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KATALIKAI
PASAULY

Rumunija leido vykti j Sinodą

Bukareštas. — Rumunijos ko
munistinė valdžia Alba Julia ka
talikų vyskupui Aaron Marton, 
leido vykti į pasaulio vyskupų 
Sinodą Romoje. Vyskupas Mar
ton nuo 1938 metų, kai buvo 
paskirtas vyskupu, niekad nebu
vo išvykęs i užsienį. 1949 metais 
jis buvo suimtas ir kalėjo jvairiuo 
se Rumunijos kalėjimuose. 1955 
vyskupui Marton buvo leista grį
žti į savo vyskupiją. Čia jis buvo 
laikomas griežtame namų areš
te. 1967 metais jam buvo leista 
lankyti vyskupijų ir teikti sutvir
tinimo sakramentą. Popiežius 
Paulius VI paskutiniu metu jį 
paskyrė patarėju į Sekretoriatą 
santykiams su netikinčiais palai
kyti.

Kard. Leger atvyko į Kanadą
Montrealis: Buvęs Montrealio 

arkivyskupas kardinolas Leger, 
1967 metais savanoriškai išvykęs; 
apaštalauti raupsuotųjų tarpe 
Afrikoje, neseniai atvyko į Ka
nadą. Savo tėvynėje kardinolas 
Leger pasiliks tris mėnesius, lan
kydamas didžiuosius Kanados 
miestus su paskaitomis apie sun
kią Afrikos tautų padėtį. 

Teologijos studentai Vengrijoje
.. Budapeštas. — Bendroje Buda
pešto kunigų seminarijoje Ven
grijoje šiais mokslo metais teolo
giją studijuoja 70 studentų. Dau- 
gausiai kandidatų yra iš Ester- 
gom arkivyskupijos.

Katekizmas išleistas Budapešte

Budapeštas: Šiomis.dienomis šv. 
Stepono leidykla Budapešte iš
leido katekizmą suaugusiems. Ka
tekizmo autorius yra Vace vysku
pijos vyskupas Juozapas Vajda.

Lietuviai P. Amerikos 
spaudoje

Montevideo. — Spalio 2 die
ną Montevideo (Urugvajaus) 
dienraštis EL DIARIO ESPA
NOL įdėjo C.C. (K.Čibiro) strai- 
snį “Istorija (papasakojimas) a- 
pie imperializmus”. Tai labai gy
vai pateikta Stalino-Hitlerio (ar 
ba Molotovo-Ribbentropo) 19- 
39 metų sąmokslo dokumenta
cija, rodanti, kaip diktatoriai su
tarė pradėti karą ir pasidalinti 
Europą. Tarp ko kita, straipsny
je cituojamas maskvinio laikraš
čio “Literatumaja Gazeta” šių 
metų rugsėjo 18 dienos teisini- 
masis, anot kurio susitarti su Vo 
kietija to meto aplinkybėse buvę 
neišvengiama ir tai buvę padary
ta vadovaujantis šalies interesais. 
Ir čia pat nurodo, kad “Litera
tumaja Gazeta” nutylėjo slap
tuosius susitarimo priedus, kurie 
straipsnyje plačiai cituojami, o 
tie slapti priedai kaip tik ir paro
do, kokiais “šalies interesais” są
mokslininkai vadovavosi. (E.)

Jaunimas Kotu. TSĖfldje. GJBČElSį rankose C. įprastas reiškinys:

Vyskupas Fulton J. Sheen, iš Ro
chesterio į New Yorką

Pasitraukė 
vysk. F. Sheen
Numato plačią veiklą

ROCHESTER, N. Y. — Vys
kupas Fulton J. Sheen, žinomas 
religinėmis programomis tele
vizijoje, pasitraukė iš Roches
terio diecezijos vyskupo parei
gų. Jam 74 m. amžiaus.

Vyskupas numato įsikurti 
New Yorke ir dinbti spaudoje, 
per radiją ir televiziją, skaityti 
paskaitas.

Vatikano - Kanados
dipl. ryšiai

Paskirti atstovai Ottavoje ir 
Vatikane

Vatikanas. — Spalio 15 d. pas- 
kelbta: Kanada ir Vatikanas nu
tarė užmegsti diplomatinius san
tykius. Pirmuoju Kanados amba
sadorium Vatikane pakviestas 
Brandon universiteto Manitobo- 
je prezidentas John Cobbins, gi 
apaštališkuoju Nuncijum paskir
tas ligšiolinis popiežiaus atsto
vas Ottavoje, prel. E. Clarizio.

Apie diplomatinius ryšius dar 
sausio mėn. buvo minėjęs Kana
dos min. pirmininkas P. E. Tru
deau, lankęsis Vatikane. Trudeau 
nuomone, santykiai su' Vatikanu 
svarbūs, nes jis turįs daugiau ži
nių apie pasaulį, už visą eilę 
kitų kraštų atstovybių ambasa
dų. ,

KALENDORIUS
Šiandien, spalio 18 d.: šv. Lu

kas Evg., šv. Trifonija, Jodo- 
tas, Jaugilė.

Ryt, spalio 19 d.: šv. Petras 
Alk., šv. Kleopatra, Saugėla, 
Gritė.

Poryt, spalio 20 d.: šv. Jonas 
Kant., šv. Adelina, Gedainis, 
Saulė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šianiden 
saulėta, atšalusio, naktimis, 
oro tąsa, temp. sieks 50 ir dau
giau 1. F., ryt — be pakitimų.

Saulė teka: 7:06, leidžias 6: 
06.

Ar siaurins A. Balso programas 
Baltijos kraštams?

A. Rūmų nario E. J. Derivinskio 
pastangos

Washington. — Pasklidus ži
nioms, kad JAV Informacijos į- 
staigos žinioje vykdomos “Ame
rikos Balso” transliacijos trijų 
Baltijos kraštų, lietuvių, estų ir 
latvių kalbomis, gali būti susiau
rintos, Atst. Rūmų narys, Edward 
J. Derwinski, su specialiu raštu 
kreipėsi į neseniai paskirtą nau
jąjį Inf. įstaigos vedėją Kenneth 
R. Giddens. Denvinski iškėlė 
radijo transliacijų reikšmę bei 
reikalą jų nesiaurinti.

Vėliau, kaip spalio 13 d. pra
nešė Derwinskio įstaiga Washing 
tone, Giddens atstovą patiki
no, jog, finansinių, biudžetinių 
sunkumų nepaisant, nenumato
ma “žymiai susiaurinti” radijo 
transliacijas, skiriamas Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai.

Jei siaurintų, tai “Netiesiogiai 
pasitarnautų sovietams”

E.J. Derwinski, numatęs ir atei 
ty dėti žygių, kad šios programos 
nebūtų siaurinamos, savo rašte 
“Amerikos Balso” radijo prane
šimų klausimu, pabrėžė, jog pro
gramų ir ypač ne rusų kalbomis 
siaurinimas gali būti laikomas 
“tragiška klaida”.

Tokias programas susiaurinus, 
tai reikštų “netiesiogią paramą 
Sovietų Sąjungos vyriausybei, jos 
nuolatinėms pastangoms “rusin-

RUSŲ "TROIKA" ERDVĖJE - 
BURBULAS AR RIMTAS ŽYGIS?
Šiandien nusileis trečiasis rusų 

erdvėlaivis
MASKVA. Trijų sovietų erd

vėlaivių žygiai erdvėje šiandien 
baigiami. Vakar nusileido, su 
trim kosmonautais, antrasis 
erdvėlaivis “Sojuz 7”, šiandien 
gi nuleidžiamas paskutinysis, 
“Sojuz 8”. Tuo būdu, baigiamas 
vienos savaitės “troikos” žygis, 
Sovietų Sąjungoje nepaprastai 
išgarsintas ir laikomas pačiu 
žymiausiu, per pastaruosius ke
lerius metus, erdvės žygiu.

“Sojuz 7” taip pat nusileido 
sovietų centrinėje Azijoje, Ka
ragandos srity, 15 mylių atstu 
nuo ketvirtadieni} nusileidusio 
pirmojo erdvėlaivio.

Kosmonautai buvę susidūrę su 
sunkumais?

Rusai, vis slėpdami tikruo
sius skridimo tikslus, ir dabar, 
nusileidus antrajam erdvėlai
viui, kalbėjo apie “uždavinių 
įvykdymą”, kuris buvęs, aišku, 
sėkmingas...

Vakaruose buvo spėliojama, 
kad auo antradienio kosmonau-

ti” savo ne rusų gyventojus”. Be 
to, toks programų siaurinimas 
turėtų ypatingos reikšmės ir dėl 
to, kad JAV vyriausybė nepripa
žįsta Baltijos valstybių įjungimo į 
Sovietų Sąjungos sudėtį.
Būtų neigiamas poveikis Baltijos 

gyventojams

Denvinski toliau teigia, kad 
siaurinant radijo programas Bal
tijos kraštams, sovietų valdžios 
organai tai aiškintų, jog ameri
kiečiai jau mažiau domisi Baltijos 
kraštų teisine padėtimi, be to, 
ta neišvengiamai ijr neigamai pa 
veiktų ir Baltijos kraštų gyven
tojus. Tokie siaurinimai padary
tų žalos ir šio krašto vyriausybės 
vardui lietuvių, latvių ir estų kil
mės amerikiečių tarpe.

Pagaliau, lenkų, vengrų bei 
kitų europinių kraštų kilmės 
gyventojai klaustų: kada ateis 
eilė ir mūsų kalba radijo progra
moms siaurinti ar jas visai pa
naikinti?

“Mums reikia plėsti ryšius su 
ne rusų sritimis Sovietų

Sąjungoje”

Denvinski savo rašte nurodo į 
Sovietų Sąjungos aiškų vaidme
nį, tebevykstant konfliktams 
Pietryčių Azijoje, Art. Rytuose 
ar tebevykdant paraustinius bei 
partizanų žygius Afrikoje bei 
Pietų Amerikoje. Ne rusų tautos

tai erdvėje turėję sunkumų ar 
kliūčių. Tą dieną buvo numa
tytas televizijos vaizdų iš erd
vės perdavimas, bet... tai neį
vyko. Tos dienos vakarą turėjo 
susijungti du erdvėlaiviai, bet 
ir tai nepavyko.

Vėliau apie skridimus tebuvo 
pranešama labai šykščiai ir gy
ventojai buvo informuojami, 
jog erdvėje vykdyti uždaviniai 
turį reikšmės ateičiai, kai bus 
rengiamos erdvės stotys ar 
“platformos”.

Rusų nesėkmės priežastis — 
atsilikimas komputerių srity

LONDONAS. — Gerai infor
muotas “Dconomist” laikraštis 
vakar teigė, Rad Sovietų Są
junga atsisakiusi varžybų su 
JAV mėnulio “užkariavimo” sri 
ty ne politiniais sumetimais, 
bet, svarbiausia, dėl atsilikimo 
erdvės žygiams (ypač skren
dant j mėnulį) svarbaus prie
taiso — komputerio gamybos 
srity. Komputeriai nepaprastai 
svarbūs, iš žemės vykdant skry
džių priežiūrą.

’feaa "sovietai

Vietname
Sovietų laivas

apšaudytas Vietname
Jis buvo teritoriniuose 

Vietnamo vandenyse
SAIGONAS. — P. Vietnamo 

įstaigos vakar paskelbė: sovie
tų laivui - travleriui pažeidus 
Vietnamo teritorinius vandenis, 
į pietus nuo Da Nang, P. Viet
namo sargybos laivas nuplaukė 
sovietinio laivo link h paleido 
pirmą įspėjamą šūvį. Rusų lai
vui nekreipiant dėmesio, ant
ruoju šūviu į laivą pataikyta. 
Travleris su gaisro ženklais prie 
šakinėje laivo dalyje, netrukus 
nuplaukė tolyn į jūrą nuo Viet
namo pakraščių.

JAV įstaigos skelbia, kad ap
šaudant rusus, JAV laivai ne
dalyvavo. Sovietų laivas - trav
leris, kaip pabrėžiama, iš tik
rųjų plaukė šnipinėjimo tikslais.

Sovietuose tebėra komunizmo ir 
rusiškojo imperializmo vergais. 
Ir todėl, kaip pabrėžia Atst Rū
mų narys, Baltijos tautų bičiulis 
Denvinski, “mums reikėtų ne 
siaurinti, bet dar labiau plėsti 
mūsų ryšius su nerusiškomis sri
timis Sovietų Sąjungoje.

USIA (JAV Informacijos įstai
ga) ir “Amerikos Balsas” ypatin
gai turėtų imtis inciatyvos ir sa
vo smogiamąja jėga paliesti So
tų Sąjungos Achilo kulnį”.

Čekoslovakijoje
Režimas dėkoja

už ... invaziją
Padlaižiauja Maskvai, priėmę 

rezoliuciją
PRAHA. — Naujasis režimas 

Čekoslovakijoje ne tik pritarė 
sovietų su jų sąjungininkais į- 
vykdytai invazijai bei okupaci
jai, bet dabar oficialiai jau dė
koja Maskvai.

Ketvirtadienį vakare parla
mente priimta rezoliucija, kuria 
pareiškiamas pasitikėjimas O. 
Čemiko vyriausybe ir toliau nu
rodoma: “Federalinis parlamen 
tas su dėkingumu vertina pen
kių broliškų socialistinių šalių 
nesavanaudišką paramą, kuri 
buvo suteikta mūsų gyvento
jams kritiškomis 1968 m rug
piūčio mėn. dienomis, kai teko 
nugalėti kontrrevoliuciją ir gin
ti bei toliau statyti socializmą,

nepajėgūs pagaminti mažus 
komputerius, ypač tokiuos, ko
kie yra įrengti visuose “Apollo” 
erdvėlaiviuose.

Atsilikę bent 10 metų
Sovietai komputerių gamy

boje, savo metu “ideologiniais 
sumetimais” J. Stalinui pasiprie 
šinus, esą atsilikę nemažiau 10 
metų. Pirmieji sovietų tos rū
šies gaminiai tepasirodė 1959 
metais. Tuo tarpu amerikiečiai 
savo gamybą pradėjo 1953 m. 
ir 1964 m. jau buvo į apyvartą 
išleidę žymiai patobulintus kom 
puterius.

Dabar sovietų gamyba su
telkta Minske ir jie savo kom
puterius gamina, sekdami IBM 
pavyzdžiais.- R. Europoje tos 
srities pramonėje daugiausia pa 
žangos buvo padariusi Čekoslo
vakija.

Rusai skelbia: “mes pasivy
sime amerikiečius ligi 1980 me
tų”... Deja, vilčių nedaug ir Va
karuose netikima, kad rusai pa
darytų didesnę pažangą. Jiems 
teks naudotis Vakarų patyrimu 
bei jų pavyzdžiais.

Jaunimas Prahos senamiesty smalsiai skaito nelegalią spaudą.

Naujausios žinios
Prez. Nixonas apie 

krašto ūkį
Nurodė į vyriausybės pastangas 

pažaboti infliaciją
WASHINGTON. — Preziden

tas R. Nixonas vakar popiet 
radijo keliu kalbėjo apie JAV-se 
pabrangusį pragyvenimą, kylan 
čias kainas ir patikino klausy
tojus: JAV vyriausybė deda 
įvairias bei svarbias pastangas 
užkirsti kelią infliacijos pavo
jams. Esą, kai kurios priemo
nės jau atnešančios teigiamų 
vaisių.

Nixono vakardienos žodis, 
kaip nurodyta Balt. Rūmuose, 
buvo žymia dalimi skirtas “šei
mininkėms krašte”. Dėl to ir 
buvo parinktas patogus klausy
ti laikas — 4 vai. popiet rytų 
ar 3 vai. vid. Amerikos laiku. 
Būdinga, kad pirmą kartą, pre
zidentui kreipiantis į gyvento
jus, pasinaudota tik radijo siųs 
tuvais ir atsisakyta kalbėti te
levizijos keliu.

Palankiai vertina
Nixono politiką

1,600 telegramų ir laiškų per 
24 valandas

VVASHINGTON. —. šiomis 
dienomis, 24 valandų tarpe Bal
tieji Rūmai gaVo 1,600 telegra
mų ar laiškų iš piliečių visame 
krašte. Kaip paaiškėjo, trys 
ketvirtadaliai, 1,300 telegramų 
siuntėjų ar laiškų siuntėjų pasi
sakė remią prea. Nixono veda
mą politiką Vietname, gi ma
žiau ketvirtadalio (300) pasiū
lė kitus kelius karui baigti.

Tos telegramos ar laiškai su
tapo su spalio 15 d. vykusiais 
protestais prieš karą.

sekant gyvybinius krašto reika
lus.”

Šios savaitės pradžioje par
lamentas paskelbė negaliojan
čiomis 1968 m. priimtas rezo
liucijas, kuriomis invazija buvo 
pasmerkta.

• Prancūzijoje tebevyksta 
streikai.

'Moaaco princas Rairū&’&V^oT&hhv.lillhų ‘aktore Grace Kelly ir vaikais

*9
Atmetė komunistų 

siūlymų
Nenorima apeiti P. Vietnamo

PARYŽIUS. — JAV delega
cija taikos pasitarimuose už
vakar atmetė komunistų pasiū
lymą: pradėti “tiesiogius, pri
vačius” pasitarimus su Vietkon 
go vad. laikinąja revoliucine vy
riausybe. JAV atstovas H. C. 
•Lodge nurodė į amerikiečių nu
sistatymą : pasitarimai tegali 
būti vedami keturių šalių ir JA 
Valstybės nesutinka išskirti Pie
tų Vietnamo vyriausybės.

Komunistų pasiūlymas nėra 
naujas, tačiau, politinių stebė
tojų nuomone, jis naudingas 
priešui propagandiniu požiūriu. 
Jis galės skelbti, jog amerikie
čiai nesutinką su “privačiais 
pasikalbėjimais”, kai Washing- 
tonas, kaip žinoma, nuo seniau 
linkęs siūlyti privataus pobūdžio 
pasitarimus.

TRUMPAI
• P. Korėjoj© vakar vyko gy

ventojų atsiklausimas: pritarti 
prezidento Chung Hee Park tre 
čia jam prezidento pareigų tarps 
niui. Balsavo didelis gyventojų 
nuošimtis.

• Kun. W. Groppi, Milwaukee 
mieste teisėjo nubaustas kalėti 
6 mėnesius. Jis nubaustas, pra
sižengęs anksčiau jį lygtinai nu- 
baudus. Groppi neseniai daly
vavo demonstracijose Madison 
mieste, Wisconsin valst.

• Čekoslovakijoje paskelbta: 
min. pirmininkas O. Černik šio
mis dienomis vadovaus delega
cijos kelionei į Maskvą.

• Sovietų A. Tarybos prezi
diumo pirm. N. Podgornyj su 
Suomijos prezidentu U. Kekko- 
nen, lankęsis Helsinky, užvakar 
važinėjo po kraštą ir dalyvavo 
medžioklėje.
• Labi jos “revoliucinė vyriau

sybė” paskelbė: kraštas kovos, 
kol iš jo nebus pašalintos JAV 
ir britų karinės bazės.

• Kinai išleido į laisvę 6-jį 
britą, prekinio laivo kapitoną 
P. M. WiU.
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NAUJO DARBO PRADŽIA MOKSLEIVIŲ 
ATEITININKŲ VIENETUOS DETROITE

Detroito moksl. at-kai rugsė
jo 27 d. pradėjo šių metų dar- 
bą šv. Mišiomis Dievo Apvaiz
dos Bažnyčioje. Sv. Mišias atna
šavo dvasios vadas kun. A. Babo
nas.

Jaunimas dalyvavo organizuo
tai, o ir tėveliams buvo rezer
vuotos vietos bažnyčioje.

Ta pačią dieną, 5 vai. parapi
jos salėje įvyko pirmoji šių me
tų visų moksleivių at-kų vienetų 
ir org. narių tėvelių sueiga- ar
batėlė.

Tėvams susėdus prie ridens gė 
lėmis ir rūtomis papuoštų stalų, 
vyr. moksl. R. Kaspučiui akorde
onu grojant lietuviškų dainų 
maršą, įžygiavo beveik šimtinė 
moksleivių (nuo jaunučių iki vy
riausių moksl.)..

Dvasios vadas kun. A. Babo-: 
nas, vyr. moksl. J. Dunčia ir jau
nė G. Damušytė pradėjo šį su
ėjimą specialia malda už tėvus, 
už at-kų šeimą, tėvynę ir Bažny
čią. Po maldos j. at-kų globėja 
J, Damušienė tarė žodį tėvams. 
Ji pabrėžė gyvenamojo laikotar
pio pavojus jaunuoliui, sutinka
mus už šeimos ribų jį supan
čioje aplinkoje: Kėsinimasis su
naikinti krikščioniškąją moralę, 
išstumti pagarbą tėvams, atjung 
ti jaunuolį nuo šeimos tradicijų 
if vyraujančių auklėjimo princi
pų šeimoje - tai gatvėje siūlo
ma “duona” šiandieniniam jau
nuoliui.

Ji kvietė tėvus į talką organi
zacijai, kad bendromis pastan- 

• gomis jaunuolis būtų išugdytas 
tvirtų principų žmogumi ir pa
jėgtų atsispirti visoms pasaulio 
niekybėms ir piktybėms, kurios 
ardo dvasinę žmogaus harmoni
ja

Šia proga ji padėkojo tėvams, 
kurie ateina į pagalbą at-kų org. 
reikalams padėdami įvairiuose 
rankų,darbų užsiėmimuose, šven
čių programų paruošime ir kt. 
reikaluose. Ypatingai daug tal
kos susilaukiama rankdarbių už
siėmimuose iš p.V. Veselkos, dai
nų pravedime iš p. Pr. Zaran- 
kos, o Idzelienė ir Veselkienė 
talkina šokių pamokyme.

V. Npverauskienė buvo prista
tyta kaip nuolatinė jaunučių glo
bėjos talkininkė, p. R. Pikūnie- 
nė - jaunių veiklos talkininkė ir 
M. Mikailienė vyr. moksl. at-kų 
globėjų talkininkė.
Jur. Rugienienei ir dr. Ad. Da- 

mušiui apleidžiant vyr. moksl. 
at-kų globėjų pareigas, buvo jiem 
padėkota už darbą ir šia proga 
pristatyti nauji vyr. at-kų globė
jai - Janina Udrienė ir Vytenis 
Damušis. Taip pat buvo pristaty
ta jaunučių vadovė stud. B. Bal
trušaitytė, kuriai talkins ir to
liau Karolė Veselkaitė ir Aida 
Srpalinskaitė.

Po pristatymo naujų vadovų, 
p. Damušienė perskaitė pavar
des tų narių, kurie perkeliami iš 
jaunesniųjų at-kų vienetų į vyrės 
niuosius.

IŠ jaunučių į jaunių eiles buvo 
perkelti aštuoni nariai. Iš jaunių 
į vyresn. moksleivius at-kus — 
šeši nariai.

Naujais nariais į vyr. moksl. į- 
stojo Bir. Venclovaitė, į jaunius- 
Laura Petrulytė ir į jaunučius:

Eglė Baltrušaitytė, Virg. Kūrai

tė, Aras Kriaučiūnas, Aidas Kriau 
čiūnas ir Vida Sadauskaitė. Ne
galima nepamiršti “nario”,kurio 
amžius dar nors ir neatitinka or- 
ganizacijon priimamųjų, bet no 
ras būti nariu, nors ir “bando
muoju” buvo ląbai didelis -taiVi- 
lija Smalinskaitė. Visos naujos 
narės jaunučių vadovės buvo su
tiktos su rūtos šakelėmis.

Į naujuosius narius ir į visus 
susirinkusius tarė žodį dvasios 
vadas, kun. A. Babonas ir nau 
joji vyr. moksl. globėja J. Udrie
nė.

Po oficialios dalies sekė vaišės. 
Pasivaišinus, jaunė Kr. Vesel
kaitė visų at-kų vardu pasveikino 
taip gausiai susirinkusius tėvelius 
ir dėkojo jiems už nuolatinę mei
lę, globą ir kantrybę, vežiojant į 

Į susirinkimus, repeticijas. “...Šie 
metai -šeimos metai ir lai jie bū
na mums toki visada, o 
šeima — juk tai tu maT 
myte ir Tėtuk, tai brolis, 
sesė ir aš, tai mes visi - mūsų 
organizacija, Bažnyčia ir tauta.”

Po to sekė jaunučių ratelis su 
“Meškiuko Rudnosiuko”daina. 
Įsijungė jauniai, o vyr. mokslei
viams įsitraukus į ratą, atsirado 
rate ir p. Zaranka, kuris pritrau
kė į dainas ir tėvelius.

Skambėjo dainos šioje šeimos 
šventėje, “Jurgelis tėvelis” mokė 
vaikus savo (jaunučių rateliai).

Šia proga buvo pasveikintas ir 
vienas tėvelis — V. Petrulis t 
šventęs tą dieną savo gimtadienį.

Taip prabėgo kelios valandos: 
susipažino naujų narių tėvai su 
“veteranų” tėvais, jaunesjieji na; 
riai tapo šią dieną vyresniais, ir, 
šiltoje nuotaikoje pabendravus 
visiems, šių metų veikla orga
nizacijoje prasidėjo šeimos ženk- 
Le. IND.

BALTIMORĖS MOKSLEIVIAI 
VEIKIA

Jaunučių ateitininkų būrys Detroito moksl. ateit, šventėje rūgs. 27 d.
iNuotr. I. D.

BELAUKIANT STUDENTŲ 
SUVAŽIAVIMO

Studentų ateitininkų vasaros 
stovykloje, bendrų diskusijų me
tu, buvo neva nuspręsta, kad du 
mėnesiai tikrai pakankamas lai
ko tarpsnis pasiruošti meti
niam suvažiavimui.

Grįžę į savuosius miestus, pa
matėme, kad toks darbas —pasi
ruošimas suvažiavimui, beveik 
neįmanomas. Ir dabar dar klaus 
tukas lieka, ar suvažiavime ga
lėsime linksmiau skambantį pra
nešimą duoti, negu buvo duota 
tada, neoficialiai, stovyklos po
grindyje. Tiesa, kas liečia atsto
vų išrinkimą ar panašiai, tas dar 
bas jau atliktas. Bet ar studentai 
tikrai ką nors konkretaus, kuo 
jie suvažiavime galėtų pasidi
džiuoti, atsiekė?

Ruošiantis suvažiavimui, Chi
cagos senieji nariai gal ir paste
bėjo išskirtiną susibičiuliavimą 
ir rimtesnį žvilgsnį ateitininkiš- 
kiems klausimams, bet pačių 
draugovės narių ir k'andidatų, 
po visų formalių pasiruošimų, 
veiklos kaip ir nebuvo.

Pirmųjų dviejų draugovės su
sirinkimų temos apėmė stovyk
lą - kurioje daugumas čikagiečių 
nedalyvavo, ir suvažiavimą - tie
sioginę stovyklos išdavą. Susirin
kimuose buvo atlikti vien tech
niški suvažiavimui pasiruošimai.

Gilus pasitenkinimas lieka, be-
1 žiūrint į atėjusių kandidatų ir 
narių ištvermę klausiantis karš
tų diskusijų ir klausimų gvilde
nimų jiems nesuprantamom te
mom. Tik mažuma susirinkimų 
dalyvių supranta apie ką kalbos 
eina. Jei “visi kiti” ištesės bent 
į sekantį susirinkimą ateiti, tai

Baltimorės moksleiviai ateiti
ninkai rugsėjo 28 d. pradėjo sa
vo 1969-70 mokslo metų veiki
mą. Šį' kartą prie mūsų prisijun
gė pora kaųdidatų. Susirinkimas 
buvo mūsų namuose. Pradžioje 
kuopos globėjas paskaitė ištrąu- 
ką iš Šv. Rašto. Po to studentė 
A. Drazdytė papasakojo apie stu

dentų ateitininkų stovyklą. Lai
mutė Grybauskaitė ir Neriman
tas Radžius pasakojo įspūdžius iš 
šių metų moksleivių ateitinin
kų stovyklos Kennebunkporte, o 
Linas Surdokas palygino šių 
metų stęyyklą su pernykščių, me
tų stovykla. Sekantis susirinki
mas bus, spalio, 19 d. pąs, Gry
bauskaitę.

Lipas Surdokas

J Dunčia, kun. A. Babonas ir G. Damušytė skaito maldą Detroito moks- 
Nuotrauka J. Urbono

Kennebunkporto moksl. ateitininkų stovyklos užbaigiamasis posėdis.
Nuotr. R. Juzaičio

FORUM
ProiJiicėd tiy ANTHdfof j. RUDIS

tai bus dėka ne jiem pristatytos 
susirinkimų programos, bet jų 
gilių įsitikinimų, tėvų auklėjimo, 
karštos kavos ar kelių linksmų 
šypsenų.

Svarbiausiojo paskutinio susi
rinkimo punktas buvo draugo
vės narių siūloma centro valdy
bai metinė tema. Joje cv-bai siū
loma šiuos metus paskelbti sus- 
vienijimo metais. Tas konkretus 
“Ateitininkų susivienijimas” vyk
tų penkiose plotmėse, apimant 
viską nuo individo iki bendruo
menės. Susivienijimas prasidėtų:

1.) Paskirose draugovėse 
Studentai su vienas kitu pasi

dalintų ateitininkiškąja dvasia, 
palaikytų su naujais nariais sti
prius ryšius. Programų ruošime 
siūloma daugiau savarankišku
mo, kad patys nariai suruoštų 
paskaitas arba apsiimtų kokį jiem 
asmeniškai įdomų darbą atlikti. 
Tokiu būdu mūsų tarpe ryšiai

lymų, o vyresniesiems atnešti 
jaunų jėgų ir pasiryžimų.

4. ) Per Ateitininkijos praeitį
Giliau įsisąmoninę dabartį sa

vo dvasioje - stiprybėje galime 
žvelgti į kitų pasisakymus, orga
nizacijos, tautos ir krikščionybės 
klausimus. Tvirti pagrindai ide
ologijoje parems ir paskatins to
limesnę veiklą.

5. ) Lietuvių bendruomenėje
Turime progos prisidėti prie ki

tais metais įvykstančio ateit, kon
greso Chicagoje ir pasiruošti 
1972 -jų metų Jaunimo kongre
sui.

Pačioje metinėje temoje yra 
pilniau išvardinta visa eilė prak
tiškų darbų. Apie dvasią, tikybą 
ar šeimą, bet kokiame kontekste, 
visai nebuvo užsiminta, tuo tar
pu stovykloje tiek daug tos krikš
čioniškos ir lietuviškos dvasios 
buvo. Stovykloje tų praktiškų 
darbų norėjome, dabar įgyvendin 
kime juos toje dvasioje.

M. Smilgaitė

SAS SUVAŽIAVIMAS

SAS suvažiavimas vyks Dai
navoje nuo penktadienio, spalio 
31 d., iki sekmadienio, lapkri
čio, 2 d. Registracija prasideda 
6 v. v. ir tęsiasi iki 11 v.v. Re
gistracijos mokestis 2 dol., Suva
žiavimo mokestis 10 dol.

Suvažiavimui numatyta sekan
ti programa. Penktadienį vakare 
registracija, kavinė, vidurnakti
nės Mišios ir susikaupimas.

Šeštadienį 10 v. r. suvažiavimo 
atidarymas, SAS valdybos, revi
zijos komisijos ir draugovių pra
nešimai, rezoliucijų bei nuta
rimų siūlymai ir Eligijaus Sužie
dėlio paskaita. Po vakarienės sa
vos kūrybos vakaras. Sekrrfadie- 
nį rezoliucijų balsavimai, SAS

sustiprėtų ir pasiliktų tas katali-valdybos ririkimai ir iškilmingas

i Visi sporto laimėjimai buvo rūpestingai registruojami Kennebunkporto
moksl. ateitininkų stovykloje. Nuotr. Rimo Juzaičio

kiškas šeimyniškumas, kurio 
vis dar pasigendame...

2) Tarp draugovių 
Turėdami tą dvasią (kaip ga

lima perduoti kitiem., ko pats ne
turi?), draugovės gali palaikyti 
tampresnius santykius su kitų 
miestų draugovėmis. Tai galimą 
ątsiekti bendrąi ruošiant susi
rinkimus, iškyląs,, kursus. Drau
govė turėtų rūpintis lietuviais stu 
.{įęntąįs,... gyYąnąngU^:-jtplj^ii-wįj|. 
lietuviškų kultūros centrų, juos 
kviečiant į parengimus ir susirin
kimus. Su užsienio nariais turė
tų būti susirašinėjamą, minti
mis pasidalinama.

suvažiavimo uždarymas.
Užsiregistruoti prieš suva

žiavimą siųskite 2 dol. Anta
nui Razgaičiui 1276 Eastwood 
Avė. Mayfield Hts., Ohio 44124. 
Norintieji pasireikšti savos kūry
bos vakare, kreipkitės į Elenutę 
Bradūnaitę 6515 So. Rockwell 
Avė, Chicago,^ Illįųųis , 60629. 
Telefonas: <312) .776-9275.

Į suvažiavimą kviečiama AF 
valdybą--
Mas centro valdyba, buvusieji
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5.00 2.00
4.50 1.75
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• Redakcija straipsnius tai- 
s so savo nuožiūra. Nesuaau- 
5 dotų straipsnių nesaugo, juoa 
= grąžina tik iš anksto susita- 
= rus. Redakcija už skelbimų 
5 turinj neatsako. Skelbimų 
5 kainos prisiunčiamos gavus 
S prašymus.

• Redakcija dirba kasdien s 
8:30 — 4:30, šeštadieniais. 2 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas- j 
dien 8:30 — 4:30, šeštadie- = 
niais — 8:30__ 12:00.
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dens spalvų, lapų ir žiedų har
monijos. Vakarienė lietuviška, 
šilta, garuojanti, močiutės skony
je pagaminta ir dviejų žavių 
merginų paservuota. O kas nele
pino skonio prof. B. Vitkaus “su
medžiotais” tortais. Juos iškepė 
ar paaukojo F. Mackevičienė, 
M. Sirutytė, V. Šklerienė, P. Spe 
tyla ir pats prof. Vitkus už ką at- 
kai sepdr. visiems nuoširdžiai 
dėkoja.

Meninė dalis nuoširdi, švelni, 
grausmingos tik “Katutės”. Skam 
ba Ramūno gitara, žavi, jo bal
sas ir Laimos daina. Apie moti-

(Nukelta į 5 pusi.)

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street

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

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-8358 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas
J. MIGLINAS 

Krautuvė Marąuette Pke. 
2346 W. 69th Street 776-1486 

Namų tei. — PB 6-1063

SIUNTINIAI Į LIETUVA
i ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, BĮ. 60632. TeL VA 7-5080

SIUNTINIAI į LIETUVA
COSMOS EXPR®SS 

2501 W. 6» St. Tel. WA 5-2787
2008 W. 00 St. 
3333 S. Halsted

Tel. WA 5-2787 
Tel. 254-3320

Didelis įvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams.

E. ir V. Žukauskai

DE PROFUNDIS
Kantata

Muzika Vlado Jakubėno, ž odžiai 
Bernardo Brazdžionio. Gaidos miš
riam chorui su fortepiono ar var
gonų pritarimu. Kūrinys išleistas 
Stasio Šalkausko 25 metų mirties 
sukakčiai paminėti. Kaina $1.00, 
gaunama DRAUGE. Illinois gyven
tojai prašomi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

Premijuotoji 
BRONIAUS ZUMERIO knyga

Dabarties sutemose ‘
yra intelektualiai ir kartu papras
tai parašytas veikalas. Knygos 
įvade Aloyzas Baronas rašo: “Kny
ga bus miela skaityti kiekvienam, 
kuriam pabosta nuolatinis skubėji
mas, nuolatiniai pokalbiai apie me
džiagą ir įtempimas siekiant vis 
didesnio užsitikrinimo žemėje.

Aplankas P. Jurkaus, 188 psl., 
kaina 2.50 dol. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas. Galima įsigyti 
“Drauge“ asmeniškai ar paštu.
'Utnols State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčių.

SĄMOKSLAS
romanas

VYTAUTAS VOLERTAS 
Septynioliktąją "Draugo” pre

miją gavusi knyga, kuri savo te
ma skiriasi nuo visų kitų iki šiol 
tremtyje išleistų veikalų. Trys 
pagrindiniai veikėjai —vokietis, 
amerikietis ir lietuvis — likimo 
suvesti, kiekvienas savaip su
pranta, vertina ir eina per kar
taissunkų; "o kartais riet juokin

3.) Ateitininkų Sąjungoje 
Mes studentai dar nesame tiek

atitolę nuo moksleivio amžiaus, 
kad negalėtume būti jiems pa
vyzdžiais (svarbiau gal - drau
gais) , jiems žengiant į tas “ne
tvirtas” mokslo ir gyvenimo ša
kas. Tuo pačiu metu, mes slen
kame vis arčiau sendraugių ir gi
liau suprantame jų pergyveni
mus. Galime dirbti kartu, skatin
dami jaunesniųjų veiklą, duo
dant patirties ir rimtesnių pasiū-

MAS centro valdyba, buvusieji 
vusieji ar busimieji dvasios va 
dai, “Ateities” redakcija, vasaros 
stovyklos vadovybė ir Visi SĄS 
nariai bei kandidatai. Tikimės, 
kad visi atvažiavusieji pilnai dą 
lyvaus suvažiavimo programoje.

SAS Valdyba

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plaunami ir vaškuojame visų 
rflšlų grindis

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168 
illiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil*

gą gyvenimą.
Ryškūs charakteriai, netikėtos 

situacijos ir žodinga kalba iš kar
to patraukia skaitytoją ir todėl 
jis knygą padės tik užvertęs pas
kutinį jos lapą.

Gaunama DRAUGE, kaina 
$3.50.

AT-KŲ SENDR. RUDENS 
BALIUS

Jis jau praeityje... Tačiau ne vie
nas ten buvęs dar gyvenąs to 
malonaus vakaro įspūdžiais. Salė 
jauki, stalai puikiai padengti. 
Sigutės ir Audronės darytos gė
lių puokštės žavios - pilnos ru-

DAŽYMAS
PIGIAI DA2AU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. RUDIS — TeL CL 4-1050

Illinois gyventojai turi pridė
ti prie knygos kainos 5 proę. mo
kesčiams.

PLATINKITE “DRAUGĄ”.

DOVANA KALĖDŲ PROGA

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienani, kas ji užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.

Puiki ir prasminga, primenanti mūsų tautos didingą praeitį Kalėdų piro- 
ga dovana yra sidabrinis medalis, išleistas Lietuvių Fondo Lietuvos valsty
bės 50 metų atkūrimo sukakčiai paminėti, Mędalj galima gauti LF būstinėje 
6643 S. Maplewood Avė., Chicagą, III. 60629, telef. 778-2858. Kaina: me
dalis su dėžute $12.50, be dėžutės $10.00.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIII

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus
dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.

Šį šeštad., spalio 18d.programos metu kalbės: 
GEDIMINAS KIJAUSKAS, SJ.,

Tėvų Jėzuitų Provincijolas,

dr, JONAS KUBILIUS, SJ,,
Tėvu lėaurtų Ch

teismo Ccr4ic statyte lordo

PRAEITIS — DABARTIS — ATEITIS

*

Šių metų rugsėjo 28 d. suėjo 400 metų, kai Tė
vai Jėzuitai Lietuvoje įkūrė pirmąją aukštesniąją mo
kyklą - akademiją ir pradėjo šiame krašte savo veiklą.

Šiuo metu Tęvai Jėzuitai dirba 5 kraštuose, akty
viai veikdami ir mūsų visrmmerriimame bei k’iltūri
*•13***re gwemms.

Šeštadieniais 
8-9 v.v. 
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Jaunyste it senatve

LIETUVIŠKOJE VEIKLOJE
Rimties valandėlei

KAS ATNAUJINS PASAULJP
Dažnai perdėtai pabrėžia

mas reikalas atiduoti visos mū 
sų veiklos vairą jauniesiems. 
Bet taip pat dažnai iki užsi
spyrimo vyresnieji nori likti 
vadovaujamose vietose, tartum 
jie niekada nepavargtų. Tuo 
tarpu kasmet vis retėja eilės 
tų, kurie dar pačiam amžiaus 
brandume prieš dvidešimt pen
kerius metus paliko tėvynę ar
ba šiame krašte reiškėsi visu 
pajėgumu. Dėlto reikia vyres
niesiems dairytis j jaunesnius 
ir juos sąmoningai įjungti lietu 
viškon veiklon, o jaunesnie
siems reikia ruoštis tą veiklą 
pratęsti ir pagyvinti.

Kartų skirtumas buvo ir bus, 
bet darbai ir tautos tikslai 
į tą reikalą neatsižvelgia. Pa
galiau ir tas skirtumas labai 
sąlygotas, nes ne tas jaunas, 
kuris yra jaunesnis kad ir po
ra dešimtmečių už seną, bet 
tas, kuris pajėgia savo fizi
nes ir dvasines jėgas panaudo
ti bendram reikalui. Kai kada 
gali gerai visuomeninį ar poli
tinį darbą tikra prasme dirbti 
jaunas, nepasiekęs dar net tris 
dešimties metų, bet dažniau
siai reikia tinkamo subrendi
mo, visuomeninio darbo pamė
gimo, bendroje veikloje įgudi
mo ir sugebėjimo mažesnėje 
ar didesnėje organizacijoje im 
tas atitinkamo uždavinio. Ka
dangi niekas negimė mokėda
mas net ir visuomeninį darbą 
dirbti, tai reikia jaunesniuosius 
pamažu rengti ,kad jie laiku 
įsijungtų ir įaugtų į lietuviš
kus rūpesčius. Tik iš tokių ga
lima tikėtis tinkamų visuome
nininkų, laisvės bylos gynėjų 
ir net vadų.

Iš tikrųjų lietuviška veikla 
yra tokia plati, kad čia nėra 
nei senų, nei jaunų, o tik to
kie, kurie gali arba negali dirb 
ti. Ir reiktų žvelgti ne tiek į 
amžių, kiek į sugebėjimus dirb 
ti bendrą darbą ir panaudoti 
naujas priemones. Reiktų pa
brėžti ne jaunystę, nes ta jau
nystė daugeliui yra seniai pra
bėgusi, bet naujas jėgas, ku
rios ateina lietuviškon veiklon.

*
Organizacinėje tvarkoje pir

masis rūpestis yra paruošti 
tinkamų vadovų visoms lietu
viškos veiklos sritims. Mes ne
galime tikėtis nei greito lais
vės atgavimo, nei atsižadėti 
tautinės sąmonės ugdymo iš- 
eiviškose sąlygose. O su kiek
viena jaunesne karta ateina ir 
pasikeitimai gyvenamoje ap
linkoje ir lietuviškoje sąmonė
je .subrandintoje skirtingose 
sąlygose. Užtat reikia žiūrėti 
į tokią tikrovę, kokia ji yra, 
ir pasiruošti savo tikslams 
siekti naujų vadų.

Tačiau negalima kalbėti tik 
apie jaunąją kartą, kai ji nėra 
jaunoji, o jau vidurinioji ar 
net vyresnioji. Po dvidešimt 
penkerių metų sąlygos pasi
keitė tiek mūsų laisvės kovos 
priemonėmis, tiek švietimo sis
tema, tiek visuomeninio dar
bo aplinka, tiek ir žmonių su
dėtimi. Nors jaunesnioji kar
ta gyvena ne taip apjungta 
erdve ir išeiviškomis aplinky
bėmis, nors ji dažnai pasiskirs 
to į priemiesčius ir tolimesnius 
miestus, bet gali ir turi atlik
ti neatliktus uždavinius, turi 
pratęsti savo pranokėjų nu

Spaudoj ir gyvenime

NE PLŪDIMOSI, O KŪRYBOS!
Spaudos bendradarbiams patar

tina daugiau Įsigilinti į tas pasta
bas, kurias rašytojas H. Nagys iš
reiškė savo redaguojamos “Nepri
klausomos Lietuvos” 39 nr. veda
majame:

“Gausu redakcijose rašinių, kur 
velėjamas kailis to ar ano asmeni
ško priešo, tos ar kitokios frakci
jos, bet tokių, kuriais visi skaity
tojai domėtųsi, trūksta. Juk laikraš
čiai nėra leidžiami tik dėl to, kad 
kurios nors kolonijos plepalus ir rie

mintus kelius. O kad tai pada
rytų, reikia jaunesniuosius 
pratinti pilna atsakomybe ir į- 
žvalgiu tikrovės pažinimu im
tis lietuviškos veiklos, joje 
dirbti, jai vadovauti. Tai už
davinys ne tik retėjančios vy
resniosios kartos, daugelį de
šimtmečių gyvenusios šiame 
krašte ar laisvės troškimus iš- 
sinešusios iš pavergtos tėvy
nės, bet ir tų jau subrendusių 
bei gyvenimo apvaldymui pa
siruošusių kartų, kurias va
diname jaunąja karta.

Viena tektų prisiminti vie
niems ir kitiems, kad naujoji 
lietuvių išeivijos karta ieško 
naujų veiklos priemonių ir vy
resnioji karta turi tą teisę jai 
pripažinti. Negalima ją jau su
vesti į tuos pačius rėmus, ku
rie tiko vyresniajai kartai, — 
partinius, grupinius, sociali
nius, — bet reikia palikti pa
sirinkimo laisvę, kad naujais 
būdais ir priemonėmis galėtų 
siekti tų pačių tikslų.

*
Norint labiau apjungti visas 

išeivijos kartas lietuviškoj vei
kloj, reikia prisiminti pagrin
dinę taisyklę, kad senatvė nė
ra nusikaitimas, o jaunystė 
nėra nuopelnas. Vyresnieji at
liko viską, kas jų jėgoms ir 
pasiruošimui buvo prieinama. 
Galima sakyti, kad jie atliko 
net daugiau, negu jų jėgomis 
buvo galima atlikti. Jaunesnie
siems reikia tik pasekti jų au
kos pavyzdžiu, jų patriotizmu 
ir meile savo paliktai tėvynei 
ar tam kraštui, kurio jie nie
kada nebuvo matę. Jaunesnieji 
tik turi panaudoti dabarčiai rei 
kalingas priemones, kad jų 
balsas būtų išgirstas politiko
je, kultūroje, savo tautos var
dą ir skriaudas pristatant sve
timiesiems.

Vieno reikia, kaip ankstyvos 
niems lietuviškos visuomenės 
vadams, taip ir jaunesniesiems 
— tai nuoširdumo savo tautie
čių atžvilgiu, tikro takto .su
gebant pagerbti, kas pagarbos 
privalo, ir įvertinti atliktus 
darbus, kuriems įvertinimo rei 
kia. Tiek vieniems, tiek ki
tiems reiktų išvengti vadina
mo triumfalizmo, kad viskas 
yra gerai ir kad nieko geriau 
jau padaryti negalima, kad pa 
keisti nieko nereikia ir net ne
galima, nes tik tas kelias, ku
riuo iki šiol einama, yra tin
kamiausias. Tikrovės pažini
mas gal pagelbėtų vyresnie
siems ir jaunesniesiems įžval
giau pamatyti, kas šiuo metu 
reikia padaryti, pasinaudojant 
ar bent išbandant naujas prie
mones, iškeliančias lietuviškus 
reikalus ir laisvės bylą kiton 
plotmėn. Klaidų gali padaryti 
jaunesnieji, kaip jų yra pa
darę ir vyresnieji, bet klaidos 
neturi atgrasyti nuo darbo.

Nors jau kai kur į lietuviš
ką darbą yra įsijungę ir jau
nesnieji, bet visur reikia dau
giau. Reiktų laukti ateinant 
platesniu mastu tos kartos, 
kuri subrendo išeivijoje, kuri 
labai akivaizdžiai matė ir mato 
lietuviškus reikalus, ši karta 
turi pradėti aktyvų darbą, ne 
atstumdama vyresniuosius, 
bet įsijungdama į bendrą veik
lą ir užtikrindama tai veiklai 
natūralų tęstinumą, kol mūsų 
gyvenimas tos veiklos bus rei
kalingas. Pr. Gr.

tenas iškeltų viešumon. Niekam 
neįdomu, iš tiesų, kodėl ir ką Pi
lypas padarė Petrui, be pačio Pi
lypo ir Petro. Taip suprasta spau
dos laisvė tėra nesusipratimas. Mum 
būtų žymiai įdomiau sulaukti
straipsnių, kurie paliečia plačiau vi 
sas mūsų kultūrines ir tautines 
problemas. Bet tokių bendradarbių 
reikia ieškoti su žiburiu ir paga 
liau dažnai tenka jų maldaute mal
dauti, kad pąrašytų bent kelias ei- 
itites. ^Nežiūrittt to, kaip tik iž to-

KOMUNISTAI DARKO ŽEMĘ
Dideli žemės plotai nenaudojami 

JURGIS VĖTRAKomunistų partija žemę nu
savino. Nusavintą žemę tvarko 
valstybė, jos įstaigos, bet ne 
liaudis, kuriai neva žemė pri
klauso.

Iki šio meto dėta pastangų 
žemę nusausinti, tręšti, sėjomai
ną gerinti. Tuo pat metu di
deli žemės plotai yra apleisti, 
o įvairios valdinės įstaigos rū
pinasi ne žemėtvarka, bet že- 
mėdarka.

Apleisti plotai

A. Dikčius, žemės ūkio mi
nisterijos pareigūnas, reikalau
ja žemei didesnės pagarbos (Tie 
sa, IX.6, Ns 207):

“Skaičiai paslepia ir tuos ū- 
kius, kur vis dar nėra reikia
mos pagarbos žemei. Juk tebė
ra nemaža akmenuotų, krūmin- 
gų laukų, o kai kur matosi net 
gi dirvonuojančių ariamos plo
tų. Taip yra Trakų rajono Til
tų kolūkyje, Utenos rajono “Ą- 
žuolo”, Skuodo rajono “Leni
no keliu”, Skliaustės ir Užluo- 
bės kolūkiuose. Panašių pavyz
džių rasime ir Akmenės, Kretin 
gos, Plungės, Šilutės bei kitų 
rajonų ūkiuose.

Tiesiant naujus kelius ar re
konstruojant vingiuotus, likę 
nereikalingi senų kelių ruožai 
turi būti sunaikinti ir sutvar
kyti taip, kad tiktų žemdirbys-

kių apsišvietusių sulaukiame dau
giausia kritikos, kad laikraštis esąs 
žemo lygio ir neįdomus. Iš kitos 
pusės, jei laikraštyje pasirodo ko
kie rimtesni rašiniai ir vėl sulau
kiame atsiliepimų iš, taip vadina
mos liaudies, kad stilius peraukštas 
ir ne viską galima suprasti. Kai 
spausdinama kasdienė kronika, inte 
lektualai rauko nosį — kodėl rašo
ma apie to ar kito slogas ir nulauž- 
tą koją, nes, tai esą plokštūs ir nie
kam neįdomūs faktai. O kai tokių 
plokščių žinelių nėra, vėl verkia 
tie, apie kurių giminę ar slogą laik
raštis nepainformavo plačiąją visuo
menę. Tad.atsirandame prie kūjo ir 
priekalo ir užburtame rate: šviesie
ji nerašo todėl, kad laikraštis per- 
tamsus, o laikraštis dėl to pertam- 
sus, kad šviesieji nerašo. Arba: kai 
šviesuomenei laikraštis priimtinas, 
jis jau nebepriimtinas (nes nebeį
kandamas) eiliniams skaitytojams. 
Įvairūs mūsų laikraščiai yra bandę 
tą problemą išspręsti, bet nelabai 
sėkmingai. Viena tačiau aišku — jei 
skaitytojai patys laikraščio neremia 
rašiniais, jis tampa tiktai redakto
rių laikraščiu. Redaktoriai betgi 
laikraščių sau tikrai nespausdina. 
Laikraščiai iš esmės, yra spausdina
mi skaitytojams ir tik tokie jie tu
ri kokią nors prasmę.”

Pasakyta daug tiesos.
J. Daug.

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENE RASA
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Susirinkimas tuo tarpu pradėjo svarstyti Lietuvos 
daktarų rėmimo klausimą, kurį iškėlė vienas iš dakta
rų, neseniai kalbėjęs su iš Lietuvos atvykusiu kolega. 
Atrodė, kad išvados prieiti nebus taip lengva, nes salė 
suūžė skirtingomis nuomonėmis.

— Remdami daktarus, remsime ir ligonines, kurio
se jie dirba. Ligoninės gi yra valdžios institucijos, ko
munistinės valdžios, prieš kurią kovojame, — nesuti
ko vienas.-

— Bet tose ligoninėse gydomi lietuviai. Negi tams
ta nenorėtum padėti lietuviui? — užklausė kitas.

— Jei jis komunistas, nei — griežtai atsakė pirma
sis.

— Tegul ir komunistas, svarbu kad tikras lietu
vis, ne koks parsidavėlis, — įsiterpė naujas balsas.

Susirinkimas įsisiūbavo. Atsirado dvi grupės, ku
rioms, atrodė, bus neįmanoma susikalbėti. Kai kas net 
taip įsikarščiavo, kad pradėjo pulti atskirus asmenis ir 
užmiršo reikalo esmę. Pirmininkas prašė tvarkos, tylos, 
bet niekas neklausė.

Auksė jautė, kaip joje kunkuliuoja kraujas, kaip 
pamažu kyla pyktis prieš tuos, kurie, užsidarę siaurame 
savo įsitikinimų akiratyje, nesugeba ar nenori eiti į jo
kius kompromisus. Gailestingumo reikalingus jie pripa
žino tik savo pažiūrų žmones ir nevertino žmogaus 
kaip žmogaus. Ji norėjo atsistoti ir papasakoti apie 
skurdą, kurį matė, kuris sunaikino visus principus ir 
žmogų pavertė tik duonos kąsnio, geresnio -guolio, •šil

tei. Deja, dažnai seni keliai pa
liekami.

Kolūkių bei tarybinių ūkių 
laukuose dažnas vaizdas, kai 
dėl išmuštos ant kelio duobės 
mašinos suko į šalį per pasė
lius, pievas. O juk tiek nedaug 
tereikėtų iškasti keleto metrų 
grioviuką užpilti duobę žvyru”. 
Sklypininkų 'ganyklos ir pievos

Žemdirbiai, sklypininkai vis 
dar tebevargsta. Nors jiems že
mė “priklauso”, bet jų gyvulių 
ganiava ir pievų paskirstymas 
iki šio meto dar nesutvarkytas:

“Nė visuose ūkiuose tinka
mai atmatuoti kolūkiečių so
dybiniai sklypai, o dar dažniau 
ir pamatavus kaip reikiant ne
paženklinami. Traktorininkai ar 
darni laukus, prie sodybų palie
ka po kelis ar keliolika arų dir
vonuojančių plotų. Maža teduo
da naudos jie ir kolūkiečiams. 
Tokiuose dirvonėliuose dažniau
siai ganosi kolūkiečių gyvuliai, 
bet ganykla čia laibai prasta. Iš 
vis kolūkiečių nuosavų gyvulių 
ganiava iki šiol daug kur buvo 
nesutvarkyta. Žmonės rišo kar
ves pakelėse, pagrioviuose, jas 
bevedžiodami numindydavo ar 
nuganydavo visuomeninius pa
sėlius. Ganyklomis nuosaviems 
gyvuliams ūkiai nesirūpino. Net 
ir žiemai pašaro kolūkiečiams 
leisdavo pasišienauti tik liepos 
ar rugpiūčio mėnesiais. Supran
tama, iš tokio šieno maža tėra 
naudos.

Lietuvos respublikos ministrų 
taryba rekomendavo ūkiams šie 
naujamas pievas ir ganyklas 
nuosaviems gyvuliams skirti il
gesniam laikui. Kiekvienai kol
ūkiečių ar darbininkų šeimai to
kios pievos ir ganyklos turėtų 
būti atmatuotos ir paženklintos, 
kad jas būtų galima nusausinti, 
apvalyti nuo krūm , patręšti 
bei kitais būdais pagerinti. Tam 
reikalui pirmiausia reikėtų pa
rinkti tarp dirvų, kelių bei grio
vių esančias pievas, kurių ne
galima šienauti mechanizuotai. 
Projektuojant ganyklas, vienai 
karvei vidutiniškai skaičiuoja
ma 50 arų. Bet geresnėje pie
voje ganyklų gali būti skirta 
mažiau, o blogesnėje — dau
giau”.

Vienas stato, kitas griauna
Žemės naudojimo reikalus 

sprendžia ministeriu taryba ar 
vykdomieji komitetai. Dažnai 
valdinės įstaigos nesilaiko jo
kios teisinės tvarkos žemei per
leisti.

A. Dikčius pateikia eilę pa
vyzdžių komunistų partijos įstai

gų žemėdarkai aptarti:
“Draudžiama pradėti naudo

tis skirtu sklypu, kol atitinka
mos žemėtvarkos įstaigos nu
statys šio sklypo ribų vietoje 
ir kol bus išduotas dokumentas, 
suteikiantis teisę naudotis žeme. 
Toks yra teisinis nuostatas, o 
kaip jo laikosi kai kurios mūsų 
įmonės ir įstaigos?

Daugų žuvininkystės ūkiui iš 
Trakų rajono Dusmenų kolūkio 
numatoma perduoti apie 80 hek 
tarų žemės. Nors žemės skyri
mo projektas dar tik ruošiamas, 
Kauno hidrotechnikos statybos 
kolona kolūkio žemėje jau ker
ta mišką, kasa griovius, išva
žinėjo pievas ir pasėlius.

Žemdirbystės instituto Vokės 
filialo eksperimentinio ūkio že
mėje Vilniaus buitinės chemi
jos gamykla “Spindulys”, ne
laukdama kol žemė jai bus pa
skirta nustatyta tvarka, sava
vališkai pradėjo geležinkelio ša
kos statybos darbus. Taip bu
vo sunaikinta nemaža ūkio pa
sėlių.

Automobilių transporto ir 
plentų ministerijos Telšių kelių 
statybos valdyba, neturėdama 
žemės paskyrimo dokumentų, 
pradėjo kelio Plungė - Seda re
konstravimo darbus, užimdama 
iš kelių ūkių 54.5 hektaro že
mės, iš to Skaičiaus 40.3 hek
taro žemės ūkio naudmenų... Ke 
lio trasoje be vyriausybės lei
dimo buvo nukelti piliečių tro
besiai, sugadintas drenažas ir 
padaryta kitų nuostolių.

IŠį sąrašą būtų galima tęsti, 
bet ir iš to jau aišku, kiek daug 
žalos žemės ūkiui daro, švelniai 
tariant, pernelyg laisvas kai ku
rių atsakingų žmonių elgesyr 
su žeme”.

Žemė “priklauso” liaudžiai 
bet žemdirbiai tesinaudoja akly 
peliais, kurie netinkami dva 
rams.

Valdinės įstaigos ne tik blo

Vysk. Fulton Sheen pasitraukė iš Rochesterio vyskupo pareigų. Vys
kupiją valdyti po jo perėmė Msgr. Hogan, kurį diecezijos vyskupai 
buvo pasirinkę.

tesnio rūbo ieškančia būtybe, nustojusia savo visų kil
nių žmogiškų ypatybių. Pirma žmogų reikia gelbėti ir 
tik tada stengtis jo dvasinį pasaulį atstatyti.

— Ponai, — buvo girdėti skardus balsas iš kampo, 
ir Auksė pamatė Vytautą. Ji pajuto, kaip jos veidai užsi
liepsnojo, lyg jis čia buvo tik dėl jos. — Ponai, — jis 
pakartojo ir triukšmas pamažu pradėjo rimti. — Leis
kit man iškelti vieną mintį. Man atrodo, kad mes šią 
problemą ne taip sprendžiam. Būtų neįmanoma remti 
Lietuvos daktarus, siųsti vaistus, instrumentus ir litera
tūrą ir reikalauti, kad ta pagalba pasinaudotų tik lietu
viai ir dargi mūsų pažiūrų, tikėjimo, nusistatymo ir pa
našiai. Tarp visų tų žmonių, žinoma, atsiras ir komu
nistų, išdavikų ir rusų. Bet vien todėl, kad nepagytų vie
nas iš jų, neturėtumėm smerkti mirtin dešimties lie
tuvių. Net sakyčiau, tarp dešimties rusų išgelbėję vie
ną lietuvį ir tai padarytumėm gerą darbą. Mes turime 
žiūrėti iš žmogiškumo taško, kitaip visos šitos draugi
jos tikslai man neaiškūs. Žinom, kad didžiuma Lietuvoje 
gyvenančių yra lietuviai ir vargsta priespaudą todėl, 
kad neišbėgo taip, kaip mes išbėgom. Ne todėl, kad 
jie kitokie nei mes, bet todėl, kad jų dalia kitokia nei 
mūsų. Klausimas, ar mes norim jiems padėti, ar jaučiam 
pareigą Jiems padėti? Ir kokia kaina? Ar norim gelbė
ti tautą, kokia ji yra šiuo metu, ar norim gelbėti tik 
tokią, kokia mums priimtina? Aš balsuoju už savo tau
tietį, nepaisant koks jis yra, neatsižvelgiant, kad, jį 
gelbėdamas, išgelbėsiu gal vieną kitą rusą. Ir rusas pa
galiau yra žmogus. Ir jis pats gal nuskriaustas. Net 
sužeisto šuns gailimės ir neklausiam, ar jis kam įkan
do. Ir neapykanta turi turėti ribas, ypač, jei ji taiko
ma ten, kur ne vieta. O šitoje gailestingumo draugi
joje jai ne vieta.

Auksė sėdėjo išdidi, lyg tuos žodžius ji pati būtų 
ištąnisi. Vytauto galvojimas buvo jai ne tik supranta- 
mfcs, “bet kaip balzamas, veikiantis jos pakrikusius ner

šv. Jonas Krikštytojas pra
nešė savo laiko žmonėms apie 
Kristaus buvimą jų tarpe jau 
trisdešimt metų: “Tarp jūsų 
stovi tas, kurio jūs nepažįsta
te”. Arba štai Kristaus žodžiai, 
kuriais jis papeikė apaštalus už 
širdies kietumą po to, kai buvo 
gyvenęs kartu su jais trejus 
metus ir tiek daug stebuklų pa
daręs: “Taip ilgai buvau su ju
mis, o jūs dar manęs nepažįs
tate”. Dėl to prancūzas mąsty
tojas Louis Evely taikliai paste
bi, kad mes visi jaučiame, jog 
Kristus tuo laiku ir mus matė. 
Dievas visada gyvena žmonių 
tarpe. “Aš visada esu su jumis”. 
Ir Dievas visada tas pats — my
lintis, kantrus. Jis pasisiūlo, pa
šaukia, pakviečia. Kaip dažnai 
žmogus apsimeta, kad jis negir
di Dievo balso, pamiršta jo tva- 
riniją, atiduodamas visą pagar
bą medžiagai, nors toji pati ma
terija neabejotinai pabrėžia, 
kad yra aukštesnė Būtybė už 
ją pačią.

Kaip Kristų atpažinti? Kodėl 
Jis prie savęs patraukia? Kaip 
Užmegzti su Kristum asmeniš
ką ryšį? Klausantis jo atvira 
širdimi, įdėmiai, nuolankiai, nu
siteikus jo žodį priimti. Priar
tėjus prie Kūrėjo, tvarinys tą 
momentą stipriai išgyvena. Iš
girdę jo žodį, Dievo žmonės pa- 
juntą didelį džiaugsmą ir dva
sinį pasitenkinimą.

“Akis, — pasakė vienas dide
lis rašytojas, — yra žavinčio 
grožio Dievo dovana; bet ji ne
įveda į proto pasaulį. Protas 
yra tūkstantį kartų didesnė do
vana; jis turi aukščiausio skaid 
rio intuiciją; bet jis neįveda į 
malonės pasaulį. Tikėjimas yra 
Dievo dovana: jis tobulina mu
myse gamtos ir proto pasaulio 
pažinimą ir, pagaudamas mus 
aukščiau, leidžia įžengti į ma-

-;ai žemę tvarko, bet užgrobu
sios naikina pasėlius.

Tokia pagarba naudojasi Lie- 
uvos žemė sovietinėje santvar

koje.

vus, kaip kelrodis jos norui dirbti ir būti naudingai sa
vo tautai. Ji pasiryžo aktyviai įsijungti į draugijos veik 
lą ir padėti organizuoti medicinišką pagalbą Lietuvai

Susirinkimas baigėsi tik po ilgų ir karštų ginčų. Ir 
čia buvo sudaryta komisija, kuriai pavesta ištirti kon
krečias galimybes numatytai paramai. Komisijon buvo 
išrinktas ir Vytautas.

Auksė laukė jo prie durų. Vytautas nenustebo ją 
pamatęs, nes, kaip ir ji, žinojo, kad vieną dieną Susitiks. 
Tai buvo neišvengiama po to, kai persikėlė į Gibsoną, 
kur atidarė savo kabinetą ir kuris buvo taip netoli 
Chicagos. Jie nebeslėpė savo pasitenkinimo vienas kito 
artumu ir kalbėjo kaip išsiilgę draugai. Numatomas 
bendras darbas abiem atrodė svarbus ir įdomus, o ša
lia to džiugino ir perspektyvos dažniau susitikti. Visa 
kita atrodė nesvarbu.

Auksės gyvenimas pasikeitė. Ji atgijo, įgavo nau
ją impulsą gyventi, dirbti, siekti. Johnas neklausinėjo, 
kaip ji leidžia laiką, buvo patenkintas jos ramesnėm ir 
taikingesnėm nuotaikom, o ji nepasakojo.

Vytautas neatidėliodamas ėmėsi darbo, rašė laiš
kus draugams, kolegoms, ieškojo kelių, kaip galima bū
tų geriausiai persiųsti vaistus ir kitą medžiagą į Lietu
vą, kaip surinkti reikalingą kapitalą ir apspręsti, kam 
pagalba reikalinga, kam ne. Viskas turėjo būti atlieka
ma raštu ir Auksė pasisiūlė padėti.

Jie susitikdavo beveik kas savaitę. Aptarę reikalus 
vaikščiodavo kalbėdami ar eidavo kur užkąsti. Daž
nai svarstydavo ir tautines problemas, kuriomis Auksė 
vis daugiau domėjosi. Vytautas nepergyveno jokių svy
ravimų, visada žinojo ir jautėsi esąs lietuvis ir taip gy
veno. Jam buvo nesuprantamas Auksės atšalimas ir da
bar toks didelis susidomėjimas lietuviškais reikalais, bet 
jis stengėsi jai padėti, jaustis naudinga.

lonės pasaulį. Laimingi tie, ku
rie iš karto turi tas tris dova
nas: kurię atveria kūno akis 
ir džiaugiasi, kaip tapytojai, po
etai, menininkai, žavingomis 
gamtos grožybėmis; kurie at
veria dvasios akis ir džiaugiasi, 
kaip filosofai, matematikai, ge
ometrai, mąstytoiai, aukštesnė- 

is proto pasaulio grožybėmis; 
kurie, pagaliau atveria tikėjimo 
akis ir džiaugas.i kaip krikščio
nys, Dievo vaikai, nuolankūs
Evangelijos sūnūs, neapsako
momis malonės pasaulio grožy
bėmis. Laimingos sielos, kurios 
nėra suskeveldrintos... pilnuti
nės sielos, kurioms yra šis trejo 
pas žvilgis”.

Vargas tam, kuris savo šir
dyje neturi ko nors tolimo. Ką 
tai reiškia? Gi vargas tam, ku
ris savo širdyje nejaučia be
galinių troškimų.

Žmonės yra dviejų rūšių. Vie 
ni žiūrėdami į paveikslus, visai 
neįžiūri perspektyvos. Tai to
kie žmonės, kurie daugiau nie
ko nemato ir nenori matyti, 
kaip tik savo profesiją, savo 
patogumus, savo egoizmą.

Kiti, žiūrėdami į paveikslus, 
atskiria perspektyvą ir paveiks
lo gelmėje, jo turinyje, mato 
naujus pasaulius.

Re abejonės, ir aš pirmiausiai 
turiu rūpintis savo profesija, 
savo luomo pareigomis, šios die 
nos darbu. Turiu tobulėti, šven
tėti ne šalia, ne už savo gy
venimo, bet savo gyvenime, sa- 

kssdienio gyvenimo darbuo
se, reikaluose ir pareigose.

Tačiau už savo ribų, kaip pa
veikslo perspektyvoje, turiu ma 
tyti štai ką: Sielas, kuriose ne
gyvena Dievas; žmonių būrius, 
kurie nepažįsta ir keikia Kris
tų; minias, kurias netikrieji 
piemenys į pražūtį veda.

Ar man nepereina per širdį 
kažkoks galingas, jaudinantis 
šiurpulys, kai matau tuos aki
račius, kuriems taip reikia a- 
paštalų? Ar aš savyje nešioju 
naujo pasaulio viltį, energingą 
ryžtą būti nenumalšinamu jo 
nauj into ju?

Palaiminti, kurie trokšta tei
sybės! (Mat. 5,6). K. Baras

ŠV. VACLOVO ŠVENTE

Bohemijos globėjo šv. Vaclo
vo šventė šiemet ypatingai ilšf.al 
mingai buvo švenčiama šv. Vito 
katedroje Prahoje. Pontifikali- 
nes šv. Mišias aukojo Prahos 
arkivyskupijos administratorius 
vysk. Frantisek, pamoksle iš
keldamas šv. Vadovo reikšmę 
Čekoslovakijos gyvenimo raido
je.



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. spalio mėn. 18 d.

CLASSIFIED GUIDE
Lietuvos Kariuomenės Kūrėjui - savanoriui

A.-Į-A. PULK. PETRUI GENIUI mirus, 

mirus,
jo žmoną VILHELMINĄ, dukras LIUDĄ, NIJOLĘ ir EG
LĘ su šeimomis nuoširdžiai užjaučia

LV.S. “Ramovė
Chicagos skyrius

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išcfuom. 6 kamb. butas 1-me aukš
te. Apylinkė 95th St. ir Laflin

Tel. 239 0484
Išnuomojamas miegamas kambarys 

rūsyje, Marąuette Parke.
Tel. 925-5597

Išnuom. naujame name miegamas 
kambarys vyresnio amž. dirbančiam 
vyrui ar moteriai. Visi patogumai.

4423 S. Maplevvood Avė.
Gailestingajai seseriai

A. -f- A. VLADEI MARENHOLCIENEI 

apleidus šį pasaulį, nuoširdžiausiai užjaučia velio
nės VYRĄ, DUKRAS bei TEVELI Argentinoje ir drau

ge liūdi, netekus savo, veiklios narės.

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Agencv. 2025 W. OS PK 8-0032 

Nelaukit užsireglstruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinė dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės d81 pa
tarnavimo nemokamai.

IŠNUOM. mieg. kamb. moteriai. 
Naujai dekoruotas. Marąuette pke.

Telef. — 484-1228

Liet. Gail. Sės. S-ga
PARDAVrMUI

Parduodamas šaldytuvas 
7259 S. Campbell Avė. 

Tel. HE 4-6123

A. f A. PULK. PETRUI GENIUI 

mirus,
skausmo valandoje likusią žmoną p. V. GENIENĘ, 

dukras LIUDĄ, NIJOLĄ ir EGLĘ bei jįj šeimas giliai 

užjaučiame ir kartu liūdime.

G. Lastauskienė ir G. V. Butkiai

MISCELLANEOUS

A. -Į- A.
PROF. PRANUI RAULINAIČIUI 

mirus, mūsų mielą choro pirmininką ALGĮ, brolį JU
LIŲ, jų šeimas ir artimuosius giliai užjaučiame ir 
drauge liūdime.

Los Angeles šv. Kazimiero Parapijos 
choras

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE 

Įdedu naujus pečius lr vandens 
šildytuvus. Išvalau lr sutvarkau 
alyvos lr duju (aus) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dčl du
jų. Dirbu Chloagoje lr prie
miesčiuose.

Darbas atitekamas su lietu
višku eųžlnlngumu.

ALBINAS BANYS
4037 H S. Ana* Avė., Lyons. 
Illinois. Telef. 447-880(1.

APDRAUDŲ AGENTCRA
Namu. gyvybės, 

automobiliu, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios Išsi
mokė j imo są
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2283

A. -J- A.
Prof. Pranui Viktorui Raulinaičiui 

mirus, gili užuojauta sūnums ALGIRDUI ir JULIUI su 
šeimomis bei kartu liūdime:

DR. K. ir M. ALMINAI ir MINDAUGAS 
E. GRUODIENE SU ŠEIMA 
A. LUKŠIENE ir ALGIS 
A. ir A. ŽEMAITAIČIAI

KOSTAS BUTKUS 

TeL PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto* 
geliai. Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai

Mielam

A. -j- A.

Dr. Pranui Viktorui Raulinaičiui ; 

mirus, jo sūnus PRANĄ-ALGĮ ir JULIŲ-AZĮ su šei

momis bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir Iš toli miesto lei
dimai tr pilna apdraudė 
2047 W. 67th Plaee — WA 5-8068

i M* ’ rO* »esc»'
Monika, Bernardas ir Algis Žukauskai

l'.IJl'S

PARD A V IMU I
luiiimuiiiiiiiiiuiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiM

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

«NIHlWIUIlHimilBIUHIWH1NIIUIIIIHmHIIHIIIIIIIIUUHIIUIlllHIIIHIIIUUIIHIIIIIIIIIllllllUUIlUIIIIBe

Mielam

A. + A.
PROF. PRANUI RAULINAIČIUI 

mirus, jo sūnums ALGIUI ir JULIUI ir jų šeimoms, 
reiškia gilią užuojautą ir kartu liūdi

' Janina ir Zenonas Glodeniai

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

Kad knyga būtų prieinama didesniam lietuvių skai
čiui, kad jos j6igijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 doL įnašą

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, knvgų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na
rys privalo nupirkti.

LJETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžiąs pats save, neįstodamas į LIETUVIŠKOS. 
KNYGOS KLUBĄ

Įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai

Nedelsdami siųskite 5.00 dot ir tapkite klubo nariu.

REAL ESTATE

$17,500 — 8-jų miegamų reziden
cija. Ciceroje. apyl. 15 ir 50 Avė. 
iy2 vonios. 25x150 p. sklypas. Ply
telių virtuvė. SVOBGDA, 2184 S. 
61st St. BI 2-2162, jei neatsako 
skambinkit LA 1-7088.
2-jų butų mūrinis po 5*^ kamb. 2
maš. garažas. Apyl. 66 ir Maple- 
wood. Kreiptis į savininką

GA 5-8897
SAVININKAS EINA PENCMON. 
Puiki investavimui nuosavybė. Ber- 
wyne, apyl. Oak Park ir Cermak 
Rd. Mūr. 8 butai — 3 po 5 kamb., 
4 po 4 kamb. ir 3 kamb.Automat. 
apšildymas. 4 maš. garažas. Paja
mų $12,000 per metus. Galite per
imti $50,000 morgičių už 5*4%. 
Kaina tik $97,000. SVOBODA, 8739 
VV. 26th St. LA 1-7038 arba 
TO 3-2460

Marąuette Parke kampinis mūro 
namas, 10 visokių butų. 2 maš. gara
žas, šoninis įvažiavimas. Pajamų virš 
13,000 dol. per metus. Kaina nebran
gi. Skambinkit HE 4-2012.

Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

REAL ESTATE
REAL ESTATE

34-ta IR LITUANICA
Pelnykite pinigų lengvu būdu ir gy

venkite dailiame 6 kamb. bungalovv, 
imkite nuomas iš šalia esama gero 
3-jų butų po 6 kamb. namo. Arti Šv. 
Jurgio bažnyčios ant Lituanica Avė. 
Žema kaina $21,000. Turėsite gerą 
lengvą pragyvenimą. Kreipkitės į 
Miracle Man. Skambinkite dabar.

MICHAELS 
Tel. 254-8500

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

Tel. — HE 4-2828
Parduodamas 2-jų butų po 5’^ 

kamb. (8 mieg.) namas, Atskiri 
karštu vandeniu šildymai, “panel- 
led” ir apšildomas rūsys. Arti 87th 
ir Keeler, Chicagoje. Susitarimui 
skambinkit GA 2-5099.

STASYS SULA
% INTERCONTINENTAL R. E. 

PALMDALE, CALIFORNIA 93550

Namu tel. (213) 478-8815, West L.A
Pirkite žemę Palmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas

MIRACLE DEAL
Didelis liuksusinis 2-jų aukštų mū

ras, tikrai geresnis už naują namą. 
2 dideli 5J6 kamb. butai. Milžiniški 
salionai, 3 dvigubo dydžio miegamie
ji. Puiki virtuvė-dinette. Didelis rū
sys su dailiai įrengtu šeimos kam
bariu. 3 maš. mūro garažas, įvažiavi
mas iš gatvės. Už miesto gyvenantis 
savininkas prašo parduoti už nepa
prastai žemą kainą. $45,900. Pasi
naudokite geru pirkiniu. Kreipkitės į 
Miracle Man. Skambinkite dabar.

MICHAELS 
Tel. 254-8500

CICERO. Gražus 5 kamb. mūr. 
bungalow, labai švarus. Apyl. Cer- 
mak ir Cicero Avė. Gazu apšild. 2 
dideli mieg., 2 maš. garaž., $18,900. 
SVOBODA, 2184 So. 61st Court, 
BI 2-2102, jei neatsako, skambin
kit LA 1-7038.
ATD. SEKMAD. NUO 1 IKI 5 V.

12931 S. 85th Court 
Palos Park

KontraktoriaUs liuksusinis "ranch” 
stiliaus namas — 3 miegamieji, val
gomasis. “den”, V/2 vonios, židi
nys, 2 maš. garažas. Savininkas ap
leidžia' valstybę. Duokite pasiūly
mą,

FIRESIDE REALTY
Tel. — 585-2064

Netoli Marąuette Parko parduo
damas gerai užlaikytas 6 kambarių 
de luxe mūr. "octagon” bungalovv. 
Karštu vand. apšild., 2 ma£. gara
žas. Tuojau galima ūžianti. Skam
binkit savininkui, 787-7526.

; Tvarkingas,' teisingas’iv greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikla Notariatas. 
Daromi ir liūdijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tai ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 

NOTARY PUBUC
4250 S. Maplevvood Av„ UL 4-7450

Skelbkitės “Drauge”.

EAL ESTATE
iiiiiiiiiiimiimiiimiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES > MANAGEMENT

Memben of M.L.S.
ALEI BATAS — REALTOR

Maln office 5727 W. Uemak Rd., Cicero, DL TėL OL 6-2288 
Tarime šimtu* namų Clceroje, Bertvyne, Riverside, LaGrange Park 
ir ldtooae vakariniuose priemleaNuose. Prašome užsukti | mūsų įstaigų 
ir išsirinkti iš katalogo.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliliiiliiiiiiilllllllllllllllllll

NERIS REAL ESTATE
Perskėlė į naujas patalpa®

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

DRAUGE galima gauti vidu
tiniško formato Aušros Vartų
Marijos paliksiu, kurių karna 
tik po 25 et

Paveikslai tinkasai įrėminti,
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

WATER FRONT
McHenry Area

3 Bedroom home on 3 lots. 22 
foot living room. 24 foot family room. 
Many extras. $27,700.

MASONARY and PANELING
Brink and stone 2 bedroom ranch 

100x135 foot wooded lot. 18 foot 
panelled living room wlth fire place. 
Family rotom, bar and basement. 2 
car garage. 1 % blooks to beach. only 
$19,700.

ESSEX-COSTELLO 
REAL ESTATE

8717 W. Elm Street 
McHENRY, ILLINOIS 

AU (815) 885-7050

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

Medinis — 5 Ir 4 kamb. moderniš
ki butai. 2 auto garažas. 46 lr Talman. 
1 butą tuoj galima užimti Geras 
pirkinys.
SIMAITIS REALTY

Insurance — income Tas 
Notary PubUc

2787 W. 43rd St — CL 4-2890

NAMŲ PIRKIMAS _
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Avė. — PR 8-2233
RUDENIOP BE NAMŲ!

4 butų mūras. Gazu šildymas. Mū
ro garažas. Pelningas $62,000.

Štai 4 butu pulkus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. ir 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. 3 auto 
mūro garažaa $40,900.

Jauki taverna, a namai, geros pa
jamos Brighton pke. Apie $12,000.00 
(makštį.

Mūr. buugalow Miiriuettf pke. 
Naujas gazu šildymas. Garažas. 
$18,200.

Pajamų mūras ant kampo. 2 bu- 
tal. 6 lr 8 kamb. 2 auto garažaa. 
Naujas šildymas. Negilus belsmentas. 
Arti ofiso $21,000.

a butu gražus mūrinis. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Arti mūsų 
$27.900.

Lotas 80 p. Marą. Parke, $11,004.

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

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

Brighton Pke. Mūr. narnas — 6
kaanb. butas ir taverna. Dabai geras 
blaniis. $32,600.

Marąuette Pke. Mūr. 6 kamb. bun- 
galow. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,800.

Prie Homan Ir 73-člos. Mflr. 5 
kamb. bungalow. 10 metu senumo. 1 
Reikia apžiūrėti. $20,900.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. — RE 7-9515
5 kamb. mūr. . bungalovv prie 71 

lr • i RockwOH: • i Galima tuoj užimti. 
$18.600.

0 kamb. švarus mūr. buugalovv 
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,600.

2 butai po 4 kamb. lr 2 kamb. ru- 
ąy/ į4ūr, tfrlo 91, fr -RbąkArąJl’ $24.700

0 kamb. (4 mieg.), 18 metu mflr. 
bungalovv. prie 72 lr Callfornla 
$24,700.

134 aukšto švarus med. prie 66 lr 
VVestern. 6 lr 4 kamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas. $14,900.

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

11 butu, 10 metu, 2-Jų aukštų mū.r 
namas prie 71 lr Oalifomla. $162,400.

81 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplevvood $.10,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACUA
2785 W. 71st St Tel. 925-6015

HELP VVANTED — MOTERYS

TAPĖ CONVERTER 
OPERATOR

Some experience, malė or female, 
age open.

Evanston, III. Tel. 869-3002

DEMONSTKATORS
Full or Part Time. Demonstrate 

variety of knives.
Cooking & Hunting.
Mušt have own car. 

EXCELLENT SALARY 

Phone — 675-7240
GENERAL OFFICE

Desires wotman with general office 
skilia. Light typing, in one giri Of
fice. 5 day tveek. Good company 
behefits.

CALL WM. POLLACK

D. Pollack & Sons
1981 No. Mendell Avenue, Chicago 

- tel — Aft

NURSES
OPEN’GS N0W AVAILABLE IN

Operating Room 

Medical 8C Surgical

in leading hospital across the bay 
from San Francisco. Enjoy the ad- 
vantages of beautiful Berkeley:

Wages start at $680 per month 
for RNs with 6 or more months ex- 
perience.

VVrite or Call Personnel Director

HERRICK MEMORIAL 
HOSPITAL

2001 Dwight Way 
Berkeley, California 94704 >
PHONE —(415) 845-0130

Exper’d NCR - 3100 - 3300 
Operator

NCR Machine & Gen’l Office
VACATION — INSURANCE

PROFIT SHARING

FIOEUTY ELECTRONICS 
5245 W. Diversey, Chicago 

T©1. — 237-8090

GENERAL OFFICE
Some Typing

Will train ambitiious woman with 
flgure aptitude to Ikeep job cost 
figures and payroll.

WE OFFER
A. good starting salary and a real 
future wlth liheral wago inereases 
after training.
MELUOSE PARK-MAYWOOD AREA

Call for Appt, Mrs. M4ty ’ - 
” ‘ 845-0402

CONTRACTORS

VACY
CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

M57 West <MHh Stot 
TOL HE 4-7481

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING A SHEET METAL' 
4444 S. Western, Chicago •, HL 

Telefonas VI 7-8447

D « M E S I O l

HELP VVANTED .-r VYRAI

STOCK WORKERS
We presently have Severai 
openings for stock workers 
and stock clerks.

Pleasant working condi
tions, excellent company 
benefits.

Apply in Person to 
Personnel Office'

2801 South 25th Avenue 
Broadview, Illinois

(An eąual opportunity Employer)

BUS BOYS
10:30 A.M. - 3 P.M. Tuesday thru 
Friday. $1.50 per hour. Tips and 
meai.

Ašie for Marty, 355-0712

“GET SĖT N0W 0N 
STEADY JOBS!”

Immediate Openings — Various 
Factory Work — Will Train.

Free Blue Cross & Blue Shield, 8 
Paid Holidays. Good Working Con
ditions And Location. Day Shift.

Apply in Person
MOSER PAPER COMPANY 

621 S. Plymouth. Chicago, Illinois

Exper’d Dishvvasher
EXCELLENT BENEFITS 

GOOD CONDITIONS 
$2.00 PER HOUR

Ask for Marty, 355-0712

GEN’L WAREHOUSE WORK
Stainless ateel service center on 

aouthvvest side needs general ware- 
house help. Good vvorking conditions 
and liberal fringe beneflita 

Call Mr. SCHULZE
THE HOUSE OF STAINLESS 

_______ Phone — 523-7210_______

ELECTRIC MOTOR 
REPAIR MAN

Mušt Be Experienced 
Good Opportunity 

PHONE — 235-9800

FOLDER OPERATOR
Full Time. Good Salary'

For Man
With Some Experience.

ASK FOR KENNY.

MITCHELL PRINTING C0. 
2509 No. Southport 
Phone — BI 8-3220

PRESSMAN
Work close to home.

Litho-P|<essman with expe|«’ce on 
A.T.F. chief 15 or 25 inch Solna. 
Wages according to experience. 

3628 N. LINCOLN. Tel. 549-5285
PUNCH PRESAS OPERATORS

EXPERIENCED •’
Day shift and steady work

JIFEY'tv - m* 
METAL PRODUCTS, INC.

TEL, 626-8090 v

PROGOS — OPPORTUNITIES

Texaco Service Station 

For Lease

58th and Kedzie Avė. Paid Train
ing program. Very low rentai. Old 
established clientele.

BI 2-3840. After 6 p.m. — 

776-7993

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-0480. Ten pat gaunamas Ir 
dienraštis "Draugas”.

---f- r---' ■ ■-• ».  ----- —-
Recskit tuoe bizaieriua/ kurie 

skelbiasi dienraštyje "Drauge”.
■■W—, , ly „i, ,.1,11,1,1 , | |



Laikraštėlio redakcijai teko pridėti ir nakties valandų Kennebunkporto 
moksl. ateitininkų stovykloje. Nuotr. R. Juzaičio

MOKSl.O IR KULTŪROS SIMPOZIUMAS

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

JAV LB techninės organizacinės 
komisijos kvietimas

IŠių metų lapkričio 26—30 die 
nomis, Padėkos dienos savait
galio metu, Chicagoje įvyksta 
pirmasis išeivijos lietuvių moks 
liniukų suvažiavimas — mokslo 
ir. kūrybos simtpoziiimas. Suva
žiavome aktyviai dalyvauti kvie
čiami visi lietuviai mokslinin
kai, aukštojo molkslo praktikai, 
Lietuvos mokslo įstaigų buvu
sieji dėstytojai ir studentai. Slu- 
važiaviman kviečiama ir visa 
lietuvių visuomenė.

Simpoziumo posėdžiai vyks 
Jaunimo centre Chicagoj, 5620 
So. Claremont ir Chicago Mid- 
way House, 5400 S. Cicero Avė., 
patalpose.

Simpoziumo nagrinėjamų klau 
simų tarpe bus paliestos Lietu
voje svarbesnių mokslo šakų 
padėties, lietuvių kultūrinės ir 
mokslinės spaudos, lietuvių kal
botyros ir literatūros, informa
cijos ir erdvių technologijos, 
pasaulinės literatūros, medžia
gų ir energijos technologijos, 
Europos archeologijos prieš in
doeuropiečius, visuomeninių 
mokslų, matematikos, fizikos ir 
chemijos, filosofijos, psichologi
jos, mokslininko padėties savo
je visuomenėje, mokslo progno
zės 2000 metais ir kt. temos. 
Kaip šio simpoziumo pradinin
kai, taip ir paskaitų autoriai 
yra daugiausia lietuvių moksli
ninkų jaunosios kartos atstovai. 
Jų daugelis yra net tarptauti
niu mokslo mastu savo srities 
autoritetai.

Be moikslinių viešų posėdžių, 
suvažiavimo metu bus bendri 
pietūs .pobūvis ir banketas.

Kadangi tarp kitų šio suva
žiavimo tikslų keliama ir mintis 
sudaryti sąlygas tarpusavio nuo 
monių pasikeitimui įvairiose 
mokslo srityse ir ištirti galimy
bes Pasaulio Lietuvių mokslo 
draugijai steigti, visi lietuviai,

baigę aukštąjį mokslią bet ku
rioje šalyje, prašomi dar prieš 
suvažiavimą kuo greičiau suteik 
ti apie save šias žinias:
Pavardė .......................................
Vardas (ai) ............... .............
Užimama vieta .....................
Darbovietė ........... . ...........
Daribovietės adresas ................
Namų adresas .........................

Zip Code
Gimimo data
Išsimokslinimas (universitetas, 

kolegija ir t. t.)
Baigimo data (Pagrindinė šaka) 
Ar ketinate atvykti į simpoziu
mą? .............. ..............

(taip) (ne)
Ar ketinate dalyvauti bankete?

(taip) (ne)
Pažymėti vienų iš dviejų ad

resų, kur norėtumėt, kad būtų 
siunčiama korespondencija.

Prašoma šias žinias siųsti že
miau duodamu adresu, kad bū
tų galima suteikti papildomų 
informacijų prieš ir po suva
žiavimo.

Mr. K. Barzdukas
6959 IS. Talman Avė. 
Chicago, UI. 60620, 
Telephone: 312-778-1368

(Atkelta iš 2 psl.)
nos meilę savo kūdikiui ir jau
nuolių viens kitam. Ypač visus 
pagavo kai jie sudainavo ir “sky
nė gėles” savo sergančiai mamy
tei paguosti. Žodžiai ir melodija 
jų pačių sukrti... O kiek vėliau 
gi ir “encore” turėjom: Jurgis B. 
ir jo “kazokas”. Pasirodo jis ga
bus akrobatikai ir visokius šuolius 
puikiai išdarinėjo. Neblogai ir 
merginos pasirodė pagal čigoniš
ką muziką. O paskui už lietu
viškas dainas, jų skambų išpildy
mą tai tikrai visą kreditą reikia: 
atiduoti mūsų žvaliajam jauni
mui - studentijai.

Atrodo, kad ir at-kų sendr. Chi 
cagos skyriaus garbės pirmininkas 
šį vakarą atkasė dar vieną savo 
talentą - jumoristikai. Jis pasvei
kino visus svečius , na ir pradėjo 
juos juokinti, savo buvusias 
“profesijas” vardinti. Jis ener
gingas ir jo gyvenimas tikrai spal 
vingas. Bet, atrodo, kad ilgiau
siai jau prie “grabnešio” amato 
sustojo...

Vertingą ir gražią dovaną pa
aukojo at-kams dail. J. Paukštie
nė: spalvingų gėlių paveikslą. 
Jis, tą vakarą at-kų Sendr. ka
sai atnešęs 51.50 dol. perėjo į P. 
Gražulienės rankas. Ačiū daili
ninkei J. Paūkštienei.

Ilgai tą vakarą sukosi poros 
prie viliojančios čigonų muzikos, 
skambėjo dainos, mezgėsi drau
gystė ar atgijo sena pažintis. 
Džiaugėsi tie, kurie atėjo ir turė
tų liūdėti tie, kurių nebuvo, nes 
tokios ateitininkų šilimos daž
nai nepasitaiko.

Baliuje, kaip ir prieš jį, uoliai 
ir rūpestingai dirbo ir budėjo 
skyriaus pirmininkas Augusti
nas Tijūnėlis, sekretorė Vida

A + A
ELENAI KUČIŪNIENEI.

buv. LMKF Chicagos Klubo Vice-Pirm. mirus, jos vy
rą Prof. ALEKSANDRĄ,KUČIŪNĄ, sūnų JURGĮ, seseris 
A. LUKŠIENĘ, E. GRUODIENĘ, M. ALMINIENĘ, brolį 
A. VYČIŲ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame.

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
Chicagos Klubas.

Tijūnelienė, vicepirmininkas Ba

tiems atsilankiusiems ar kitokiu 
darbu prisidėjusiems.

O dabar iki pasimatymo Kris-
lys Vitkus, kasininkas Edmun- tausKaraliaus šventės pamaldo- 
das Radavičius ir narys Alek-> ir minėjime, kuris įvyks spalio 
sandra Eivienė. Jie daug rūpės-Į 26 d. 11 vai. T. Jėzuitų koply- 
čio turėjo, energijos ir laiko iš- čioje- E-nė
eikvojo ir dar neaišku, ar sude
rins pajamas su išlaidomis. Bet 
viena aišku — tai jų didelė pa
dėka prieš tai buvusiai valdy
bai: Audronei Valaitytei, Sigutei 
Kavaliūnaitei ir Rimui Gražuliui, 
kurie tą viską užplanavo, darbą 
tęsė ir jį sėkmingai užbaigė. Ir dų parapijos salėje įvyks minėji- 
pagaliau ateitininkiškas ačiū vi-mas, kurio metu paskaitą skai-

SVENTĖ PHILADELPHIJOJ
Kristaus Valdovo šventė ir 

šiais metais bus iškilmingai pa
minėta spalio 26 d. šv. Andrie
jaus parapijos bažnyčioje.

Tuojaus po lietuviškų pamal-

Gailestingajai seseriai r 

MARIJAI GRAUŽINYTEI, 

jos brangiausiai motinai mirus, širdingiausiai 

Uzjau ciai v?

Liet. Gail. Sės. S-ga

A- + A.
MARIJAI GRAŪŽINIENEI

mirus, jos dukrai MARIJAI, sūnums JUOZUI ir VY
TAUTUI ir jų šeimoms bei artimiesiems reiškiame gi

lią užuojautą ir leartu liūdime.

Rita ir Zigmas Sadauskai

A. -f- A. MARIJAI GRAŪŽINIENEI 

mirus,
jos dukrai MARIJAI, sūnums JUOZUI ir VYTAUTUI 
ir jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir Įtar
tu liūdime.

Elzbieta Račiūnienė
Kazys Račiūnas
Jonas ir Gertrūda Jonaičiai

DRAUGAS, šeštadienis, 1069 m. spalio mėn. 18 d-

tys kun. K. Sakalauskas, meni
nę programą atliks Violeta Ben- 
džiūtė ir Virginija Mikėnienė. 
Po programos bendri pusryčiai.

Philadelphijos lietuviškoji vi

suomenė maloniai kviečiama pa
maldose ir minėjime gausiai 
dalyvauti.

Minėjimą rengia Philadelphi
jos ateitininkai sendraugiai.

A. -}- A.
KUN. JONUI JUODEIKAI

mirus,
jo brolį DR. VLADĄ JUODEIKĄ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Juzė ir Albinas PliopIZai

f i Si 4 ‘.t. į s-.Av-.

A|A

VLADEI MARIENHOLCIENEI
skausmo it liūdesio prislėgtus jos vyrą, 

dukras ir tėvą Argentinoje užjaučiame.

Elena, Andrius ir Apolinaras 

Naujokai

■ ŠV. TĖVAIS APIE ASMENS' 
LAISVĘ

* Popiežius Pauliaus VI, kalbė
damas bendroje audiencijoje 
Šv. Petro bazilikoje, nurodė dar 
barties laikų pavojus krikščio- 
niškąjai moralei ir ragino tikin
čiuosius teisingai suprasti tik
rąjį žmogaus pašaukimą ir kil
numą. Klaidingai suprasta žmo
gaus asmens laisvė pabrėžė 
Popiežius — veda į erotizmą ir 
Žemųjų geidulių viešpatavimą.. 
Kiekvieno tikinčiojo pareiga ge 
rai suprasti tikrąją krikščionies 
garbę, kaip sako šventasis Po
piežius Leonas Didysis: “Ag- 
mosce, o christiane, dignitatem 
tuaan” — Pažink savo garbę 
krikščionie, būti pašauktam 
mistinio Kristaus kūno nariu, 
išvaduotam iš tamsybių galybės 
(vergijos?) ir įpareigotam skleis 
ti Dievo karalystės šviesą visa
me savo gyvenime...

Baigęs kalbą Paulius VI-sis 
pasveikino gausius maldininkus 
iš viso pasaulio kraštų. Atskirą 
žodį tarė audiencijoje dalyvavu
siems [Prahos arkivyskupijos ti
kintiesiems ir kunigams bei mai 
dininikų grupėms iš Hradec Kra 
lovec bei iSjlovakijos vyskupijų.

REMIA MISIJAS
Belgijos katalikai misijų rei

kalams šiemet jau surinko dau
giau kaip 58 milijonus belgų 
trankų Vien Afrikos misijų 
iarašfcuoss apaštalavimo darbą 
dirba 700 belgų misijonierių čn 
nemažas skaičius pasauliečių pa 
ejelbininku.

A. -f- A. MARIJAI GRAŪŽINIENEI 

mirus,
jos dukterį Mariją, sūnų Juozą su šeima ir sū
nų Vytautą su šeima nuoširdžiausiai užjau-
v*C1U.

'■ • ’ ' .• ■' ' ■ .<•" Į'.‘i
Alfonsas Piščikas

A. + A.
VLADEI MARENHOLCIENEI

mirus,

vyrui JURGIUI, dukroms IRIS ir ADRIANAI bei ki
tiems giminėms liūdesio valandoje nuoširdžią už
uojautą reiškia

Gliosų ir Predkeliy šeimos

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

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

AREA CODE 312 247-2425

=j|iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiimiiiiimi£=
IŠSIRINKITE DABAR — MOKĖKITE VĖLIAU I

1 PETER TROOST 
1 MONUMENT 

COMPANY
| 6440 S. Pulaski Road,
| Chicago, HL 60629
| 'eSSLOVAS 

S District Manager
| Tel.: 585-0242; 585-0243
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A. f A. MARIJAI GRAŪŽINIENEI 

mirus,
dukrai MARIJAI, sūnums JUOZUI ir VYTAUTUI ir jų 
šeimoms bei artimiesiems reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Liuda ir Kazys Gašlūnai 
Ema ir Antanas Jarūnai

Mano geram prieteliui, buv. Seimo Vicepirminin
kui, adv.dr. prof..

A. -J- A. P. V. RAULINAIČIUI mirus,

jaučiu.

Silvestras Balčiūnas

A. -Į- A.

PETRUI BUDRIUI mirus, 
jo broliui JUOZUI BUDRIUI ir šeimai 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu 
liūdime.

/
Leonardas ir Vacys Šulcai

PADĖKA
A.+ A.

SIMON L RAKAUSKAS
---------- —.------- Gyveno Beverly Shores, Indiana

Mūsų myimas vyras, tėvas, senelis ir brolis mirė 1969 m. 
spalio mėn. 5 dieną ir buvo palaidotas spalio mėn. 9 dieną Liet. 
Tautinėse kapinėse., Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Dėkojame Mykolui Vaidylai už atsisveikinimo žodžius ko
plyčioje ir kapinėse.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė gėlių, bei pareiškė 
mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direkt. Mažeika-Evans 
už malonų patarnavimą.

Visiems,, vmema nuoširdus dėkui.
Žmona, duktė, sflnft,?, anūkai, proanūkai, sesuo Ir brolis.

A. + A.
VLADISLAVA MARENHOLCIENE

ALIŠAUSKAITĖ

Gimė 1918 m. lapkričio 13 d. Lietuvoje.
Mirė i969 m. spalio 16 d.
Gyveno 7151 S. Talman Avė.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jurgis; d/ukterys Iris ir 

Adriana tėvas Andriejus Ališauskas, gyv. Buenos Aires, Argen
tinoje, seserys su šeimomis: Vanda ir Albina Lietuvoje, ir kiti'1 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W.
7ist St.

Laidotuvės įvyks šeštad., spalio 18 d. iš koplyčios 1 vai. po
piet bus nulydėta į Liet. Tautines kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, tėvas ir seserys.

Laidotuvių direktorius1 A. Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345

DVIDEŠIMTS VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

BARBORA POCIUS
Jau suėjo dvidešimt vieneri metai, kai negailestinga; mirtis 

atskyrė iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motiną, kurios nete
kome 1948 m. spalio mėn. 21 dieną. asS.B

Nors laikas tęsiasi, bet mea jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingais Dievas suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos spalio mėn. 19 
d. 11 vai. ryto šv. Kristinos bažnyčioje, spalio 21 d., 7:30 vai. 
ryto ir spalio 22 d., 7:30 v. ryto švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčioje. i

Maloniai kviečiame visus -r- gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Barboros Pocius sielą.

Nuliūdę: Vyras, dukterys, sūnus, žentai ir anūkai

DEŠIMTS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A, -J-

MONIKA BILEVIČIENĖ
Jau suėjo dešimts metų. kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą žmoną ir motiną, kurios netekome 1959 ra., 
spalio 21 d-

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

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos! spalio 21 ir 22 d. 
Šv. Antano parapijos bažnyčioje, Cicero, IU.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kąrtu su mumis pasimelsti už ą. a. 
Monikos Bilevičienės sielą.

Nuliūdę: Vyrus Juozas, sūnus, dukterys, žentai ir anūkai.



DRAUGAS, Šeštadienis, 1969 m. Spalio mftn. 18 9.

X Dr. Vytautas Klemas Moks 
lo ir kūrybos simpoziumui or
ganizuoja ir moderuos moksli
nį posėdį “Informacijos ir erd
vių technologija’’, šiame posė
dyje prelegentais yra pakviesti 
dr. V. Mikėnas, dr. Z. Rekašius, 
Henrikas Bankaitis ir dr. Anta
nas Dundzila. Visuomenė yra 
kviečiama atsilankyti.

X Marąuette Parko liet. pa
rapijos choras savo metiniame 
susirinkime išsirinko naują val
dybą: V. Momkus _  pirm., R.
Edwards — vicepirm., A. Du- 
hauskienė — sekr., V. Kupcike- 
vičius — ižd., IS. Cibienė — kny- 
gininkė. Naujais nariais j cihorą 
įstojo: D. Vareneckienė, A. Du- 
bauskienė, E. Paužuolienė, A. 
Šidagis, J. Gadeikis. Parapijos 
klebonas prel. V. Čemauskas 
drauge su choro valdyba greitu 
laiku planuoja įrengti kambarį 
chorui, kad būtų patogiau repe
tuoti.

X Lietuvos Dukterų draugi
jos susirinkimas įvyks sekmad., 
spalio 19 d., 3 vai. popiet, 6245 
So. VVestern Avė., Chicago Sa
vings and Loan Assoc. banko 
patalpose. Įėjimas pro gretimas 
duris. Visas nares kviečia da
lyvauti.

X ,J. Žilevičiaus straipsnyje 
apie a. a. muziką Juozą Bertulį 
spalio mėn. 11 d. Draugo kultū
riniame priede, kalbant apie ve 
lionio ligą, sakinio pradžia turi 
būti: “Ūmai pradėjo jo sveika
ta šlubuoti, ryškiai pradėjo ro
dytis pamiršimo žymės...”

X Sol. Laimutė Smaleuskai- 
tė - Stepaitienė šį sekmadienį, 
Bpalio 19 d., giedos solo giesmių 
Švč. M. Marijos Gimimo par. 
bažnyčioje sumos metu, 10:30 
vai.

X A. a. Juozas Pacevičius, 
49 m., 3300 S. Union St, 'kaip 
skelbia Chicagos dienraščiai bu
vo užmuštas elektros srovės 
Supreme Products įmonėje, 2222
S. Calumet, kur jis dirbo prie 
lydimo krosnies.

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

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

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

X Pranešama kad rūbų va
lykla — siuvykla Liberty Tailo
ring & Cleaning Service, 1403 
S. 49th Court, Cicero, III. tel. 
656-6978, vadovaujama Adolfo 
Namajuškos, priima visokius 
rūbus valymui ir daro visų rūšių 
pataisymus. Darbas atliekamas 
greitai, gerai ir sąžiningai. Dar
bo valandos nuo 7 v. r. iki 7 v. 
v. kasdien. (sk.)

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

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris reprezentuoja Glore 
Forgan, Wm. R. Staats, Ine. Tel. 
PI 6-1234. Albinas turi daug 
metų asmeniško patyrimo su 
akcijomis ir jums sąžiningai pa
tars investavime vertybėse.

(tt.)

x Jonas Narukynas jau šeš
tus metus apmoka "Draugo” pre 
numenatą misionieriui S. Tam- 
vaičiui, SJ. (South Afirica). 
Šiais metais jis pridėjo dar ir 
2 dol. auką spaudai paremti.

x John Brokas, žinomas De
troito lietuvių veikėjas ir lietu
viškų organizacijų rėmėjas, ne
pamiršta paremti ir lietuvišką 
spaudą. Neseniai jis atsiuntė 
mums 10 doi. aulką, už kurią 
nuoširdžiai dėkojame.

X “įSiunčiu mažą piniginę au
ką. Panaudokite ten, Ikur rei
kia” _ rašo mums vienas skai
tytojas iš Fhoenix, Arizona. 
“(Draugui” paremti aukojo: J. 
Demereckis — 2 dol.: Emilija 
Dėdinas — 1,50 dol., Feliksas 
Kasperas — 1 dol. Visiems nuo 
širdžiai dėkojame.

X Mr. & Mrs. V. Tomkai, 700
Ocean Drive, Juno, No. Palm 
Beach, atnaujindami “(Draugo” 
prenumeratą mums pranešė Flo 
ridoje nusipirkę naują motelį.

X Vytauto Mačernio memo
rialinio “Vizijų” spektaklio me
tu ((šį šeštadienį) Jaunimo cen
tre proga ten pat 104 kamb. 
vyks ir Vytauto Mačernio ran
kraščių, nuotraukų ir kitokių 
su poetu susijusiu eksponatų 
paroda. Ten pat bus galima įsi
gyti ir visą Mačernio poeziją 
vienoje knygoje, o taipgi 25 me
tų poeto mirties sukaktuvių 
proga išleistą “Ateitį”. Poeto 
Mačernio paroda Jaunimo cen
tre dar bus atidaryta ir šį sek
madienį (apako 19 d.) nuo 10 
vai. ryto iki 8 vai. vaJk.

x PASKOLOS (asmeniškos, 
automObiiliams ir 2-riems mer
gišiams), lengvom išsimokė ji- 
mo sąlygom, iki $5,000. Kreip
kitės — Alex Reaity, telef. 
656-2232. (sk.)

X Dėmesio! Marąuette Par
ke, 2 blokai nuo liet. parap. 
bažn. parduodamas 6 kamb. 
mūr. buingaknv. Pilnas rūsys ir 
pastogė, 2 maš. garažas. Paliki
mas — todėl tik $17.500. Tei
raukitės Alex Reaity, telef. 
656-2232. (sk.)

X Skubiai parduodami: 2-jų 
butų po 4 kamb. medinis ir mūr. 
bungalovv. Geriausiose Brighton 
Patiko vietose. (Skambinkite 
OL 4-2390. (ak.)

X Lietuviškai — vistiek ge
riau viską išsiaiškinti apie ra
diją, TV, patefoną. Lietuvi, edlk 
pas lietuvį! Eik pas (Gradinską, 
2512 W. 47 (St., FR 6-1998.

(sk.)
x J. Kavaliūnas, šviet. T-bos 

p-kas, mokytojai — Stasė Pe
tersonienė ir Juozas Plačaa su
daro sprendėjų prezidiumą Liet. 
Mokytojų S-gos ruošiamo sim
poziumo, kuris įvyks spalio 26
d., 5 vai. p.p., Jaunimo centre. 
Simpoziumo tema “Kas pasiekta ’ 
lituanistiniu švietimu per 20 Į 
metų. (pr.)

X International Food Fair, 
kurią rengia Common Counsel, 
įvyks šį sekm., spalio 19 d. Inn 
Motieką salėje, 5826 (Su Kedzie,1 
nuo 1 vai. iki 7 vai. vak. Auka 
$1.00. Dvidešimt keturios tau
tos pasirodys su savo maistu, 
tautinių šakių grupėm ir įvai
riausiais tautiniais papročiais. 
Lietuvių grupės pirmininkės 
p. Juraitienė ir p. Paukštienė 
kviečia visus dalyvauti. (pr.)

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

HlllllllllllllimillllHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIl
Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie 
tuvių dienraštis Gi skelbimų ka* 
nos visiems prieinamos.

Praėjusi savaitgalį "Al G. Kumskis for Sheriff Club” surengė trijų dienų gegužinę Bučo darže. Nuotraukoje: 
Aleksandras G. Kumskis su grožio karaliene Julia Harris lietuvių tautinių šokių grupės viduryje.

PAVOGĖ GROŽIO DALYKŲ

X Laima Nainytė, Lojolos 
universitete studijuojanti poli
tinius mokslus, mokytojauja ■
Dariaus - Girėno šeštadieninėje 
lituanistinėje mokykloje. Ji taip ‘
pat aktyviai dalyvauja visuome i Pavogtas sunkvežimis iš NYC 
niniame darbe ir šiems metams transporto kompanijos kiemo 
yira išrinkta Studentų Ateitinin 2147 W. 43 st. Jame buvo 2,816 
kų Chicagos draugovės pirmi- dėžių krovinys Lady Clairol kos
ninike.

X Prof. Balys ir Diana Rač
kauskai rugsėjo 23 d. susilaukė 
dukters, kurią pavadino vardu 
Dangė Angelė. Dangė yra per 
Klaipėdos kraštą tekanti ir į 
Kuršių mares įsiliejanti upė. 
Savo sesyte labaii džiaugiasi 
Arūnas ir Indrė.

X Kristijono Donelaičio Lit. 
mokyklų dešimtmečiui (paminė
ti vakaras — bailius įvyks lap
kričio 8 d. Inn Motion salėje, 
5820 So. Kedzie avė. Vakaro 
pradžia 7 vai. Karšta vakarienė 
8 vai. Programą atliks aktorius
L. (Barauskas ir solistė N. Auikš- 
tuoiienė, akompanuojant G. Na- 
rienei. šokiams gros L. Bichne- 
Vičiaug vedamas orkestras. Sta
liukus užsisakyti ir bilietus įsi
gyti prašome iki š. m. lapkričio 
1 d. pas Z. Pocienę, telef. 
582-8148, arba pas A. Mažei
kienę, telef. 737-3231. Tėvų ko
mitetas nuoširdžiai kviečia vi
suomenę atsilankyti, maloniai 
praleisti vakarienę ir tuo pačiu 
paremti lituanistinės mokyklos 
veiklą. (pr.)

X Lietuviai Televizijoje remti 
Finansų Telkimo Komisija, ku
rią sudaro p. Kašuba, p. Peter
sonienė, p. Izokaitienė, p. Brei- 
vė ir p. Indriūnas, š. m. spalio 
25 dieną, sekantį šeštad., 7 v. 
v., Pakšto svetainėje rengia 
smagų pobūvį, su šokiais, meni
ne programa ir užkandžiais. 
Šokiams gros visų mėgiamas 
Bailio Pakšto orkestras. Kviečia
ma Ohicagos visuomenė daly
vauti ir tuom prisidėti prie lie
tuviškosios televizijos programų 
išlaikymo. Vietos (rezervuoja
mos paskambinus į Lietiniai 
Televizijoj raštinę tel. 254-2233.

(sk.)

Clevelande sukaktuvinio “Tėvynės Garsai" vakaro programą išpildė Aldona 
Stempužienė ir Juzė Krištolaitytė - Daugėlienė. Joms akompanavo koihp. Da
rius Lapinskas atvykęs iš Chicagos. Iš kairės: D. Lapinskas,.“Tėvynės Gar
sų” vedėjas J. Stempužis, solistės J. Krištolaitytė - Daugėlienė u A. Stėm-
pužienė. Nuotr. J. Garlos.

CHICAGOS ŽINIOS

metiikos ;— grožio dalykų, kurių 
vertė sidkia apie $50,000.

RIAUŠININKAI IR 
DINAMITAS

Policija areštavo du SDS 
maištininkų organizacijos na- Paroda atdara ir publikai.
rius ir trečią vyrą pas kuriuos NEGYVĄ PRABĖGUS darbą dirbančiaisiais,
rasta 1,100 svarų dinamito. Ban- VIENAM METUI | _ Ideologtaial kursal

Du 'bemiiuikai policijai nurodė leiviams. Rytinio pakraščio 
namą kur “vaidenasi” ir kui’ moksleivių ateitininikų ideologi- 
ant grindų guli žmogus. Polici
ja, įėjus į namus 7204 IS. San 
gamon, rado maždaug prieš me

dama išaiškinti ar iš to paties 
dinamito buvo bandyta su
sprogdinti teismo rūmus ir Gvic 
centrą.

MAŽIAU MOKINIŲ
KATALIKŲ MOKYKLOSE
Šįmet sumažėjo mokinių skai

čius Chicagos arkivyskupijos 
katalikiškose mokyklose. Pernai 
pradinėse mokyklose buvo 247,- 
417 moksleivių, 'šįmet tiktai 
226,824. Reiškia, kad nukrito

X Tarptautinis šokių festi
valis įvyksta spalio 25 d. 7:45 
—10:45 v. v. Gage Parke Field 
house, 2415 W. 55 st.

X V. Rachunas, 37 m., 2525 
W. 71 st., restorano savininkas, 
kandidatuoja iš 27 distrikto į 
Illinois konstitucijos konvenci
jos delegato postą.

X Lietuvių Bendruomenės 
Gage parko apylinkė buvo pa
grindinis rengėjas šeštadienį 
Jaunimo centre įvykusio kon
certo, kuriame buvo įteiktos Lie 
tuvių rašytojų čir-jo® ir švieti 
mo tarybos premijos kan. M 
Vaitkui ir D. Bindokienei. Apy
linkės vadovybę sudaro pirm. 
tSlt. Gečas, kult. reik. vadovas 
kun. J. Vaišnys, SJ, antras vi- 
cep. J. Bertašius, sekr. I. Jurikš- 
tienė, finansų tvarkytojas Pr. 
Nenius. Gautas pelnas bus pa
naudotas Dariaus Girėno litua
nistinei mokyklai paremti.

apie 8 proc. Pernai aukšt. kata- 
lik. mokyklose buvo 75,884 mo
kinių, šįmet yra tiktai 71,968. 
Nukrito apie 5 proc.

JAPONIJOS IŠDIRBINIŲ 
PARODA

Apie 100 Japonijos pramonių 
ir įmonių ruošia savo išdirbinių 
parodą lapkr. 8—16 d. Interna
tional amfiteatro patalpose. Pa
roda vadinas Japan Expo 1969.

sodyboje Putnam, Conn. Kursų 
tus mirusį namų savininką, Ja pradžia lapkričio 27, ketvirta
ines McTighie, 80 metų. j dienj 12 vai. Užbaiga lapkričio

Skautės, laimėjusios ra'inio konkurse. Iš kairė* Rasa Totoraitytė, lai
mėjusi antrą prem., Dalia Stelmokaitė — pirmą prem. (abi Kernavės 
tunto), s. Malvina Svarcienė, Clevelando skautininkių draugovės pirm., 
Ramutė Plioplytė — antrą preim. (Aušros Vartų tunto)

Nuotr. J. Bacevičiaus

CHICAGOJt IR APVLINKESt
ĮDOMUS DOKUMENTAI 

ST. BALZEKO MUZIEJUJE

St. Balzeko Liet. kultūros mu
ziejus neseniai vėl gavo naujų 
eksponatų: Leonas Kibortas, 
gyv. Madison Lamai, Pasadena, 
Calif., atsiuntė porą senų doku
mentų originalių.

Abudu jie yra iš paskutinio 
Lenkijos karaliaus ir D. Lietu
vos . kunigaikščio (Stanislovo 
Augusto Poniatovskio laikų. Vie 
name jų, iš 1773 m., karalius 
pažymi, kad nuo 1767 m. nebu
vo rinkimų į seimą ir kad Len
kijos — Lietuvos valstybės būk 
lė yra prasta. Nurodoma parei-Į 
ga atvylkti į seimą, kad būtų ne 
gerovės pašalintos.

Kitas, 1786 m. dokumentas, 
išleistas Varšuvoje gegužės 25 
d. yra kvietimas atvykti į sei
mą, kuriame bus apsvarstyti 
“valstybiniai ir tavo reikalai”.

Abudu dokumentai antspau
duoti Lietuvos D. Kunigaikšti
jos valstybiniu antspaudu. Ant
spaudas įspaustas (ne guminis 
ar tušu dažytas). Jo centre Lie
tuvos Vytis, virš (kurio dvi mo
teriškos figūros (angelai) laiko 
karūną, o viršuj jos yra erelis.

P.

TURTUOLIS UNIVERSITETUI
DAVĖ 10 MIL. DOLERIŲ

Foster McGaw, American 
Tlospital Supply korporacijos į-

/f ARTI IR TOL!
J A VALSTYBĖSE

— Matematikų, fizikų, che
mikų posėdis Lietuvių mokslo 
ir kūrybos simpoziume įvyks 
šeštadienį, lapkričio 29 d., nuo 
9:30 iki 11:30 vai. r. Midway 
House patalpose. Yra numato
ma šią trumpą dviejų valandų 
posėdžio programą tvarkyti 
taip, kad dalyviai galėtų kuo 
plačiau ir kuo geriau viens kito 
profesinę veiklą bei darbus pa
žinti. Kad būtų galima iš anks
to posėdžiui pasiruošti, prašo
me matematikus, fizikus ir che 
mikus pranešti savo profesinių 
bei mokslinių darbų trumpus 
aprašus ir pasiryžimą dalyvauti 
simpoziume atskirų sričių va
dovams. Matematikai žinias pa
tiekia prof. dr. Arūnui Liulevi- 
čiui 7430 South; Maplevvood, 
Chicago, BĮ. 60629, fizikai — 
prof. dr. Rimui Vaišniui 470 
Prospect, Apt. 75, New Haven, 
Conn. 06511, chemikai — dr. 
Adolfui Damušiui 8050 Hartwell 
Detroit, Mich. 48228. Atliekan
tiems mokslinio ar pritaikomo
jo tyrimo darbą bus sudaryta 
kelių minučių proga žodžiu bei 
skaidrėmis pasidalinti mintimis 
su posėdžio dalyviais. Dėl laiko 
stokos tai negalės būti moksli
niai pranešimai pilna žodžio pras 
me, bet tai (bus medžiaga visuo 
menei supažindinti su mokslinį

niai kursai įvyks Padėkos Die-
nos savaitgalyje N. Pr. seserų paroda. A. Tamošaitis atvyks į

steigėjas ir vedėjas, paaukojo 
10 mil. dolerių Northwestem 
universiteto medicinos centrui. 
Tai viena didžiausių dovanų uni 
versiteto 118 metų istorijoje. 
Atsidėkodamas, universitetas 
praminė centrą aukotojo vardu. 
Šis medicinos centras, suside
dąs iš penkių ligoninių ir dve
jų institutų, pridėjus netolimo
je ateityje dar dvi' ligonines, 
bus pasaulio didžiausias priva
tus medicinos centras. Pernai 
turtuolio Pritzker šeima pana
šiam tikslui paskyrė 12 mil. do
lerių Chicagos universitetui.

BANGA
IV, Radio, Stereo, TV antenom 
Air-eonditioners. Pard. ir taisymą* 
3649 W. 6Srd St. — Tel. 484-042* 

Vakarato skambinti WA 5-8607 
P. Rudėnas R. Šimulis

NORMAN BURŠTEINAS, kailiy krautuvė
IR SIUVYKLA, 185 No. Wabash (kampas Wabash 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. Ir ketv. iki 8 v.v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus fel. 268-5826 ir bute 677-8489- 

Kai h a m, a IĮ įJjĮ.J.i E kai.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

30 d., sekmadienį. Kursų mokės 
tis — 25 doi., įskaitant registrą 
riją, maistą ir (nakvynę. Regis
tracijos lapai gaunami pas kuo
pos globėjus. Vietų skaičius ri
botas, tad prašome registruotis 
nevėluojant. Registracijos lapus 
su registracijos mokesčiu (5 
dol.) siųsti adresu: Irena Eivie
nė, 139 Bellevue Avė., Brockton, 
Mass. 02402. Telef. 617 _ 583- 
6492. Centro valdybos ir kursų 
rengėjų noras šiais kursais gi
liau įsąmoninti .ideologiškai ir 
paruošti vadovų ateičiai. Ta 
mintimi gyvena ateitininkų fede
racijos vyriausias dvasios vadas 
prof. kun. St. Yla, kuopų glo
bėjai ir veiklioji moksleivių 
centro valdyba. Kviečiame vi
sus vyresniuosius moksleivius 
šiais kursais (pasinaudoti.

— D-rai Romualdas ir Kotry 
na Glniočiai, Waukegan, BĮ., šio 
mėnesio pabaigoje išvyksta į 
Europą, kur dr. R. Giniotas da
lyvaus tarptautiniame veterina
rijos gydytojų moksliniame su
važiavime, kuris vyks 5 dienas 
Vienoje, Austrijos sostinėje, ir 
5 dienas Berne, Šveicarijos sos
tinėj.

— Kun. Jurgis Gailiušis, OFM, 
buv. pranciškonų provincialas, 
buvo operuotas ir dalbar taisosi 
St. Gaire ligoninėje, Manhatta- 
ne, N. Y.

KANADOJ
_  Dailės paroda Windsore.

Nuo spalio 27 d. iki lapkričio 21 
d. Windsoro universiteto patal
pose “University Center” įvyks 
dail. Antano Tamošaičio daribų

Windsorą spalio 24 d. ir apsis
tos pas M. J. Kizius 12208 Ri
verside Dr. Telf. 735-9719. Pa
rodą rengia Windsoro univer
sitetas.

10% — 90% — 90% pUrtiMi mokMI 
ni apdraud* nno usnim Ir mitomo- 
blltn pan
FRANK ZAPOLIS

9900 H 
Cnt

Tel. OA 4-HAM Ir OR 9-1X9*

Woh< Bftth Street 
iiloaco. tlllnota

“Drauge” jau galima įsigyti 
aštuonioliktąją “Draugo” pre
miją laimėjusį romaną

LIEPSNOS IR APMAUDO 
ĄSOČIAI

JŪRGIS GLIAUDĄ
Ir šį kartą autorius nustebina 

visai nauja tematika, paimta iŠ 
dabartinės Lietuvos gyvenimo 
Knygininko Siurvilos asmenyje 
jis nukelia skaitytoją į nedidelį 
užkampio kolchozą, kurio aplin
koje supažindina su visa eile i- 
vairaus plauko, galvojimo ir iš
silavinimo charakterių.

Šalia gyvenimiškų realių vei
kėjų, autorius įveda ir vaizduo
tės sukurtą Mūzą, kurios pokal
byje su Siurvila iškelia savitas 
mintis ir filosofiją.

Knyga reikalauja susitelkimo 
ir dėmesio, nes nekasdieniškas 
stilius ir gilios mintys kiekvieną 
jos puslapį paverčia susimąstyti 
skatinančia naujove.

Kaina 4.00 dol. Illinois gyven
tojai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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


