžiebti naują 
visuotinį karą. Ilgesnį tarpsni, 
kol Rusijos - Kinijos santykiai 
nebus j aiškesnius rėmus įsta
tyti, Maskva rems arabų reika
lavimus, tačiau vengs pertemp
ti stygą sukelti trečiąjį visuo
tinį karą Artimuose Rytuose. 

statymas". Tai galioja ir apie Į Dar tenka priminti apie ne
tiesą ir juo labiau apie tiesą: Į gatyvius būdus savo dvasiai stip 
"Kieta tiesa, tačiau vis dėlto j rinti arba geriau pasakius apie 
tiesa". Visada žiūrint tiesai į 
akis, įvyks Šv. Rašto pranašys
t ė : "Tiesa išlaisvins jus". Tiesa 
apsaugos žmogų nuo sąžinės 
konfliktų ir nuo konfliktų su 
artimu. Tikra tiesos meilė bus 
garantija susidaryti savai gerai 
pagrįstai pasaulėžiūrai, kuri 
kiekvieno žmogaus gyvenime y-
ra būtinas dalykas, o juo labiau 
inteligento gyvenime. 

Jei visi žmonės turėtų dideles 
ir plačias pažiūras, jie visi būtų 
tolerantiški. Jie pagerbtų kitų 
pažiūras ir elgesį. Jie taip leng
vai nesmerktų kitų intencijų ir 

JAPONAI BRAZILIJOJE 
Neseniai įvykusiame suva

žiavime dalyvavo 100 kunigų, 
kurie dirba su japonais emigran 
tais Brazuijoje. Nors Japoni
joje prisiima gyvenamojo kraš 
to tikybą. Japonų yra 700,000. 

priežastis, silpninančias žmo
gaus dvasią. Visų pirma reikia 
vengti pavydo, kuris fatališkai 
veikia į žmogų: jį dažnai pražu
do arba padaro mizernu sutvė
rimu, savo vergu. Jis žmogų ap
akina ir padaro kitų neapken
čiamu žmogumi. Pagaliau rei
kia vengti suktumo, melo ir ap
gaulės. Reikia gerai sau įsidė
mėti, kad nieko negalima prieš 
tiesą. "Aliejus visada išplaukia 
į paviršių", — sako mūsų liau
dies išmintis. Vokiečiai sako: 
"Melo trumpos kojos". Už me
lus, apgavimus ir suktumus žmo 

veiksmų. Niekas nėra daugiau > gos turi anksčiau ar vėliau, vie-
atlaidus žmonių dvasios nukry- nokiu ar kitokiu būdu, pats at-
pimams, charakterio trūku- kentėti, praranda savo autori
niams, nuotaikų keistumams a r tetą bei pasitikėjimą žmonėse 
net moralinėms klaidoms, kaip ir prieš save patį dvasiškai su-

:l 

Spaudoj ir gyvenime 

VYSK. V. BRIZGYS APIE KANKINIŲ 
KOPLYČIĄ 

Kristus — Dievas ir žmogus, 
nes Jo pažiūros yra be galo pla
čios. Jam pakanka kūrinių ge
ros valios. Pagal tai Jis daro 
savo sprendimus. 

Ribotas žmogus taip nesiel
gia. Jis mato tik išorę ir pagal 
tai sprendžia; jis seka savo į-
spūdžius, savo simpatijas ir an
tipatijas ir smerkia viską:, kas 

mažėja, sumenkėja. 
Kiekviena siela atsakinga už 

kovos pasekmes. Kiekvienas pri
sideda prie blogio a r gėrio lai
mėjimo. Ir tas prisidėjimas gaH 
būti lemiantis. K. Br. 

KATALIKŲ SUVAŽIAVIMAS 

Triero mieste Vakarų Vokie-
nesutmka su jo idėjomis ar vei- ū -o j e b u V Q i š k i l m i n g a i ^ ^ 
kimo būdu. 

Tunisijos premjeras Bafai Ladgham (kairėje) Ammane kalbasi su 
Jordano kariniu gubernatoriumi maršalu Habes Al-Majali taikos rei
kalais. 

Žmogus netenka dvasios tvir
tumo, kai jis praranda dvasinį 
interesą aukštesnėm vertybėm. 
Dvasios tvirtumas, tai pasekmė 
dvasinių žmogaus galių pilno iš
vystymo ir jausminių galių ap
valdymo bei jų palenkimo sielos 
tarnybai. Žmogus bus tvirtos 
dvasios, kai jo siela per savo 
galias, protą ir valią, bus apė
musi visą jo būtį; kai žmogus 
visą savo būtį tarsi turės savo 
rankose; kai jis sugebės dvasią 
išplėsti kūniškom dimensijom, 
kūną persunkti dvasios ugnimi. 
Tada Kristaus žodžiai: "Savo 

tas visos Vakarų Vokietijos ka
talikų suvažiavimas (Katholš-
kentag). Suvažiavimas prasidė
jo — rugsėjo 9 dieną iškilmin
gomis pamaldomis, ir per pen
kias dienas buvo nagrinėjamos 
įvairios aktualios katalikų gy
venimo temos. Atskiriems klau
simams nagrinėti buvo suda
rytos 27 komisijos, kurios pa
rengė atitinkamas rezoliucijas 
ir nutarimus. Suvažiavimo dar
buose dalyvavo apie 6.000 Vo
kietijos katalikų atstovų, gi iš
kilmingose suvažiavimo užda
rymo pamaldose, dalyvių akai-

kantrumu jūs laimėsite savo ĮČius viršijo 20.000. 

Naujasis "Lietuvių Dienų" nu
meris iliustracijomis ir gausiu ap
rašymu (aprobuotu paties vysk. 
V. Brizgio) pavaizduoja lietuvių 
Kankinių koplyčią Romoje. Nu
pasakoja, kaip vystėsi mintis to
kią lietuvių koplyčią įsteigti Šv. 
Petro bazilikoje. Jau 1967 m. vysk. 
P. Brazys ir vysk V. Brizgys įtei
kė raštą Šv. Petro bazilikos ad
ministracijai steigsimos lietuvių 
koplyčios reikalu. Toliau vysk. 
V. JBrizgys rašo: "Vysk. P. Bra-
zys3>uvo už tai, kad koplyčia bū
tų Aušros Vartų Marijos garbei, gi 
aš siūliau koplyčią dedikuoti Lie
tuvos kankinių atminimui. Buvo 
sutarta, kad altoriuje dominuos 
Aušros Vartų Marija, o pati kop
lyčia bus paminklas Lietuvos kan
kiniams... 

Vi ai, kad lietuvius kaž

kas privertė atsisakyti savo min
ties skirti koplyčią Lietuvos kan
kinių atminimui, neturi pagrin
do". 

Šio "L. D." numerio vedamasis 
skiriamas pakantos ir lietuviškos 
veiklos ugdymui. Duodama Aust
ralijoje iškilusios beletristės Agnės 
Lukšytės kūrybos gabalėlis, visa 
eilė kitų įdomių rašinių bei daug 
iliustracijų. 

/. Daugi 

JAV PARAMA PALESTINOS 
PABĖGĖLIAMS 

Ligi šiol JAV-bės Palestinos 
pabėgėlių šalpos reikalams jau 
išleido 600 milijonų dolerių. 
Tuo tarpu sovietai jų šalpos 
reikalais visiškai nesirūpina. Ne 
žiūrint to, didelė dalis pabėgė
lių simpatizuoja sovietams. 

MIGUEL DE UNAMUNO 

MENOS AISTROS ISTORIJA 
R o m a n a s 

Išvertė P. Gaučys 

34 
— Tu džiaugies girdėdama mane sakant, kad bū

siu kitoks? — pakartotinai paklausė tėvas. 
— Taip, tėveli! Labai! 
— Vadinasi, anas, kitas, tas, kuris esu, tau atrodo 

blogas? 
— Tėveli, o tau? — savo ruožtu ryžtingai paklau

sė dukra. 
— Užkimšk man burną, — sudejavo jis. 
Ir savo bučiniu ji ją užkimšo. 

XXX 
— Manau, tu jau spėji, ko aš ateinu — Abelis ta

rė Joakinui, kai tik juodu liko vieni šio kabinete, 
— Taip, žinau. Tavo sūnus pranešė apie tavo ap

silankymą. 
— Mano sūnus, o neužilgo ir tavo, mūsų abiejų. 

Tu nežinai, kaip aš džiaugiuosi! Mūsų draugystė taip tu
rėjo baigtis. Ir mano sūnus jau yra beveik tavo. Jis jau ta
ve myli kaip tėvą, ne vien kaip mokytoją. Turiu tau 
pasakyti, kad jis tave myli labiau nei mane... 

— 2mogau,.. ne... ne... taip nekalbėk. 
— Ir kas? Tu manai, kad aš pavyduliauju? Ne, 

aš nesu pavydus. Klausyk, Joakinai, jeigu netgi tarp 
mudviejų ir būtų kas... 

— Abeli, s įstok, tave prašau, liaukis... 
— Man reikia. Dabar, kai mūsų šeimos susijungs, 

dabar, kai mano sūnus taps tavo, o tavo dukra mano 
dukra, turime sutvarkyti tą seną sąskaitą, turime būti vi
siškai nuoširdūs. 

— Ne, ne, jokiu būdu. Jeigu tu kalbėsi apie ją, aš 
išeisiu. 

— Gerai, tebūna. Tačiau nemanyk, kad užmiršau. 
Ir niekad to neužmiršiu, tos tavo kalbos apie aną pa
veikslą. 

— Taip pat ir apie tai nenoriu kalbėti. 
— Tad apie ką gi mes kalbėsime? 
— Nieko apie praeitį, nieko! Kalbėkime vien apie 

ateitį... 
— Gerai, jeigu aš ir tu mūsų amžiuje nekalbėsime 

apie praeiti, tad apie ką kalbėsime? Jeigu nieko nebeturi
me daugiau, kaip tik praeitį? 

— Taip nesakyk! — beveik suriko Joakinas. 
— Mes tegalime gyventi vien tik prisiminimais. 
— Nutilk, Abeli, nutilk! 
— Ir jeigu nori žinoti, daug verčiau gyventi atsi

minimais negu viltimis. Šiaip ar taip jie buvo, o apie 
anas — nežinome, ar jos įvyks. 

— Ne, ne! Nereikia atsiminimų. 
— Jeigu taip, kalbėkime apie mūsų vaikus, nes jie 

mūsų viltys. 
— Štai! Apie juos, o ne apie save. Kalbėkime apie 

juos... 
— Jis turės tavyje tėvą ir mokytoją. 
— Taip. Aš ruošiuos jam perleisti savo pacientus, 

kuriuos parengiau tam pakeitimui. Rimtais atvejais jam 
pagelbėsiu. 

— Ačiū, ačiū. 
— Be to, Joakinei aš duodu kraitį. Tačiau jie gy

vens pas mane 
— Sūnus jau man minėjo apie tai. Bet aš manau, 

kad jiedu turi turėti savo židinį. Vedę nori atskirai gy

venti. 
— Ne, aš negaliu atsiskirti nuo savo dukters. 
— O mes nuo savo sūnaus, ką, ar ne taip? 
— Jūs ir taip esate nuo jo atsiskyrę... Vyras vos pa

būva namie, moterys vos kada iš jų išeina Man reikia 
mano dukters. 

— Tebūnie. Aš nusileidžiu. 
— Savaime aišku, šitie namai bus jūsų, tavo ir Ele

nos... 
— Ačiū už svetingumą. Tai suprantama. 
Po ilgo pokalbio, kurio metu jiedu sutarė viską, kas 

liečia jų vaikų įsikūrimą, atsisveikinant Abelis, tiesiai ir 
nuoširdžiai žiūrėdamas Joakinui į akis, jam padavė ran
ką ir balsu, ėjusiu iš jų tolimos vaikystės tarė: "Joaki
nai!" Iš Joakino akių ištryško ašaros, šiam spaudžiant 
ano ranką. 

— Joakinai, aš nemačiau tave verkiant nuo jaunys
tės laikų. 

— Abeli, jau niekada mes nebebūsime jauni. 
— Taip, ir tai liūdniausia. 
Ir jiedu išsiskyrė. 

XXXI 

Su jo dukters sutuoktuvėmis, atrodė, saulė, rudens 
saulė, įsiskverbė į anksčiau tokius šaltus Joakino namus, 
ir šis pradėjo iš tikrųjų gyventi. 

Abelinas su užrašais savo uošvio, kurį vadino tė
vu, ir jsu jo paaiškinimais ruošė veikalą, kuriame tilpo 
mediciniškas Joakino mokslas su pagarbaus susižavėjimo 
pabrėžimu, kokio pats Joakinas nebūtų galėjęs sau su
teikti. 

"Daug geriau, ir dar kaip geriau, jis galvojo, kad 
kas kitas, o ne aš, rašys šį veikalą, panašiai kaip Pla
tonas išdėstė filosofinį Sokrato mokslą". 

įBu* daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m- spalio mėn. 3 d. 

RADIO PROGRAMA » A K » 
Seniausia Lietuviu Kadv Pr< 

gramą Nauioi Aiigliicj. 15 *toti»* 
WLYN. 1360 bandos, veikia sek 
madiemais nuc 1:00 iki 1.30 vai 
po pietų — perduo lama veliaush 
pasaulinių iinhj santrauka ir kr 
mentarai. muzika dainos & Mag 
dutės pasaka Programa veds 
fltUliiaiH J. Minkus. Biznio reika 
lais kreiptis j Balne Fiorlstg — 
gelių bei dovanų krautuvė, 50? F. 
Broadway, So. Boston. VFass. T*>: 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas a 
dienraštis Draugas. 

P A R D A V I M U I 

LIKĘ NEW 1970 HOLLY PAKK 
tnobile home. 2 bedroams, split 

ei — 12 x 60 ft. $8,500 or best 
offer. Call after 4 p. m. — 
389-S375. 

PARDUODAMI saliono, valgomojo 
:- miegamojo kamb. baldai, geram 
story. Parduos atskirai. Geriausias 
pasiūlymas. Skamb'nti nuo 1 iki 

v k."— 767-7585. 

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

CFtaleatnlu ir vietiniu auto taisymas 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mc 
foro patikrinimas. Vilkikas. 

TeL GB S-51S4 arba GR 6-SSS3 
Savin'nka» Jnons (Jo») J'^aitie 

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

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllillHIIIIIHIU 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos, radijai. 

stereo, oro vėsintuvai. 
Krautuve Marąuette Parke 

Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S 
2346 VV. 69th St, — tel. 776-1486 

Namų tel. — PR 6-1063 
!lll!!!!IIIUIIMIM«l><Hi||||||||||||||||||||||||| 

»mmm 
CO*MOS PARCELS FAPRESS 

PROGOS — oppoRTUNrnES ; SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ii 
kitas daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67th Place — WA 5-8063 

SAVININKAS PARDUODA — 

Taverną - Rescrana ir Salę 
Gyvenimui patalpos užpakaly. 
Įkainuota skubiam pardavimui — 
$64,000. 4756 S. VVestern Avenue1 

i l l l l l i i l f i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie 
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai-
IOS visiems pneinamos 
įimimimiiimiimimiiiiimiiimimiiiiii 

T,ioensod bv VNESHPOSYI.TORO 
2501 W. fiftth St., Chicago. 111. 60«29 
S333 S. Halsted. Chicago. m. 8060S 

Tel. WA 5-2737: 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas, moto-
ciklni Saldvtuvai. maistas, doleriniai 
CERTIF1KATAI ir ArTOMOBITJAI. 

F.. Žukauskas 

R E A L E S T A T E 

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nudažom. 

Darbas atliekamas sąžiningai, gerai prityrusių specialistų. 
Kainos prieinamos. 

Darbo valandos: 8 vai. ryto iki 5:30 popiet 
Šeštadieniais: 8 vai. ryto iki 12:30 vai. popiet 

3518-24 VV. 637d Street — Tel. 776-5888 
SAVININKAS LIETUVIS 

• • • • • • • • • • L . 
P A R D U O D A M I 

IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
30% iki 50% nuolaida 

Galima pirkti dalimis ir išmoketinai 
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

6200 S. Western Tel. GR 6-4421 
• "IISUMHHIK 
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Ką tik išėjo iš spaudos 

BALIO SRUOGOS "RADVILA PERKŪNAS" 
(Antroji laida) 

Muzikalinė drama, vaizduojanti Radvilų ir Katkų 
(Chodkevičių) santykius ir tarpusavio kovas 17 a. pradžio
je. Dėl patriotinio ir aiškiai antirusiško turinio š is veikalas 
netilpo Balio Sruogos raštuose, išleistuose Lietuvoje. Išlei
do Terra, tiražas — 500 egz., 1970 m. Kaina — 4.00 dol. 

Užsakymus s iųskite: 

M D R A U G A S " 
4545 West 63rd St„ Chicago, Illinois 60629 

% = = = = = & 
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V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame visa 

rūšių grindis. 
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

iimmimiiHiuinMiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiim 

A. VILIMAS 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
— Įvairių atstumų — 

823 WEST 34th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882 

Namti Apšildymas 
. -įdedu visu rūšių pečius, van
dens šildytuvus Ir power hu-
midifiers. Išvalau Ir suremon
tuoju alyvos ir dujų pečius ir 
alyvos pečius perdirbu del du
jų. Sutaisau blogai veikiančias 
"steam" kontroles. 

Dirbu Ciceroje, Chicagoje Ir 
vakarų priemiesčiuose. 

A L B I N A S B A N Y S 
4 4 8 0 6 

~"' "̂  

A M H A D 
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SAVINOS ANO LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

4192 Archer Avenue at Sacramento 'Chicago, Illinois 60632 • 847-1140 
ASSETS OVER $145,000,000. RE5ERVES OYER $12,900,000, 

OFFICE HOURS: 
Monday & Thursday, 9 a.m. to 8 p.m. • Tuescfay & Friday, 9 a.m. tt> 4 p.m. 
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • VVednesday, no business transacted. 

Parduodame gerą didelį mūr. na
mą patogioje vietoj. Atskiri gazo šil
dymai, 10 atskirų butu. patys ap
simoka už šildymą. Nuomos po 
$1,000 j mėn. Visi butai dideli. Šei
ma gali patogiai gyventi, įmokėjus 
$15,000. Dėl smulkesnių žinių ix 
kainos prašom skambint 737-7202. 

DIDELI LOTAI 
(100x500 p.) 

Ant natūralaus, žuvingo ir neap-
statyto ežero VVisconsine. Graži 
gamta, smėlėtas paplūdimys. Tik 3V2 
vai. nuo Chicagos. 15 mylių nuo 
Wisconsin DeUs. 

Kainos nuo $3,500 iki $5,400. 
Land contract. 

Rašykite dėl brošiūros. 

LAKEBURY, INC. 
422 Marston Avenue 

MADISON. WIS. 53703 

TEL. 608 - 255-8917. 

OUTSTANDING ENVESTMENT 
2 buildings and tavern, in solid 

condition, located on 115th St. 4—4 
rm. apts., 2— i bedrm. apts. plūs 
tavern. Present income over $1,000 
a month. Seller will hold mortgage 
for ąualified buyer. Priced to sell 
now. 

HOMESTEAD REALTY 
PHONE — 468-2555 

C L A S S I F I E D G U I D E 
R E A L E S T A T E 

Savininkas parduoda 13 m senu
mo pajamų namą — 4%' kamb. 
apačioj, 4 kamb. viršuj. Prie pat 
"Draugo". Arti 63-čios gatvės. 

TELEF. — 582-7962. 

Parduodamas geras ^ " " T — 6 ir 
3 kamb., 2 vonios, garažas, arti Šv. 
Kazimiero vienuolyno — už $15.000. 
Paskambinkit RE 7-7201. 

16* LOMOJ AMA — FOR RENT 

B U T A I r m ' u t i n i a i n g SUOmio io i ta j IU) 
Best Agency, 2»25 W. 63 PR 8-6032 

Xelauwit už-si reiristi-uokit dabar! 
Aptarnauja, pietvakarinę daij 9 me
tus. Savininkai kreipkitės d81 pe-

roavuno nemokąjnai. 

West Side — Aušros Vartų para
pijos rajone savininkai parduoda 
3-jų butų mūr. namą prie 23 Place 
ir Leavitt St. Skambint R E 7-3798 

Savininkas parduoda mūr. namą 
arti Marąuette pko. į vakarus nuo 
Kedzie. Statytas pagal užsakymą. 
5 kamb., 2 mieg. kamb., plytelių 
virtuvė ir vonia. Pusiau įrengtas 
rūsys, su baru. Garažas. Centr. air 
conditioning, kilimai. Skambint 
925-8169 

Lietuvių rajone 49 ir 13 St. apyl. 
parduodamas gražus, švarus 3-jų bu
tų namas d-—3—3 kamb. Gazu ap-
šid. 2 maš. garažas. Pajamų $180 
per mėn. plūs 6 kamb. butas. Kaina 
tik $22,500. SVOBODA, 2134 S. 
6ltst Ct BI 2-2162 arba LA 1-7038 

Pardavimui advokato šeimos gra
žus 2-jų butų mūr. namas — 2 po 6 
kamb. ir mūro garažas. Didelis skly
pas. Marąuette pke. $30,000. Šaukite 
737-7201. 

Cicero mūr. 2-jų butų namas. 5 ir 
4 kamb. modern. vonia. "Paneled" 
kambariai. Geras susisiekimas, krau 
tuvės, mokykla. Tik $20,900. SVO
BODA, 2134 S. 61st Ct. BI 2-2162 
arba LA 1-7038-

Atd. apžiūrėjimui nuo 1 iki 4 v. 
sekmad. 6 kambarių (3 mieg.) 
mūras. Garažas. 6046 S. CaanpbelL 
PR 8-2236 

5 butų mūras — 2 po 4 kamb. ir 
3 po 3 kamb. Kaip naujas. Gaza ši
luma. $15,000 įmokėti. 71 ir Cali-
fornia. Skambinkite savininkui 

7766412 

Atd. apžiūrėjimui sekmad. nuo 2 
iki 5 v. 

3339 W. 64 Place 
Apžiūrėkite vidų šio sumoderninto 
3-jų miegamų bungalow. Beržines 
spinteles virtuvėje;-pilnai įrengtas 
apšildomas rūsys, s u "shower." 

Kaina nupiginta. 
McKey & Poague, Inc. 

3145 W. 63rd St H E 4-4300 

Marąuette Pke. 5 ^ kamb. 9 metų 
mūr. bungalow. $24. 500. 

Liskns - 434-8786 

D ft M E S I O ! 

62 ir Rockwell — Mūro 2 butai, 
7 ir 6 kamb. Gazo šildymas. Garažas. 
$31,500. 

Barjrenas — S butai po 4 kamb. 
ir 4 po 3 kamb. Geras investavimui. 
Tik $20,000. 

Prie Maria H. S. Mūr. 2 butai po 
4% kamb. 12 metų. $32,500. 

Prie 66 ir Western. Mūr. 1% aukš
to. 5 ir 3 kamb. $18,300. 

VAINA REALTY 
Tel. RE 7-9515 

Ten stebuklai, o čia namai 
Puikus didelis 2 po 6 kamb. mSr 

Gazo šild. Platus lotas, mūr. garą 
ias. $30,000. 

4 būtų ant kampo mūr. Sausas, 
švarus. Iš gerų rankų. Marąuette 
Pke. $44,000. 

2-Jų buto. 14 metų modern. mūr. 
S-jų auto. mūr. garažas. Marąuette 
pke. $36,000. 

9 kamb mūr. gražus kaip naujas 
Geros pajamos. Arti mūsų. $19,6000. 

Vertingas apartmentims prie Jau
nimo centro. Šviesūs butai, pastovūs 
gyventojai. Apie $11,000 nuomos. 
ĮmokSti $15,000. Rimtas pasiūlymas. 
$44,000. 

Beverly \Voods — 14 metų. Gels
vų plytų apartmentinis. Patogūs bu
tai, yra rūsys. Apie $14,000 pajamų. 
Sustokit pažiūrėti. 

9 kamb., 12 metų fabrikanto re
zidencija, 5 mieg., 2 vonios, mūro 
garažas Graži vieta. Apie $37.500. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washtenaw Av., R E 7-7200 

5 batai, gazo pečiais šildymas, ap
sauga nuo potvjnįo, 44 & California. 
$27.500. 

4 botai po 4 ir 2 kamb. skiepe, 
modernus $44,009. 

6 ir 5 mūriais su {rengtu skiepu. 
SC p. sklypas, arti Maria Hs. 

2 po 6 medinis Brighton Parke. 
5 butai medinis 38 ir Fairfield. 

Insaranoe -— Income Tas 
Sotarr Public 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2737 W. 43rd St., CL 4-2390 

Išauom. apšildomas 4 kamb. butas. 
Marąuette pko. apyl. Suaugusiems. 
Skambinkit 925-5670. 

ISNUOM. 3 kamb. batas su bal
dais, rūsy. Vyresnio amž. vyrui 
ar vedusių porai. Gage pke. 

PR 8-0228 

Išnuom. 3-jų kamb. batas 1 ar 2 
žmonėms, šiluma, šiltas vanduo, 
elektra dujos, šaldytuvas ir viri
mo krosnis, šviesus, naujame na
me. Galima užimti nuo spalio 15 
d. PR 8-6937. 

UBU"1 :?""ij«"is^TOMt5pn"":'i:-'"> 

D A Ž Y M A S 
Pigiai dažau namus iš vidaus ir 
lauko. Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda 
3. RUDIS — Tel. CL 4-1050 

" i n ' n — B — — i 

C O N T R A C T O R S 

6% kamb. 17 metų mūr. bungalo-w 
prie 79 ir California. Central, oro 
šaldymas, įruoštas rūsys, daug prie
dų. $31,500, arba pasiūlymas. 

1% aukšto 17 metų mūr. Prie 6" 
ir Washtenaw. 2 butai — 5 ir 3 
kambariai. $29,900. 

6 kamb. mūr. bnngalow prie 67-
tos ir California Gazo šiluma, 2-jų 
»uto garažas. $20.900. 

LEONAS REAL ESTATE 
INCOME TAX — NOTAEIA-

TAS, IMIGRACIJA 
2735 W. 71st St. — 925-6015 

REMONTUOJU MCRA (Tuck-
pomring). STOGUS ir RUNAS 

TELEF. — 268-8733 

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NAMU" PIRKIMAS — 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas Vertimai 

APDRAUDĘ AGENTŪRA 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie A ve., PR 8-2233 

Heating Contractor 
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning — j 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas ((rutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir sa-

. žiningai. Apskaičiavimas nemo-

i karnai. 
DOMAS ŽUKAUSKAS 

rTF.ATINr, * SHKET METAI, 
4444 S. Wpst*>rn, Chicago 9. IH. 

i Telefonas VT7-M4Į 

V A C Y 
WvLhH-\\i*4Ttt*m 

Tvarkingas, teisingas ir greitai 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijimų vertimai. Tvar
komi Income Tax ir atliekami kiti 
patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0TMY PUBLIC 

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450 

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

APDRAUDC AGENTCSA 
Namu. Gyvybes, 

sveikatos, biznio, 
automobilių. 

Patogios Užsimo
kėjimo sąlygos. 

J- B A C E V I Č I Ų &~~ 
6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233 

HELP WANTED — VYRAI 

FIRESTONE TD3E AND RUBBER 
COMJPANY 

8801 N. Skokie Blvd., Skokie, HL 
has imenediate openings for: 

3 GENERAL SERVICE MEN 
P U L L T I M E 

Mušt be High School Grads. 
SALARY OPEN 

Plūs Liberal Company Benefits 

CaU Mr. Fred Medina: 677-9550 
Or come in for application. 

Jį? 
VYRAI IR MOIERYS 

IEŠKOM MOTERS 
AR VYRO 

OFISŲ VALYMUI 
NAKTIMIS. 

Norim sąžiningo-os darbmi'nko-
ės. Geras atlyginimas. Darbo 
vieta pietinėj miesto daly prie 
parankaus susisiekimo. Prašom 
rašyti laišką šiuo adresu: 

DRAUGAS, Adv. No. 2448 

4545 W. 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

C 0 U P L E 
FOR J . iMTORLU DCTTES: 

Part time, retired or semi-retired 
couple. 4 room apartment on pre-
mises. tree rent and Utilities 
POR FCRTHKR INFORSfATIOK 

CALL VA 6-OTOT 

BELP Vf ANTED — MOTERYS 

Ieškoma vyresnio amžiaus šeimi
ninkė arba pora, kurie gautų butą, 
maistą ir dar priedo atiyginkną — 
lengvas darbas, 6 vai į dieną. Ra
šykite adr.: S. Jučas, 741 Park 
Ave., Hot Springs, Arkansae 71901 

BOYS — Ages 12 to 16 
Need honest dependable boys for 
after sohool — evesungs and Sat-
urdays. 

CaU Mr. Green: 745-8148 

FOREMAN 
PR0DUCTI0N SUPERYIS0R 

Call all day Saturday 

847-4639 
Ali jobs free and no obligataon 

to you! 
CALL AL JUST NOW! 

(A licensed employmient agency) 

HELP WANTED MOTERYS 

KEY PUNCH 0PERAT0RS 
1J4 years esperience reąuired on 
Either D3M or Mohawk Key Puncb 
Machines. 
BENEFITS TNCLUDE: 10% mer-
chandise discount, group insurance, 
paid holidays and vacations and 
profit sharing. 

ls t and 2nd shifts 
Call 467-4946 — Mr. Papūga 

M0NTGOMERY WARD 
140 So. State St.. Chicago 

HOUSEKEEPER 
wanted for executive family m 
Glencoe. 4 or 5 day week. Perma-
nent, Top Salary. 

835-3724 

Perskaitę "Draugą", duo
kite kitiems pasiskaityti. 

ESPEEIENCED 
CUSTODIAN DISHWASHEB 

FOR POTS AND PANS 

From 8 to 7 AM. -— ar 
8 to 4P.M 

Apply to — 

Helga or James Pearson 

TeL 478-7785 

M A S S E U S E 
FOR WOMEN'S 

Y.M.C.A HEALTH CLUB 
IN DES PLATNES, ILL. 

Call — Helen Coryell 
2 9 6 - 3 3 7 6 

SEWING MACHFNE OPERS. 
To aew on stagle or double needle 
machines mi Natighahide, Plastic 
and ot<sch for a weil known fur-
nitare maamfactuj-er. 

ExceH€art CV>. benefits. 
DOUGLAS FUTtNTTURE CORP. 

5565 TV. 85tb St. TeL 735-0600 

ŠILK SCREEN 
SET - UP AND 0PERATE 

Some knovrledge of Spiay 
Painting necessary. 

Apply In Person 

ESSEX 
INTERNATIONAL INC 

4545 W. Cortkmd 

Remiate dien. "Draugą". 

H E L P W A N T E D — M O T E R Y S 

SECRETARIES \ 

We have several intere^ing positions avauable in various departments 
for experienced secretaries with good typing and shorthand skills. 

Good starting salaries 
37^ Hour — 5 Day Week 

Automatic Reviews 

Company cafeteria 
Company sponsored Hospitaiisation and Life Insurance 

Paid Vacation and Holidays 

WH 4-3050 EXT. 218 

APPLY TU PERSON 
Monday thru Friday 9 AM. - 3 PJ4 

vSce or Call Mr. W^uuram 

NATIONAL TEA CO. 
901 W . DIVISION, CMCAGO. ILLINOfS 

. 

r ^ 

,•, 1= 
RcziovieiMAi, ; 
KOMERCINIAI, 
MEDtCMOBl M 
KITOKĮ PASTATAI 

W«tt 

A. ABALL R00F1NG C0. 
įsteigta prieš 49 metus 

Deryrlame visų rOSiu stogus. Tai
some arba dedame naujus kaminuą 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mflrą 'tuck 
polnting^'. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotaa 

Tel. — LA 1-6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kūrino laiku 

S 

\ 

C U N i a DEPARTMENT SUPERVLSOR 
Opening for exp«rienoed R. K. »om — appointment dapartment 

on P. M. sblft. 
You wlll be nsaiidlhiR admtotatrarrve areas mich as pavroll 

scheduling. tdentificaiion «f tratning ne«ds etc. Establfcih fcn(j 
*>vahiate priortti«s techni<>\i#«i and pnoio«iure8- snip«r-v1se R j ; •« 
L. V. N.'a Ward Clerctks, Surgl«a Technicians. Re<*ptionists anfl 
Orthopedic teohnietans. 

Opeumgs aiao availanle fos RNs 
Also NURSE ANESTHETIST 

KAISER PEBMANENTE MEDICAL GROUP 
PHONE (213) 325-111, Extension 1378 

1100 W. Paeifie Goast HislKvarj Harbor Ory, Galifornia &O110 

file:///Voods


mesti į sąšlavyną, tau yra vi
siems žinoma. -

Joniškiečiai kasmet susirenka Angelų Sargų šventės proga ir, tęsdami tra
diciją, įitšvenčia atlaidus. Būrys joniškiečių, pagerbę žuvusius dėl Lietu
vos laisvės, klausosi Alekso Kasperavičiaus kalbos. Nuotr. V. Noreikos 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Miami Beach, Fla. 

KUN. N. SALDUKAS 
ZZ FLORIDOJE 

Niekad nevėlu mokytis ir to
bulinti savo žinias — pasakė at
važiavęs j Miami iš Kolumbijos 
kun. Nikodemas Saldukas. Jis 
ima intensyvų angių kalbos kur
są Miami universitete. 

Gyvendamas Kolumbijoje jau 
daugiau kaip 30 metų jis buvo 
savo SaSeziečių vadovybės siun
čiamas į įvairias vietoves, kur 
reikėjo stiprios ir sumanios ad
ministracinės rankos, ir po kele
rių metų, kai jo vadovaujama 
mokykla sustiprėdavo (Ibage's 
mokykla jo pastangomis buvo 
pertvarkyta iš viduriniosios j 
aukštesniąją mokyklą), jo va-
dovybėčvėl siųsdavo jį kitur nau 
jam organizaciniam darbui. Šian 
dienącjis yra ekonomu Salezie
čių Medellino provincijos. 

Kun. IŠaldukui niekada nebu
vo svetimi ir lietuviški reikalai. 
Jis j^trjįpino imigracines vizas 
daugeliui šimtų lietuvių ir dar 
šiandieną pagelbsti kiekvienam, 
nors ir gerai Kolumbijoje įsi
kūrusiam, lietuviui. Nežiūrint į 
gerėjanžias ekonomines sąly
gas Kolumbijoje, daug rūpesčių 
ir nemj^onumų sudaro prieš dve 
jus metus įsteigtas Bogotoje 
Sovieių »^ąjungos konsulatas. 
kurio žalinga veikla reiškėsi Cle 
velandoH Grandinėlei lankantis 
P. Amerikoje. Didelių pastangų 
dėka jpsįvyko išrūpinti Grandi
nėlei atvykti leidimą, nežiūrint 
į sovietų konsulato trukdymus. 
Nėra kalbos, kad tiek kolumbie-

ATEITININKAI 
(Atkelta iš 2 psl.) 

prašymą ir paskyrė moksleivi
jai p&iaiftą. 

Prieš užbaigdamas, noriu pa
sakyti, kad norėjau pasiekti jei 
ne Australiją, tai bent Europą, 
deja, .finansinė AFV padėtis ir 
savi ištekliai to man neleido pa
daryti. Ši AFV finansų proble
ma tebėra aktuali. Išseko seni, 
neatsirado naujų pajamų šalti
nių. Si AFV sprendė problemas, 
bet jC gausumas nepaliko pa
kankamai laiko nagrinėti esmi
nių klausimų ar naujų veiklos 
išplėtimo galimybių. Manau, 
kad problemų gausumas taip 
pat rodo, jog tebesame gyvi ir 
grumiamės su veiklos kliūtimis 
šio laiko dvasioje. 

Naudojuos šia proga pa
reikšti savo gilią padėką vi
siems AFV nariams (o visi įdėjo 
nepaprastai daug darbo) ir su
sirūpinimą Federacijos ateiti
mi. Didelė padėka priklauso se
najai " ir dar didesnė naujajai 
AšF valdybai, Ateitininkų kny
gų leidyklos dir. kun. Viktorui 
Dabužiai. Jų darbo valandos la
bai gausios. Viena išskirtina 
padėka — jaunimui, dalyvavu
siam AFV posėdžiuose. Vietoje 
vieno ar dviejų, būreliai Chi-
cagos, Toronto ir CIevelando 
jaunuolių suvažiuodavo į AFV 
posėdžius. Matom, kad jie rūpi
nasi AFV-vPikl* ir sprendimais. 
Mtetet fu TufflrKfnid ir ateityje. 

čiai, tiek vietos lietuviai buvo 
sužavėti Grandinėlės pasirody
mu. 

Būtų nelengva išskaičiuoti vi
sus kun. Sakhrko nuveiktus di
delius darbus lietuvių tautai. 
Ne be reikalo Bogotos lietuvių 
kolonija neseniai pagerbė jj, 
švenčiantį 25 metų kunigystės j 
jubiliejų iškilmingoje Bogotos 
karininkų ramovėje. 

Kun. Saldukas sustojo Miami 
Beach Jazbučių motelyje, 8910 
Collins Ave. stj. 

ATSARGIAI SU RASTAIS 
DAIKTAIS 

Vieną dieną Vienos policija 
buvo aliarmuota dėl keisto į-
vykio. Viena moteris, gyvenan
ti Vienos mieste, viešojo telefo
no būdelėje rado skutimosi 
aparatą, ji pasiėmė ir įsidėjo į 
rankinuką. Kitą dieną pas ją 
atėjo jos pažįstamas, kuris pa
sisakė užmiršęs nusiskusti barz 
dą. Moteris pasiūlė pažįstama
jam čia pat pas ją nusiskusti 

Kadangi sovietai visą laiką barzdą ir padavė jos neseniai 
daro spaudimą, kad dar tebevei- rastą elektrinę skutimosi ma-

A. -į- A ZIGMUI JONYNUI 
m i r u s , 

giliausią užuojautą reiškia jo žmonai ANTANINAI, 
sūnui VYTENIUI, dukroms RINGAILEI ir RASAI bei 
jų šeimoms, broliams PROF. VYTAUTUI, JONUI ir 
ANTANUI 

Aldona ir Vytautas Taurai 

DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. spalio mėn. 3 d. 

A. + A. ZIGMUI JONYNUI 
m i r u s , 

visai jo šeimai pareiškia gilia, nuoširdžję už
uojauta ir drauge liūdi 

kiantis Lietuvos konsulatas Ko
lumbijoje būtų uždarytas, kun. 
Saldukas įteikė Kolumbijos vy
riausybei platų memorandumą, 
išdėstydamas lietuvių tremtinių 
įnašą į ekonominį ir kultūrinį 

šinėlę. Pažįstamasis vonios kam 
baryje įsijungė skutamąją ma
šinėlę, kuri nelauktai sprogo ir 
nukirto 3 kairiosios rankos pirš 
tus ir visą delną sunkiai sužei
dė. Manė, kad sprogimas įvyko 

Kolumbijos gyvenimą .Savo me- n u o elektros, bet atvykusi poli-
morandume jis pabrėžė, kad So- ' ̂ j^ j r s u r m kus i susprogusias 
vietų Sąjunga davė Kolumbijai Aparato dalis nustatė, kad sku-
tik komunistinių agitatorių, ken ; tampios mašinėlės rankenoje, 
kiančios provokacinės propagan 
dos, o jei davė porą šimtų džy-
pų, tai jie buvo tiek netikę, kad 
netrukus juos visus reikėjo iš

buvo įtaisyta pragaro bomba 
ir įjungus į elektrą ji užsidegė 
u* sprogo. Rl. 

A. -j- A. 
ZIGMUI JONYNUI 

m i r u s , 
seimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

Stasys ir Kruti židoniai 

A. + A . Z I G M U I J O N Y N U I mirus, 
jo žmonai ANTANINAI, dukterims RINGAILEI ir RA
SAI, sūnui VYTENIUI ir jų šeimoms reiškiame užuo-
jautą ir kartu 1 ūdime. 

Angele Matuiev čiene 
Regina ir Balys Sriubai 
Jolanta ir Vytautas Miklinai 

A. f A, MYKOLAS LUNECKAS 
Gyveno 6480 N. Northwest Highway. Chicago, Illinois. 
Mirė rūgs. 1 d., 1970, 3:30 vai. popiet, sulaukęs 65 m. 
Gimė Rygoje, Latvijoje. 
Amerikoje išgyveno 19 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Gertrūda, duktė 

Renata ir sūnus Petras ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Kūnas pašarvotas Olson koplyčioje, 6471 N. North-

west Highway. 
Laidotuvės įvyks šiandien, spalio 3 d. iš koplyčios 3 vai. 

popiet bus nulydėtas į Mt. Olive kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pa

žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Žmona, duktė ir sūnus. 

A. -f- A. ANTANUI PETKŪNUI mirus, 
didelio skausmo prislėgtą žmoną MARIJA, dukterį 
RŪT£ ir IU0Z$ RAČIŪNUS bei kitus artimuosius nuo
širdžiai užjaučciame r kartu liūdime, 

Adele, Ildefonsas, Rita Zigmas 
ir Vytautas sadausfcai 
Romaną ir Algis Gruzdžiai 

A. + A. 
ZIGMUI 'JONYNUI mirus, 

žmoną ANTANINA, dukras, sūnų ir brolį VYTAUTE 
JONYNĄ ir kitus artimuosius nuiširdžįa" užjįauččia-
me. 

Giedre ir Rimas Sidfia' 
Laima ir Petras žliobai 
Kazimiera Uonaitieni 

Vanda Sruogienė 
Dal 6 ir Gediminas Bylai 
Aušrine ir Rimas Eigefiai 

Algis Byla 

; 
Lietuvių Ūkininkų S-gos nar'ui 
A. + A. ZIGMUI JONYNUI mirus, 

jo žmoną, sūnus ir dukteris su šėmomis, jo bro
lius ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Lietuviu ūkininku Sąjunga 

A. - j - A. 
Z IGMUI JONYNUI 

m i r u s , 
žmonai AUTANINAI, jos seimai ir giminėms ryš
kiame nuoširdžią užuojautą. 

Anelė ir Bronius Ambraziejai 

Mokslo draugu;, 

A. f A. ANTANUI BALECKAIČIUI 
m i r u s , 

žmonai SOFIJAI ir abiem sūnum su jų šeimomis gi
lią užuojautą reiškia 

Motiejus ir Lid ja šimanskiai 

P A D Ė K A 
Mūsą mylimam sūnni, broliui, sužadėtiniui 

A. f A. ANTANUI JUODZEVIČIUI 
š- m. liepos men. 31 d. staiga mirus, 

mes norime nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie užjautė mus 
žodžiu ir aukcmis skaudžiose valandose. 

Nuo'irdi padėka labdaros organizacijoms: Balfui ir Lie
tuvos Dukrcms, kun. K F. Gureckui i r kitiems, kurie taip 
nuoširdžiai pareme aukomis. 

Už bažnytinį patarnavimą širdingai dėkojame kun. Ka-
ravickui iš Pittsburgho, kun. B. Sugintui ir kitiems. 

Širdingai dėkojame karsto nešėjams ir visiems palydė
jusiems velionį į Lietuvių šv. Kazimiero kapines. 

Ačiū laidotuvių direktoriui Petrui Bieliūnui už malonų pa
tarnavimą. 

Nuliūdę: Motina, broliai, seserys, sužadėtinė ir 
Sauna ičių šeima 

DVEJŲ METŲ MIRTIES PRISIMINIMAS 
A. + A. 

DANUTĖ LIAKAS 
Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atsky

rė iš mūsų tarpo mylimą motiną, kurios netekome 1968 
m., spalio 3 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ra
mybę. 

CHmines, draugus ir pažįstamus prašome prisimint 
a. a, Danutę Liakas savo maldose. 

Nuliūdę: Duktė Aldona, sunūs Vytautas 
ir Alfonsas su Šeimomis. 

A. + A. 
Z IGMUI JONYNUI 

m i r u s , 
jo žmonai ANTANINAI, dukroms — RINGAILEI 
ir RASAI, sūnui VYTENIUI, broliams — VYTAU
TUI, JONUI, ANTANUI ir jų šeimoms c'lią užu» 
tą reiškia 

Meilutė ir KęskiUs iiskiai 

B rufe ir Gediminas Biskiai 

A. + A. Z I G M U I J O N Y N U I mirus, 
žmoną ANTANINA, dukras RAS£ ir RINGAILĘ, sūnų 
VYTEN] ir brolį VYTAUTE skausmo valandoje už
jaučiame ir kartu liūdime. 
JI 

Alicija ir Juozas Tijūnšliai 
Indre ir Donatas Tijūnėliai 

A. -j- A. ZIGMUI JONYNUI mirus, 
§D dukterį ir žentą RINGAIU ;r dr. ALEKSA Z0T0-
VUS bei jų. artimuosius užjaučiame ir kartu su jais 
liūdime. 

Aldona ir Bronius Beinortai 
Praurime ir Leonidas Ragai 
Sofija Ragauskiene 

A. + A. 
ZIGMUI JONYNUI 

m i r u s , 
jo sūnui I N 2 . VYTENIUI J O N Y N U I 
ir visiems artimiesiems giEę užuojautą 
reiškame. 

P. KARENAS 
V. PESECKAS 

Ja w U VVJL41 X n u 

I. VAILOKAITIS 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. BARBORA WODMAN 
PAGAL TĖVUS ŠEPUTIS 

Gyveno 3253 So. Green Street. Chicago. HUnoiS. 
Mirė 1968 metų spalio 4 dieną. 
Gimė Lietuvoje. Tauragės apskr.. Kaltinėnų parap.. Milučių 

kaime. 
Palaidota Šv. Kazimiero kapinėse spalio mėn. 7 d.. 1968. 
Paliko nuliūdę: 3 duktrys — Joanna Želvis Mary Wodman 

Scella Kauiakis. žentas Adolph, anūkas Frank Želvis, dėdė Juo
zapas Šeputis dėdienė Veronika ir jų šeima. 

Mūsų brangiajai motinai pagerbti už jos sielą šv. Mišios bus 
atnašaujamos T. Marijonų koplyčioje spalio 4-tą dieną. 9 vai. 
ryto: Šv. Jurgio bažnyčioje spalio 6 d., 7 vai. ryto ir spalio 7 d . 
7:30 vai. ryto. Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus at
silankyti j pamaldas-

Mes Tavęs. Brangioji, niekuomet neužmiršime- T u pas mus 
jau nebesugrjši. bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė-

Nuliūdę lieka Dukterys, žentas, anūkas ir dėdė. 

GYVAS PRISIMINIMAS 
Atmintinai 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, kuri* bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat tu
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui. 

WATRA MEMORIAL CENTER 
2848 W. CERMAK ROAD CHICAGO, ILLTSOLS 

AKEA CODE (812) 247-2425 

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 

PETER TROOST 
MONUMENT 
COMPANY 

8440 S. Pulaski Road. 
Chicago, UI. 50629 

ESI-OVAS VITKAUSKAS 
Distriet Manager 

Tel.? .185-6242; 585-0243 

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. spalio mėn. 3 d. f * ZInfla Jurėnaitė, ba igus i ! 
• i Marijos aukšt. mok. jstojo į De , 

Paul u-tą, kurį baigusi BS 
laipsniu, kelis metus mokytoja- į 
vo Chicagoje. Kai persikėlė į ' 

x Gražina Tulauskaitė - Bab-
!rauskienė, iš pirmos Lietuvių 
Rašytojų d-jos valdybos narių ^ Y o r k ą — ten į r g i m o k y . 

i vienintelė likusi gyva laisvąja 
me pasauly, Cicero, 111., rugsė-

!jo 26 d. artimųjų ir gerbėjų 
ratelyje atšventė savo vardi-

;nes. Lietuvoje iš pirmos LRD 

tojavo ir kar tu studijavo. Rug
sėjo mėn. Zinila Jurėnaitė bai
gė Fordham^ universitetą ir ga
vo magistrės laipsnį. Kai s tudi
javo Chicagoj De Paul univer-

x Pirmą kartą Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to (Vliko) seimas įvyks Chica-

x LB Chicagos apygardos i valdybos gyvena rašyt. J. Gra- ^ djdvnyo U e t u v i ų s t u d e n . 
valdybai dažnai tenka bendra- šas. t veikloje, 
darbiauti su įvairiomis vietinė- j x Med. kand. Leonas P. Su
miš amerikiečių įstaigomis, las, apie pora mėnesių atosto-
Ypač dabar, kai amerikiečiai gavęs pas tėvus Magd. ir Pr. 
daugiau dėmesio pradeda skir- ! Šulus, rugsėjo 29 d. išskrido į 

. . . . T . . L - * / • • 4. v Aw, goje, o ne New Yorke. J i s bus 
t i tautmems grupėms. Lietuvių Vieną, Austriją. tolimesnėms ' . , _ . , . , . „ -

Z • • . I . -J3 T-i -J- x i „~A gruodžio 5 ir 6 dienomis Bis-
tautmes grupes geresniam a t - ' studijoms. Išskridimo įsvakare- & . 

• w 5 . .. . I . 4.. , i i v ;- marck viešbuty, (171 W. Ran- ; stovavimui amerikiečių jstaigų se pas tėvus buvo kuklios is- ~ j * . =• - . . j , , T : . - T r l i . f 1 . . 4 . 1 ^ 0 ; dolph St.). Gruodžio 5 i r 6 d.: 
tarpe apygardos valdybai būti- leistuves, į kurias atvyko Bi- J „ n r f f l n , i 0 m e d ž i o 6 
nai reikalingi artimesni ryšiai rutė, Romas ir Pet ras Palec- ° u s , P ° s e < l z ^ ' . ° gruodžio b , 

, 6 * J.. . • . - . - . « . . - T . banketas. Chicagos l ietuviai; 
su apygardos ribose esančio- kiai, Br. Masiuhene, Ig. Juzėnas . , . - • • , J X ; : 

. r - 7 b . . . . m , . , i- 14. , - T - r 1 A-« taip pat kviečiami į posėdžius 
mis organizacijomis. Todėl ne- . ir kt., kurie Leonui palinkėjo . ^ F * w į 
delsiant prašoma visas lietuvių sėkmingos kelionės ir greičiau i r e ^ ' 
organizacijų valdybas pranešti baigti studijas. x Irenos ir Kazio Barzduku 
savo adresus ir organizacijos' X Solistė Ona Zubavičienė namuose rugsėjo mėn. įvyko 
pavadinimą apygardos valdybai su vyru Jonu ilgesnes vasaros džiugi šventė. Jų duktė J ū r a t ė 
adresu: Jonas Jasait is , 6922 S. \ a tostogas praleido Naujoje Ze- \ susižiedavo su chemijos dakta-
Aakley Ave., Chicago, UI., landi joje ir Australijoje, k u r ' ru Jurgiu Augiu. Vestuvės pla-
60636. I lankė pažįstamus tautiečius ir nuojamos 1971 m. birželio mėn., 

x L. Kairys, A. Beleška i r ' susipažino su tų vietovių lietu- kada. Jūratė bus pasiekus ma
l i Meškonis paruošė Lietuvos vių kultūriniu gyvenimu. Ta pa- gistro laipsnį iš "Sočiai Work" . 
pašto ženklų albumo II-ąją lai- čia proga aplankė ir keletą Jurgis yra gavęs daktara tą iš 
dą, kuri buvo šiomis dienomis Azijos valstybių. chemijos 1968 metais. Abu da-
Chicagoje atspausdinta. Įdėti 
visų Lietuvos pašto ženklų pie
šiniai su paaiškinimais lietu-

LIETUVOS ĮVYKI AI PAŠTO 
ŽENKLUOSE 

Šiais metais išeivijos lietuviai 
plačiai paminėjo Lietuvai reikš
mingą Steigiamojo seimo 50 
metų jubiliejų. 

• Brangintinos pastangos, kad 
išeivijoje gyveną lietuviai isto
rinius momentus su pagarba 
prisimena. Sveikintinos Lietu
vių Filatelistų draugijos "Lie
tuvos" pastangos taip pat svar
besniuosius Lietuvos įvykius 

bet kokių teisių į Lietuvos ne
priklausomą gyvenimą. Atsi
mename, kai 1920 m. spalio 7 
d. Lenkija pasirašė su Lietuva 
taikos sutartį ir po dviejų die
nų spalio 9 d. jau užgrobė 
mūsų senąją sostinę Vilnių. 

Praėjus vos dvidešimtmečiui, 
1940 m. liepos 21 d., Lietuvą 
okupavus rusų armijai, sulau
žoma sutartis, kurioje tie pa-

atžymėti. Šiems įvykiams atžy- į tys valdovai teigė, kad niekada 
mėti ruošiamos jubiliejinės j nepažeis Lietuvos nepriklauso-
pašto ženklų parodos. Jau ne mybės. Šis skaudžiausias Lie-
kartą tokiomis parodomis gė- f"vai įvykis ant buv. nepri 
rėjomės. Ypač buvo vertinga klausomos Lietuvos pašto žen-
minint Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo 50 metų sukaktį, 
nes Lietuvos istoriniai ir kultū
riniai didesni įvykiai kaip t ik 

klų perspausdinamas įrašu: 
LTSR 1940. VH. 21 ." Ši data 
Lietuvos pašto ženkluose am
žiais išliks kaip pats ryškiausias 

y ra įamžinti Lietuvos pašto j Sovietų Sąjungos klastos pa
vyzdys. 

O jeigu dar* vieną lapą versi, 
soma valstybe, 1918 m. gruo-1 kalbės ir mums brangus Klai-
džio 27 d. po pasaulį paplito | pėdos krašto skaudus įvykis. 

ženkluose 
Paskelbus Lietuvą nepriklau-

GRAŽI JAUNA ŠEIMA 

vių ir anglų kalbomis, prisilai
kant pagrindinio Scott'o kata
logo. Leidiniui par inktas pui
kus popierius, geras ženklų iš
dėstymas. 

x Ketvirtoje JAV ir Kana
dos lietuvių dainų šventėje da
lyvauti jau užsiregistravo 30 
chorų, kurie sudaro apie 1.000 
dainininkų. Norintieji šventėje 
dalyvauti, bet da r neužsiregis
travę, chorai prašomi registruo
t i s šiais adresais : suaugusių — 
muz. Petras Armonas . 4538 So. 
Hermitage Ave., Chicago, m . Robertas Seienis. 'Draugo bend-129 laidoje 
60609, vaikų — mok. Vytau tas radarbls Detroite, kalba lietuvių 

bar gyvena Chicagoje. 

x "Dainavos" ansamblio re
peticijos prasidės i. m. spalio Į 
13 d. 8 v. v., Jaunimo centre. 
Tą dieną susirenka visi "Daina
vos" ansamblio nariai, o ta ip 
pat nuoširdžiai kviečiama į an
samblio eiles įsijungti i r nauj i 
choristai. 

Sudarę naują lietuvišką šeimą Aldona Tamošiūnaitė ir Antanas Rauchai \ kuklūs, balto popierėlio su kuk-
Nuotr. V. Noreikos įliais įrašais pirmieji pašto žen

klai, nusaką, kad Lietuva jau 
yra savaranki valstybė. Praė
jus dvejiems metams, išleidžia
mi atžymėti pašto ženklai 1920 

Saulėta i r graži buvo rugsė-1 tinę mokyklą, kelis metus daly- m vasario 16 d. proga, 
jo 20 d., ka ip ir ty ro džiaugsmo, \ vavę tautinių šokių ansamblyje j Susirinko Steigiamasis sei-
meilės ir laimės kupinos Aldo- ir yra aktyvūs skautai akade- m a s p į r m 0 posėdžio 1920 m. 
nos Tamošiūnaitės ir Antano mikai. Antano tėvelis prieš ke- gegužės 15 d., ir šiam svarbiam' klų paroda paminės Steigiamo-
Raucho širdys. Tą dieną Nekal- lis metus mirė, todėl mokslo įVykhū atžymėti 1920 m. rug- jo seimo 50 m. sukaktį ir gra-
to Prasidėjimo bažnyčioje Chi- ( jam teko siekti savomis pastan- ; pįūčk) 25 d. išleidžiami gražūs žiai paruoštais pašto ženklų 
cagoje j ie sumainė aukso žie- į gomis. pašto ženklai, kuriuose mato-, komplektais prabils apie Lietu-
delius ir suėmę rankas pasiža- j Draugai ir pažįstami jauną- m e Lietuvos nepriklausomybės vai padarytas skriaudas, sulau-
dėjo amžinai eiti bendru gyve- ją porą sveikina i r naujame Į gyvenimo atspindžius. žytas sutart is ir nepriklausomy-

Ir hitlerinė Vokietija pasirašy
tas sutart is laikė žaisliuku i r 
ant Lietuvos pašto ženklų už
dėjo Įrašą 1939-111-23. Ši da ta 
kiekvienam ženklina hitlerinės 
Vokietijos klastą ir plėšrumą. 

Lietuvių Filatelistų draugija 
"Lietuva" savo ruošiama spa
lio 23-25 d. Lietuvos pašto žen-

nimo keliu. 
Gėlėmis papuošta graži lietu

vių bažnyčia trečią valandą jau 
buvo apypilnė Tamošiūnų ir 

gyvenime linki gražiausios lai
mės. P . Vn. 

Gutauskas, 7034 So. Fairfield 
Ave., Chicago, UI. 60629, tel. 
(312) 776-3697. 

žurnalistu suvažiavime Tabor ūkyje 
Mich. 

x Dr. Aldona Labokienė da 
lyvavo Illinois gydytojų šuva-

x Dr. G. Balukas, dr . J . 
Nuotr. K. Gaižučio Waitkus ir dr.' H. Weber a t s to

vavo Šv. Kryžiaus ligoninei 
Amerikos ligoninių konferenci-X Prof. G. Galva š. m. spa

lio 18 d. sekm.. 3 vai. p. p. joje Estes Park, Colorado. Kon-Jaunimo centre A. L. Mokytojų į J .. , , , . „ . . , . , .. ferenena buvo globojama Co-_ sąjungos susirinkime skaitys , , . * \1 ,. 
žiavime, kuris vyko Japonijoje, , .4. <(T • . • . lorado universiteto Medicinos 
_ . . . . » J, v .. J paskaitą "Lietuvių visuomenes . . „ , „ 
Tokijo mieste. Ta proga ji ap- r _ r n _ ^ aukojimas" mokyklos. Buvo suvažiavusių 
lankė eilę Europos ir Azijos x J u o z a s J u r e v i č i u S f l a i k r a š . apie 1,000 gydytojų su žmono-
valstybių. Studijuodama dailę. &įų | H „ ą M 1 M | ^ p r a l e i d ę s a t o s . mis. 
ji turėjo progos aplankyti daug N e w Y o r k o v a l s t i j o j e a_į x D ė m e s i o _ p o n i a ^ ^ 
meno gaienjų. susipažinti su • , -, • -. • rjr , «. . . . . . , c o o r . 
. . . b į J ^ • • u • gesnj laiką viešėjo Korp! N e o - p n e s metus pas siuvėją (6839 
^ ™ ų ' Lithuania stovykloje, kur bu- ; S. Maplewood) paliko siuvimui 

x Dail. -Juozas Pautienius vo suvažiavę apie 50 studentų kostiumo medžiagą ir negrįžo, 
padovanojo paveikslą LB Cice- ir didelis būrys filisterių. 'prašoma tuojau atsiliepti tel. 
ro apyl. ruošiamam baliui, ku- x LB solidarumo inašai yra, 737-7541. (sk.) 
ris įvyks šį šeštadienį parap. pagrindinės Lietuvių Bendruo-! x ^ ^ , v o t a ^ į 
salėje 7:30 v. v. Paveikslą ga- menes pajamos. Del to LB a- . _ nauja ifs ias i š r a d i m a s . 
lės burtų keliu laimėti vienas kagiskes apygardos valdybos s tandar t inių 
" N ^ (Pr-) * « * • P » ^ ™ s a v o « » * • TV pas Gradinską, 2512 W. 47 

X Dr. Jadvyga ir dr. Romas k e £ * a ? M a ™ ™ ° ^ — " | St., FR 6-1998. (sk.) 
_. . , . , Z — . rt,. . . mokėti. Is solidarumo mašu 
Gmečiai J »ay ton , Ohio, atei- 2 ^ ^ ^ a p y I i n k e i , 2 5 % jį] x N a u j a U s i ų madų paroda 
tminkų St. Šalkauskio vardo ^ ^ ; d o s v a l d b a i > 0 rengiama spalio 10-11 d. d. J a u 
kūrybines premijos fondui įtei
kė 500 dol (Dr) 

x Dail. Ona Kronienė pado- mo seselių rėmėjų Chicagos 
vanojo paveikslą L. B. Cicero Apygarda, talkinant Marquet te 
apylinkės valdybos ruošiamam > Parko ir Cicero skyriams. Bilie-

ken, Grundig, Zenith; TV, rudens baliui. Ankstyvesnėj ži- tai gaunami pas O. Gradinskie-

Sklaidydami Lietuvos pašto |bės sužlugdymą, 
ženklų albumus, jų kiekviename j Sukakčiai paminėti j au metų 
pašto ženkle randame Lietuvą. p r a džį 0 j e draugija y ra išleidu-
Būtų t ikrai labai sunku išvar- s i s p e c i a l ius , meniškai paruoš-
dinti bent mažą dalį tų įvykių, t u s > steigiamojo seimo sukaktį 
kurie įamžinti pašto ženkluose, i primenančius vokus, kurie ne 

tuviniuose rūbuose aštuonios licijos organai susirūpino, kad i Tai galima pamatyti pašto žen- tjk filatelistų, bet ir šiaip pr i -
poros jaunųjų palydovų i r jau- gyventojai net ir kriminalinėse klų parodose. Ivačių žmonių naudojami susi-

x Jurgis Pyragas, gyv. Lue-
becke, savo laiške rašo, kad 
daugelis informacijų apie socia
linę padėtį Vokietijoj netikslios. 
Jo straipsnis apie socialinius i l ė t o P r i e al toriaus artinosi ves- Čekoslovakijos teismo ir po-
reikalus Vokietijoj buvo iš-
spausdintas "Drauge" rugsėjo 

Rauchų giminių ir draugų. I š NENORI PADĖTI POLICIJAI 

Šia proga prisimename ir 
skaudžiuosius Lietuvos įvykius. 

nosios tėvelio į naują gyvenimą bylose nenori būti liudininkais, 
palydima dukra Aldona. Pr ie Taip pat ir policijai nepadeda 
altoriaus Aldoną pasitiko būsi-1 nusikaltimus aiškinant. Nusi-1 Atsimename, kai 1920 m. lie-
masis gyvenimo draugas Anta
n a s . 

rašinėjimams. 
Parodos lankytojas, kėliau-

kaitimui įvykus, liudininkai sa-jpos 12 d. Lietuva pasirašė tai- J — - * * * • » « P a š t o **** 
kosi nieko nežiną ir nieko ne- |kos sutartį su Maskva. Tada ' taka is , turės progą sustoti t i e s 

X RAŠOMOSIOS mašin. jv. 
ka&omis; RADIO _ Telefun-

Jaunosios poros palydą suda
r ė : pamergės — Vida Rimienė, 
Živilė Poskočimaitė, Gražina 
Laudinskaitė, - Audronė Tamo
šiūnaitė, Elena Šiurnaitė, Ra
minta Raslavičiūtė, Aušra Ri-
mai tė ir Zioga Mačiulaitienė; 
pabroliai — Rimas Smolenskas, 
Alvydas Jonikas, Linas Ausie-
ju s , Vytas Marčiukaitis, Regis 
Konauka, R a m ū n a s Underys, 
Kęstutis Mačiulaitis ir Bronius 
Andriukaitis. Žiedus sumainė 
i r davė priesaiką skautų dva
sios vadas kun . Raibužis, SJ. 
Iškilmių metu galingai skam
bėjo solistės Neri jos Linkevičiū
t ė s balsas. 

matę. Kl. šis nuožmus kaimynas atsisakė 

Puošnioje St . Nicholas salėje 
šeštą valandą prasidėjo vestu
vių puota, kurioje dalyvavo apie 
300 kviestų svečių. Svečių bu
vo ir iš toliau atvykusių. I š 

KOMPLrrERIAI — kalkuliaci
jai bei kasdienine praktikai ir 
jv. BIZNIO masinos — patie
kiama pigiau, nes kataloginė 
prekyba. 

Nurodykite, kuo interesuoja-
tės, ir firmų autentiškus kata-
logėlius sparčiai gausite iš 
APARTA sav.: J . L, Giedraitis, 
10 Barry Dr., E. Northport. 
N. Y. 11731. Chicagoje vakarais 
inf.: teL 476-7399 'sk.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė-, 
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošjnčiais. 

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

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

X Pardavimui krautuvė su 
mėsine. Marąuette Parko apy
linkėje. Dėl informacijos skam
binu HE 6-2545. (sk.) 

nioj jos pavardė buvo paduota; nę tel. FR 6-1998. 
netiksli. 

( p r ) . 

x Jei kas važiuojat į Nevv 
x Skautiškų žaidimų šventė Yorką paimkite vieną keleivį. 

įvyksta rytoj, spalio 4 d., 1 vai. Atsilyginsiu. Skambinkit WA 
po pietų, J . B u č o darže, Wi- 5-2923. (sk.) 
llow Springs, UI. Kartu įvyks j w _ m _ . _ . _ . 

„ r X L. B. Bnghton P a r k o apv-įr tėvų — remejų gegužine su . . . . . . . . . T . . . . . _ , . . °. . hnkes linksma vakaris įvyksta vaišėmis ir šokiais jaunimui. 
(pr.) šiandien B. Pakšto salėje. Pra 

džia 7:30 vai. vak. (pr.) 

Jūrų admirolas W. A. Renken sveikina Darių C. Karalį, patekusį į 
Anapolio laivyno akademiją. Darius baigė 1970 ra. Hindale South 
gimnaziją, priklausė National Honor Society. buvo plaukymo koman-

Waterbury buvo "jaunosios^ t e ta I dos kapitonu, žaidė porą mėtą futbolo komandoj ir priklausė atsižy-
Vi ta L a u d i n s k i e i ir jaunutė S " ? ^ b u i - £ * • £ * C V f ^ fT«%l ^ ^ 

, i, ». sitetus, bet pasinnko United States Navai akademiją. 
mokytoja pussesere Gražina 
Laudinskaitė; i š Bostono — 
pusbrolis, Vietnamo veteranas 
s tudentas L inas Ausiejus. Bu
vo ir iš ki tur . 

Linksmai s k a m b a n t maršui , 
įėjo jaunoji! po ra su palydovais, 
kurią atsistoję svečiai sutiko 
rankų plojimu. Su duona, drus
k a ir vynu juos pasitiko Anta
n o mama ponia Rauchienė i r T a u t ų p a s t a t ą . ' Demonstracijų 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Ruošiamos demonstracijos 
Nevv Yorke spalio 18 d. Dag 
Hammarskjold Plazoj, First 
ave. ir 47 st. prieš Jungtinių 

Aldonos tėvai — Aldona ir Al
bertas Tamošiūnai . Pc t rumpo 
jaunosios tėvelio sveikinimo žo-

ruoštis ėmėsi Batuno organiza
cija. Demonstracijomis norima 
priminti, kad ir po 25 m. dar I pavardės 

kiekvienu didesniu istoriniu 
I Lietuvos gyvenimo įvykių i r 
: arčiau susipažinti su tragedi
jom, kurios lydėjo Lietuvą. 

Lietuvių Filatelistų draugijai 
"Lietuva" už šias gražias pa
stangas ir vertingas pašto žen-

, klų parodas lietuviai y ra dėkan-
Igi, nes ji savo veikla prisideda 
prie Lietuvos problemų kėlimo 
amerikiečių visuomenėje. 

Jurgis Janušaitis. 

KANADOJE 
"The Montreal S ta r" rugsė

jo 24 laidoje atspausdino Dai
nos Kerbelytės iš Lavalio laiš
ką "The Baltic issue will never 

;die". Laiško autorė sumaniai 
a tker ta David Levy, kuris rug
sėjo 18 d. tame pačiame dien
raštyje paskelbė straipsnį "The 
Baltic: do not disturb". Jau ne-
pirmas ka r t a s D. Levy pasiro
do esąs prosovietinių idėjų 
žmogus. D. Kerbelytė jam pr i 
mena faktus ir sako: "Baltijos 
klausimas negali mirti, kol y r a 
gyvas bent vienas lietuvis, lat
vis arba estas". Pažymėtina, 

javo ligonių maisto paruošimą kad D. Kerbelytė y ra parašiusi 
(hospital dietician). Praktiką j ilgoką straipsnį 1970 m. kovo 
atlikinėjo St. Luko ligoninėje. | 12 d. leidinyje "The Georgian". 

Ten ji plačiai išdėstė Lietuvos 
_ Kenosha, Wis., aprašant, p r a e i t į fc dabartinę jos situaci-

rugsėjo 28 d. "Drauge", žinutėj j ą s t r a i p s n i s p a V ad in tas "Li-
iš baigusių universitetus šiame ; t m i a n i o i g a n 0ppressed s t a t ė ' " 
krašte praleistos Dainos S k i r - i ^ j ^ s v e i k i n t i a u t o r C i e i n a n . 

įlaitytes č i ą p ^ Lietuvos kitataučių muntaitės 

Chicagos li-etuvių būrelis Putnamo seselių įstaigose. Iš kairės j dešinę: 
A. Motuzas. Z. Pupienė. G. Dzirvonienė, ses. Palmira, E. Abelkiene. 
P. Ivanauskiene, A Augienė, ses. Viktorija, A Motuzienė. Kybar-
Uenė. E. Tadošiūnieaė ir V. Čepaitienė. 

džio sukalbėti maldą pakviestas pavergtų tautų, ką Jung-
jkun. Raibužis, o puotai v a d o - ' ; t i n ė g T a u t o s š v ę s d a m 0 s 2 5 m. 
Į vauti — Aleksas Sihūnas. Nuo- ^ ^ ^ t u r ė t u a t r nin t i . 
: taika buvo šventiška, pakili ir j _ (^term Los Angeles apy-
j linksma. Ligi vėlos naktelės vi- ] i n k ė s e p a d a r ė ^ ^ n u o g t o l i U i 
1 si vaišinosi, sukosi poros ir ^ k a i p m u m g ^ ^ p r e l j 
skambėjo dainos. Povestuvinei K u č i n g i S i k o l k a g i š i i etuviųnie-

: kelionei jaunieji išvyko į E u r o - | k a a n e n u k e n t ė j o . 
P^- — A a. Zuzana Dolinskaitė, 

Abudu jaunieji Rauchai gimę 22 m. amžiaus universiteto stu-
V. Vokietijoj. Sudarė šeimą : dentė Clevelande, nužudyta stu-
gyvenimui pilnai pasiruošę. \ sėjo 27 d. Jos tėvai gyvena 

i Abudu baigę universitetą, dir- Maplewood, N. J . Sužalotą kū-
ba savo specialybėje ir siekia j ną rado krūmuose, netoli auto-

: aukštesnių mokslo laipsnių.! buso sustojimo vietos prie Euc-
jTaip pa t abudu baigę lituanis-1 lid Blvd. ir Cedar Rd. Ji studi-

Adomo Galdiko kūrinių 
paroda rengiama Bostone spa-
Uo 31 d. ir lapkričio 1 d. Lietu 

spaudoje. 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
Lįetuvišką šeimos židinį 

vių Tautinės sąjungos namuo-1 L o ^ o n e sukūrė pastaruoju m e 
se. Galima bus įsigyti kū r in ių i t u į didesnio pripažinimo me-
iš ankstyvesnio jo kūrybos lai- n o pasaulyje susilaukęs skulp-
kotarpio. torius Braždys ir Lily Lagūne-

vičiūtė-Logan. 

N0RMAN BURšTEINAS, kailiu krautuve j 
TR SIUVYKLA. 185 No. Wabash (kampa* Wabaah 3 
Ir Leke Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto I 
• 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., SeSt. iki 4 vai. j 
Ir Idtu laiku susitarug tel. 263-5826 ir bute 617-8489-

K a l b a m e l i e t u v i š k a i . 
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