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SUMAŽINTOS AMERIKOS 
BALSO PROGRAMOS 

PABALTIJO KRAŠTAMS
Gražina Krivickienė, 

mūsų korespondentė VVashingtone 

Kaip jau buvo paskelbta spa- nyje dar buvo įterpiama lietuvių
lio 18 dienos “Drauge”, JAV At 
stovų Rūmų narys Edward J. 
Denvinski savo pareiškime teisin
gai nurodė, kad bus daroma ža
la Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
žmonėms, mažinant į tuos Sovie
tų Rusijos pavergtus kraštus ži
nių perdavimą per Amerikos Bal
są. Deja lapkričio 2 d. programa 
buvo sumažinta per pusę.

Šis perdavimo susiaurinimas 
nėra pirmas. Anksčiau lietuvių 
programos buvo transliuojamos 
po pusvalandį kasdien iš Wa- 
shingtono ir Muencheno (Vokie
tijoje). Washingtono programa 
būdavo dar kartojama iš plokšte
lės. Beto Muencheno programa 
būdavo perduodama ne tik trum
pomis, bet ir vidutine banga, kas 
labai palengvindavo žmonėms 
jos klausytis Lietuvoje. Tačiau 
Muenchene lietuvių programa 
buvo panaikinta. Tada, kurį lai
ką buvo transliuojama iš Wa- 
shingtono dvi Lietuvos laiku va
karais girdimos programos po 
pusvalandį ir dar kas rytą po 15 
minučių. Ši rytinė programa ku
riam laikui praslinkus taip pat 
buvo panaikinta. Tada į Lietuvą 
per Amerikos Balsą iš Washing- 
tono pasiliko transliuojamos dvi 
kasdieninės programos lietuvių 
kalba po pusvalandį trumpomis 
bangomis, ir pertransliuojamos 
siųstuvais užjūryje. Pirmoji Lietu
voje girdima 6:30 v. v., antroji 
8 v.v Pirmoje programoje buvo 
perduodama žinios ir komenta
rai, antroje dienos programoje 
buvo apžvelgiama kultūriniai į- 
vykiai, “kuriančioji Amerika”, 
jaunimo valandėlė, muzika, iški
lieji asmenys, mokslas, technika, 
išradimai, spaudos ir žurnalų ap
žvalga, religinės žinios. Sekmadie

Amerika turi 
pasimokyti iš istorijos

CHICAGO. — “Chieago Tri
būne” išspausdino Tedis Zierins 
laišką, kuriame šis rašo, jog 
Maskva, kviesdama taikiai ko
egzistencijai, negali sukvailinti 
žmonių, kurie žino istoriją, nes 
daug laisvų tautų prarijo Mask 
vos imperializmas. Autorius pa
mini Baltijos tautas, kurių 
daug gyventojų — moterų, vai
kų ir suaugusių kruvinasis Mas 
kvos režimas ištrėmė, įkalino 
ir palaidojo masiniuose kapuo
se. Laiško autorius kviečia mo
kytis iš pagrobtųjų tautų liki
mo ir neleisti užgrobti šėtoniš
kam komunizmui Vietnamo, nes 
tada toks pat likimas ištiks ir 
Ameriką.

Sovietai persitvarko 
prie Kinijos sienos

MASKVA. — Sovietų Sąjun
gos karinė vadovybė perorgani
zavo visą karinę sistemą kraš
to pietuose, kad galėtų suinten
syvinti budrumą prieš raudo
nąją Kiniją. Gen. Nikoiai Lija- 
ščenko, kuris buvo Turkestano 
karinio rajono vadas, paskirtas 
Centralinės Azijos karinio ra
jono vadu, kuris seniau visai 
neegzistavo. Manoma, kad So
vietų Rusija pertvarko savo ar
miją, besirengdama kiekvienam
galimumui su kom. Kinija, nes prezidentu Ho Chi Minh, tačiau
pasitarimuose, prasidėjusiuose 
Pekine spalio 20 d., jokios pa
žangos uepadaryta.

veiklos apžvalga laisvame pasau
lyje, lietuvių kongresų, minėji
mų pranešimai.

Dabar šios programos suma
žintos pusiau ta prasme, kad liko 
transliuojama tik vieno pusva
landžio programa, kuri Lietuvo
je girdima 6:30 v.v., o vietoje pro
gramos Lietuvoje girdimos 8 v.v. 
yra tik pertransliuojama nuo 
juostelės pirmoji laida iš Muen
cheno ir Tanžiro, ne iš Amerikos, 
todėl jos negali papildyti.

Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
yra draudžiama gauti iš laisvojo 
pasaulio laikraščiai ir knygos. 
Amerikos Balso žinios į tuos kraš
tus gimtąja kalba, yra tas laidas 
per kurį užmezgamas kontaktas 
su ten esančiais. Sumažinus pro
gramų transliaciją kurios apėmė 
plačią Amerikos gyvenimo ap
žvalgą, sumažėjo galimybė pla
čiau painformuoti Lietuvos žmo
nes apie Amerikoje ir kitur lais
vame pasaulyje gyvenančių lietu
vių veiklą.

Tokiai padėčiai susidarius bū
tų pravartu besltis į įvairias in
stitucijas rašant laiškus savo 
kongresmanams, Amerikos Balso 
vadovybei ir US Information A- 
gency (1776 Pennsylvania Avė.
N.W., Washington, D.C. gal 
dar ir kitur, prašant atstatyti 
taip svarbią programos dalį.

Strateginių ginklų apribojimo pasitarimai Helsinkyje pradėti šampano 
stiklais, bet kaip pasitarimai vyks, sunku pasakyti. Kairėje Sovietų 
Rusijos delegacijos pirm. Vladimir Semenov ir dešinėj JAV delega
cijos vadas Gerald Smith. Pasitarimai prasidėjo po pustrečių metų 
pasiruošimo.

Demonstracijos žudo 
amerikiečius Vietname

WASH3NGTONAS. — JAV 
pašto viršininkas Winston Blo- 
unt lankęsis Vietname, pareiš
kė, kad demonstrantai Ameri
kos miestuose prieš karą Viet
name, žudo amerikiečius Viet
name. Jis pareiškė tikįs, kad 
demonstrantai yra inspiruojami 
Hanoi režimo, tokios demonstra
cijos prailgina karą ir pareika
lauja daugiau amerikiečių gy
vybių. Jis kalbėjęsis su daugiau 
kaip 1,000 karių ir jie visi ne
supranta, kaip žmonės gali de
monstruoti, nes tai sunkina ka
rą.

Jokių taikos rezultatų
Valstybės sekretorius Rogers 

pareiškė, kad bandyta eilė dip
lomatinių kontaktų su Hanoi

nebuvo pasiekta jokių rezulta
tų taikos reikalu. Sekretorius, 
kalbėdamas senato užsienio rei
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Astronautas Richard Gordon pasuka vožtuvą, kad galėtų nuo pagrindinio erdvėlaivio atsiskirti Intrepid 
prietaisas, kuriuo Charles Conrad ir Alan Bean pasiekė mėnulį.

ASTRONAUTAI GRĮŽTA IŠ 

MENULIO Į ŽEMĘ
Po daugiau kaip trisdešimt valandų viešnagės mėnulyje

HCUSTON. — Amerikiečiai 
astronautai Charles Conrad ir 
Alan Bean buvo dar 2 amerikiė 
čiai, kurie išlipo mėnulyje. Jij 
mėnulio kabina mėnulyje nusi
leido trečiadienį rytą tiksliai 
numatytoj vietoj. Conrad skun
dėsi, kad jam perilgai neleidžia
ma išlipti iš kabinos, jis entu
ziastingai šaukė, kad labai gra
žus vaizdas. Vyrai taip pat ma
tė žemės saulėleidį, kuris buvęs

kalų komitete, pastebėjo, kad 
nemato galimumų, kaip galima 
būtų greičiau pasiekti taiką.

Bus apklausinėjami 
demonstracijų vadai

WASHINGTONAS. — Praė
jusio savaitgalio demonstraci
jų vadai, kaip skelbia teisingu
mo departamentas, bus apklau
sinėjami. Teisingumo sekreto
riaus pavaduotojas Richard 
Kleindiens atsisakė išvardinti 
kokie demonstracijų organiza
toriai bus apklausinėjami, ta
čiau Chicagoje Sidney Lens, 
New Mobilization komiteto vi
cepirmininkas skelbia, . kad jau 
juo susidomėta ir, kad keletas 
kitų komiteto narių bus apklau 
sinėjama vyriausybės pareigū
nų.

nepaprasto grožio. | Astronautų šeimos džiaugiasi,
Iš kabinos pirmasis išlipo į! kad vyrams pavyko gerai nusi- 

mėnulį Conrad, išlipimas buvo leisti ir, kad jie puikios nuotai-
40 minučių vėliau negu numa
tyta, kol nustatyta tikra Tntre- 
pid nusileidimo vieta. Po to a- 
bu vyrai išėjo pasivaikščioti 
trims su puse valandos. Jie iš
kėlė televiziją, kuri gerai pra
dėjusi rodyti, sutriko ir
nuvylė milijonus tai stebėjusių 
amerikiečių. Mano, kad televizi
jos siųstuvas buvo paliestas 
saulės. Mėnulio nusileidimo ka
bina nusileido beveik tiksliai 
vertikaliai. Astronautai buvo la 
bai geros nuotaikos, kalbėjosi 
ir juokavo. Televizijos sutriki
mas buvo pirmas didesnis nusi
vylimas. «

Stebėjo 57 tautos
Amerikiečių nusileidimą per 

televiziją stebėjo net 57 tautos. 
Vaizdai buvo siunčiami ir į ko
munistinę Kiniją, nepaisant ar 
juos jie priėmė ar ne. Daugiau 
kaip šimtas televizijos stočių 
pertransliavo vaizdus iš mėnu
lio.

Sovietų Rusijoj žinias laik
raščiai paskelbė apie išsikėli- 
mą mėnulyje tik vienu sakiniu. 
Tačiau prieš tai buvo rašyta 
daugiau, kad jie į mėnulį skren
da, ir Vilniaus “Tiesa” palyginti 
davė netrumpą aprašymą, apie 
Apollo 12 pakilimą ir uždavi
nius.

Kokios žinios iš žemės
Astronautams perduodamos 

žinios iš žemės. Jiems buvo pra
nešta apie Kennedy mirtį, apie 
balsavimus senate dėl aukščiau 
šio teismo teisėjo Haynsworth, 
pasakė apie akcijų kritimą, apie 
atominių ginklų suvaržymo kon 
ferenciją Helsinkyje, tačiau nu
tylėjo apie demonstracijas Wa- 
shingtone. Paklausti žinių per
davėjai Houstone, kodėl buvo 
ta žinia nutylėta, jie atsakė, 
kad žinios perduodamos tokios, 
kokių astronautai pageidauja.

KALENDORIUS

Lapkričio 20 d : šv. Feliksas, 
šv. Maksencija, Jovydas, Audė.

Lapkričio 21 d.: šv. Gelazijus, 
šv. Amelberga, Svilkenis, Ei
bare.

ORAS

Saulė teka 6:44, leidžias 4:27.
Chicagoje ir apylinkėse šian

dien dalinai saulėta ir šilčiau. 
Temperatūra daugiau 30 1.

kos. Iš viso, kaip skelbiama, 
Apollo 12 astronautai yra ge
riausiai paruošti vyrai iš visų 
bet kada skridusių astronautų. 

Ką veikė vakar
Trečiadienį anksti rytą nusi

leidę astronautai iškėlė moks
lo instrumentus, po to rinko m ė 
nulio uolienas. Vėliau ilsėjosi 
Vakare 11:40 vai. jie antrą kar
tą išėjo į mėnulio pavirsiu ir 
vėl rinko uolienas, eidami link 
Surveyor 3, nuleisto mėnulyje 
1967 m. ir išmontavo dalis par
gabenimui į žemę. Ketvirtadie
nio rytą 8:23 vai. astronautai 
turi pakilti su mėnulio nusilei
dimo prietaisu ir po 7 minučių 
ir 10 sekundžių skridimo susi
jungti su aplink mėnulį skriejan 
čiu Yankee Clipper, kuriame 
buvo likęs astronautas Richard 
Gordon.

Visas pasaulis stebi šį drąsų 
ir antrą kartą bent ligi šiol sėk
mingą amerikiečių žygį, liudijau 
tį, kad visa galima pasiekti 
laisvame pasaulyje, kur nėra 
jokių žmogaus laisvę varžančių 
diktatūrų.

Iš viso astronautai mėnulyje 
išbuvo 31 ir pusę valandos. Ke
lionėje turės išbūti 244 vai. ir 
15 min. Amerikiečiai į žemę nu
sileis lapkričio 24 d., pirmadie
nį, 2:57 vai. p. p.

— Vietname amerikiečių bom 
bonešiai B - 52 išmetė 1,500 to
nų bombų ant priešo pozicijų, 
puolančių Bu Prang.

7

Miręs Joseph Kennedy, 81 m., su savo sūnumis 1938 m. Kairėje sūnus 
Joseph, žuvęs H-jame Jasauliniame kare, dešinėje prez. John, kuris 
taip pat buvo nužudytas. Buvo nužudytas ir dar vienas sūnus, šen. 
Robert.

Raina 10 e.

Kiesingeris perrinktas 

partijos vadu

MAINZ, V. Vokietija. — Bu
vęs kancleris Kurt Kiesinger, 
65 m., perrinktas poros metų 
terminui Krikščionių demokratų 
unijos partijos vadu. Iš 470 na
rių, 386 pasisakė už Kiesingerį. 
Šis savo žodyje pasisakė, kad 
jis darbuosis partijos labui, 
kaip ir praeityje. Prieš jį bal
savo 50 asmenų ir kaltino, kad 
dėl Kiesingepo nesugebėjimo 
partija negalėjo laimėti praėju- i 
šių rinkimų.

Pasitarimai dėl 
Okinawos salos

WASHINGTONAS. — Ame
rikoje lankosi Japonijos min. 
pirm. Šato, kuris su prez. Nix- 

* on ataria Okinavosp salos klau
simą. Sala bus grąžinta Japo
nijai, tačiau Oknavoij r toliau 
bus amerikiečių karinė pagrin
dinė bazė Pacifike. Tai pasiekta 
jau pre’iminariniais susitari
mais, kuriuos dar aptaria min. 
pirmininkas ir JAV prezidentas. 
Japonija sutinka, kad Pietų Ko
rėjos, Formozos, Vietnamo ir 
kitų kraštų, kaip Indonezija, 
gynybai yra reikalinga Okina
vos sala. Smulkiau bus apie su
sitarimą pranešta šį penktadie
nį oficialiame pranešime.

Prez. Nixonas savo kalboje 
pareiškė, kad Amerikai siekiant 
taikos, jo akys labiausia kryps
ta kas vyksta Pacifike.

Skelbs rinkimus
TOKIO. — Skelbiama, kad 

valdančioji min. pirm Šato Li
beralų demokratų partija, kaip 
tik min. pirm. grįš iš Ameri
kos, skelbs naujus rinkimus. 
Manoma, kad tokie rinkimai 
vyks gruodžio pabaigoje.

Japonijos min. pirm. Eisaku Šato.

TRUMPAI
• Kanadoj lapkričio 7 d. So

vietų revoliucijos proga Ed
mund Bushe d-ja piketavo So
vietų ambasadą Ottavoje, apie 
ką skelbė spauda ir televizija.

• Gallup institutas skelbia, 
kad ištyrus 13 valstybių, pasi
rodo, kad Amerikoj daugiausia 
tiki į Dievą, net 98%. Toliau 
seka Graikija, 96%, Kanada 
trečioj vietoj — 92%.
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Prisiminė Lietuvą

VVASHINGTON, D. C. — “Nė
ra karo, bet nėra ir laisvės Lie
tuvoje, — pareiškė JAV Atsto
vų rūmų narys Donald Lukens 
(Ohio) š. m. lapkričio 11 d. Ve
teranų dienos minėjime prie Wa 
shington paminklo, Washingn,
D. C. Ten kelių tūkstančių mi
niai, palaikančių prezidento po
litiką, kalbėjo dar JAV šen. 
John Tower (Texas), atstovas 
John Buchanan (Ala), atstovas 
Jack March (Va). Visi kalbėto
jai buvo palydėti entuziastingos 
minios gausiais plojimais.

Sovietai lanko JAV
atomo jėgaines

NEW YORKAS. — Dešimt 
Sovietų Rusijos atomo specialis
tų atvyko į Ameriką susipažinti 
su Amerikos atominiais atsie- 
kimais. Jie lankysis įvairiose a- 
tominėse jėgainėse. Delegacijai 
vadovauja Vasily Stekolnikov.

Pasisakė prieš
svetimšalių atleidimų

ŽENEVA. — Šveicarijos kata
likų ir protestantų Bažnyčios pas
merkė Šveicarijos parlamento na
rio Schvvarzenbacho įneštą pa
siūlymą atleisti Šveicarijoje dir
bančius 300,000 svetimšalių dar
bininkų. Šveicarijos krikščionių 
Bažnyčios bendru atsišaukimu i 
visuomenę siekia pagerinti sve
timšalių darbininkų santykius su 
vietiniais gyventojais sudarant 
tinkamas sąlygas jų kultūrinei, 
ir religinei veiklai.

Liturginės komisijos 
posėdžiai

ROMA. — Lapkričio i d. Ro
moje prasidėjo specialios Litur
ginės komisijos posėdžių sesi
ja, kuri tęsis iki lapkričio 15 d. 
Komisijos darbuose dalyvauja 
50 kardinolų ir vyskupų bei li
turgijos specialistai. Specialioji 
Liturginė komisija baigia nag
rinėti kunigų brevijoriaus Offi- 
cium divinum reformos klausi
mus, suaugusiųjų krikšto bei 
ligonių sakramentų apeigas ir 
kitas liturgines problemas.

— Italijoj sustreikavo 20 mik 
dirbančiųjų dėl to, kad vyriau
sybė negali išspręsti butais ap
rūpinimo problemos.

IŠ VISUR
• “Chieago Tribūne” iš 60, 

000 skaitytojų 60% pasisakę re- 
mią prez. Nixoną.

• Negrų laikraščių septyni 
redaktoriai iš New Yorko lanky 
sis 10 d. Izraelyje, kad galėtų 
patirti apie ekonominę ir socia
linę vietos programą, kurią ga
lėtų pritaikyti negrų visuome
nei.

• Pasaulyje yra 17 mil. pa
bėgėlių. Iš jų tik dalis pabėgo 
į komunistinį kraštą, iš dar grie 
'žtesnio režimo komunistinio 
krašto — Albanijos. Išskyrus 
vieną kitą asmenį, niekas ne
bėga pas komunistus.

• Pietų Korėjoj nubaustas 
12 metų kalėjimo amerikietis 
karys už pasmaugimą prostitu
tės.

• Mėnulio uolieną išstatytą 
New Yorke Natūralios istorijos 
muziejuje pirmą dieną apžiūrė
jo 47,195 žmonės.

• ’ Maskvoje labai gaudoma 
maršalo Žukovo atsiminimų kny 
ga, kurios laida daugiausia iš
platinta tarp karių.

• Venecueloj teroristai api
plėšė banką, išnešdami 111,000 
dolerių.
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NAUJOSIOS ANGLIJOS APYGARDA

Paskutiniame vyčių seime Nau 
Josiosi Anglijos apygardos pirmi
ninkas Albertas Jaritis pranešė, 
kad apygarda susideda iš vienuo
likos reguliarių, 2-jų senjorų 
kuopų ir 2-jų jaunučių grupių. 
Yra atgaivinta 18-ta kuopa Cam
bridge, bet sušlubavo 103 sen
jorų kuopa Providence. Buvo pa
minėta Šv. Kazimiero diena, bu
vo atšvęsta Lietuvos nepriklauso
mybės diena, buvo kėgliavimų, 
šokių, gegužinių ir kt.

Kai kurios kuopos gana sėkmin 
gai suruošė organizacijos Steigė
jų dieną. Taip pat sėkmingai a- 
pygarda pravedė Lietuvos nepri

NEVVARKO VYČIŲ 
SUSIRINKIMAS

29 -tos vyčių kuopos susirinki
mas įvyko spalio 21 d. Šv. Jurgio 
salėje, Newarke. Svarbiausias die
notvarkės punktas buvo naujos 
valdybos rinkimai. Išrinkti: pir
mininku- Kazys Šipaila, vicepir
mininku - Eduardas Schmidt, 
sekretorėmis - Ona Abromaity
tė ir Marija Stonytė, iždininke - 
Ieva Sharon, iždo globėjais - Al
binas Žukauskas ir Žostautas.

Kuopos tradicinis balius spalio 
11 d. puikiai praėjo. Buvo jame 
daug žmonių. Prie stalo invoka
ciją atkalbėjo Šv. Trejybės para
pijos klebonas kun. Jonas Schar
nus. Malda buvo skiriama Šv. 
Trejybės parapijos buvusio kie
no prel. Igno Kelmelio atmini
mui, buvo po to tylos ir susikau
pimo minutė.

Centro valdybos pirmininkas 
dr. Jokūbas Stukas sveikino susi
rinkimą centro valdybos vardu. 
Savo kalboje jis palietė dabartinę 
padėtį Šv. Trejybės parapijoje ir 
ragino padėti jai visokeriopoje 
jos veikloje.

Baigiant susirinkimą buvo su
kalbėta malda už a.a. prel. Kel
melio sielą, mirusio spalio 7 d. 
Keletą metų jis yra buvęs 29-tos 
kuopos dvasios vadu. Kuopa už
prašys šv. Mišias jo atminimui.

Kun. Jonas Scharnus yra pas
kirtas į Newarko arkivyskupijos 
Essex apskrities parap. klebonų 
tarybą. To paaukštinimo proga 
kuopa sveikina savo kleboną. 
Taip pat reiškia nuoširdžią už
uojautą garbės nariui prof. A- 
leksandrui Aleksiui Waterbury. 
Neseniai mirė jo sūnus Norber
tas. F.V.

CHORO GLOBĖJAS
Juozas Juška jau penkeri me

tai kaip aktyviai įsijungė į Vyčių 
chorą. Šiais metais jis išrinktas į 
choro valdybą ir stropiai eina 
iždininko pareigas. Malonu pas
tebėti, kad daugeliui prekybinin
kų ir verslininkų lietuviškoje 
Chicagoje yra ir tautiškas ar kul
tūrinis darbas ne kampininko vie
toje. Toje pat 69-je gatvėje, kur 
Juozas ir Magdalena Juškos lai
ko užeigą, yra juk ir Jono Vazne-

Juozas Juška, vyčių choro globėjas

klausomybės dienos minėjimą 
per televiziją, per Boston WNA- 
C stoties 7 kanalą. Tai buvo pir
ma tokios rūšies proga, spalvotai 
perduota ir ji taip pasisekė, kad 
apygarda buvo pakviesta su,pa
našia programa ateinančiais me
tais.

Kitas užsimojimas yra religinis 
simpoziumas, kun. Alberto Con- 
tons vadovaujamas. Jį organizuo
ja ir tvarko I-ma Bocktono kuo
pa ir naujai suformuotas Orato
rių klubas. Apygardos suvažiavi
mai buvo prie 7-tos kuopos Wa- 
terbury ir prie 30-tos Westfielde.

V..

lio ir Jurgio Janušaičio maisto 
krautuvės, kurių veikla lietuviš
kuose baruose neįkainuojama.

Juozas Juška kelintą dešimtį 
metų atiduoda savo duoklę savo

PLUTONIUM
FUEL
CASK

GENERATOR

MAGNETOMETER

ION DETECTOR

SOLAR WIND 
INSTRUMENT SEISMIC

DETECTOR

LUNAR MODULE SCIENTIFIC BAY — This illustration showa
(top) Quad 2, the Lunar Module's scientific eųuipment bay 
for experiment packages (closeup bottom). Tools and ęol- 

lecting eųuipment are in Quad 4 on the opposite side.

Įvairūs įrengimai bei aparatai, kurie panaudojami Apollo 12 vykdomam 
mėnulio tyrimui.

Lietuvos Kariuomenes atkūrimo 
51 M. SUKAKTIES MINĖJIMAS,

įvyks lapkričio mėn. 23 d.

PROGRAMA
1. 11 vai. Tėvų Jėzuitų koplyčioje iškilmingos pamaldos. Sv. Mišias

atnašaus ir pamokslą pasakys kun. Borevičius.
Pamaldų metu, koplyčioje, giedos sol. Algis Grigas.
Vargonais gros muz. Burneikytė.

2. Žuvusių kovotojų už Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę pagerbimas,

prie Laisvės Kovų paminklo, tuoj po pamaldų. Aukurą uždegs: 
birt. Babickienė ir kol. gen. štb. pulk. Dabulevičius. Žodį tars 
visuomenininkas Jonas Jasaitis.
Vainiką padės: birt. Tumienė, Kulikauskienė ir A. Juškevičius. 
Iškilmes prie paminklo praves kol. majr. Šeštakauskas.

3. AKADEMINĖ DALIS, Jaunimo Centro didžiojoje salėje.
Atidaro skyriaus pirmininkas.
J.A.V. ir Lietuvos Himnus giedos sol. Algis Grigas, 
akompanuosldiĮuž. Burneikytė.
Gen. Lietuvos’ Konsulo p. Dr. Daužvardžio žodis.
Paskaita: gen. prpf. Dirmantas.

4. MENINĖ DALIS. Tuojau po paskaitos įdomi, nematyta ramovėnų
filmą “Iš dabarties į praeitį.”
Visuomenė ir organizacijos su vėliavomis kviečiamos kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti .

Solist G. Mažeikienė

tautai būdamas eiliniu choristu. 
Jo meilė lietuviškai dainai aki
vaizdi, nes jis verčiau pasisamdo 
kitą asmenį savo tarnybai atlik
ti, bet repeticijų neapleidžia nie
kados. (Prieš stojant į Vyčių cho
rą, jis septyneris metus dainavo 
Pirmyn chore).

Šiuo metu Vyčių choras yra y- 
pač laimingas, nes Juozas ir Mag
dalena Juškos sutiko būti Vy
čių choro globėjais. Valio Juozui 
ir Magdalenai Juškams.

Faustas Strolia

SEKMADIENĮ KONCERTAS

Lietuvių bendruomenės Chica
gos apygardos valdyba ruošia 
koncertą šį sekmadienį, lapkričio 
23 d., 2 vai. po pietų Gage Park 
salėje, 2415 W. 55 St. Koncerte

dalyvaus Vyčių cEoras, vadovau
jamas F, Strolios ir Chicagos 
jungtinis vaikų choras. Vyčių 
chore dainuos M. Momkienė, la
bai gražus sopranas. Vaikų cho
rus paruošė J. Kreivėnas.

Akompanuos J. Byąnskas. So
lo dainuos Genovaitė Mažeikie
nė. Bus išpildyta a.a. Juozo Ber
tulio kantatą “Sugrįžimo gies
mė”. Lietuvių visuomenė kvie
čiama kuo gausiau tame koncer
te dalyvauti. Savo dalyvavimu 
pagerbsime neseniai amžinybėn 
iškeliavusį muziką ir įvertinsime 
mūsų jaunučių pastangas.

E.P.

SOLISTĖ PARTIZANŲ 
MOTINOS VĄIDMENY

Genovaitė Mažeikienė išpildys- 
našlės partizanų motinos partiją 
didingoje J. Bertulio kantatoje 
“Sugrįžimo Giesmė”. Jos lygiai 
plaukiantis sodrus balsas yra nuo 
seno čikagiškių pamėgtas. Ji var
giai yra kokiai organizacijai atsi
sakiusi padėti, kai joms reikėjo 
sudaryti programą. O ir visi Chi
cagos chorai nuolatos naudojasi' 
josios geraširdiškumu. Dažniau
siai ji pasirodo su Alice Stephens 
solisčių vienetais, bet taip pat 
mes ją girdėjome Šv, Kryžiaus baž 
nyčios religiniame koncerte su 
Dainavos ansambliu, (Cavalle- 
ria Rusticana) Liucijos rolėje su 
Chicagos Lietuvių opera ir dabar 
jau antrą kartą su vyčių choru. 
Šioje kantatoje girdėsime solistę 
išpildant ir (duetą) su didžiuliu 
vaikų choru. F.S.

IEŠKOMI JAUNI 
VAIDINTOJAI

Illinois-Indiana apygardos vi
cepirmininkė jaunučių reikalam, 
Cecilija Matui, praneša, kad jau
nieji vyčiai renkasi Jaunimo cen
tre, 56-ta gatvė ir Claremont 
Chicagoje, kiekvieno penktadie
nio vakarą nuo 7 iki 9 vai. Visi 
vidurinės mokyklos amžiaus jau
nuoliai raginami tuose susrinki— 
muose dalyvauti. Dabar ten rim
tai mokomasi kalėdinio vaidini
mo, kuris bus rodomas Mokslo ir 
Pramonės muziejuje gruodžio mė
nesį. Vaidinimas bus anglų kal
boje ir apftns visus gražiuosius 
lietuviškus Kalėdų papročius. 
Dar reikėtų daugiau jaunų artis
tų. Jeigu žinote ką nors, kas su
gebėtų vaidinti, paraginkite prisi
dėti. Yra labai įdomu. T.

— Vienas tėvas šeše+Q vaikų 
išmaitina, o šešetas* , alkų vieno 
tėvo neišmaitina (Lietuviška 
patarlė).

PADĖKA
Ryšium su Anglijos lietuvių rašytojų, kun. J. Kuzmickio-Gailiaus ir 

poeto Vlado Šlaito viešnage Chicagoje bei Anglijos Lietuvių klubo š. m. 
lapkričio 9 d. Jaunimo centre surengtos Literatūros šventės pasisekimu 
mes su dideliu dėkingumu minime:

•
dienraščio "Draugas” redaktorius Al. Baronų ir K. Bradūnų, kun. 
Pr. Garšvą ir tėvus marijonus,

Margučio ir Sophie Barčus šeimos radio programos vedėjus Petrą 
Petrutį ir Feliksą Daukų,

Lithuanian T.V. personalą,
Lithuanian Forum savininkus Antaną ir Mariją Rudžius, ir Vyt. 
Kasniūną,
aktores Eleną Blandytę ir Eglę Vilutienę,
jaunas piąnistes K. Brazdžionytę ir D. Matulionytę,
kanklininkių kvartetą Marytę, Teresę, Našlutę ir Verutę Bilitavičiūtes,
Aušrą Ląkaitę ir Daną Oveirlingaitę,
Jaunimo centro direktorių tėvą J. Borevičių,

K. Rožanską. S. Juozapavičių ir L. Matulevičienę. Jiems, bei visiems 
kitiems, per neapsižiūrėjimą, gal būt, čia nepaminėtiems talkininkams, 
kurie 3avo prielankumu, patarimais ir darbu prisidėjo prie mūsų

didelio parengimo. Pagaliau dėkojame visiems tautiečiams, atsilankiu
siems į Literatūros popietę, dalyvavusiems mūsų tremtinių rašytojų 
pagerbime ir savo žodžiu ar raštu įvertinusiems mūsų klubo pastan
gas, rengiant šią šventę, bet už vis labiau rašytojams J. Kuzmickiui-Gai- 
liui bei poetui Vladui Šlaitui nuoširdų lietuvišką AČIŪ taria

CHICAGOS ANGLIJOS LIETUVIU 
KLUBO VALDYBA

OOK BET’--

FEEL BETTER

NATURAL VITAMINS
SALT AND SUGAR-FREE FOODS I 

HI PROTEIN DIET AIDS

S L I M G Y M I
Come in and see the “Slim Jim” .

as seen on TV.

' HOUSE OF HEALTH FOODS !
6832 So. Pulaski Road Tel. — 581-3900

Cut out for free samples

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

t *’* ' **
*»• 4

** t « ( «„ ’ 7*

b
NAUJOS MIŠIOS

Chicagos arkivyskupijos kan
celiarija praneša, kad šįmet 
Amerikos katalikai pirmą kartą 
Padėkonės šventėje galės daly
vauti naujose Mišiose, kurių 
tekstas specialiai .pritaikintas 
šiai viso krašto šventei. Nuo šių 
metų bus galima naudotis ir 
ateityje naujų mišių tekstu 
kiekvieną lapkričio ketvirtą ket 
virtadienį, atseit Padėkos die
nos šventėje.

SAVANORIŲ-KŪRĖJŲ AUKA
Ryšyje su 30 metų mirties, 

buv. 2-jo Lietuvos ministerių 
kabineto pirm. Mykolo Sleževi
čiaus, 1919 m. pradžioje pašau
kusio savanorius Tėvynę ginti 
sukaktuvių minėjimu, įvykusiu 
š. m. lapkr. 16 d. Chicagoje, Lie
tuvos kariuomenės Sav.—Kūr. 
s-gos DLK Vytauto Didžiojo 
skyriaus valdyba atsiuntė Lie
tuvių Fondui $25.00 auką į Ne
žinomojo Lietuvos Kario įnašą. 
LF adresas: 6643 JSL Maplevvood 
Avė., Chicago, III. 60629, tel. 
778-2858.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. ŠeStadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. IVAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą, 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo Takų 

Chirurgija
Tel. 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ .IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čios ir Callfornia 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak.
šeštadieniais 2—4 vai. 

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

i 4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlow 5-9500 =
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* Redakcija straipsnius tai 

so savo nuožiūra. Nesuaau- 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimu 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA \

2751 VVest Slst Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p.p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51 st Street

Vai. pagal susitarimą: Pirmad, ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NEltVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWPOBD MEDICAL BUILDING

6449 So, Pulaski Road 
Valandos pagal susltarlma

Rez. Tel. GI 8-0373
DR. W. M. EISIH-EISIMAS

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

61S2 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu-rezld. — PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

VAIKU LIGOS 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad., kevift. ir, penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VVest 71st Street
Ofiso vai, kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REUanee 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieninis 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU LR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nno 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545
(Ofiso ir rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirmad., ketv. 5—8 vai., 

antrad. ir penkt. 1—4 vai. 
Valandos pagal susitarimą

Platinkite “Draugę”.

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
o:30 — 12:00

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

Ofiso HE 4-1818 REZ. FR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalbų, lietuviškai

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7697 

5159 South Damen Avenue 
Valandos tilk pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta 

Telef. — 423-2660
D R. E. R I N G U S

RENTGENOLOGAS,
9760 South Kedzie Avenue

Vai., pirmad. antrad/, ketvirtad. ir 
penktad. 8 v r. iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment )

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 71st Street

Vai.: anrad. nuo 2-5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6-8 vakaro. 

Ofiso tel. 776-2880; Rezid. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, III. 
Kabineto tel. 687-2020 

Namu tel. 839-1071
Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Ofiso tel. REUanee 5-4410 
Rez. GRovelhUl 6-0617 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p.
ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

TELEFONAS 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Seikiu ad. ir trečiad. uždaryta 
_______ Rezld. tel. VVA 5-3099________

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1223

Ofiso vai,: Pirm., antr., treč. ti
penki. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 p. p. ir 6—-8 vai. vak. 

Trečiad. ir šeštad uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal ausitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
lr 6-8 v. v., ketvlrt. 6-8 v. vakaro, 
šeštadieniais<11-1 vai. popiet.



Emigrantų problema

DVASINIAM APTARNAVIME
Tautų judėjimas ir persikė

limas žinomas ja,: senais lai
kais. Vienais metais jis yra 
labiau akivaizdus, kitais — lė
tesnis. Žinomas istorijoj tautų 
kraustymosi la,k,.'tarpia anks
tyvaisiais viduramžiais Jis pa
keitė Europos veidų ir tautų 
savitumus, duodamas pradžią 
naujoms tautoms. Net ir vals
tybinės ribos vėliau sunkiai 
pakeitė tautų p -sikraustymo 
skirtybes, susidariusiai tautų 
mišinio išdavoje.

Platesnė emigracija iš Eu
ropos prasidėjo po Amerikos 
žemyno atradimo. Nors tai bu
vo dar žiaurių sąlygų ir neį
prasto gyvenimo kontinentas, 
bet į jį kėlėsi pirmiausiai is
panai, mėgindam. užkariauti 
naujas žemes, vėliau anglų 
persekiojamos religinės sektos 
ar Airijos bei Anglijos kata
likai. Emigracinė banga išsi
plėtė visoj Europoj, kai vienų 
valstybių nykimas, kitų iškili
mas sukėlė persekiojimų ban
gą. Ypač daug Amerikon per
sikėlė 18-tojo ir 19-tojo šimt
mečio laikotarpiuose, kai bau
džiavos našta daugeliui buvo 
nepakeliama, o nauji kraštai 
drąsesniuosius viliojo savo ne
išsemtais turtais.

Lietuviai Ameriką pasiekė 
daugiau kaip prieš šimtą me
tų. Bet didžioji banga buvo 
pereito šimtmečio pabaigoje ir 
šio pradžioje. Jie visi bėgo nuo 
rusų priespaudos, nuo dvari
ninkų sauvalės, nuo persekio
jimų. Niekas negalvojo čia lik
ti amžinai. Norėjo tik užsi
dirbti ir grįžti atgal, kad ne
reiktų vergauti kitiems ir pri
klausyti svetimai valiai. Ta
čiau gyvenimas buvo skirtin
gas, negu svajonės jį pynė. E- 
migrantai čia rado sunkų dar
bą, nemažai išnaudojimo ir ne
užsidirbo tiek, kiek tikėjosi. 
Dėlto ta karta susiliejo su vie
tine mase — tautų mišiniu ir 
papildė besiformuojančią A- 
merikos tautą.

*
Sunkiausia problema emi

grantų gyvenime iškilo pasie
kus Amerikos krantus — kal
bos nemokėjimas, svetimi ir 
skirtingi įvairių tautų papro
čiai, stoka dvasinių vadų, ku
rie galėtų juos aptarnauti, pa
guosti ir suraminti. Kai su
sidarė didesni būriai emigran
tų, įvairios tautos siuntė sa
vanoriškai arba taip pat dėl 
persekiojimų negalinčius tėvy
nėse pilnai darbuotis dvasinin
kus. Lietuvių kunigų jau atsi
rado 19-to šimtmečio antrojoj 
pusėj, bet tai buvo tik sauje
lė, kuri ‘negalėjo aprėpti visų 
reikalų. Vėliau jų atvyko dau
giau. Bet kol jų stokojo, lietu
viams teko glaustis prie lenkų, 
kurių kalbą bent dalis supra- * 
to. Bet lenkai nepasireiškė re
liginiu ir tautiniu pakantumu. 
Dėlto išsivystė kovos su len
kais, kurie yra nemaža skriau 
dų padarę tiek materialiniu at
žvilgiu, atimdami cbndrai sta
tytas bažnyčias, tiek dvasiniu 
atžvilgiu, pastūmėdami į ateis
tų glėbį.

Kad lietuvių tarpe šiame kra 
šte, Kanadoje ir Pietų Ameri
koje yra ateistų ir net komu
nistų, kovojančių prieš savo 
paliktas tėvynes, negalima kal
tinti tik aplinkybes, bet ir tuos 
įvairius dvasinius vadovus .ku
rie eilinius žmones nukreipė 
nuo kunigų, nuo Bažnyčios, o 
paskiau ir nuo Dievo.

Spaudoj ir gyvenime
KRIKŠČIONIŠKAS LIETUVIŠKAS 
HUMANIZMAS LITERATŪROJ

Naujame “Aidų” numeryje be 
eilės kitų įdomių straipsnių, ran
dame ir platesnio dėmesio vertą 
dr. Jono Griniaus straipsnį “Lie
tuvių literatūros perspektyvos”. 
Peržvelgęs naujas apraiškas lietu
viu išeivijos dramose, romanuo

Bet tai ir yra problema, ku
ri nelengvai sprendžiama, kai 
tautų mišinyje reikia rasti ben 
drą kalbą su savaisiais ir sve
timaisiais, kai reikia panaudoti 
naujas formas perteikti religi
nėms ‘tiesoms ir moralės dės
niams. Ypač sunku buvo tuo 
metu, kada tiek pasauliečių e- 
migrantų, tiek ir paskui juos 
atvykusių dvasininkų veikla 
tebuvo tik pionieriška, mėgė
jiška, kada jie patys turėjo 
ieškoti, kas geriau patarnautų 
dvasiniam gyvenimui išlaiky
ti ir tobulinti. Tačiau bent šia
me krašte susikūrė para
pijos, organizacijos, mokyklos 
ir vadovybės, kurios bendro
mis jėgomis siekė atsverti nei
giamas įtakas religiniam gy
venime. Kiek tai pavyko, spręs 
tik istorija.

Sielovadinė problema emi
grantų tarpe šiuo metu išky
la su dar skaudesniais pada
riniais. Tautų judėjimas ir per
sikėlimai po antrojo pasauli
nio karo yra tokie dideli, kad 
net nežinoma jų tikro skai
čiaus. Ir tai ne tik Ameriko
je, bet jau ir Europoje, Pietį} 
Amerikoje,, Australijoje. Po 
karo Pijaus XII išleista “Ex- 
ul familia — Ištremtoji šei
ma” nebuvo visur pakanka
mai įgyvendinta. Amerikoje ji 
net mažai težinoma ir dar ma
žiau tetaikoma, nes čia jau bu
vo pritaikyti įsisenėję kitokie 
emigrantų aptarnavimui dės
niai. Vadinami pastoraciniai 
direktoriai tebuvo beveik vi
sur tik tušti titulai, nes kiek
viena vyskupija turėjo savo 
normas ir nepakluso kitoj vys
kupijoj gyvenančiam direkto
riui. Užtat Paulius VI išleido 
naują instrukciją, duodančią 
bent šiek tiek daugiau šviesos 
ir didesnių galių tautiniams 
sielovados vadovams.

Ypač tai aktualu daugiau 
kaip dviems milijonams italų, 
apie milijonui ispanų ir ke
liems šimtams tūkstančių ju
goslavų, austrų, graikų dar
bininkų dvasiniam aptarnavi
mui vien tik Vokietijoje, Pran 
cūzijoje ir Belgijoje. Netenka 
kalbėti apie daugybę tų pačių 
tautybių žmonių, o taip pat 
vengrų ir šiuo metu čekų bei 
slovakų, pabėgusių nuo perse- 
kiojmų ir apsigyvenusių Eu
ropoje ar Amerikoje.

Draugo atkarpoje duoda
mas pop. Pauliaus VI instruk
cijos vertimas. Ne kiekvienam 
ji bus naudinga, bet bent ka
talikų vadai, kunigai ir krikš
čioniškos veiklos puoselėtojai 
turėtų ją išsikirpti ir pastudi
juoti. Tai naujas dalykas bent 
tuo atžvilgiu, kad atitinkamos 
tautybės dvasininkai turi tei
sę aptarnauti savo tautiečius, 
kad jie turi turėti daugiau 
teisių, kad jie net gali turėti 
savo sielovados direktorius ar 
sekretorius generalinių vika
rų teisėmis, kurios išplečiamos 
net į įvairias vyskupijas. Nors 
reikia susitarti su vietos vys
kupų konferencijomis, bet tai 
jau sudaro konkretų pagrin
dą naujam pokalbiui religinio 
aptarnavimo srityje. Atsako
mybė šiuo atžvilgiu priklauso 
ne tik vietos vyskupams, bet 
ir emigrantų kilmės kunigams 
(bei pasauliečiams. Tikime, kad 
tuo galėsime pasinaudoti ir 
mes. Pr. Gr.

se, aptaręs avangardizmo ir ne- 
ohumanizmo įtakas, autorius 
daro šias sugestijas: “Šių dienų 
krikščioniškas humanizmas taip 
pat prašosi suderinamas su lie
tuvišku humanizmu, nes lietu
viai, tie homines humanissimi,

RAUDONŲJŲ MILŽINŲ GRUMTYNES
Sovietų - kinų komunistų derybos laikui laimėti

Komunistinės Kinijos sosti
nėje Pekine šiuo metu vyksta 
dviejų raudonųjų milžinu dery
bos priešingumams išlyginti. Ka 
dangi Pekine nėra užsienio žur
nalistų, o oficialūs komunikatai 
neskelbiami, žinios miglotos. 
Vis dėlto sužinota, kad derama
si ne ieškant būdų ideologiniams 
priešingumams išlyginti, bet 
kalbamasi abiejų valstybių sie
nų ir tik sienų klausimais. Ret
karčiais Hong Kongo ar pačio
je komunistų spaudoje pasirodo 
žinių, kad ligi šiol nėra pavykę 
susitarti.

Derybų proga pasaulinė spau 
da vis dar rašo apie rusų - kinų

kaip liudija pergamentai, nuo 
seno reiškė meilę kiekvienai gy
vai būtybei, neišskiriant nė ra
munėlės prie tako, kaip sakė 
Jurgis Baltrušaitis. Todėl reikia 
užmiršti antihumanistinėj civili
zacijoj suklestėjusi abejingumą 
ir išdidžią ironiją žmogui, bet už
jausti kiekvieną kenčiančią ir nu
skriaustą būtybę, nes šitaip pra
tęsime K. Donelaičio, Marijos 
Pečkauskaitės, S. Šalkauskio tra
diciją, į kurią paskiausiai, jau so
vietinėj nelaisvėj, įsijungė V. 
Mykolaitis- Putinas, pasiskelb
damas, kad jis nori mirti su mei
lės žodžiu lūpose, o testamenti
niame “Vivos plango” eilėrašty
je sakėsi kenčiąs su prislėgtųjų 
milijonais, protestuodamas prieš 
tokį totalizmą, kuriame

Tribunoluos išdidžiai 
teisiuosius smerkia žmogžu
džiai,
ir sūnūs nebeverkia,
kai mirti motiną pasmerkia.
Ar šitaip protestuojantis, krikš

čioniškai lietuviškas humaniz
mas nebūtų patrauklus? Ar to
kių idealų literatūra neseniai atei 
ties? Ar talentinga literatūrinė 
kova dėl tauraus, krikščioniško 
ir lietuviško žmogaus visur nebū
tų avangardininis pasipriešini
mas prieš sovietinį konformiz
mą? Būtų. Tik reikia kelių talen
tingų rašytojų, kurie drįstų pa
sakyti: “Aš būsiu juokingas? Te
gul...” Bet žymiai daugiau, tūk
stantį kartų daugiau reikia asme
nų, kurie pageidautų šitokių 
tariamai juokingų rašytojų kūri
nių. Pagaliau reikia suprasti, kad, 
pasisakydami už krikščionišką 
humanizmą mes artėsime prie 
literatūros, kuriamos geros valios 
rašytojų Lietuvoje, kur apie hu
manizmą kalbama, rašoma ir 
jo pasiilgstama”.

Pažymėtina, kad “Aidų” re
dakcijos straipsnyje apie Vaiž
ganto (gimimo) 100 metų sukak
tį, siūloma ją atžymėti išleidžiant 
J. Ambrazevičiaus parengtos Vaiž 
ganto literatūrinės monografi
jos naują laidą.

J. Daugi.

MIGRANTU SIELOVADINIS 
APTARNAVIMAS

3) Pagal apaštališką laišką “Ecclesiae Suae” ta 
pati Š. kongregacija vyskupų reikalams, “išklausiusi 
atitinkančią vyskupų konferenciją ar kuriam nors vie
tos ordinarui prašant, gali steigti prelatūras, kad ga
rantavus deramą dvasinį aptarnavimą ypatingai dides
nių socialinių grupių. Tokias prelatūras sudarytų šiam 
darbui specialiai paruošti dieceziniai kunigai, priklau
są nuo atskiro prelato ir turį juos saistantį ypatingą 
statutą 31).

4) Tai pačiai Š. kongregacijai vyskupų reikalams, 
kuriai pagal apaštalinę konstituciją “Regiminis Ecc
lesiae Universae” priklauso jūrose, ore ir nomadų tar
pe apaštalavimo tarybos ir sekretoriatai 32), priklau
so tos pačios pareigos paminėtos 1-me paragrafe tų rei
kalams, kurie įeina į anas jūros, oro ir nomadų apaš
talavimo kategorijas 33).

5) Vienuolinės institucijos, įsteigtos dvasiniam e- 
migrantų patarnavimui, dėl savo tikslo yra tos pačios 
Š. kongregacijos vyskupų reikalams valdžioje. Kongre-' 
gacijos kompetencija tačiau siekia tik tai, kas liečia' 
asmenis, kiekvieną pavieniui ar visus kartu kaip kape-j 
lionus, ar misionierius. O kas liečia jų vienuolinį gy-

! venimą, jie lieka Š. kongregacijos vienuolių reikalams 
ir savų institutų kompetencijoje.

17. Migrantus liečiančius įvairius darbus Š. kon

BRONIUS KVIKLYS

santykius, nors ir nebe su tokiu 
dideliu įkarščiu kaip seniau. 
Kažkuris žurnalistas pavartė 
“New York Times’’ 1869 metų 
(prieš 100, metų) komplektus 
ir juose rado, kad ir tada daug 
buvo rašoma apie “Mūšius prie 
Usurio upės”.

Jėga primestos sutartys

Dabartinis rusų - kinų kon
fliktas nėra paskutinių dienų iš
radimas. Ginčai dėl sienos yra 
mažiausiai 15 metų senumo ir 
buvo pradėti komunistinio reži
mo laikais. Tačiau tada Mao 
nereikalavo rusų grąžinti Ki
nijai plačias Azijos sritis, bet 
tik atlikti vietinio pobūdžio sie
nos pataisymus, šiandieniniai ki 
nų reikalavimai rusams jau vi
siškai kito pobūdžio. Turi būti 
paskelbtos negaliojančiomis vi
sos nelygios sutartys, kurias 
kitados carinė Rusija, siekda
ma imperialistinių tikslų ,ano 
meto kinų valdovams prievar
ta primetė.

Sritys, kurias Kinija nori iš 
rusų atgauti, nėra menkos, nei 
mažos. Jos yra didesnės, kaip 
Prancūzija, D. Britanija, Va
karų Vokietija ir Benelukso 
kraštai drauge paėmus. Jos gy
vybinės ir rusų kolonialinei po
litikai, nes beveik ribotų So
vietų imperiją nuo Ramiojo 
vandenyno. Jų netekusi Rusija 
vargiai jau galėtų išlaikyti il
gesnį laiką savo rankose ir Si
birą.

Paskutinis Usurio konfliktas 
jau buvo abudu raudonuoju mil
žinu priartinęs prie karo. Kaip 
dabar aiškėja, Kinijos karinė

.< '-"Trr

Mėnulį pasiekę Apollo 12 astronautai. Iš k.: Charles Conrad, Richard F. Gordon ir Alan L. Bean.

gregacija vyskupų reikalams vykdo per savo skyrius ir 
aukštesniąją tarybą migracijos reikalams.

18. 1) Prie Š. kongregacijos vyskupų reikalams ku
rį laiką jau veikiančiai įstaigai migracijos reikalams 
vadovauja šiems reikalams įgaliotinis. Jam gelbsti rei
kiamas skaičius tarnautojų.

2) Šiai įstaigai priklauso studijuoti ir rūpintis vis
kuo, kas naudinga emigrantų dvasiniam gerui, nepai
sant, kokios jie būtų kalbos, rasės, tautybės, apeigų, 
paisant kitų kongregacijų kompetencijos; patarnauti 
aukštesniajai tarybai migracijos reikalams ir paruošti 
jos susirinkimus; šiais reikalais vystyti santykius su vys
kupų konferencijomis, palaikyti santykius su tarptau
tinėmis organizacijomis, kurios kokiu nors būdu domi
si pagalba emigrantams, ir plėsti visokią iniciatyvą, 
kokia atrodytų naudinga ir pravarti jos tikslams.

19. Aukštesniąją tarybą emigracijos reikalams su
daro:

1) Pirmininkas, kuriuo laikinai yra Š. kongrega
cijos vyskupų reikalams sekretorius.

2) Sekretorius, kuriuo yra įgaliotinis jūros, oro, 
nomadų apaštalavimo reikalams.

3) Kiti tos tarybos nariai yra: a) įvairių kraštų 
vyskupų konferencijų pirmininkai ir emigrantų reika
lams komisijų sekretoriai, o kur tokių komisijų dar nė
ra, tai tautybių reikalams vyskupas, Romos kurijos įvai
rių instancijų nariai, turį kokių nors reikalų su emig
racija, kaip antai, Bažnyčios viešųjų reikalų taryba, 
pontifikalinė komisija “Justitia et Pax”, Caritas Inter- 
nationalis, katalikų tarptautinė komisija emigrantų rei
kalams, vienuolijų viršininkų (vyrų ir moterų) federa
cija, generaliniai viršininkai vienuolijų, skirtų emigran

tų tarnybai, b) šioje srityje patyrę ar užsipelnę kiti

vadovybė rimtai tikėjosi rusų 
karinės intervencijos, kuriai ko
munistinė Kinr'a dar nebuvo 
pilnai pasiruošusi. Tuo metu ki
nai turėję tik 38 atomines bom
bas, nebuvę ir tolimų ių raketų, 
kurios būtu ga’ėjusios branduo
linius sviedinius į Rusijos pra
monės centrus numesti, o gabe
nimas jų kariniais lėktuvais — 
netikras reikalas. Šiuo metu rei
kalai kiek pasitaisę. Vak. Vo
kietijos spaudos žiniomis ko
munistinė Kinija pasigaminusi 
apie 100 įvairaus tipo branduo
linių bombų ir turinti tam tikrą 
skaičių vidutinio tolumo raketų. 
Tačiau Kinijos kariuomenė e- 
santi daugiau milicijos pobū
džio, menkai ginkluota ir jai 
būtų sunku rusams ilgiau prie
šintis.

Sunki Kinijos būklė
Nelengva esanti ir kom. Kini

jos būklė. Niekada šimtmečių 
bėgyje kinų valstietis nebūda
vo sotus ir kiekvienais metais i 
Kinijoje nuo bado ir epideminių 
ligų išmirdavo po 2 - 3 milijonus 
žmonių. Tačiau niekas neslepia, j 
kad dabartiniam Kinijos vai- Į 
dovui Mao, geriau paskirsčius 
maisto išteklių naudojimą ir 
daugelyje vietų įvedus “bend
rus katilus”, vis dėlto pavykę 
pataisyti reikalą taip, kad šiuo 
metu Kinijoje žmonės iš bado 
nebemirštą, nors retai kas ir 
sočiai valgo. Šis laimėjimas kaip 
tik ir padėjo Mao kultui iškilti.

Tačiau Kinijos pramonė labai 
menka ir šiame didžiuliame kra 
šte nuolat trūksta ne tik mais
to, bet ir namų apyvokos daly
kų. Vokiečių “Die Z,eit” kaip 
pavyzdį nurodo faktą, kad vi
soje Kinijoje gaminamas tik

Nemielas sargybinių pasisveikinimas prie komunistinės Kinijos ir 
Indijos sienos.

vienos rūšies laikrodis “Šang- 
hai”, kuris kainuoja 40 dolerių, 
kai vidutinis pramonės darbi
ninko mėnesinis atlyginimas sie
kia tik 50 dolerių. Tačiau pir
kėjas niekada negali būti tik
ras, kad šis laikrodis ilgesnį lai
ką eis. Anekdotininkai pasako
ja, kad šanghajus einąs vien 
tik todėl, kad Mao įsakęs jam 
eiti. Pasakotojai toliau dar pri
deda: kai Mao mirs, Kinijoje 
sustos ir šie laikrodžiai. Vis 
dėlto dedamos didžiuos pas
tangos sukurti pirmoje eilėje 
nuosavą karo pramonę. Bet tam 
reikia daug laiko, ir kinų komu
nistų vadai tai žino.

Komentatorius Al. Casella 
(“Die Wefl.twoahe”) svarstyda
mas kinų - sovietų karinio kon
flikto galimybes, abiejų kraštų 
priešingumą mato ne tik jų ne
sutarime dėl žemių, bet ir ide
ologiniais klausimais. Jis nu
rodo, kad visose kitose Rytų 
bloko valstybėse komunizmas 
buvo įvestas rusų karinės jė
gos dėka. Vadinamos “liaudies 
respublikos” esančios ne kas ki
tas, kaip Sovietų protektoratai. 
Baigiantis H pas. karui rusai 
pasirūpino prie savo sienos su
kurti vasalinių kraštų pylimą.

asmenys — kunigai ir pasauliečiai, paskirti Š. kongre
gacijos vyskupų reikalams.

4) Šios tarybos rėmuose pirmininkas, išklausęs sek
retoriaus nuomonės, parenka asmenis ir pasiūlo Š. kon
gregacijai vyskupų reikalams aprobuoti studijų komi
sijos sąstatą.

20. Aukštesnioji taryba emigracijos reikalams, bū
dama tik patariamasis organas kurti projektus ir juos 
vykinti, stengsis:

Į) surinkti, kataloguoti ir apsvarstyti visus pasiū
lymus, gautus iš įvairių kraštų vyskupų ar iš šios ta
rybos narių;

2) išsamiai studijuoti viską, kas liečia migraciją 
Vatikapo II susirinkimo nutarimų šviesoje, ir kartu 
svarstyti viską, kas patarnautų geriau tvarkyti emigran
tų reikalus;

3) pateikti Š. kongregacijai vyskupų reikalams pa
siūlymus, iš kurių ji galėtų išvesti kraštų vyskupų kon
ferencijoms pateiktinas taisykles, kurios patarnautų įvai
riems darbams emigrantų globai.

4) Aukštesnioji taryba periodiškai renkas eiliniams 
posėdžiams, o esant reikalui ir nepaprastiems.

21. Studijų komisijos pareigos yra:
1) svarstyti svarbesnius ar skubesnius klausimus,
2) Š. kongregacijai vyskupų reikalams pasiūlyti 

šiems klausimams sprendimus,
3) ši komisija renkasi sesijai du kartu metuose.

31) Ecclesiae sanetae, I, no. 4
32) plg. No. 52.
33) Apaštališka konstitucija Regiminis Ecclesiae no. 69,1.
34) Ši sekretoriaus pareiga paprastai sutampa su tautinio direk

toriaus pareiga.
(Bus daugiau)

Tuo tarpu visai kitaip ėjo Kini
jos reikalai. Mao ir jo komunisti 
nis režimas atėjo į valdžią be 
rusų komunistų didesnės tiesio
ginės pagalbos. Per 20 metų ki
nai komunistai išugdė savaip 
suprastas marksizmo formas. 
Kinai gerai pažino rusus ir ne 
sutiko būti jų kontroliuojami 
ar vadovaujami. Kai Varšuvos, 
Budapešto, Bukarešto ir kitų li
kimą sprendžia Rusija, komu
nistinė Kinija pati už save ne 
tik kalba, bet ir veikia, savo 
namuose tvarkosi. Tiesa, valsty 
bės, tiksliau, komunistinio re
žimo kūrimosi pradžioje Kinijo
je atsirado keliasdešimts tūks
tančių rusų specialistų, bet prieš 
keletą metų jų buvo atsisaky
ta ir jie visi turėjo grįžti į Ru
siją.

Nesaugus lietsargis
Komunistinė Kinija nepasiten 

kino rusų atominiu lietsargiu 
Pekino branduolinė programa 
buvo drauge ir visiško komu
nistinės Kinijos nuo Rusijos ne
priklausomumo programa, Ki
nijos suverenumo aktas.

Pereitais metais Maskvos į- 
vykdyta Čekoslovakijos okupa
cija ir sovietų vadų paskelbta 
“komunistinių kraštų aprėžto 
suverenumo doktrina”, kuria 
Maskva skelbia savo teisę “nuo 
tikrosios linijos nukrypusius 
komunistinius kraštus atvesti į 
tikrąjį socializmą”, ne juokais 
įbaugino kom. kinų vadus. Jie 
tikrai tikėjo, kad rusai gali ban 
dyti staigiu puolimu sunaikinti 
kinų branduolinių bombų ga
mybos centrus ir daro tam tik
rus pasiruošimus lengviau pa 
džeidžiamus atominius centrus 
perkelti į saugesnes krašto vie
tas.

Ginkluotas dviejų milžinu kon 
fliktas neiškilo ir nėra duome
nų, kad galėtų greitai iškilti. 
Tam yra priežasčių. Komunist. 
nė Kinija nėra karui pasiruošu 
si, dar neatsigavusi nuo nepa
vykusios “kultūrinės revoliuci
jos” smūgių, nestipri ir jas ka
rinė galybė. Taigi Kinija karo 
nepr idės, nors teritoroi ų rei
kalavimų ir neatsisakys. Sovie
tai taip pat, atrodo,nedrįs Ki-

(Nukelta į 4 psl.)
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VYSKUPŲ SINODUI PASIBAIGUS
Noras labiau apjungti katalikus

J. VENCKUS, SJ IV

Vyskupų sinodas prasidėjo spa
lio 11 dieną Sikstinos koplyčio
je. Popiežius Paulius VI labai 
mėgsta ir viešai dažnai pabrėžia 
panašumą tarp Dievo Motinos 
ir Bažnyčios, kuri yra dvasiška 
žmonijos Motina. Susirinko apie 
150 vyskupų iš visų penkių kon
tinentų. Vieni buvo tautinių ar 
regionalinių vyskupų konferen
cijų deleguoti, kiti buvo paties 
popiežius parinkti. Prie jų pri
klausė žymus teologas jėzuitas 
kardinolas Jonas Danielou. Daly
vavo taip pat ir ordenų genero
lai, kaip jėzuitų generolas Pedro 
Arrupe.

Iš arti žiūrint ir sekant, toks 
sinodas, atrodo, kitoks, negu iš 
tolo, panašiai kaip ir žmogaus
veidas. Toks sinodas teologams kieliką su Švenčiausiu, tartum ku- 
vienaip atrodys, negu plačiajai nigai eina i moterystės luomą, 
publikai. Ir patys teologai ne vie-i Būdamas Neapolyje kunigų su- 
naip vertins, ir jie skiriasi — vie- sirinkime, girdėjau kai kardi
ni yra labai spekuliatyvūs, t.y. nolas Ursi Carrado kunigams 
gilūs mintytojai, kiti ima dalykus įsakė nebeleisti per Mišias nei 

būgnų, nei rankų plojimų, nedė
ti komunijos į rankas, bet į bur
ną ir neduoti jaunavedžiams kie-

praktiškai.

Kas yra sinodas

Sinodas yra graikiškas žodis, 
sudėtas iš dviejų dalių syn -su ir 
hodos- kelias, išeina žmonės su
bėgę vienu keliu, į vieną vietą iš 
įvairių krypčių. Jokiu būdu nega
lima manyti, kad šitas sinodas 
buvo tam sušauktas, lyg norėtų 
pataisyti Vatikano II nutarimus. 
Vyskupai suvažiavę į sinodą, vi
siškai skyrėsi nuo susirinkimo 
tėvų. Jie ten buvo Bažnyčios įsta
tymų davėjai, čia jie nieko nebu
vo juridiškai įpareigoti daryti, 
bet vis tik turėjo nepaprastai di
delę praktišką reikšmę, nes svars
tė labai gyvus klausimus.

Susidariusios problemos

nieko nepakeitė ,r nieko nepr.de- kon jos buvo ne[ vardas
JO. Visi rupokai ten buvo, kaip pakeistas.SitameSinodebuvokal- 
prieit pr.e pačių katalikų .r kaip j(, rol
suartėti su atsiskyrusiais broliais, ie gy Tėyo su(, 
t.y_ protestantais ir kt Kilo garsus lomi kuri ,ai'k / 5ius
judėjimas: nepaisyti, kas mus ski- pajaus ir pasaulio vys- 
na, bet kas mus jungia. Be abejo, 
katalikai pasidarė daug simpa- 
tiškesni protestantams. Kai kurie 
katalikai, net kartais ir kunigai, 
kad labiau įtiktų protestantams, 
pakeitė tipiškai katalikiškas ver
tybes, priimdami protestantų ko
muniją ir patys duodami komu
niją protestantams. Kiti katali
kai labai sumažino pagarbą ir 
pamaldumą Marijai, viešai at
mesdami kad ir tokį rožančių.
Kiti kunigai be jokio ypatingo rei
kalo, parvažiavę pas tėvus, virtu
vėje laikė Mišias. Mišias laikė 
net ant visiškai mažo staliuko.
Kiti Mišias laikė klasėje ant suo
lo, po to tuojau pat ant to pa
ties stalo gėrė kavą. Vėl kiti nau
dojo per Mišias skambančius 
būgnelius ar rankomis plojo,

RAUDONŲJŲ MILŽINŲ 
GRUMTYNES 

(Atkelta iš 3 pusi.)

nijos pulti ne vien dėl to, kad 
toks Kinijos užpuolimas būtų 
labai nepopuliarus pačių komu
nistinių kraštų tarpe, Ijet ir dėl 
to, kad ir Rusijai karas su ki
nais būtų labai sunkus, turint 
galvoje labai tolimus atstumus 
ir nelengvas tiekimo galimybes. 
Jeigu ir būtų galima Kinijos te
ritorijos okupacija, tai jos val
dymas ir išsilaikymas Kinijoje 
būtų be galo sunkus.

Štai kodėl abidvi pusės pasi
rinko vieną galimą išeitį — de
rybų kelią. Derybas ne tiesiogi
niu būdu konfliktui išspręsti, 
bet laimėti laiką. Tačiau šian
dieną dar nėra aišku, ar lai
kas veikia Rusijos ar komunis
tinės Kinijos labui.

kaip kareiviai šokėjams ritmą 
rodo. Kai kur kunigai pradėjo ko
muniją dėti i ranką.

Mes žinome, kad karo laike 
Mišios visur ir visaip buvo laiko
mos, net ant kelmų. Komunijos 
visokiose spintose ir dėžutėse net 
buvo laikomos ar kareivių kupri
nėse. Mūsų kunigai Sibire vyną 
konsekravo stiklinėse. Manoma, 
kad ir Kristus nieko prieš tai 
neturėjo. Kai kuriose parapijose 
buvo paprotys laike sutuoktuvių 
duoti po ostijos kieliką su konsek
ruotu vynu j rankas, kad sutuok
tiniai patys atsigertų. Ta ceremo
nija visiems patikdavo. Čia yra 
tiek daug simbolizmo — tuodu 
jauni žmonės, kurie tą momen
tą atrodo tokie gražūs, paėmę

liko su Švenčiausiu į rankas, 
tik pridėti prie lūpų, kad gertų. 

Svarbiausia Bažnyčios problema

Bažnyčia yra žmogiškai ir die
viškai stipri organizacija. Tie vi
si perdėjimai liturgijoje bus nu
galėti. Vienuolynai, jeigu kur 
buvo perdėjimų atgaus savo pras
mingą veidą. Kiekviena organiza
cija, net ir tokia dieviška, kaip 
Bažnyčia, turi tendenciją subiu
rokratėti. Vatikano kongregaci
jos yra labai senos, stiprios jėgos 
ir labai formalistinės. Jos per 
nuncijus labai gerai žino, kas de
dasi pasaulyje. Popiežius nėra 
visa žinąs, jis dažnai daro, ką

Nesuprantama, kodėl žmonės kongregacijų prefektai pataria, 
nelabai atskiria Bažnyčios gry
ną mokslą - doktriną, dogmas.
Vatikano II susirinkimas nepada
rė jokių dogmatinių nutarimų:

Kongregacijos turi savo diplo
matiją. Per Vatikano II susirinki
mą paaiškėjo vyskupų noras įves
ti pakeitimų. Sanctum officium

kupų. Sinodo santykiai su popie
žių buvo nepaprastai draugiški.
Sinodas nesileido į didesnį prima- ji neparengia praktiškam darbui, 
to dogminį svarstymą, nes tą a- 
teity pagilins teologai. Sinodas 
nenorėjo ir negalėjo išrišti klau
simo. Visi vyskupai praktiškai 
žino, kad jie be popiežiaus, ypa
tingai prieš popiežių, nieko nega
li daryti. Gal visiškai dėl kole- 
giališkumo nebūtų buvę sunku
mų, jeigu ne ta Humanae Vitae 
enciklika. Popiežiui atrodė, kad 
kai kurių vyskupų konferencijos 
turėjo aiškiau ir griežčiau už- 
encikliką pasisakyti. Vyskupai, 
kunigai ir pasauliečiai puikiai 
žino, kad popiežius turi ginti re
liginius principus, nepaisant, kad 
šita žmonių generacija šaukia 
negalinti įgyvendinti tų principų 
Tačiau yra ir šitoje generacijoje 
įvykdančių. Vyskupai gi pabijojo, 
kad dėl to enciklikos sunkumo 
žmonės pradės vengti Bažnyčios 
ir nebeis sakramentų.

Vyskupų sinodo narį Afrikos vyskupą įveda į pamaldas Maria Mag
giore bazilikoj, Romoje.

)

Pop. Paulius VI išeina po vyskupų sinodo iš Maria Maggiore bazilikos 
Romoje.

PERTVARKOMA MOKYMO 

SISTEMA

Pertvarkymai piauna mokinius, mokytojus ir tėvus

Šiuos mokslo metus reiktų ver
tinti kaip paskutinį, paruošiamą
jį etapą prieš naujus pertvarky
mus, kurių laukia mūsų švieti
mo sistema, — sakė M. Gedvilas 
“Švyturio” žurnalo (’69-16) at
stovui prieš prasidedant mokslo 
metams.

Mokyklų pertvarkymai visur 
protarpiais reikalingi, kitaip mo
kyklos visiškai atsiliktų nuo gy
venimo reikalavimų, bet jau bol- 
ševikijoj tai jie tiesiog piaute 
piauna mokinius, tėvus, o. ypač 
mokytojus. “Ach, nė neklauskit”, 
kalba mokytojai: “pertvarkymai 
ant pertvarkymų, o ant tų per
tvarkymų dar višoki pertvarky- 
mėliai”...

Šiuo atveju Gedvilas (pagal ti
tulą švietimo ministras, pagal fak 
tinę padėtį — iš Maskvos instruk
tuojamas ir kontroliuojamas ben 
drojo lavinimo mokyklų admi
nistratorius Lietuvoje) kalba a- 
pie du persitvarkymus. Vienas y- 
ra ambicingas ir abejotino reika
lingumo užsimpjimąs — įgyven
dinti visuotinį privalomą viduri
nį mokymą, tai yra, sutvarkyti 
taip, kad visi būtų “baigę gim
naziją”, arba dabartinę vienuoli
kmetę mokyklą.

Šiuo metu privaloma baigti aš
tuonmetę visur, o vienuolikmetę 
tik didžiuosiuose miestuose.

Į prasmingumą visiems būti
nai baigti vienuolikmetę mokyk
lą daugelis Lietuvoj žiūri skeptiš
kai. Vienuolikmetė bendrojo la
vinimo mokykla turėtų parengti 
(nors dažnai nepasiseka) mokinį 
studijuoti aukštojoj mokykloj, bet

Bet ir dabar, kai toli gražu ne vi
si jaunuoliai baigia vienuolikme
tę, tik trečdalis baigusiųjų paten
ka į aukštąsias mokyklas, kur į- 
sigyja specialybę. Apie tuos, ku-

Sinodo pabaigimas 
Spalio 25 d. 5 vai. vak. Maria 

Maggiore bažnyčioje buvo užbai
ga su koncelebracinėm Mišiom. 
Labai gražų įspūdį darė Afrikos 
vyskupai ir jų palydovai. Šu visais 
galima buvo susikalbėti angliš
kai ar prancūziškai, — priklau
sė nuo to kieno protektorate 
buvo anksčiau. Vieną lekciją 
skaitė ispaniškai, kitą — angliš
kai, evangeliją — prancūziškai. 
Tikinčiųjų maldas — ■ vokiškai, 
jeigu neapsirinku, portugališkai, 
ukrainietiškai ir dar viena nesu
prantama kalba. Popiežius nuli-

rie nepatenka, sakoma kaip se
name priežodyje: “Berną pagadi
no, kunigo nepadarė”...

Jau ir dabar dalis mokinių, 
vietoj lankę visą vienuoliką me
tų bendrojo laviniųio mokyklą, 
po aštuonerių metų pereina į ko
kios nors specialybės mokyklą— 
technikumą. Bet nemaža dalis 
po aštuonerių metų niekur nebe
simoko, o imasi kokio darbo. Ga
limas dalykas, kad ir toliau tech
nikumai atstos vyresniųjų bend
rojo lavinimo mokyklos klasių 
lankymą, bet kai vienuolikos me 
tų mokymasis bus paskelbtas pri
valomas, tai nebebus leista po 
aštuonerių metų liautis besimo
kius. Kadangi aukštosios mokyk
los nebenumato žymiai didinti 
vietų skaičiaus, tai turės padau
gėti technikus baigusių preten
dentų į specialistus ir taip pat 
vienuolikmetes baigusių, bet į 
aukštąją mokyklą nepatekusių 
jaunuolių, praktiškam darbui 
nepasirengusių inteligentų. Dide 
lei daliai ne tik šių pastarųjų, bet 
ir technikumus baigusiųjų gali 
tenkintis tokiu darbu, kur didžiu
ma išeitųjų .mokslų nereikalingi. 
Nors yra bravūriškai pasisakan
čių, kad nekenkia ir kiaulių šėrė
jai ar indų plovėjai būti gimnazi
ją baigusiai — ir tai tiesa, — vis 
dėlto yra plačiai pastebėtas (visiš 
kai natūralus) reiškinys, kad vi
durinės mokyklos atestatais apsi
šarvoję jaunuoliai baisiai nelai
mingi, jeigu jiems tenka pasiten
kinti “prastu darbu”. O jau ten
ka...

Bet, matyt, yra nusistatyta tos 
rizikos nepaisyti ir žūtbūtiniai 
jau ateinančiais metais paskelbti 
privaloma vienuolikos metų mo
kymąsi. Greičiausia tas privalo
mumas bus dar reliatyvesnis už 
dabartinį aštuonerių metų moky-

po nuo savo sosto, nuėjo į vidu
rį netoli altoriaus. Pamokslą sakė 
iš pasirašyto teksto itališkai. Il
gai kalbėjo apie Mariją Kristaus 
Motiną palygindamas su Bažny
čios Motina. Gynė Marijos nekal
tybę ir Bažnyčios autoritetą. Pa
galiau kalbėjo apie celibatą, ku
rį vadino labai gražia dorybe. Iš 
kalbos man yra visiškai aišku, 
kad šitas popiežius nenusileis: 
gins Mariją, Bažnyčią ir celibatą. 
Kalbėjo su dideliu širdies gilu
mu ir karštumu.

Praktiška sinodo išvada yra, 
kad popiežius prižadėjo neišleisti 
didesnės kokios enciklikos nepa
teikęs vyskupams, kaip paprastai 
visada buvo daroma, bet 
ir vyskupų konferencijos 
nepaskelbs nutarimų, pir
miau nepateikusios popiežiui. 
Buvo įdomi mintis išreikšta, kad 
stiprus popiežiaus autoritetas yra 
stipresnė regionalinės Bažnyčios 
apsauga, negu vietinės vyskupų 
konferencijos tuose kraštuose, 
kur viešpatauja diktatūrinė val
džia.

Popiežius padovanojo kiekvie
nam vyskupui gražų kieliką.

Vyskupai išsitarė, kad tų 
kraštų vyskupai, kur yra imi
grantų, nedarytų per Bažnyčią 
integracijos, bet leistų imigran
tams garbinti Dievą savo gim
tąja kalba.

Matematikos, fizikos ir chemijos 
mokslai

Mokslo ir kūrybos simpoziume

Šiuo rašiniu noriu atkreipti 
dėmesį į atskubantį ne eilinį ir 
ne kasdienišką įvykį — mokslo 
ir kūrybos simpozaimo dienas. 
Padėkos dienos savaitgalį Chi
cagoje turėsime progą sutikti di 
delį skaičių per eilę metų aukš 
tuosius mokslus įvairiose sri
tyse baigusių žmonių. Tai sa
votiškas mokslininkų sąskrydis, 
kuriame prabils daugiau kaip 
60 įvairių mokslo šakų žmonių. 
Gal kas suabejos, ar šis moks
lininkų suvažiaizimas būtų įdo
mus ir eiliniam žmogui ? Prie
šingai, mūsų mokslininkai kaip 
tik kalbės apie šių dienų moks

linius laimėjimus įvairiose sri
tyse ir jų kalba bds supranta-

mosi privalomumą. Dabar, sako 
Gedvilas, 85 proc. įstojusių į pir
mą klasę, laiku baigia aštuntą 
klasę. Kitaip sakant, 15 proc. nu
byra, nebaigia, nors ir privalo
ma. Ir tai, sako, tas nuošimtis 
esąs vienas iš geriausių visoj So
vietų Sąjungoj. Atseit, Rusijoj į 
tą privalomumą žiūri dar labiau 
pro pirštus. Turbūt čia ir svar
biausia ne įvykdymas, o paskel
bimas, kad, štai, ir pas mus moks 
las privalomas. Todėl dėmesį krei 
piantieji į praktiškuosius sumeti
mus neturi perspektyvos būti iš
klausyti.

Kitas persitvarkymas švietimo 
sistemoj Lietuvoj, kurį žada pra
dėti ateinančiais metais, bus pra- 
džiamokslinių klasių sumažini
mas. Dabar pirmieji ketveri me
tai mokykloj, t. y.'pirmos ketu
rios klasės yra pradinės klasės, 
arba pradinė mokykla. Tik penk
toji klasė atitinka seniau buvu
sią pirmą gimnazijos klasę. Pagal 
naują tvarką, dabartinių keturių 
pradinių klasių mokymas bus su
spaustas į trejus metus, tris pir
mąsias klases, o ketvirtoji klasė 
jau bus kaip ir “pirmoji gimna
zijos klasė”. Čia jau kiekvieną 
dalyką dėstys kitas mokytojas, 
kai pradinėse klasėse visus daly
kus dėstr tas pats mokytojas. Vi
duriniai/ bendrojo lavinimo mo 
kyklos (gimnazijos) kursui tada 
liks aštuoneri metai, vietoj dabar 
tinių septynerių. Tai neabejoti
nas pagerinimas, grįžimas beveik 
į tokias pačias sąlygas (mokslui 
išeiti laiko atžvilgiu), kaip buvo 
priešbolševikiniais laikais...

Šis persitvarkymas vėl pareika 
lauš pertvarkyti mokymo progra
mas bei atitinkamus vadovėlius. 
Jam įgyvendinti reiks trejų me
tų. Niekas nenumano, ką tada 
pertvarkyti per tą laiką sugalvos.1
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Chicago Savings
_ and Loan Assooiatioa

Certifikatų sąskaitos
Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausia turi 
būti $5000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

J Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS PATARNAVIMAS
Notary Public Service 
Free community rooms for 
your organiz’n meetings 
Cash checks and pay all 
family bills with onr spec’l 
money order checks

ŠTAI NARIAMS
Vacation Club *
College Bonos Savings * 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans * 
Christmas Club
Insnred Family Savings

Sėli & rėdeeni C .S. Bonds 
Two large free park'g lot. 
Save-by-Mail Kits 
Travelere Cheeku 
Safe lieposit Boxe«

Chicago Savings and Loan Assn
John Pakel, Sr-, President and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 757
O O U B S i Uon 12 PU. to 8 PU.. Tilto 9 to 4, Thura * Fri. 9 to 8. Sėt: 9 to 12:30

INSURED

ma kiekvienam mokslo pažanga 
besidominčiam.

Štai, sakysime, pagal progra
mą, mokslo ir kūrybos simpo
ziume lapkričio 29 d. Midway 
House patalpose vyksta vieši 
moksliniai posėdžiai. Mus do
mina matematik .s fizikos ir 
chemijos ma&fąi, jų pažanga

1970 PLYMOUTH- 1
BARRACU DA

VISIŠKAI NAUJI “6” ir “8”

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLYMOUTH, VALIANT-BARRACUDA, ROAD RUNNER 

G T X, FURY — DUSTER

4030 ARCHER AVENUE — TEL VI 7-1515
.......................... ........... .................... ............. . , &

VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVE 
4640 South Ashland Avė. — Tel. YArds 7-1272

Atidarė vakarais: pirmad., ketvirtad., o kitomis dienomis iki 6-tos 
vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet

HARRY SEIGAN kviečia visus vyrus ir jaunuolius atvykti ir įsi
tikinti, koks didžiulis yra pasirinkimas rūbų rudens ir žiemos sezo- 
nuui, geriausių firmų, kaip Groshire, Botany “600”, Phoenix ir 
kt. naujausios mados.

KĄ TIK GAUTA IŠ ITALIJOS KOSTIUMŲ,. MARŠKINIŲ 
IR KITOKIOS APRANGOS.

Pirkę kostiumą švarką ar kelnes, jūs būsite patenkinti, nes 
mūsų siuvėjai čia pat vietoje jums primieruos ir pritaikins ir 
Visos berniukų aprangos gaunamos, įskaitant stambius (husky). 
nieko už pritaikymą nereikės mokėti.

ir paskutinis bfų sričių moks’o 
žodis. Ir užei uni? 9 vai. 30 m. 
į šių moks’ų hr.gri’iėjimo posė 
dį. Šiame po. dyje sutiksime 
daugiausia ja j pažįstamus iš 
visuomeninės veiklos mokslo 
žmones.

Prof. Arūnas Liulevičius ap
žvelgs lietuvių matematikų dar
bus.

Prof. Bromus Jaselskis kal
bės apie Ksenono trideginio ty
rimus vandens ir organiniuose 
tirpaluose.

Dr. Kęstutis Keblys nagri
nės olefinų oka'davimą rutenio

(Nukelta į 5 pusi.)



MOKSLO IR KŪRYBOS S I M P O Z I I U M O

SUSIPAŽINIMO B A N K E T

Lapkričio 29 d., 8:30 vai. vak. — Sharkos Restorane, 6301 West 63rd St., Chicago, Illinois

Vakarienė ir šokiai . . . gros 
MARKAUSKO orkestras . . . Akade
minio jaunimo dainos: RAMŪNO ir 

LAIMOS UNDERIŲ.

Bilietus ir stalus galima užsisakyt tel.: 858-2074

DAIL. A, TAMOŠAIČIO 
PASKAITA

Šį sekmadienį, lapkričio 23 d., 
5 vai. vak. Dievo Apvaizdos pa-

. rapijos salėje, svečias iš Kanados,
* dail. A. Tamošaitis kalbės apie 

Liet. tautinius rūbus. Paskaita 
bus iliustruota atitinkamomis 
skaidrėmis ekrane. Išeivijoje ne
daug turime žinovų, galinčių 
tarti autoritetingą žodį mūsų 
taut. rūbų tema. Dail. A. Ta
mošaitis yra neabejotinas eks
pertas šioje srityje ir jo nuomo
nė yra užtenkamai autoritetinga

’ visiems, kurie domisi taut. rū
bų raida išeivijoje ir tėvynėje.

Ši paskaita turėtų būti itin į- 
domi mūsų taut. šokių grupių 
nariams, moksleiviamas, skau
tams, ateitininkams, vyčiams ir, 
aplamai, mūsų jaunimui.

Po paskaitos, prie kavos vyks 
diskusijos ir pokalbiai, prelegen
tui atsakinėjant iškeltus klausi
mus ir mintis.

Atvykdamas į Detroitą dail, 
A. Tamošaitis atsigabens ir ei-

I lę savo tapybos darbų iš ką tik 
pasibaigusios jo darbų parodos 
Windsoro universitete, kurie bus 
išstatyti susirinkusių Dėmesiui. 
Jokių įėjimo rinkliavų nebus. 
Ruošia LB Apylinkės valdybos 
kultūrinė sekcija.

TRUMPAI

— Susitikimas su poetu VI.
* Šlaitu. Detroito LB apylinkės kul 

tūros skyrius lapkričio 16 d. su
ruošė literatūrinę popietę, kurio
je iš savo kūrybos skaitė poetas 
Vladas Šlaitas. Dievo Apvaizdos 
parapijos patalpose susirinko 
130 detroitiečių susipažinti su 
svečiu, kuris per Chicagą atvyko 
iš anapus Atlanto — Anglijos. 
Poetą VI. Šlaitą svečiams nuo
taikingoje formoje pristatė Kul-

MAT1.M ATI ROS ...

(Atkelta iš 4 pusi.) 
tetroksidu.

Dr. Antanas Butkus kalbės 
apie riebalinių rūgščių ir kitų 
lipidų įtaką į ankstyvąsias kra i 
jo indų opas.

Prof. Rimas Vaišnys apžvelgs 
geofizikos kry p-Ja.

šiam sudėtiniam posėdžiui va 
dovaus dr. Ado fas Damušis ir 
drauge apžvelgs cheminės pra
monės perspeztyvas ateities Lie 
tuvoje.

Kaip matome, jau pats temų 
įvairumas sako, Kad ir moksli
niais posėdžiais lietuvių visuo
menė turėtų domėtis, nes jie 
nebus monotoniški, o paruošti 
gerai ir minėtų temų nagrinėji
mas atliekamas vaizdžiai ir gy
vai.

Bet jeigu kam nepatiktų ma
tematikos, fizikos ar chemijos 
mokslai, tas gali pasirinkti, sa
kysime, visuomeninius mokslus.

Jurgis Janušaitis

Detroito skelbimai
PETRAS PUTRIUS

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažus 
įdeda ''‘Plaster Board". Visų rūšių

grindų ir sienų plyteles.
12737 Grandmont Rd., Detroit 27,

Michigan — Tel. VE 8-4064
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LIETUVIŠKOS MELIODIJOS
WMZK-FM RADIO BANGA 98

Antradieniais - ketvirtadieniais 
nuo 8—9 ▼. v. ĖST.

Patricia Bandža 
Algis Zaparackas

tel. 278.8265 
tel. 549-1982

VedSjas—RALPH J. VALATKA
17 <19(1 Warwick, Detroit, Mich. 48219 

TEL. 537-5550
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tūros skyriaus vedėjas dr. Kęstu-, 
tis Keblys, trumpai supažindin
damas su svečio biografija.

VI. Šlaitas skaitė iš savo at
spausdintų poezijos rinkinių: 
Žmogiškosios psalmės, Ant sau
lėgrąžos vamzdžio, Be gimto me
džio, Antroje pusėje, Širdies pa
guodai, 34 eilėraščiai ir paskuti
nio rinkinio Aguonų gaisras. 
Skaitė apie savo vaikystę, jau
nystę, senatvę — kuriai nenori 
pasiduoti, apie likusį kraštą, 
gamtą, medį ir gėlę, apie kitą po
mirtinį pasaulį, kai kur pereida
mas į maldą, giesmę. Skaitė kai 
kada, rodos, tik sau, melancho
liškai, liūdnai, o vienu atveju 
leido ir ašarai nuriedėti per sa
vo skruostą. Daug filosofijos, bet 
skaitymą slengvas, suprantamas, 
pagaunantis. Nepaisydamas per 
daug formos varžų, V. Šlaitas pa
gavo savo lyrika visus rimta nuo 
taika, salėje viešpatavo “kapų 
tyla”, net ir ploti buvo nedrą
su, Tik svečiui baigus savo pa
skutinį eilėraštį skaityti, tyla bu 
vo pertraukta gausiais plojimais.

Vytautas Cižauskas, spaudos 
kiosko vedėjas, išplatino naujo

Liet žurnalistų s-gos Detroite sky
riaus valdyba Iš k:: St: Garli&us- 
kas — pirm., M Slms — sekr: ir 
Ant. Girnius — iždininkas

jo rinkinio Aguonų Gaisras 30 
egz., nes tiek tik jam buvo pri
siųsta, todėl daug svečių norėju
sių to rinkinio įsigyti, turės pa
laukti sekančios siuntos. Šis lite
ratūrinis pokylis su poetu Vla
du Šlaitu buvo baigtas Kultūros 
skyriaus ponių paruošta kavute.

— Respublikonų tautybių ko
mitetas lapkričio 14 d. suruošė 
gubernatoriui pagerbti pietus, 
kuriuose be gub. W. G. Milliken, 
dalyvavo senatorius R. Griffin, 
daug aukštų svečių ir respubli
konų partijos vadų. Lietuviai ta 
me komitete aktyviai dalyvauja 
ir pietuose dalyvavo būrelis lie
tuvių.

— Kun. Pranas Geisčiūnas, 
Balfo reikalų vedėjas, Balfo sky 
riaus jubiliejaus proga lapkričio 
23 d. atvyksta į Detroitą, atna
šaus šv. Mišias už Balfo darbuo
tojus Dievo Apvaizdos bažnyčio
je 10 vai. ir dalyvaus jubilieji
niuose pietuose 1 vai. Lietuvių 
namuose.

Pietų programai vadovaus 
Pranas Zaranka, svečius links
mai nuteiks aktorius Vytalis Žu
kauskas iš New Yorko, solo gie
dos Irena Vizgirdaitė, apie Det
roito skyriaus veiklą kalbės Elzb. 
Paurazienė. Kariuomenės šven
tei su Balfo pietumis sutapus, vi
sų karinių organizacijų nariai da 
lyvauja pietuose. Tos pat dienos 
rytą — 8 vai. per Amerikos lie
tuvių* balso radio valandą anglų 
kalba kalbės Robertas Selenis 
supažindindamas amerikiečių vi 
suomenę su Balfo steigimo isto
rija, tikslais ir veikla.

— Dail. Rimo Laniausko kū
rinių paroda įvyks Detroito Lie
tuvių namuose gruodžio 7-14 
dienomis. Šį Clevelande gyve
nantį dailininką į Detroitą pa-

Detroite birutieėių iniciatyva buvo paminėta didžiosios kunigaikštienės 
Onos Vytautienės 550 m. mirties sukaktis. Meninę dalį atliko mergai
čių grupė: B. Kutkutė, L. Vizgirdaitė, I. Vizgirdaitė, V. Giedriūnaitė, 
Aid Tautkevičiūtė, Z. Petrauskaitė, R. Rūkštelyte, D Giedriūnaitė, R. 
Čerškutė ir R. Šiižytė. Prie piano choro ved. St. Sližys.

Nuotr. J. Gaižučio

Waterbury, Conn.

LIETUVIŲ CHORO VEIKLA

Kain kitų, taip ir siu metų 
Šv. Juozapo parapijos choro dar 
buotė atžymėta Dievo ir žmo
nių tarnybos ženkle Pirmasis 
uždavinys atliktas su įprastu 
įsiiautimu ižpildent muzikinę 
programą bažnyč:crie ir scenoje 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo 51 metu sukakties mi
nėjime Vasario 16 d., kur' pra
vedė uolus choro veteranas, 
ALT pirm. Adolfas Campė.

Kovo 2 d. choras mielai tal
kino Lietuvos vyčiams, tautos 
patronui šv. Kazimierui p?g>'rb 
ti iškilmėse. 5” malonumu gie- 
doiome mūsų didžiai gerbiamo 
dirigento komp. A. Aleksio kū
rinius, “Šv Kazimierai’’ ir Lie
tuvos Vyčiu himną Vakarop į- 
vyko metinė choru “šeimos šven 
.tė”. Pasi’ijiksmuita, nuoširdžiai' 
pasisakyta dėl cho -o veiklos ir 
išrinkta nauja vaidyba. Vardi
nių solenizantams — Kazimie
rai Čampienei, solistui Kjzimie 
rui Seliokui ir Kąz'niierui G’uo- 
deniui sudainuota Ilgiausių me
tų. Pobūvio proga choristai ar
timiau susipažino su buvusiu 
choro nariu — naujuoju, ener

kvietė Dainavos jaunimo stovyk 
los valdyba. Parodos atidarymas 
— gruodžio 7 d. 11:30 vai., po 
to kavutė.

— Lietuvių Fondo Detroito 
vajaus komitetas papildytas ke
turiais naujais nariais, kuriuos 
pirm. Vyt. Kutkus pristatė lap
kričio 9 d. posėdyje. Komitetą 
papildė — dr. Povilas Šepetys, 
Vincas Tamošiūnas, Vacys Ur
bonas ir Mykolas Vitkus. Sekan
tis komiteto posėdis įvyks gruo
džio 7 d. 11:30 vai. punktualiai 
L, namuose, kad komiteto nariai 
galėtų dalyvauti 1 vai. A. Stul
ginskio minėjime.

— Lietuvių Fondo komiteto 
ruošiami pietūs su menine pro
grama įvyks vasario 22 d. L. na
muose. Iki to laiko numatome 
pravesti naujų fondo narių ver
bavimą. Tuo reikalu per radio 
valandėles kalbės V. Kutkus, V. 
Urobnas, dr. V. Majauskas ir V. 
Tamošiūnas.

—Žurnalistų popietė, dalyvau 
jant spaudos žmonėms su žmo
nomis, įvyks gruodžio 14 d. Win 
dsore pas Petrą Janušką.

— Jaunimo choras vad. muz. 
St. Sližio Šv, Antano parapijos 
klebono kun. VI. Stanevičiaus 
yra pakviestas giedoti per pie
menėlių mišias gruodžio 24 d. 
12 vai. naktį. Muz. St. Sližys 
prašo priminti tėvams, kad sa
vo šeimos jaunus dainininkus 
paskatintų nepraleidinėti repeti
cijų, o svarbiausia Kūčių naktį 
laiku, kiek anksčiau prieš mi
šias, atvažiuoti į bažnyčią.

— Filisterių skautų sueiga į- 
vyks lapkričio 21 d. (penktadie
nį) 7 vai. pas Rimgailę ir dr. A. 
Zotovus, 5361 Lauren Court, 
Bloomfield Hills (tel. 642-5657)

— Petras BliudžiuSj St But

gingu parapijoą kun. klebonu 
Jurgiu J. Vilčiau3ku.

Choras gražiai giedojo Vely
kų švenčių metu, vysk. V. Briz- 
giui šventinant kun. Ant. Sau1 ai 
tį, Šv. Juozapo parapijos dei
mantinio jubiliejaus iškilmėse, 
ALRKS seimo metu, Šv. Žemės 
(Pine Hill) aikštėje VI.30 iškil
mių metu ir kitomis progomis.

Buvo nuostolių ir nelaimių. 
Spa’io 18 d. choras bent simbo
liškai atsisveikino su mylimu, 
įžymiu ex-ch0ristu, komp. A. 
Aleksio sūnumi Norbertu. Bu
vo atnašautos šv. Mišios už a.
a. Norbertą Aleksį, mirus1 auto 
katastrofoj. Palaidotas Gettys- 
burg National Cemetery, Get- 
tysburg, Pa. Vehonis buvo pasi
žymėjęs ypač savo muzikiniais 
bei sceniniais gabumais. Karo 
tarnyboje pasiekė majoro laips
nį (U.S. Air Force Major). Po 
karo daugiausia dirbo prie ra
dio Cleveland ir New York ra
dio stotyse .Choro jausmingas 
giedojimas bei žvaigždėtos A- 
merikos vėliavos pridengtas ka
tafalkas graudino klausytojus,

kaus šaulių kuopos ilgametis iž
dininkas, ilgesnį laiką sirgęs, da
bar po operacijos sveiksta Groose 
Pointe ligoninėje dr. B. Gimiu- 
vienės priežiūroje,

— Vytautas Zubrickas, bran
genybių ir laikrodžių krautuvės 
savininkas, gavo liūdną žinią iš 
Lietuvos, kad Kybartuose mirė 
jo tėvas Juozas Zubrickas.

— Algis Zaparackas Michiga
no respublikonų tautybių komi
tete išrinktas informacijos vedė
ju ir paskirtas tautybių respubli
konų organo “Accent” redakto
rium.

— Danutė Polteraitytė ir Al
gimantas Liaugaudas lapkričio 
22 d. sukurs lietuvišką šeimą. 
Jų jungtuvės įvyks Šv. Antano 
bažnyčioje, kurių metu buvus 
detroitiškė sol. Violeta Cižaus- 
kaitė-Balčiūnienė giedos sveti
mų ir lietuvių kompozitorių gies 
mes, ją vargonais palydės ir pats 
solo giedos muz. St. Sližys.

(sln)
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875 
ar. lieponis

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 Iki 9:10. Kitom dienom nuo 
t Iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 13 Iki S ▼. ▼.

kurie karštai meldėsi už velio
nies sielą. Gedulingos apeigos 
baigėsi Amerikos himnu. Bran
gūs a. a. Norberto prisiminimai 
nemirtini. Šv. Juozapo parapi
jos choras labai užjaučia savo 
mylima dirigentą jo skaudaus 
smūgio va’andoje ir drauge liū
di.

Spa’io 26 d. choro giesmės 
gražiai skambėjo Ateitininkų 
tradicinių iškilmių bažnvč’o^e 
Kristaus Valdovo šventėje .

Parapijos istorijoj parašyta, 
kad šv. Juozapo parapijos cho
ras suorganizuotas 1894 m. lap
kričio 29 d. Choras be jokių per 
traukų jau gyvuoja 75 metai. 
Deimantinį jubiliejų atžymėsi
me įvairiais parengimais. Visų 
pirmiausia įvyks religinis eku
meninis koncertas gruodžio 28 
dieną.

Po linksmųjų Kalėdų ir Nau
jųjų Metų švenčių pradėsime 
ruoštis IV Dainų šventei ir ki
tiems naujiems žygiams. Visa
da ėjome ir eisime šviesiu lietu
viškos kultūros keliu į laimę ir 
su ryžtinga viltimi į Lietuvos 
laisvę. M. A.

NEUŽMIRŠO ŽUVUSIO

Prieš metus, lapkričio mėn. 11 
d., nelaimingame atsitikime, bu
vo pašautas ir mirė Svajūnas Da
brila, Šv.Petro aukšt. mok. moki
nys. Velionies šermenyse ir lai
dotuvėse dalyvavo jo buv. klasės 
visi mokiniai ir mokytojai.

Mirties metinių proga, lapkri
čio 11 d., Šv. Kazimiero par. Baž
nyčioje buvo atnašaujamos šv. 
Mišios, o Notre Dame kapinėse 
pašventintas paminklas. Mišias 
ir paminklo šventinimą atliko 
par. klebonas J. Jutt-Jutkevičius.

Mišiose ir paminklo šventini
me, kaip ir prieš metus, laido
tuvėse dalyvavo ne tik Svajūno 
tėvai, seneliai ir artimieji gimi
nės, bet ir jo buv. klasės visi mo
kiniai ir mokytojai priimdami 
bendrą komuniją. Jų dalyvavi
mas suteikė liūdintiems tėvams 
bei seneliams moralinės paguo
dos. V.D.

Juozas Bosas. sj.. atostogų metu 
talkina Alvudo Vaikų teatrui sut
varkant dail. J. Kiburo dekoraci
jas Marąuette parke pastatymui S. 
Čiurlionienės “Kuprotas oželis”

Nuotr. M. Nagio

— Duok, Dieve, visa mokėti, 
ne visa dirbti. (Lietuviška pa
tarlė).

APIE KELIAUJANČIUS Į LIETUVĄ

Gana gausus skaičius išeivijos 
lietuvių vyksta aplankyti Lietu
voje esančių savo artimųjų Tuo 
reikalu “Tėviškės Žiburiai” Nr. 
43 spalio 23 d. vedamajame rašo:

“Savas žmogus lieka savas vi
sokiose aplinkybėse, įvairiose sis
temose bei santvarkose. Juk pvz. 
ar gali kas drausti motinai ar 
tėvui aplankyti savo vaikus arba 
atvirkščiai? Nebent tironas, ku
riam žmogus lygus judančiam 
daiktui. O tokia tironija ir buvo 
užėjusi S. Sąjungoj. Ji surijo išti
sas valstybes, mil. žmonių - ne tik 
savų, bet ii svetimų. Ji paskelbė 
žudanti Dievą, kaip liaudies mi
tą, kad išaugštintų žmogų, bet 
išėjo atvirkščiai — Dievas liko 
gyvas, o žuvo milijonai žmonių. 
Kurie nežuvo, vietoje laisvės ga
vo tironijos grandines, vietoje ge
rovės - tuščią propagandą. Šiuo 
metu sovietinė tironija kiek su
švelnėjo, įsileidžia žmones bent 
į Vilnių, kur jie gali pasimatyti 
su savaisiais. Deja, tėviškes tebe
dengia geležinė uždanga.

Jei pasikeistų tironijos sąly
gos ir į Lietuvą būtų laisvai nu
važiuoti, o ten nuvažiavus lais 
vai judėti, — lankytojų būriai 
smarkiai padidėtų. Dabartiniai 
suvaržymai, kurie yra dar labai 
kalėjimiški laisvojo pasaulio 
žmogui, daug ką sulaiko. Vykti 
penkiom dienom į Vilnių ir ten 

j prasėdėti, lyg kalėjime, viešbuty
je nedaug kas tenori. Sakoma, 
kad Baltijos kraštai laikomi ka
rine sritimi ir dėlto varžomas tu
ristų judėjimas. Bet juk jis visur 

,varžomas daugiau ar mažiau, 
nes visa Sov. Sąjunga yra karinė 
stovykla Kas gi ten neturi kari
nės reikšmės? Šiaip ar taip, už
sieniečiams minėtas motyvas nė
ra įtikinantis”. . .

i Atvykstančius okupantų įstair 
gos siekia panaudoti saviems tik
slams:

“Reikia stebėtis nesiorientavi- 
mu, nekritiškumu net kai kurių 
šviesuolių, duodančių pareiški- 

| mus sovietinei spaudai, kuri ieš
ko smilkalų maskvinei Lietuvos 
okupacijai. Ji tuos pareiškimus 
rankioja ir skelbia daugiausia 
“Gimtajame Krašte”, skirtame 
išeivijai. Tuo būdu ji nori sudary
ti įspūdį, kad išeivijos pritarimas 
okupacinei santvarkai didėja, o 
antisovietinis pasipriešinimas 
mažėja. Tie išeivijos šviesuoliai 
sakosi nuvykę asmeniniais reika
lais, o duoda viešus pareiškimus, 
tarytum būtų atstovai. Tokia ne
atsargi laikysena, gal ir nesąmo

We Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

rzrl 1□4 ■ E Ov W
6 or 12
MONTH
$10,000
or MORE

4
Savings certificates t 
for «x months or one 
yeer—ln minimum 
amounts of $10,000,00, 
and thereafter in 
multiples of $1.000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

Per ennurn

Passbook Savings 
Accounts

Paid Quarferly
Computer! and Paid 

as oft
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Dec. 31

^PfTRJĮAZANAUSKAS^PRE^ĮDENT

ederal 
avings
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD. 
Chicago, III. 60608 

Virginia 7-7747

ningai, ateina į taiiką sovietinei 
propagandai, kompromituoja pa
reiškėjus, pereinančius iš priva
čios į viešą plotmę. Nuvykę ten 
asmeniniais reikalais turėtų jais 
ir apsiriboti. Vietinė propagan
da turi pakankamai talkininkų 
ir be jų”. J. Žvilb.

PARDUODAMI 
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

30% iki 50% nuolaida.
Galima pirkti dalimis ir iSmok?final

SOUTHVVEST FURNITURE CO.
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

illllllll

Marty Kee,;s
HisEye 
On the Bali

Marty is fighting to lead a normai 
life. That can be tough going when 
you are one of the 250,000 children 
vvith birth defečts born every year 
in our country.

The March of Dlmes ls fighting 
too —to prevent birth defects 
through research, education, 
patient and community Services. 

Help us keep Marty in the game.

^.prevent 'birttj defpcb1;

"jtit'v to the
MAItt fi 

Oi IHHIS
MAT: M-S PHOTO: P-5

I% 6 or 12
MONTH
$5,000
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or ono 
yaar—in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and thereafter in 
multiples of $500.00. 
Earnings are paid at 
maturity.



B DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. lapkričio 20 d.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE CLASSIFIED GUIDE

“SIDABRINIO MIŠKO” 
LINKSMA VAKARIS

Amerikos Lietuvių bendruo
menės Marąuette Parko sky
rius rengia “Sidabrinio miško” 
šokius šeštadienį, lapkričio 29 
d. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje, 6816 S. Washtenaw 
g-vėj. Gros Jurgio Joniko orkes 
tras.

Pažymėtina, kad Jurgis Joni
kas, kuris ne tiktai diriguoja šo 
kių orkestrui, bet taip pat ku
ria ir naujas šokių meliodiijas, 
šiam vakarui sukomponavo vi
siškai naują, dar niekur nede-. 
monstruotą lietuvių - lotynų 
šokį, kurį pavadino “Lietuvių - 
Lotynų ISerenada”. šokio garsi
nę meliodiją atliks buv. Metro
politan operos dainininkas sol. 
Algirdas Brazys, palydimas Jo
niko orkestro, o šio šokio pa
demonstravimą atliks baletmeis
terio Jaunučio Puodžiūno ir p. 
Stasio Molio paruošta ir vado
vaujama lietuviškai publikai 
gerai pažįstama šaulių tautinių 
šokių grupė, ved. Ged. Baranaus 
ko. Naująjį šokį pašoks L. Ba
nytė, K. Karaliūnaitė, K. Kurpir 
skaitė, R. Mikalajūnaitė, S. 
Šluckutė, A. M. Tarbūnaitė, A. 
Stelmokas, B. Hoffmanaitė, V. 
Endriulaitis, K. Pumputis, A. 
Vileišis, J. Kaladauskas, A. Kat 
kus ir R. Petkus.

Akordeonistas A. Stelmokas 
atliks kelis solo numerius akor
deonu, palydint orkestrui, o 
Ona Skeverytė praves lietuviš
kas dainas, į kurias įsijungs 
svečiai. J. P.

NUSISEKĘS CICERO ŠAULIU 
BALIUS

Cicero jūrų šaulių laivui “Kiai 
pėda”, nepastebėtam priešo pa
truliams laivams ir radarui, pa
vyko prisiartinti prie Lietuvos pa
kraščio ir nuleisti inkarą kažkur 
tarp Neringos ir Šventosios. Sa
vo ir įgulos vardu kapitonas Ber
natavičius kreipėsi į deny susirin
kusius keleivius: “... Mintyje ir 
dvasioje esame Baltijos jūroje, 
prie Tėvynės kranto. Susikaupki
me ir sveikinkime Lietuvą”. Uni-,

A. "Į“ A.

VINCUI DOMEIKAI
mirus.

JANIN# ir DR. JON# ŠALNUS bei gimines giliai už
jaučia

Z. ir V. Dailidkai

A. -j- A.

VINCUI DOMEIKAI mirus, 
jo dukroms JANINAI ŠALNIENEI, GENOVAITEI ŠU
KIENEI ir sūnui PIJUI bei jų šeimoms gilią užuojautą 
reiškia

Leokadija ir Antanas Tverai

Brangiam tėveliui
A. -j- A.

VINCUI DOMEIKAI mirus, 
jo dukterims GENOVAITEI ŠUKIENEI ir JANINAI ŠAL
NIENEI ir jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia

Domanskiy šeima

A. + A.

VINCUI DOMEIKAI mirus, 
jo dukroms IŠNIKAI ŠALNIENEI, GENOVAITEI ŠU- 
KIENEI, sūnums PIJUI ir JONUI ir jų visą Šeimoms 
nuoširdžią ir gilią užuojautą reiškiame ir kartu liū
dime.

Onutė ir Vincas Janavičiai

DĖMESIO!

. *( I,

įPDRAUDŲ AGENTŪRA 
Mautų, gyvybė*, 

automobilių,
sveikatos. blz-
nio.
Patogios tšst
mokėjimu SO-
lygos.

J. ttACEVICIUS
6405 So. Kedzle Avė., PK 8-ZZ35

/.HM****-’’A«SCaUMUU

Cicero jūrų šaulių kuopos “Klai
pėda” valdybos nariai prie impro
vizuoto švyturio. Iš kairės į dešinę: 
S Bernatavičius, pinm.. K. Klinaus- 
kas, sekretorius, V. Krikščiukas, 
vicepirm., J. Skama, moterų sekci
jos vądovė, K. Vasiliauskas, ižd., 
J. Statika, parengimų vad. pavaduo
tojas, A. Valeika, parengimų va
dovas . Nuotr. A. Valeikos

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radija> 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marąuette Pke.

2846 W. 69th St. — Tel. 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1068

formuoti įgulos nariai sustingsta 
šauliškam saliutui. Orkestras 
griausmingai užplėšia “Jūreivių 
maršą”. Keleviai spontaniškai 
stojasi užstalėse. Visų veidai su
rimtėja, užviešpatauja ilgesio ir 
maršą”. Keleiviai spontaniškai 
preities atsiminimų nuotaika. Ty
la užsitęsia truputi valandėlę pas
kutiniam orkestro garsui nuai
dėjus. Greta stovįs žilagalvis tau
tieti^ pakeltu šnibždesiu visų jau 
us susumuoja kone maldišku j 
sijautimu: “Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais turime ir būt” 
Yorizonte blykčioja Klaipėdos 
uosto švyturys.

Tokiomis improvizacinėmis a- 
peigomis buvo pradėtas Cicero 
jūrų šaulių balius, XI. 8. Pakšto 
salėje. Apeigos, palikusios sve- 
svečiams labai gerą įspūdį, turė
tų virsti papročiu. Linksmosios 
dalies metu “midus”, nors ne lie
tuviškos gamybos, žadino apetitą 
užkandžiams ir kėlė nuotaiką gy
viems pokalbiams. Įsismagino šo
kėjų poros ir pasigirdo sutartinės 
daineles. Šaulio V. Bilitavičiaus 
į gyvus taikinius nukreipti spyg
liuoti kupletai ir K. Klinausko 
humoristika buvo malonus prie
das gerai nuotaikai patikrinti. Jū
rų šaulių herbu ir inkarais deko
ruotos salės sienos darė gerą įspū
dį. Balių reikia laikyti pavykusiu.

K. Mlkv.

A. ABALL ROOFING CO.
įsteigta prieš 49 metua 

Dengiame Tisų rūšių stogus Taiso 
nie arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome lž lauko. Taisome mūrų "tuok- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J, RUDIS — Tel. CL 4-1050

»nm,iiiinii,inii|,iiiiniiiiiiMiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiw;niiiiiiniiniiiiiiiiii|inwinmnni>

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208)4 West 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 lr GR 6-4389
MIHIIIIIHIIIIIIIIlllim

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

REAL ESTATE

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractore 

585-5285

Your mother means well.
Būt when your doctor 
•ays you’re healthy, 

you can be sure.

Help yourself 
with a checkup. 

And othera with a check.

American 
Cancer 
Society f

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av., CL 4-7450

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

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

Šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 lr Rockwell. 
$18,500.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Tai 
Notary Publlc

2737 VV. 43 rd St. — CL 4-2390

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tas
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2288

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

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

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

2 butų mūras, 2 auto garažas. Ge
ležine tvora, platus lotas. Marą. pr. 
$20,200.

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

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

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

6 kamb. mūras, 2-jų auto garažas, 
1 % vonios. Arti 71 lr Califomia. 
Įmokėti $5,000.

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

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

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

Brighton Pke du namai, 6 bu-tai, 
geros pajamos. 13.900.

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

Marąuette Pke. Mūr. 6 kamb. bun- 
galow. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,900.

vaina r f a i t v
2517 W. 71st St. — RE 7-95151-T

5)4 kamb. 9 metų mūr. spllt-level, 
prie 111-tos ir Pulaski. 50 p. skly
pas. $24,500.

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

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

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

1)4 aukšto švarus med. prie 65 lr 
Weatern. 5 lr 4 kamb butai. 87 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 ir Albany. 2 maš. garažas 
$19,660.

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštų mfl.s 
namas prie 71 lr Callfornla. $152,600

81 p. rinkamas statybai skina, 
prie 72 lr Maplevvood $.10,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. Tel. 925-6015

Remkit tuoe biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”

REA L ESTATE
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll...... .

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Mato Office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, I1L Tel. OL 6-2288 
Turime šimtus namų Ciceroje, Servvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti I mūsų ištaiga 
ir Išsirinkti iš katalogo.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiti

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. SSrd STREET TEL 471-0321

| REZIDENCINIAI, M H KOMERCINIAI,W H MEDICINOS IR y IĮ KITOKĮ pastatai!

J 2457 VVest 6»th Straet 
J TelHE 4-7482

Heating Contractor
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air-eonditioning — 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo-
L- £4 TV"1 M i

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern, Oliicago 9. IU.

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

METALO IR 1
STIKLO 
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os ir Turėklai

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus.

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

1 i"!

ĮSIGYKITE dabar

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

DRAUGAS
4545 West 68rd Street 

CHICAGO 29, ILLLNOriS
Ullllllllllimilimillllllllhllllllliiiiiiinil!^^

SEPTYNIASDEŠIMT

SEPTYNI ANEKDOTAI
KRIZAS PLEPERIS

Kai jumoru išsakomi vargai, 
skriaudos ir neteisybės, gyveni
mo niūri realybė prablaivėja ir 
yra lengviau ją pakelti.

/
Iš tos gyvenimo taisyklės ki

lo ir šie 77 anekdotai, kuriuos 
autorius surinko į vieną leidinė
lį ir kurie apima rusų okupaci
jos laikų Lietuvoje įvykius ir 
nuotaikas.

— Ką galima nupirkti už se
ną rublį?

— Nieko.
— O ką už naują ?
— Dešimt kartų daugiau.
Tokiu ir panašiu jumoru yra 

perpintas visas leidinėlis, kurio 
kaina tik 1.00 dol.

Gaunamas DRAUGE. Prie 
kainos prašom pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

MISCEIJLANEOUS

RICHMOND AUTO SERVICE 
2984 IVest. 63rd Street 

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

Tel. GR 6-3134 arba GIt 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltls

llllllllllllllllilliihllhllHillhl:illllllllllilllllrtlUIIIHlllllllll.ill|illi,il|liiiiHlllhllll!tll.lll|l uNillI.

WWIIMIIIIIIliUllilllllWIM^BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas.
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-8607
P. Rudenas K. Šimulis

|IIHHIHyiH|IIHllHI»lll'l,HIII|.:'l|||IIIHHHiliri|IHHtinHII|llll'lį ||tll|l||lli:il,lll|HWItllllHlilll,f»'

~?iūirrm?ATruEf?vT’
COSMOS EX PRESS

2501 W. 60 St. Tel. VVA 5-2737
Tel. WA 5-2787 

Tel. 254-3320
2608 W. 69 St. 
3333 S. Halsted
Didelis Įvairių prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams

E. tr V. Žukauskai

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE 

Įdedu naujus pečius lr vandens 
šildytuvus. Išvalau lr sutvarkau 
alyvoe lr dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu d6l du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie 
mlesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027)4 8. Auna Avė., Lyons,
Illinois. Telef. 447-8806.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS —■ Tel. RE 7-5168

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

2047 W. 67th Place — WA 8063

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai- 
30? visiems orieinamos

moving
Apdr austas iterkransti mat 

(vairių atstumų

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

HELP VVANTED — MOTERYS 

į RESTORANUI REIKALINGA

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

I SANTUCCI RESTAURANT 
6211 S. Cicero — PO 7-2244

Accounts Payable

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

Mr. Sapoznik 

243-1600

Perskaitę ‘ Draugą", duo

kite jj kitiems pasiskaityti.

HELP WANTED VYRAI

JOBS W I T H 
Excellent Immediate Openings _

Machinists - Milling Machine & Lathe Opers.

SECURITY 
For

JOURNEYMEN MACHINISTS
... Richmond manufacturer reąuires men to work in close tolerances 

mJninZum ot supervision. Full company benefits include air- 
conditioned shop, hospitalization, pension, vacation and paid holidays. 
Congenial working conditions, Steady employment. Write, call or apply:

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

PHONE — 649-9081 
A_n eąual opportunity employer

D £ M E S I O 1

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 
įasa ulinių 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. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas lr 
dienraštis “Draugas”.

HELP UANTED - VYRAI

Bendram fabriko darbui reikalin-^
gas

VYRAS
Clearing Industrial District — a- 
pyl. 40 vai. savaitė. $2.78 į vai.

Skambinkit 767-1930
EXCELLENT IMMEDIATE 

OPENINGS!

DOCK FOREMEN
Quit commuting 

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

Call

WILS0N FREIGHT C0. 
1415 W 35th Street 

Chicago - Tel. — 376-4400
m eąual opportunity employer

VYRAI IR MOTERYS

WAITRESSES
VVANTED

Morning Hours 
Five Or Six Days A Week

ALSO
BARTENDER

Short Hours — 11 to 4. 
With Experience

ALSO
Female Banquet Mgr.

Contact RONALD SIKORA 
Apply In Person

H0WARD JOHNSON
9333 Skokie Boulevard 

SKOKIE, ILLINOIS 
Tel. — 679-9445

MALĖ AND 
FEMALE

FOR
C A N D Y

PRODUCTION
General Helper — Maintcnanct 

Men and Machine Operators. Firsl 
shift. Steady job — pleasant sur- 
roundings many benefits, free 
pension plan. Free meals — X-ina> 
bo nusės — free turkey on Thanks- 
giving Day — 6 paid holidays — 
Free uniforms and other benefits,

Please ask for

Bob Uyeda

F & F LABS
3501 West 48tb Place 

Chicago, Illinois



A. L. R. K. Moterų s-gos 46 kuopos 16-tos sukakties banketas Sharkos 
restorane. Svečias kun. J. Kardauskas, MIC, Ona Ivins, Mariana 
Gercius

GYVAS BALFO VAJUS CHICAGOJE

Tyliai, be didelės reklamos 
vyksta Chicagos apskr. Balfo ru
dens vajus. Vajų globoja čia gi
męs ir augęs lietuvis Frank Zo
gas, Midland taup. Skol. bendro
vės prezidentas. Vajus, tai nėra 
vienos dienos darbas. Jis reikalau
ja geros organizacijos, daug pasi
šventusių žmonių ir ilgesnio lai
ko.

Šiais metais Balfo rudens vajus 
buvo pradėtas spalio 6 d. ir jau 
daugiau kaip mėnuo jis vyksta. 
JBet toli gražu, dar darbai nebaigti 
*:< Lapkričio mėn. 9 d. “Laisvosios 
Lietuvos’’ patalpose įvyko Balfo 
Chicagos apskr. valdybos ir sky
rių pirmininkų bei darbuotojų 
platesnio masto, pasitarimas kurį 
atidarė pirm. Šimkus, pasidžiau
gęs Balfo nuoširdžiais talkinin
kais, jų darbais. Tylos minute at
sistoję pasitarimo dalyviai pager
bė mirusius uolius Balfo talki
ninkus a.a. P. Žilį ir Markūną.

Aftie vajaus eigą skyriuose pa
darė pranešimus skyrių pirminin
kai arba jų atstovai. Visuose sky
riuose darbas vyksta sėkmingai, 
aukos renkamos, tik vis nusi
skundžiama rinkėjų trūkumu.

Bridgeport 3 skyr. E. Litvinas 
pažymėjo, kad vajus vyksta sėk
mingai, renka 12 rinkėjų. North 
Side 4 skyr. reikalus rūpestingai 

^tvarko E. Markūnienė, aukas ren- 
lia 3 rinkėjai ir aukų prašoma
laiškais.

Marąuette Parko 5 skyrius yra 
vienas iš didžiausių Chicagoje. 
Čia veikdavo specialios seniūni
jos. Skyr. pirmininkas A. Ūselis 
pažymėjo, kad aukas renka 25 
rinkėjai, jau surinkta arti 3000 
dol., bet būtinai dar reikia bent 
10 rinkėjų. Šioje talkoje jau ilgus 
metus nenuilstamai dirba Juozas 
Maakevičius, Rožanskaš ir K. 
Repšys, o taip pat ir eilė kitų 
pasišventėlių.
Brighton Park 6 skyriaus senas 

ir uolus Balfo veikėjas F. Sereiči- 
kas pasidžiaugė, kad turįs 17 rin
kėjų ir vajus vyksta sėkmingai.

' i '
* Cicero 14 skyr. gerai organi
zuotas darbas, vadovauja G. Va
lentinas, vajus vyksta sėkmingai, 
renka aukas 12 rinkėjų ir jau tu
ri surinkę per 1600 dol.
Lemonto 28 skyr., atskira res

publika, bet darbšti, turi 3 rinkė
jus, vadovauja K. Balčiūnas ir va
jų baigsią sėkmingai.

Town of Lake 48 skyriuje J. 
į Litvinas sėkmingai vajų vykdo su 

dviem rinkėjais, kurie turi ap
lankyti nemaža šeimų.

Gage Parko 56 skyr. vadovau
ja energinga balfininkė V. Balei- 
šytė, turi 7 rinkėjus ir skyriaus 
ribos labai išsiplėtę ir gyventojai 
randasi tolimesniuose atstumuo
se, kas darbą užvilkina ir sunki
na.

Roselando 57 skyr. vadovauja 
V energingas ir geras organizato

rius K. Bružas. Iš šios apylinkės 
daugelis Balfo rėmėjų pastaruo
ju laiku išsikėlė į kitas kolonijas, 
tačiau ir dabartinėse sąlygose au
kas renka 10 rinkėjų ir tikimasi
gerų rezultatų.

Senoje 18 lietuvių kolonijoje 
nebedaug likę lietuvių ir šioje 
apylinkėje vajus vykdomas VI. 
Navicko, kartais su 1 rinkėju, bet

džioje. Vajaus užbaigimą numa
toma atlikti su specialiu parengi
mu ir menine programa, kurią 
išpildytų mūsij jaunimas

Ir Šiais metais susitarta spau 
doje paskelbti visus aukotojus, 
juos atskirai išvardinant nuo 3 
dol. aukos dydžio.

Pasitarime dalyvavo Balfo di
rektoriai - Albinas Dzirvonas, V. 
Mankus ir Juozas Mackevičius. 
Be to, pasitarime matėme uolius 
Balfo talkininkus ir veikėjus A. 
Stankų, K Repšį, G. Valentinie- 
nę, iždininką K. Čepaitį, kurie gy- ,| 
vai reiškėsi pokalbiuose su kon
krečiais siūlymais bei sumany
mais.

Visų Balfo darbuotojų viltys - 
ir šiais metais surinkti nemažiau, 
o gal ir daugiau aukų už anksty
vesnius metus. Ir šiais lietuviš
kos šeimos metuose būtų džiugu, 
kad Balfo vajų kiekvienas taurus 
lietuvis paremtų stambesne auka, 
nes vargas nemažėja, jis sutinka
mas visur ten, kur sutinkamas ir 
mūsų tautos sūnus ar dukra.

Gi turintieji laiko, gal galėtų 
jungtis į Balfo talkininkų-aukų 
rinkėjų gretas, tas pagreitintų 
patį vajaus darbą ir, žinoma, 
duotų daug geresnius rezultatus. 
Balfo nuoširdiesiems talkinin
kams geriausios sėkmės.

Jurgis Janušaitis

daugiausia visą darbą atlieką jis 
pats vienas.

VVest Side 27 skyr. darbuo
jasi nenuilstanti balfininkė 
Vac. Orvidienė ir kaip kas met, 
taip ir šiais metais savo darbą at- 
liksianti gerai.

Klausantis pranešimų, junti 
kiek daug meilės ir širdies įdeda 
į šį sunkų aukų rinkimo darbą 
Balfo talkininkai. Už tatai kiek
vieno iš mūsų tebūnie šventa kalinių meno parodą? Pernai pa- 
pareiga jų darbus paremti savojroda tęsėsi visą mėnesį. Iš joje 
dosnia auka. 1 išstatytų tapybų ir kitų meno

Kadangi dar vajus tebevyksta objektų buvo parduota iš var-

PADĖKA
A. -Į- A.

ELENA-HELEN A. KATAITIS
DAVBABAITĖ

Gyveno 9579 Geyser Avė., Nort^ridge, Calif. 01324
Mūsų mylima mamytė, uošvė ir senelė mirė 1969 m. spalio 18 

dieną. Buvo palaidota spalio 22 d. San Fernando Mission kapinėse, 
11160 Stranvvood Avė., Mission Hills, California.

Mes nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįs
tamiems, kurie suteikė jai paskutinį patarnavimą ir palydėjo į am
žino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame gerb. prel. Jonui A. Kučingiui, atkalbėju
siam šv. Rožančių bažnyčioje laidotuvių išvakarėse ir atnašavu
siam gedulingas šv. Mišias už jos sielą laidotuvių dieną.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Romui Kasponiui už palydėjimą ve
lionės j kapines ir už maldas prie kapo.

Taip pat nuoširdi padėka visiems giminėms, draugams ir pažįsta
miems, užprašiusiems šv. Mišias, maldas už jos sielą, aukojusiems 
Cancer Fondui bei prisiuntusiems gėlių velionei. Dėkojame visiems 
pareiškusiems mums užuojautą žodžiu, spaudoje bei laiškais.

Dėkojame Seselei M. Anastasia, kazimierietei, ir Šv. Kazimiero 
Seserų rėmėjų draugijai už šv. Mišias. Taip pat dėkojame Nekalto 
Prasidėjimo Marijos Seselėms už šv. Mišių aukas.

Didžiai dėkingi esame p’. Anna Micpovil ir jos padėjėjoms už 
labai gražiai paruoštus pietus American Lithuanian National Center, 
Ine., Glendale.

Dėkojame laidotuvių direktorei p. Mary O. Hamrock, kuri taip 
rūpestingai ir tiksliai sutvarkė paskutini patarnavimą mirusiai. Dė
kojame grabnešiams už malonų patarnavimą.

Nuoširdžiai dėkojame kunigams, draugams ir pažįstamiems, ku
rie ją lankė po visų penkių operacijų ligoninėje. Dėkojame visiems 
velionę lankiusiems dukters ir žento namuose, kur velionė ir mirė. 
Dėkojame visiems gausiai užprašiusiems šv. Mišias, už maldas, pri
siųstus laiškus ir gėles laike jos ilgos ligos.

Visiems, visiems nuoširdus ačiū.

Giliai liūdintys: duktė ir žentas, sūnus ir marti, anūkai, proanūkai, 
švogeris ir kiti giminės.
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Pranešu giminėms ir pažįstamiems, kad chem. vaistininkas, 
magistr. farmac.

A.-f-A PRANAS MATULEVIČIUS,
buvęs ilgą klaiką GerMaPo laborat. vedėju, mirė Ščecine, Lenkijoje 
1968 m. lapkr. 1 d.

Praneša pusbrolis jUOZAS JUOZAITIS, 
gyv. 259 Wiiso.i ;t„
Waterbury, Conn. 06708

Šių metų lapkričio 13 d. sueina šešeri metai 
kai mirė mūsų mylimas

A.-f A. JUOZAS RIMKUS
Io atminimą prisimename šv. Mišiose, kurios 

bus laikomos š. m. lapkričio 22 d., 8 vai. ryto 
šv. Antano bažnyčioje Cicero, III.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus kartu pasimelsti.

žmona Marija, sūnus ir dukros su šeimomis

ir stokojama rinkėjų, tai nutarta

KAIJNIŲ MENO PARODA

Stone - Brande! centras Chi
cagoje 1970 m. kovo mėnesį 
ruošia antrą metinę Amerikos

vajų baigti gruodžio mėn. pra- gauta $4,000.
žytinių 240 kūriniai, už kuriuos

A. -J- A.
MAGDALENA KALAŠINSKAITĖ

Gyveno Lietuvoj, Kaune.

Mirė š. m. lapkričio 1 dieną.

Ji savo gyvenimą pašventė siuvinėdama bažnytinius rūbus 
pas p. p. Smailytes, Katine.

Lapkričio mėn. 21 d. 9-tą vai. ryto Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje už jos sielą bus atnašautos 'šv. Mišios.

Pažįstami ir draugai kviečiami kartu pasimelsti už jos 
sielą.

Nuliūdus: Sesuo Agnietė Kalašinskaitė

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

ZEIKA^EVANS

FUNERAL HOME

Pctriring FacUitiea 

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ REpublic 7-8600

A. -J- A.
CECILIJOS ŠUKIENĖS

Gyvenusios 6930 South Campbell Avenue

Mirties metinių paminėjimui yra užprašytos šv. Mišios: 
švč. Panelės Marijos Gimimo bažnyčioje, penktad., lapkričio 21 
d., 7 vai. ryto ir šeštad. lapkričio 22 d. 8 vai. ryto St. Adrian 
par. bažnyčioje (70th & Washtenaw Avė.) penktad., lapkr. 21 
d. 6:45 vai. ryte ir šeštad., lapkr. 22 d., 6:45 vai. ryte. Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje (56th & Claremont Avė.) ‘ penktad., lapkr. 
21 d. 6:30. '7:00 ir 7:30 vai. ryte ir šeštad,, lapkr. 22 d. 8 
vai. ryte.

Prašome vissus pasimelsti už a. a. Cecilijos Šukienės 
sielą ir dalyvauti šv. Mišiose.

Nuliūdę: Dukterys, sūnus, marti, žentas, anūkai ir 
proanūkai

PADĖKA
A. A. EDENAI KUCIŪNIENEI mirus nuoširdžiai dė

kojame visiems jai padėjusioms sunkios ligos metu, da
lyvavusiems paskutiniame atsisveikinime ir palydėjusiems 
į amžiną poilsį.

Ypatingą padėką reiškiame kun. F. Gureckui, Tėvui 
B. Markaičiui, Lietuvos Dukterims ir kitoms organizaci
joms, o taipogi velionės draugams ir prieteJiams. Dė
kojame už gausiai užprašytas šv. Mišias, atsiųstas puikias 
gėles, aukas, užuojautas žodžiu, raštu ir spaudoje.

Liūdinčios seserys, brolis su šeimomis

A. A

WALTER S. BUTKUS
Gyveno 2456 W. 48tih Street. Ankščiau gyveno 18-tos apyl.

1

Mirė lapkr. 18 d., 1969, 11 vai. ryto, sulaukęs 75 m. am
žiaus.

Gimė Lietuvoje, Kražiuose.
Amerikoje išgyveno 58 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mildred (Cheputis), 

duktė Mildred Nelson, žentas William, sūnus Franklin D., 2 a- 
nūkal Jerry Turn, su žmona Carol, ir Walter Turn su žmona 
Rose, 8 proanūkai, iš*vogeris Charles Cheputis, dukterėčia Anna 
Pavlacky, ir kiti gimines, draugai ir pažįstami.

Velionis buvo pirm. Uteniškių klubo ir buvęs pirmininkas 
Lietuvių Piliečių klubo, narys Žagariečių kl. ir Žemaičių kl.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 S. California
Avė.

Laidotuvės įvyks penktad., lapkr. 21 d- iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus nulydėtas į Liet. Tautines kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnus, marti, žentas, anūkai ir pro
anūkai.

Laidotuvių direktorius Gaidas įr Daimid. Tel. LA 3-0440,

PETKUS
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A -Į- A. JUOZAS LESEVICIUS
Mirė 1968 m. lapkr. 20 dieną.

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos lapkr. 22 d., 
8:30 vai. ryto, T. Jėzuitų koplyčioje.

Prašom visus draugus ir pažįstamus prisiminti velionį 
maldose.

Nuliūdusios ŽMONA IR DUKTERYS

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTĖ FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
2533 VVest 7lst Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108*09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

MARY KRAUCHUNAS
BALTRUKONYTĖ

Mirė lapkr. 18 d., 1969, 9 vai. ryto, sulaukus 78 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Veiverių miestelyje.
Amerikoje išgyveno 58 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Victor Krauchunas, marti 

Marija, anūkas Raymond, brolis Kazimieras Baltrukonis su šeima ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami

Lietuvoje liko brolis Juozas Baltrukonis su šeima.
Priklausė S.L.A. 134 k-pai ir buvusi pirmininkė Northwest 

Moterų klubo.
Kūnas pašarvotas Casey-Laskowski koplyčioje, 4540-50 West 

Diversey Avė.
Laidotuvės įvyks penktad., lapkr. 21 d. iš koplyčios 10 vai ry

to bus nulydėta į Liet. Tautines kapines.

Nuošiidžiai kviečiame visus: 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

gimines, draugus ir pažįstapius

Nuliūdę: Sūnus, marti, anūkai, brolis ir kiti giminės. 
Dėl informacijų skambinkit Tel. 927-1911.

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.
uiiiiiiiiiimimiiimiiiiimiiimiiiimiiiiit
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So VVestern Avenue

Kampas 58tb Street 
Tel. — PRospect 8-9533

Himiiiiiimmiiiiiiiiiinuiiiiiiimiiiiiiii

G
Vestuvėms, iMmketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hills Gėlinyčia 

2443 AV. OSrd Street. Chicago, H linois 
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0884

REMKITE “DRAUGĄ"

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4330-34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LAUKAWICZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-12JS, 
2314 W. 28rd Place TeL Vlrginia 7-667':

PETRAS BIELIONAS
4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139

ANTANAS M.
3307 S. Lituanica Avė. Tel. YArds

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, Iii. Tel. OL 2-1003
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x Solistai Dana rtankaitytė, 
St. Baras ir J. Vaznelis šį šeš
tadienį išskrenda į Hartfordą, 
kur Lietuvių bendruomenės ren 
gramam koncerte lapkričio 23 
d. padainuos solo dainų ir ari
jų. t£iu jais kartu išvyksta ir 
akompaniatorius pianistas A. 
Vasaitis.

X Prof. dr. Vytautas Vardys
mokslo ir kūrybos simpoziumo 
metu skaitys paskaitą tema “So 
vietinė tautos statyba”. Paskai
ta bus šeštadienį, lapkričio 29 
d., 1 vai. p.p. Chicago Midway 
House, Cicero ir 55 gatvės kam 
pas.

X Joseph Briedis, Detroit, 
Mich., dėkodamas už kalėdines 
korteles, užsakė jų dar 5 dėžu
tes ir pridėjo 10 dol. auką La
bai ačiū.

X Jonas Bortkevičius iš New 
Yorko buvo atvykęs į Chicagą 
ir dalyvavo Salomėjos ir Petro 
Šmaižių 25 m. vedybinio gyve
nimo sukakties minėjime. Chi
cagoje pabuvęs savaitgalį, antra 
dienį vėl išskrido į Nqw Yorką.

X Lietuvos kariuomenės šven 
tės dieną, lap. 23, sekmadienį, 
2 vai. po pietų, 2415 W. 55 st., 
Vyčių choras duos koncertą. Be 
to jungtinis moksleivių lituanis
tinių mokyklų choras išpildys 
muz. Jz. Bertulio kantatą. Kon
certą ruošia LB Chicagos apy
gardos valdyba. Visi kviečiami 
dalyvauti.,

X Loreta Plienaitė skambins 
Belą Bartoko sonatiną šio kom
pozitoriaus kūrybai skirtame
D. Lapinsko muzikos studijos 
mokinių rečitalyje lapkričio 21 
d. (išlį penktadienį) 8 vai. vak. 
Jaunimo centre. Taipgi įvairius
B. Biartctko kūrinius dar atliks: 
R. Janušaitytė, D. Gvildytė, R. 
Norkutė, A. Ambrozaitytė, B. 
Noreikos ir K. Dapkus.

X Leopoldas Jeselskis nupir
ko užeigą iš Prano Šato, 2659
W. 43rd Street, ir ją atidarė d- Kultūros Fondo
savo sūnaus Ričardo vardu —
Richard’s Inn. Kalėdų proga 
užprenumeravo Draugą Anta
nui Karpiui, gyvenančiam Aus
tralijoje.

X Dzūkų draugijos narių su „ „ , „ ,..................
sirinkimas įvyto lapkr. 15 Jaun. nuo J Teatro festivaho kum
centre. Jį pravedė Pr. Nedzins
kas - Nedas, protokolą per- . . .. . _ , . . ,
Skaitė M. Vizgaatianė. BuvO A. Iamdrteapo ap
svarstyti dr-jos įstotai, darbo stulpai turgaus aikš
planai, tartasi Alytaus gimna 
zijos 50 m. sukakties minėjimo
reikalu. Dalyvavo 50 narių ir Centre, ^usio 17 ir 18 dienomis.
svečių.

LIT. MOKYKLOS IR 
BENDRUOMENES 

KONCERTAS
Lapk. mėn. 29 d. Melrose 

Parko bendruomenė ir lituanis
tinė mokykla rengia koncertą—

tų sutižę?bsIių"MužkCššm( 

panas, šokiai.- Kreipkitės tel. 
434-2090. (pr.)

147 N. Broadvvay, Melrose Park,1
III. Prasidės 7:30 vai. vakaro. 
Meninę programą atliks solis
tas Valentinas Liorentas, pia-
nistas Alvydas Vasaitis ir bale- less steel visd.do didumo setais 
to šokėja Cyntia ITranauskaitė. p^t išpardavimo kainomis, 
šokiams gros Liubomiro Bikne-|Verta paskubėti, nes lakas ri- 
vičiaus orketras. Bendruomenės botas. Terra, 3237 VVest 63rd 
ir lituanistinės mokyklos vaka- gt., Chicago, Bl. Tel. 434-4660. 
ras -— koncertas yra tradicinis
— metinis. (Staliukus reikia už
sisakyti pas mūsų kolonijos kul
tūros vadovą p. Antaną Stan
kevičių, 1207 N. 16th Avenue,
Melrose Park, III. 60160. Tele
fonas FI-4. 8653. Tuo pat adre
su ir telefonu galima sužinoti ir 
smulkesnių informacijų apie 
vakarą — balių. Stalai po 10 
asmenų. Pakvietimo kaina —
aUka 6.5 dol. asmeniui. Melrose S^ėliaiL Keturios-r/nauics B. Pu- 

keleviciuteE pasąkosf Kalėdų do-Parko bendruomenės valdyba ir 
lituanistinės mokyklos tėvų ko
mitetas prašo vietinius ir iš to
liau atvykusius lietuvius kon
certe dalyvauti ir pasiskubinti 
rezervuoti stalus. (Kt.)

X Chicagos latviai paminėjo 
Latvijos nepriklausomybės pa
skelbimo (1918. XI. 18) sukaktį 
praeitą sekmadienį Mather aukš 
tesniosios mokyklos salėje, 
5835 No. LinoolmAve., Chicago
je. Pagrindinis (kalbėtojas buvo 
Wisconsin universiteto prof. 
Janis Penikis. Lietuvos genera
linis konsulas dr. P. Daužvar
dis pasveikino latvius ir palin
kėjo jiems nepailsti kovoje dėl 
Latvijos išlaisvinimo. Muzikinę 
dalį atliko choras ir solistai. 
Lapkričio 18 d. vakare įvyko 
pamaldos už Latviją ir žuvu
sius už jos laisvę.

X Barbora Kondrotaitė 
laplnr. 8 d. Šv. Tomo bažnyčio
je priėmė pirmąją šv. Komuni
ją. Džiaugdamiesi tėveliai Ade
lė ir St. Kondrotai suruošė puo 
tą. Barbora yra anūkė žinomų 
veikėjų Mikalinos ir Petro Kon- 
drotų ir A. Snarskienės.

X Elenos Brazdžionytės ir 
Edward J. Weliczko sutuoktu
vės įvyksta ateinantį šeštadienį 
lapkričio 22 dieną, 2 vai. (šv. mi
šių metu Švč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčioje, o vaišės vakare 
Vyčių salėje.

X Apie žiurkes, žmones ir 
žvaigždes paskaitą skaitys prof. 
Ina Užgirienė (Clark universite
to Wonchester, Mass., prof.) 
užbaigiamajame mokslo ir kū
rybos simpoziumo forume Jau
nimo centre sekmadienį, lapkri
čio 30 d., 1 v. p.p.

X Irene K- Stankus, “Vy
ties” leidėja, gavusi kalėdines 
(korteles mus parėmė 5 dol. au
ka. Dėkojame.

X Maruuette Parko namų 
savininkų organizacijos susirin
kimas įvyksta lapkričio 21 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vakaro, 
Marąuette Pk., parapijos salė
je. Nariai ir svečiai kviečiami 
dalyvauti ir organizuotai kovo
ti už savininkų teises šioje lie
tuviškoje kolonijoje. Bes pra
nešimai apie įvykusį banketą ir 
kitus organizacinius reikalus.

x LB Jaunimo teatras pra
deda šių metų darbo sezoną.

pirm. bute įvyko Jaunimo Tea
tro pirmoji sueiga. Dalyvavo 
komp. Darius Lapinskas ir visi 
Jaunimo teatro nariai. Buvo 
peržvelgta praeitie^ darbai, pri 
siminta, kad jau metai praėjo

me Jaunimo teatras puikiai pa- 
siredš’.cė. Šiam sezonui nutarta

tėję”, -režisuoja Darius Lapins
kas. Premjera įvyks Jaunimo

Cha pat buvo plačiau susipažin 
ta su veikalu ir pasiskirstyta 
rolėmis. Baigiant vakaronę bu
vo pasivaišinta minkštais gėri
mais. Jaunimo Teatrą adminis
truoja LB Kultūros Fondas, ku 
rio pirm. yra ralšyt. A. Kairys.

X Naujų Metų Balius —
Korp! Giedra ruošia naujų me-

X Stalo sidabrą ir siūlo stain-

(sk.)
X NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

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

X Gražiausia Kalėdų dovana 
vaikams — plokštei® “Antrieji žir-

vana, Vasaros pasalia. Klementina 
ir Valentina, Rimas pas Kęstutį. 
Stereo. Pakartoti ir “Pirmieji žir
ginėliai”. Kaina «+< po $5.00 ir per
siuntimo išlaidos. Ųžaąkymus siųs
ti: Gifts International — Karvelio 
Prekybos Namai, 2501 W. 71st St.,

(pr.)J Chicago, (U. 60638. (sk.)

X Brighton Parko Lituanis
tinės Monyiitos Tėvų Komiteto 
rengiamas rudens balius įvyks 
Šį šeštad., lapkr. 22 d., 7:3o v.

Į v., Balio Pakšto salėje. Staliu
kus ir bilietus galima užsisaky
ti tel. 254-7592. (pr.)

X Lietuvių šachmatų klubo 
ruošiamos (šachmatų žaidimo 
pirmenybės pradedamos šį penk 
taidienį. 7 vai. vak. Jaunimo cen 
tre. Norintięji žaisti prašomi 
apie tai pranešti klubo pirmi
ninkui V. Karpužkai telefonu 
LU 5-2337. ITla pačia proga pra 
nešama, kad klubo ruoštą 5 
min. šachmatų turnyrą laimėjo 
P. Zujus, H vieta teko V. Kar- 
pUlkai.

X Dr. J. Makštutis, Palos 
Hts., III., už (kalėdines korteles 
prisiuntė 5 dol. auką. Dėkoja
me.

X Mūsų spaudos darbus, įga
vę kalėdines korteles, aukomis 
parėmė: 4 dol. — Em. Josen; 
po 3 dol. _  V. Lipinis, Julia.
Gašlūnas, J. Šostakas, P. Dali- Ohio Lietuvių gydytojų draugijos metiniame suvažiavime (lapkr. 15) buvo išrinkta nauja valdyba. Sėdi 

i nis Nellie Feldman; po 2 dol._ k. D. Degesys — vicepirmininkas, G. Pauliukonienė — kandidatė, E. Druktenis — pirmininkas, stovi iš
(kun. L. Andriekus, A. Leonavi
čius, J. Baranauskas, W. Mel- 
kus, A. Mikus, Fr. Sutkus, F. 
M. Jaras, kun. dr. T. Žiūraitis, 
P. -Balčiūnas, (Si. Gasiūnas, Z. 

i Grybinas, O. Galvydis, M. Di
džiulis, S. Radzys, Ig. Jasins- 
(kas, L. Barauskas, J. Varanec- Chicagos lakademinio lietuvių lienė.
kas, M. Česnavičius, M. (Siaurius, jaunimo veikloje ' pastaraisiais į Jaudinantis buvo momentas,
J. Nalis, St. Ritlhevičienė B. metais išskirtinai kūrybingai kai, atsistojimu gerbiant, buvo miui, o Laima ir Ramūnas Un-
Miilažilis, v. šimaske, J. Alek- reiškiasi studentų ateitininkų skaitomos pavardės žuvusių ir deriai, pritardami gitara, jaudi
na, J. Jasiukaitis, A. Barvitz, korporacija Šatrija. Jaunieji ' nukankintų šatrijiečių: dr. Ig. nančiaį padainavo jų pač'ų su-
O. Kn,-žvagienA, Vaišvilienė į šatrijiečiai nepaneigdami jau lilkrupstoiis, dienr. “XX amžius’’ kurtas melodijas saviesiems ir

Visiems nuoširdžiai dėkoja-' kone pusę šimto metų siekian
čių šatrijietiškų tradicijų, drau
ge sugeba jaunatviškai ir kūry
biškai žengti ir su šių dienų 
pasaulio ir lietuvių tautos kul

nie.
X Kun. Ben. Sugintas, nors 

už mėnesio minės savo 75 m. 
amžiaus sukaktį, nenuilstamai 
ir toliau renka aukas Europoje 
veikiančioms lietuvių gimnazi
joms remti. Jau pasiuntė per 
Balfą už XII mėn. Vasario 16 
g’mn. — 700 dol., saleziečių — 
200 dol., Punsko liet. vid. mo
kyklai — 20 dol. Viso 920 dol. 
Skundžiasi, kad vis nesaugiau 
darosi Chicagos gatvėse vaikš
čioti ir aukas rinkti.

X Lietuvių Istorijos draugi
jos valdybos posėdis įvyks š. 
m. lapkričio 26 d. 7 vai. A. Rū
gytės bute. 6547 So. Washte-

se. Po jų buvo iššaukti naujieji 
šatrijiečiai, kurie savo atėjimu 
simboliškai ir realiai užėmė žu
vusiųjų vietas Šatrijoje: Mari
ja Smilgaitė, Lina. Kriaučiūnai- 

I tė, Liucija Ncirvilaitė, Dalia 
mantas tema: “1653 metų Lie- d^d^^TtehtoSkas^ šat^Barzdukaitė, Ramūnas Underys,

Kas rudenį korporacijos šven 
n;aw Avė.. 8 vai. Paskaitą akai tėję naujiesiems nariams įtei 
tys pirmininkas nrof. St. Dir- kiamos korporacijos spalvos, i 
mantas tema: “1653 metų Lie- duodamas ateitininlkiškas — šakBa 
tuvos dalies žemėlapis”. Visi rijietilškas pasižadėjimas, šven- 
nariai ir jų bičiuliai kviečiami tėn svečiu pasikviečiant kurį 
paskaitoje dalyvauti. nors žinomąjį mūsų kultūrinin-

I X J. Markvaldas, Chicago, — kūrėją. Pernai iškilmės
Bl., užsakė daugiau kalėdinių Pro©a savo tarpe turėta poetas ^a- Pirmame plane, žinoma, bu- Adolfo Valešikos meno studiją 
kortelių ir pridėjo 13 dol. auką J01135 Aistis, šiemet lapkričio vo svečio poeto Vlado Šlaito toū- Chicagos šiaurėje, kur susipa- 
spaudai paremti. Nuoširdžiai dė d- Jaunimo centre įvykusio- Į ryba. Šiltai išiatrijiečių sutiktas, žins su vitražų ir moza ’kų tech-
kojame.

X Auka už kalėdines korte
les — gera priemonė paremti 
mūsų spaudą. Aukojo: 4 dol — 
Peter K. Boyev; po 3 dol.: P. 
Januška, E. Rudaitis, K. Nava- 
saitis, ALer & Mrs. Zakarl'.ca, 
A. V. Cerekas, Ona Maceikoms, 
Kazys Vilkas, A. Gerkienė; po 
2 dol. — K. lVasukonis, L. Kai
rienė, Elz. Niksienė, V. Gorinąs, 
prof. Ignas Končius, A. Bura- 
kauel’.cas, A. Uirbelis, S. Brazdys, 
A. Bliudžius, E. Bulotienė, I. 
Ruseckienė, A. Vaičiulis, J. Ja- 
gėla, Ona Chodecfcas, J. Kani
šauskas, J. Valaitis, P. Putrius,
O. Gravrogkas, J. Zupkus, J. 
Martinkus, A. Viliušis, V. F. 
Beliajus, kun. V. Dabušis; 1,50 
dol. — S. Kavaliauefras; 1 dol. 
— G. P. Damas. Visiems nuo
širdžiai dėkojame.

Iš Korp! Šatrijos šventės lapkričio 14 d. Chicagoje. Šatrijos spalvomis 
ir gėle papuolama korporantė Marytė Smilgaitė. Gėlę sega šatrijietė 
veteranė Alina Skrupskelienė, jai talkina Korp! Šatrijos globėjas Ka
zys Bradūnas. Nuotr. Jono šoliūno

k. A. Čepulis — narys, J. Skrinska — iždininkas, R. Gineitis — sekretorius. Nuotr. J. Garlos

STUDENTŲ ŠATRIJIEČIŲ METINĖ 
ŠVENTE

tūrfine 'bei kūrybine raida.
Šatrijiečiai akademikai yra 

labai artimai ir bičiuliškai susi- 
gyvefnęs vienetas, kuris tačiau 
nėra aklinai užsisklendęs nuo 
visuomenės. Be grynai savaitės damas į Vakarus, studentas
s^htokbį', “jauniej?* šatrijie- Bronius KrMokas> žuvęs parti- 

‘ zaninese pokario laisvės kovose,
stud. Mamertas Indriliūnas, žu
vęs partizaninėse laisvės kovo-

čiai įr visai plačiajai visuome
nei rengia įvairius minėjimus, 
knygų pristatymu®, talkina sa
vo įmenįne programa kitų pa
rengimuose, -reiškiasi savo indi
vidualia kūryhai spaudoje.

redaktorius, nukankintas Sibire; mūsų poetų žodžiams.
Kazys Bauba, “Židinio” redak- j 
torius ir buv. “Ateities” redaik- meninės programos pasi-
torius, nukankintas nacių švutt-1 vaišin^a kavute ir užkandžiu, 
hofo koncentracijos lagery; An! Pluoštu vyresniųjų (šatrijiečių. 
tanas Januševičius, gimnazijos r^ada V®1 visų bendrai įsidainuo- 
direktorius ir buv. “Ateities” re ^a> įsisiūbuota, sustojus visiems 
diaktorius, nukankintas nacių į rateūu.
Stutthofe; studentas poetas Vy Tokioje šatrijieči šventėje 
tautas Mačernis, žuvęs besitrauk jaučiama ,xažkokia tikro

Irena irl rūriutė, Živilė Poskoči- ti, studentai šatrijiečiai ir toliau 
i nemano ilsėtis: šį šeštadienį 

Meninė šventės programa, taip (lapkričio 22 d.) 11 vai. ryte 
gi buvo labai įvairi ir kūrykin- visi in co-rpore važiuoja į dail

je šatrijiečių šventėje dalyvavo 1 skaitė pluoštą savo naujau- niekuo ju įkūnijimu ir išgirs pa- 
poetas Vladas Šlaitas, šiuo me-! eilėraščių. Maloniai visus nu- ties dail. A. Valeikos, žodį apie 
tu viešįs Amerikoje, jon atskri- stebino jaunieji šatrijiečiai lla- šiandieninę refiginio meno situa
dęs trumpam laikui iš Anglijos. 
Studentų šatrijiečių gretas šį 
kartą papildė vėl aštuoni jaunie
ji, pasipuošdami korporacijos 
spalvomis.

Šventę atidarė Korp! Šatri
jos pirmininlkas Jurgis Bradū- 
nas trumpu žodžiu ir Vlado Šiai 
to eilėraščiu apie gyvenimą ir 
Dievo Malonę, pakviesdamas to 
liau programai vadovauti šatri- 
jietį Aleksandrą Pakalniškį ir 
sekretoriauti šatrijietę Daivą 
Matulionytę. Sudaromas šventės 
garbės prezidiumas: studentų 
ateitininkų dvasios vadas tėvas 
Gediminas Kijauskas, SJ, poetas 
Vladas šlaitas ir Šatrijos vete
ranė, pirmosios valdybos prieš 
43 metus narė Alina (Slkrupske-

bai fcūTybingu savuoju pasirody cija.

A. Kairia “Du broliukai” Alvudo vaikų teatre. Arvydas žygas (iš k.) ir 
Kęstutis Černiauskas. Dekoracijos dail. Juozo Kiburo.

Nuotrauka Liet. Foto archyvo — A. Kezio

CHICAGOS ŽINIOS
RACHCNAS IŠRINKTAS IR 
MERAS APSIVERKĖ SŪNUI

LAIMĖJUS RINKIMUOSE
Meras Richard Daley apsi

verkė sveikindamas savo sūnų 
Richard jr., 27 m., antradienio 
rinkimuose laimėjusį delegato 
vietą į Illinois valstijos konsti
tucinę konvenciją. Kun. Francis 
Lawlor išrinktas delegatu iš 
25-to distrikto. Kitas kunigas, 
Buniker Hill., Bl., klebonas Ca- 
simir Gierut, pralaimėjo. Juozas 
Raehūnas ir Mike Madigan iš- 

i rinkti delegatais iš 27-to distrik

mu. Daiva Matulionytė tpaskam 
bino dvi nuotaikingas ir išradin 
gas savo pačios kompozicijas, 
Jurgis Bradūnas paskaitė savo 
apybraižą, persunktą žmogišką
ja šiluma valkataujančiam beina

kūrybingumo ir tampraus orga
nizuotumo sintezė: visa progra
ma tiksliai apskaičiuota, bet ir 
labai laisva, tačiau neištęsta, 
kūrybinga ir įvairi. Svečiui iš 
Anglijos _ poetui Vladui Šlai
tui šatrijietiškas jaunimas, kaip 
jis pats sakėsi, padarė neužmirš 
tamą įspūdį, tiesiog neįsivaizduo 
jamą staigmeną.

O po Išlos šventės, kaip girdė-

to. Raehūnas gavo 16,909 bai
su®.

RŪBŲ RINKLIAVA
Katalikai visoje Amerikoje, 

Padėkonės šventės proga, lapkr. 
23—29 savaitės bėgyje visose 
parapijose, praveda metinę var
totų drabužių, baltinių ir avaly
nės rinkliavą. Kiekviena para
pija nurodys, kur drabužius su
nešti, arba ką šaukti, kad atva
žiuotų jų pasiimti. Apie tai bus 
pranešta laiplkir. 23 d. visose baž

nyčiose.

IŠARTI IR TOLI
J. A VALSTYBĖSE

— Prel. dr. L. (Tulaba, šiuo 
metu besilau.iąs J. A. Valstybė
se, gruodžio 21 d. 4 vai. po pie
tų skaitys viešą paskaitą tąma: 
“Nūdienės Bažnyčios aktuali
jos”. Paskaita įvyks tėvų pran
ciškonų kultūros židinio patal
pose, 361 Hhghiland Bh#., 
Brooklyne. Prel. Tulaba yra ge
rai susipažinęs su pastaruoju 
metu Bažnyčią palietusiais su
krėtimais gurėdamas progos ste 
bėti visa tai pačiame kataliky
bės centre Vatikane. Ir lietuvių 
tikinčiųjų visuomenė dažnu at
veju nepajėgia suvokti Bažny
čios atsinaujinimo prasmės. To
dėl New Yorko lietuviai turės 
retą progą išgirsti iškilaus mū
sų dvasiškio žodį taip svarbiu 
ir aktualiu klausimu. Į paskai
tą kviečiami visi. (Įėjimas lais
vas. Rengia N. Yorko ateitinin
kų sendraugių skyriaus valdy
ba. (S. Dz.)

— Danutės Polteraitytės ir 
Algimanto Liaugaudo sutuok
tuvės įvy'.rsta ateinantį šešta* 
dienį, lapkričio 22 d. Šv. Anta
no bažnyčioje Detroite, o vai
šės vakare St. Constantine ir 
Helen salėje. Abu jaunieji yra 
mokslus (baigę ir dirba savo spe 
cialybėse.

KANADOJ
_  Pauliaus Ališausko, besi

maunančio Humberside Coile- 
giate Institute, Toronte, (Kil
to j klasėj), du eilėraščius: “It 
is the Life” ir “(Springtime Rf* 
visited” atspaude laikraštis 
“The VVest Toronto News”, spa 
lio 22 d. laidoj.

— Dr. J. Sungaila, pasiskirs
čius pareigomis, išrinktas pirmi
ninku naujai sudaryto Kanados 
Lietuvių Katalikų Centro, susi
dedančio iš 15-kos asmenų. Ka
nados Lietuvių Katalikų atsto
vų suvažiavimas įvyto Toronte 
lapk. 1 ir 2 d.

— A. a. Julija Pilkauskienė, 
kun. Jono Pilkausko motina, 
mirė Toronte spalio 29 d. ir iš 
Šv. Onos bažnyčios (kur vika
rauja kun. J. Pilkauskas), pa
laidota šalia savo vyro, a. a. 
Juozo Pilkausko, Vilties Kalno 
kapinėse. Laidotuvių pamaldo
se (spalio 2 d.) dalyvavo To
ronto arkivyskupas, du vyskr^ 
paį ir daugybė kunigų, taip pat 
— daug pasauliečių. Jie pagerbė 
kunigo motinos atminimą.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Pavergtų tautų masinė de

monstracija vyko lapkričio 16 
d. Londone. Joje dalyvavo ir 
lietuviai.

— Manclresterio ir teitų vie
tovių lietuviai (dalyvavo paverg
tųjų tautų savaitės minėjime, 
eisenoje, platino atsišaukimus.

_  Nottinghame suruoštame
pavergtųjų tautų savaitės minė
jime kalbėjo britų parlamento 
nariai ir kiti aukšti pareigūnai ^

UŽKRĖSTOS KALAKUTIENOS
ČIONAI NESULAUKSIME
Arkansas Valley kalakutienos 

ūkio pareigūnas iš Little Rock 
pareiškė, kąd iš jo augintų 
750,000 kalakutų, jokia siunta 
nepateko į Chicagos rinką, nes 
tiesiogiai ten nesiunčia. JAV-hį* 
ūkio departamentas vien jo ūkio 
augintuose kalakutuose rado 
insecticido heptacihllor, ir dėl 
tos priežasties sulaikė 4 mil. 
svarų kalakutienos.

BROLIS MANĖ, KAD DVI 
SESERYS MIEGA

Namų taisytojas John Alexan- 
der užėjo į senuko 88 m. am-^ 
žiaus Artihur Holtz namus, 3715
N. Greeniview, pasiklausti apie 
jų remontą. Holtz paprašė, kad 
Alexander, apžiūrėdamas na
mus, garsiai nekalbėtų, nes jo 
dvi seserys miegančios. Alexan- 
der rado, kad abidvi jau prieš 
kiejk laiką mirusios, viena 86 
m., teita 84 m. amž. Holtz nuvež 
taa j ligoninę.


