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SĖKMĖS AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS SUVAŽIA VIMUI 

KATALIKAI 
PASAULY 

Kurti naują pasaulį 

Altos suvažiavimas 
prasideda šiandien 

>9$&iS§m 

CHICAGO. — Amerikos Lie-
c . , T ' •»• A s tuviu Tarybos metinis suvaža -Strasburgas. —Lapkričio 4—5i . * . , , -. ,. ~ o n ,. • <r , . , v imas prasideda šiandien 9:30 dienomis Strasburge įvyko visuo- . __*" " . . _ . , .. . . . . . . V . ' . M — vai. Sheraton - Midway Motor tmis tarptautinio katalikų sąju- |_ . , JTzz _ J ~. 

džio "Pax Christi" suvažiavimas. I * » P o p o s e , 5400 So. Cicero 
Jo studijų tema buvo : « K u r r i | A v e

 + Suvažiavime bus pateiktos 
naują pasaulį taikoje". Bendrosios i P ^ t ų metų 
temos rėmuose taip pat bu
vo svarstomos Rytų ir Vakarų Eu 
ropos kraštų santykių problemos. 

Vienuolijų vadovų suvažiavimas 

Roma. — Šiuo metu Romoje 
vyksta Italijos vyrų ir moterų vie 
nuolijų vyriausiųjų vadovų suva-

pyskai tos — cent 
r o valdybos, iždo globėjų i r ta 
rybos atstovų. 2 vai . po pietų 
bus Z. Butkaus , neseniai pasi
t raukus io iš okupuotos Lietu
vos, paskai ta apie dabar t inę pa
dėt į Lietuvoje. 

(Sekmadienį bus pamaldos 10 
vai . šv. Kryžiaus par . bažnyčio-

žiavimas, kuriame nagrinėjama j j e ka ta l ikam s ir Tėviškės p a r 
tema: šių dienų vienuolijų padė
tis ir jų problemos. 

170 metų jubiliejus 

Varšuva. — Lenkijos katalikų 
Bažnyčia šiemet iškilmingai mi
ni 750 metų sukaktį nuo pirmųjų 
domininkonų misionierių atvyki
mo 1222 metais į Lenkiją. T a pro 
ga visose Lenkijos bažnyčiose bu-

bažnyčioje — evangelikams. Su
važiavimas ba : giamas tuoj po 
pamaldų. 

Abi Vokietijas 
j Jungtines Tautas 

Užsienio komentarai 
apie Nixono laimėjimą 

LONDONAS. — Kaip pašau-Į Gra ;kija neslepia džiaugsmo. 
lyje vertinamas Nixono laimė j i - ' kad dabar bus galima ratifikuo

ti visus susitarimus, ir abiejų 
kraštų bendradarbiavimas t ik 
didės. Panašiai atsiliepiama In
donezijoje. Singapūre, Tajuje, 
Taivvane. Patenkinti ir japonai, 

t a Europos ir Azijos spaudoj, j Sen. McGovernas jiems iki šiol 
mažiausiai juodojoj Afrikoj ir j buvo mįslė ir negalėjo susiorien-
Lctynų Amerikoj. i tuoti. kokios politikos j is laiky-

Britanijoj patenkinti ir kon- į tusi su jais ir kitais Azijos Kraš-
servatoriai. ir darbiečiai. žino- į tais. 

mas ir kokius komentarus jau 
paskelbė spauda? Dauguma pri
pažįsta, kad niekas nebuvo nu
stebintas, visi to tikėjosi. Dau
giausia pasitenkinimo susilauk

dami, kad Nixonas nesutiks a-
titraukti kariuomenės iš Euro
pos ir nepaliks jos vienos so
vietų malonei. Dar daugiau pa
tenkinti vokiečiai, būdami Eu
ropos centre ir p rmuoju taiki
niu sovietų bomboms. McGover-

Indijoj didelio pasitenkinimo 
nepastebėta. Indai vis da r neži
no, kaip kalbėti su "senąja A-
merika". būtu kol kas lengviau 
pradėti dialogą su naujuoju pre
zidentu. 

Vilniaus kampelis: šv. Mikalojaus bažnyčia 

Didžiosios spaudos puslapiuose 

VVASHINGTONAS. Ame-
vo skaitomas Lenkijos primo kar- i r į k a Britamja, Prancūzija ir 
dinolo VVyszynskio ganytojinis Į sovietų Sąjunga susi tarė į r ofi-
laiškas, primenąs šį įvykį ir iške- j c įaliai rekomenduoja i Jungt i -
!iąs domininkonų nuopelnus Len j n e s Tau tas priimti Vakarų ir 
kijos katalikų Bažnyčios religinia I R y t ų Vokietijas. Valstybės de-

: pa r l amen ta s tačiau įspėja, kad 
i t a i nere iška , jog Rytų Vokie-

me, kultūriniame gyvenime. 
1 

Apie socialinį teisingumą 

Vatikanas. — Viešojo sociali-! 
nio aprūpinimo pažanga ir didė
jantys socialinio teisingumo rei
kalavimai šiuolaikiniame pasau
lyje nesumažina katalikiškų pa
galbos organizacijų reikšmės"" — 
pareiškė popiežius Paulius VI-sis, 
priimdamas audiencijoje Italijos 
katalikų Caritas organizacijų va
dus ir bendradarbius, susirinku
sius Romoje pirmajam tautiniam j 
studijų kongresui. "Tur ime 
džiaugtis", — kalbėjo popiežius, 
— "Kad valstybinis socialinis ap-j 
rūpinimas vis labiau perima per 
amžius Bažnyčios vykdytą žmo- . 
nių pagalbą ir labdarybės insti
tucijas, nes modernioji bendruo
menė pasidarė labiau jautri so
cialiniam teisingumui ir nebesi-
tenkina tik labdaringa veikla. T a 
čiau. katalikų Bažnyčios art imo 
pagalbos veikla ir toliau pasilie
ka labai reikab'nga dabarties pa
saulyje. Ji yra reikalinga kaip so
cialinio teisingumo papildymas 
ir paskatinimas. Krikšč. bendruo 
menės gyvenimas nebūtų supran 
tarnas, jei tikintieji nejaustų savo 
atsakingumo už tuos bendruome 
nes narius, kuriems yra reikalin
ga pagalba. Teikiama pagalba — 
Caritas — yra geriausias įrody
mas tikinčiųjų ištikimumo Kris
taus mokymui. 

Bažnytinės teisės reforma 

t i j a pripažįstama 
valstybe. 

suverenine 

MASKVA VERKŠLENA DEL 
TIKĖJIMO PLITIMO 

MASKVA. — Paul VVohl. "Tbe 'Pra.vda" sį^Iio 22 aprašė. 

Hanojus gyveno 
iliuzijom 

Maskvos viešpačiai sako. k a d 
nas jiems irgi buvo nežinomas.; jiems geriau kalbėtis su pažįsta-
Prancūzijos prezidentas Pompi- j mu Nixonu. negu su nežinomu 
dou buvo vienas pirmųjų, kuris! McGovemu. Jie, atrodo, bijojo 
atsiuntė sveikinimus Nbconui. ! senatoriaus nepastovumo. Pa-

; našiai ir šilčiau atsiliepė i r Pe
kinas, sakydamas, kad Amerika 
patvirtino Nixono pradėtą dia
logą. 

Borvijos radijo komentato
rius Bogotoj pareiškė: '-Dar ket
veri metai nesidomėjimo Lotynų 

ur»,'nTTXTnTnvA- T~. I Amerikos problemomis". Jie t i -VVAiSHlNGTONAfe. — Jean , . . . . , . . , . * • , , kejosi. Kad ta ip bus, bet niekad 

Demokratų skolos 
sumažėjo 

HANOJUS. — š a u r ė s Viet
namas buvo labai t ikras, kad 
spalio 31 bus pasirašytos paliau
bos ir ruošėsi švęsti "laimėji
mo" švente. Buvo tam reikalui 

nesitikėjo, kad McGovernas pra-

Christian Science Monitor" ben-' kaip Baškir jos autonominėj to-; paruošti plakatai, į juostas į-

sianti 
tų pareigų. Kai kurie demokra
tai, kaip sen. Jackson. siūlo ją 
atstatyti , kad ji buvusi tik Mc 
Governo pastatyta ir netinka 

dradarbis, vakarykščiam nume-; torių teritorijoj per paskutinius i r a š y t a muzika ir kalbos. Paga- j partija : vadoovauti, partiją sū
ry aprašo sovietų nemažėjantį i 10 metų sėkmingai buvo kovo-
rūpestį. kad jų žemėje vis dau- į jama su religija: buvo uždary-
gėja, ne mažėja, tikinčiųjų, ti- \ tos 23 bažnyčios ir 15 mečečių. 
kėjimas plinta, než ūrint, jogi Tačiau, kaip dabar pastebėta, 
vis daugiau ir daugiau uždaro-! net aukšt i kompartijos pareigū-
ma bažnyčių ir mečečių. Partija '• na' viešai išdrįsta dalyvauti re-

I visą laiką teigė, kad "religiniai: liginėse pamaldose. Blogiausia. 
j prietarai" šnyks kylant masių kad religija rišama ir su tauti-
| apsišvietimui. Neabejotinai so- į nėm tradicijom. Pvz. pastebėta, 
į vietuose švietimas auga. bet au- '• kad vaikai gaudydamiesi ant 
į ga ir susidomėjimas religija, i kaklo dėvi senus rusiškus meda-

į likėlius su d v e m kryžiais. 

"Raudonoji Žvaigždė", kariuo-

Westwood, demokratų partijos 
pirminmkė. sako, jog ji kovo- . . 

i j u-4. •- t 4. -» laimes taip smarkiai . kad nebūtų išstumta iš r 

Izraely nuomonės ir išvados 
suskilo. Kritiškiausiai atsiliepė 
Ma'ariv laikrašt is : Nbcono lai
mėjimas reiškia įspėjimą Izrae
liui, kad vėl padidės spaudimas 
daryti daugiau nuolaidų ara
bams. Nėra pagrindo manyti , 

tvoros, buvo dažomi narna , so-Į McGovernas ir jo staoas kam- Į . 
dinama gėlės ir nauji medžiai. ; p a n i j o s metu surinko pinigų * | H B A

- 5 " į , į " į " į l £ į ~ 
Dar daugiau entuziazmo buvo, • įr pUsę karto daugiau nei Hum-į ^ „,r„iut^^n^ , „ , ; , J _ ^ ™ 
kai spalio 26 paskelbė 9 punktų : phrev 1968. ir metų gale skolų 
programą ir tai laikė dideliu bus tik 4 mil. dolerių, kai 1968 
komunistų laimėjimu. Tą dieną : siekė net 8 mil. dolerių. 
v'stik nebuvo pasirašytos pa - ! 

liau pradėtos tvarkyti gatvės, i kompromitavusi. 

liaubos. ir dabar Hanojui ne
lengva pasiteisinti savo pilie
čiams. 

Žvalgyba skelbia, kad Hano
jus padarė dvi dideles klaidas 

Gatenskov mirė 
Sovietu kalėjime 

Kosygino užpuolėjas 
pabėgo į Ameriką 

MASKVA. — Juri Galanskov. 
rusų poetas ir rašytojas. 1968 
nuteistas 8 metams į vergų sto
vyklas "už Sovietų Sąjungos 
šmeižimą", mirė Potmos kon-

j centracijos stovykloje. Sakoma. 

V. Vokietijoj, Hamburgo aerodro
me, taip tikrinami visi lėktuvų ke
leiviai 

Partizanai Portugalijos 
kolonijoj 

j menės laikraštis, irgi spa'-io 22 I ir apsiskaičiavo, viena kla da 
skundėsi, kad armijoj yra daug ; buvo politinė, kita karinė. Po-

; tikinčiųjų, ir jie tuo didžiuojas', \ litinė, kad jie nepažįsta gerai 
i c aliumininių kryžių galima už- i Amerikos visuomenės ir manė, 
j tikti kareivinėse, prižiūrimose ; jog "taikos šalin nkų" Amerikoj ! ~ 
i kietų komunistų. Anksčiau tas j yra tiek daug, kad neatsilaikys 

DETROITAS. — Gezą Mat-i pats laikraštis skundėsi, kad; Nixonas ir palus rėksniams, o j , ^ m ^ , 
rai, vengrų emigrantas. Kana- \ buvo kareiviu, daugiausia gudų, į visa jo kampanija nueis niekais, j j : „ o n i n ^ į e tačiau y ra žinoma. I 
dos pilietis, kuris pagarsėjo sa- i kurie atsisakė duoti iškilmingą j jis nebus perrinktas. Hanojus > - . niekas nėra gydomas k a s ' 
vo užpuolimu prieš Kosyginą ir j pasižadėjimą ir imti ginklus. \ buvo taip užkietėjęs savo dokt- Į . p a s m m e r ] < t a s mirti. 

i už ta i yra atsėdėjęs t r i s mene- j teisindamiesi, kad jie priklauso i rinoj. kad netikėjo nei Mask-
I sius kalėjime, dabar pabėgo į j vienai baptistų sektai, kuri ne- į vos. nei Pekino įspėjimams. Ka-
Ameriką ir prašo azylio teisių. Į leidžia to daryti. į rinė klaida, kad jie manė ofen

zyvoje greit pasieks triuškinan-

Amerika nustos Izraelio 
. bet ji norės vaidinti 

| rojo sutaikintojo vaidmenį. 

CHICAGO. — Po prezidenti
nių rinkimų spaudoje bus viso
kių komentarų ir nuomonių il
gai. •'Chicago Sun Times' ' laik
rašty Los Angeles demokra tų 
komiteto vienas narių. Wing-
field. prisipažįsta, kad McGo
vernas pralaimėjo dėl savo a ro
gancijos, siauro galvojimo ir 
aklumo. Kiti net tvirt ina, kad 
jis buvęs apmokėtas Nixono a-
gentas, suvaidinęs kvailiuką. 

Istorinė diena 
New Yorko biržai 

čių rezzultatų, o kai paims Hue 
miestą, Thieu režima s sugrius. 
Spėjimai nepasitvirtino. 

N E W YORK. 
BISSAU. — Portugalija sako. 

kad jos kariuomenė atrėmė gru
pę afrikieičių partizanų. įsiver
žusių į jos koloniją iš Senegalo.į žai. kai akcijos iš 983 pakilo virš 
Šeši partizanai buvo nušauti , 11000 punktų ir siekė 1000.81. 
daug daugiau sužeistų. Part iza- Tokio pakl imo niekad dar nėra 
nai. atrodo, remiami ir ginkluo-] buvę. Pakilimo priežastimi lai-
j ami užsienio jdgų i r naudojasi i koma Nixono laimėjimas ir 
sovietų ginklais. j Vietnamo karo pabaigimo per-

! spektyvos. 
ATLANTA. — Angelą Davisį 

kalbėjo Atlantos universiteto! SAIGONA3. — Gen. Haig, 
juodukams s tudentams ir susi- • Kissingerio pavaduotojas, va
lą ukė visiško nepasisekimo. S t u - j k a r porą valandų tarėsi su prez. 

peržiūri visą bažnytinės teisės denta ; pasakė jai atvirai, kad j i į T h e u . Spėjama, kad j k d u bus 
kodeksą i r jo nuostatus der ina Į t a rnau ja komunizmui, ne šiam j su ta rę visa :s ginčijamais klausi-
prie šiuolaikinio gyvenimo rei- : kraštui , ir jos kalbos nesiklausė, j mais dėl paliaubų sutar t ies teks-
kalavimų. Kanonų kodekso ko- j | to . 
misijai priklauso įvairių pašau- SAN D I E G O — 130 juodukų! 
lio kraštų vyskupai ir teisės ži-j kareivių jūrininkų atsisakė sės-! CAPE KENXEDY. Fla. — 
novai, kurių tarpe taip pa t i r l t i į lėktuvnešį "Constellation' ' . j Amerika pale'do satelitą, kuris 
Kauno bei Vilkaviškio vyskupi- \ protestuodami dėl diskriminaci-j palaikys telefoninį susisiekimą 

Vietiniuose laikraščiuose, ku-
i rių negalima išvežti j užsienį, 
i dažnai galima užtikti sąrašus 
nubaustųjų ilgom kalėjimo baus 

j rnėm t : k už "nelegalų religinį 
į veikimą" 

Vakar buvo į paganda visada paskaito kon- i sako. kad taikos greitai j a u ne 

Potmos koncentracijos sto
vykla yra apie 250 mylių į piet
ryčius nuo Maskvos. Ten daug 
iškentėjo, žuvo ir nekaltų lietu
viu. 

Neramu Izraelio — 
Sirijos pasieny 

PARYŽIUS. — Siaurės Viet^ 
OficiaMai sovietų pro-, namo atstovai taikos derybose j I n d e ^ r e ik<* lu . b m r _ 0 J ^ £ j 

_ j nuostolių padare uz o30.000 doi. 
Išvvkstantiems indėnams, be to. 

T E L AVTV. — Izraelis uždarė 
sieną su Sirija ir Golan a u k š t u 
mose esančiai kariuomenei liepė 
pasiruošti pavojui. Visu 25 my-

I lių pasieniu abi šalys apsišaudė 
WASHTNGTONAS. — Jau ap- į n e t patrankomis, ir Izraelio pu-

skaičiuota. kad indėnai, palikę | ^ ^ k r i t o n u o 2 ir 3 tūks tan
čių artilerijos sviedinių. 

istorinė diena New Yorko bir-, stitucijoje įrašytą straipsnį apie \ pramatoma ir kaltina, kad A-
religijos laisvę, pasakėle kvai- -. merika sulaužiusi pažadą paiiau-
liems ir akliems mulkinti. bas pasirašyti spa io 31. 

BOLOGNA. — Bolonijoj. I ta
lijoje, baigėsi ketvirtasis baž
nytinės teisės pastoralinis kon
gresas, kuriame buvo nagrinė
jami bažnytinės teisės reformos 
klausimai. Kaip žinoma, po Va
tikano II-jo Susirinkimo popie
žiaus paskirta speciali komisija 

jų apaštalinis administratorius jos. Kariuomenės vadovybė jų 
vyskupas Juozapas Matulaitis- į nebaudė, bet paskirs tė kitom pa-
Labukas. ' rcigom uoste. 

t a rp toliausiu Kanados plotų 
Yukon teritorijos ir viso Ame- j 
rikos žemyno. 

Saigone sugauta mergina, jnešusi i mk«tą. prie juostos prisitvirtinusi. 
15 granatu 

: buvo sumokėta ke'.ionė į Ame
rikos vakarines valstijas. 

Vakar Baltųjų rūmų atstovas 
! jau sakė. jog indėnų padaryti 

nuostoliai siekia du milijonus 
į do'rrių, didesni nei pradžioj ma-
| nyta. Ypač neatitaisoma žala, 
s kad jie sunaikino arba išs vežė 
' visus ilgų metų dokumentus. 

NEW YORK. — Kitas me
tais Amerikos krautuvėse vėl 
pasirodys iš Kinijos importuoti 
kilimai, kuriu nebuvo daugiau I 
nei 20 metų. Jų kainos bus nuo 
,s00 iki 3.000 dolerių. 

į 
TOKIJO. Sovietai siekia j 

gauti paskolą natūralių dujų į-: 

rengimams ir jų persiuntimui iš i 
Sibiro į Japoniją ir Ameriką. 
Norėtų gauti nuo 2.5 iki 3 bil. 
dolerių. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 11: šv. Mar tynas 
vyskupas, šv. Sopata. Astikas. 
Nauma. 

Lapkričio 12: šv. Mar tynas 
popiežius, šv. Nimfa. Vigintas. 
Seigunė. 

Lapkričio 13: šv. Stanislovas 
Kostka. šv. Enata . Narvydas , 
Grožiiė. 

Saulė teka 6:44. leidž as 4:35. 

ORAS 

VVINDY 

Apsiniaukę ir vėsu, šiaurės 
vėjas, tempe ratu i-a apie 40 L 

. 
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STUDENTŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMO X. 13-15 REZOLIUCIJOS 

užsienio kandidatams ir sudaryti 
sąlygas kandidatams būti pakel
tais į tikrus narius. 

3. Kadangi nėra artimų ryšių 
tarp užsienio ir Šiaurės Amerikos 
studentų ateitininkų, SAS suva
žiavimas ragina, kad draugovės 
su užsienio ateitininkais palaiky
tų glaudžius ryšius, siųsdamos 
jiems ne tik laiškus, bet ir skaid
res, juostas, bei filmus iš savo 
veiklos. 

4. Kadangi apie centro drau
govę yra mažai žinoma, SAS su 
važiavimas ragina centro drau
govę periodiniai duoti apie save 
žinių spaudoj. 

5. Kadangi yra didelis skaičius 
moksleivių nepereinančių į stu
dentus ateitininkus, SAS suvažia
vimas ragina, kad būtų palaiko
mi su moksleiviais glaudesni ry
šiai, pavyzdžiui, a) kviečiant bai
giančius moksleivius į susirinki
mus, kursus.bei stovyklas; b) įs
teigiant vyresnio brolio sistemą, 
c) turint ryšininką tarp studen
tų draugovės ir moksleivių kuo
pos; d) suruošiant bent vieną 
bendrą moksleivių—studentų su
sirinkimą, per kurį moksleiviams 
būtų apibudinta ir parodyta kas 
yra studentai ateitininkai. 

6. Kadangi nėra studentų pe
reinančių į sendraugius, SAS su
važiavimas ragina, kad draugo
vė surengtų bent vieną bendrą 
susiririkitną į metus, per kurį bū
tų pristatyti sendraugiai ir jų 
veikla. 

7. Kadangi SAS veikla yra per
daug užsidariusi savyje, SAS su
važiavimas ragina, kad kiekviena 
draugovė kasmet sau nusistaty
tų konkretų visuomeninį uždavi
nį, jį išpildytų, ir gale metų savo 
darbo rezultatus praneštų cent
rui. 

8. Kadangi mūsų veikla yra 
perdaug užsidariusi savyje, SAS 
suvažiavimas ragina draugoves 
paremti savo narių skaičiumi bei 
darbu kitas lietuvių organizaci
jas bei pavergtų tautų organiza
cijų darbus. 

9. Kadangi Lietuvos vyčiai ir 
ateitininkai gali vieni kitus papil 

Rezoliucijų įvadas 
< 

Koks dabar yra SAS stovis? Tai 
būrys pažįstamų, kurie karts nuo 
karto susieina, padiskutuoja, pa
sėdi, ploja vienas kitam ir vėl iš
eina. Gal perdaug pesimistiškai 
žiūrim į SAS. bet žvelgiant į da
bartį sunku matyti kitą interpre
taciją. Draugovės neegzistuoja 
kaip mūsų veiklos oficiali bazė, 
bet tik kaip jos papildymas. Bū
na susirinkimai, bet su tuščiom 
diskusijom, kur neminima konk
retus veikimas, bet sausa filoso
fija. 

Ateitininkų organizacija nebu
vo sukurta vien tik filosofiniams 
klausimams diskutuoti, bet sukur
ti pilnutinę asmenybę — visapu
sišką žmogų, kuris išeitų į lietu
višką ir vietinę visuomenę ir veik
tų, kuris perduotų visuomenei mū 
sų supratimą, mūsų pasaulėžiū
ros (kalbame apie tą "mūsų" ide
alistiškai; tas žodis aptaria susi
pratusius studentus, kurie sujun
gia savo idėjas su ateitininkų są
jūdžiu). Kitaip, mes liekame tik 
organizacinė struktūra be pras
mės, biurokratija dėl biurokrati
jos. 

J šią problemą įeina ir kita: 
mūsų galvojimas, kad mes esame 
koks tai elitas, ir kad kitos orga
nizacijos nepasiekia mūsų lygio... 
kad mes esame intelektualai ir 
žinome daug daugiau nei kiti... 
kad mums reikia vadovauti vi
siems kitiems. &į reiškinį galime 
matyti daugelyje vietų: pvz., kiek 
kartų esame sakę arba girdėję, 
Jog tik ateitininkai neša visą 
PLfK? Kad be mūsų nebūtų nie
ko? Pirmiausia, kaip mes galime 
šitaip kalbėti, jeigu mes egzistuo
jame tik kaip organizacinė struk
tūra ir nesame ateitininkų sąjū
dis? Iš tiesų, tai yra tik arogan
tiškas nusiteikimas. Šis pavyzdys 
yra tik vienas iš daugelio iliust 
ruojančių šią arogantišką nuotai 
ką. 

Grįžkime vėl į pačias draugo
ves. Draugovės turėtų nešti di
džiausią naštą ne narių paruoši 
me (jos turėtų susidaryti S pa , . . ,y. 
ruoštų na r ių ) , o būti atsinauji- \ £ į S A S s u v a f * ™ * * r a S m a d e ' 

*• pastangas koordinuoti nimo centrai . Į draugoves mes 
turėtumėm grįžti pasistiprinti sa
vo idėjose, pasilinksminti. Drau
govės turėtų būti vieta, kur mes 
galime pasijusti esantys namuose, 
savo šeimoje. 

Mes neneigi am nei stovyklos 
nei kursų, nes jie yra būtini mū
sų veiklai. Per juos galime sueiti 
kartu, pasidalinti mintimis su 
ateitininkais iš kitų miestų ir su
žinoti jų problemas. Čia gauna
me progos išgirsti paskaitininkus 
ir gilintis mūsų ideologijoje šių 
dienų problemų šviesoje. Bet vis 
tiek, kursai bei stovyklos nėra di
džiausia dalis mūsų veiklos —jie 
yra tik papildymas. Iki šiol buvo 
atvirkščiai —kursų, suvažiavi
mų bei stovyklų organizavimas 
buvo mūsų pagrindinė veikla, ši
taip veikiant, neįmanoma iš
vengti pasidaryti savyje uždara 
bendruomene, kuri egzistuoja tik 
sau. Eikime į pasaulį uždegti 
Kristaus šviesos. 

Rezoliucijos 

i. Kadangi SAS narių paruoši
mas šiuo metu yra nevienodo ly
gio atskirose draugovėse, SAS 
suvažiavimas ragina, kad, vado
vaujantis statutu, kandidatus eg
zaminuotų SAS valdybos sudary
ta komisija stovyklos metu. 

2. Kadangi užsienio studentai 
ateitininkai stovi labai silpnoj 
padėty, SAS suvažiavimas ragi-

yeteranai iškylautojai prityrusiai 
laužą statė, kepė dešreles ir su
rengė profesonališko lygio futbo
lo rungtynes. 

Spalio 8 d. Chicagoje savo rin
kiminę propagandą varė abiejų į 
SAS valdybą kandidatuojančių 
sąstatų pirmininkai. Susirinkę 
Chicagos atstovai į suvažiavimą 
turėjo progos išgirsti Rimo Pet
rausko ir Vyto Naručio mintis 
bei planus. Taip pat galėjo pa
teikti klausimų ir duoti pasiūly
mų. 

Šeštadieni, spalio 20 d., gau
sus būtys draugovės narių susi
rinko pas p. Gylius. Susirinkimo 
programoje buvo simpoziumas 
tema "alkoholizmas". Jame daly
vavo studentai Jolita Kisieliūtė, 
Jūratė Jasaitytė, Antanas Razma: 
moderavo Saul. Kuprys. Jie nag
rinėjo alkoholizmo problemą iš 
sociologinės, psichologinės ir fi
ziologinės pusės. Čia buvo drau
govės pirmas bandymas kviesti 
draugovės narius paruošti uni
versitetinio lygio referatus įvai
riom temom ir pristatyti draugo
vės nariams per susirinkimus. Po 
simpoziumo meninę dalį išpildė 
Linas Rimkus ir Jurgis Bradūnas, 
papildydami simpoziumo dalyvių 
mintis lietuvių poetų eilėmis ta 
pačia tema. Vaišindamies arba
tėle, stebėjom dvi filmas apie 
alkoholizmą. Susirinkimas užsitę
sė gan ilgai, bet daugumos narių 
nuomone šis buvo vienas iš ge
riausiai paruoštų ir naudingų su
sirinkimų, kuriame teko dalyvau-
ti. D. Stončiūtė 

CHICAGOS LIPNIONO 
KUOPA 

Antras 1972 metų Lipniūno 
kuopos susirinkimas buvo spalio 
22 dieną Jaunimo centre. A Za-
ilskaitė, atstovaudama Jaunimo 
Kongresą, prašė Lipniūno kuop. 
pagalbos renkant parašus petici
jai. Ji davė gerų patarimų, kaip 
galima prieiti prie Chicagos pilie
čių, prašant jų parašų. 

Buvo pristatyti Lipniūno kuo
pos nauji globėjai — Jūratė Ja
saitytė ir Antanas Razma, kurie 
savanoriškai pasisiūlė padėti kuo
pai. Buvo įvairūs pranešimai: 
apie iždo padėtį, nario mokestį, 
apie laikraštėlį, diskusijų būre
lius. Šie knygos diskusijų būreliai 
bus, kaip ir anais metais, suda
ryti iš besidominčių trečiokų 
ir ketvirtokų. Pramatyta knyga 
yra dr. Juozo Girniaus "Idealas 
ir laikas". 

Visi nariai gavo šių metų veik
los planą, kuris susideda iš šių 
punktų: Rezistencija po antrojo 
pasaulinio karo — Partizanų ko
vos, Tremtinių gyvenimas Vokie
tijoje, Katalikų rezistencija bol
ševikų Lietuvoj, Jaunimo rezis
tencija bolševikų Lietuvoj, Akos 
—Vliko, politinė veikla, Lietu
vių bendruomenė, Lietuvis Lietu
voj. 

Šiame susirinkime susipažino
me su pirmuoju punktu. Buvęs 
lipniūnietis Dovas Šaulys, dabar 
priklausąs Chicagos studentų 
ateitininkų draugovei, skaitė la
bai įdomią paskaitą apie partiza
nų veiklą Lietuvoje po Antrojo 
pasaulinio karo. 

Dovas nurodė, kad įvairūs žmo
nės prisidėjo prie partizanų veik
los: ūkininkai, kareiviai, studen
tai, kunigai. (Čia buvo kalbama 
apie partizanų veiklą 1945 me
tais.). 1947—1948 metais buvo 
labai aktyvus partizanų veikimas, 
1949—1952 metais buvo labiau
siai organizuota veikla nors ir 
tais metais buvo mažesnis par
tizanų skaičius, o 1952 metais pa
siliko tik asmeniškas pasiprieši
nimas. 

Partizanai pridarė bolševi
kams daug žalos ir turėjo daug 
mažesnius nuostolius. Jų kauty
nės dažniausia buvo mažos, bet 
buvo ir didesnių. Partizanų gy
venimas buvo sunkus; jie dažnai 
gyveno miškuose. Jei buvo rusų 
sugauti, jie ir jų šeimos buvo 
žiauriai kankinamos. 

Meninės dalies metu pirmokės 
skaitė ištraukas iš literatūros 

nį įvyko draugovės tradicinė ru- j apie partizanus. (Tuo pačiu lai-
deninė iškyla. Nors buvo gražus; ku buvo rodytos skaidrės ant sie-
oras, tolimas kelias ir universite-Į nos). Tarp šių ištraukų visa 
tų uždaviniai atbaidė daugumą kuopa dainavo partizanų dainas: 

"Partizano mirtis", "Pražydo pir
mos melsvos žibuoklės", "Partiza-

n "v 

ti pastangas koordinuoti savo 
veiklą su jų veikla. 

10. Kadangi studentai ateiti
ninkai nepakankamai reiškiasi 
Lietuvos išlaisvinimo kovoje, 
SAS suvažiavimas ragina narius 
kelti Lietuvos reikalą: a) laiškais 
valdžios pareigūnams, b) laiškais 
vietinei spaudai, c) straipsniais 
universitetų laikraščiuose, d) pri
sidedant prie šiuo reikalu besi
rūpinančių organizacijų veiklos. 

11. Kadangi nėra pakankamai 
informacijų apie Lietuvą univer
sitetų ir vietiniuose knygynuose, 
SAS suvažiavimas ragina kiekvie
nos draugovės narius bei valdy
bas įtaisyti tuose knygynuose En-
cyclopedia Lituanica komplektą. 

12. Kadangi lietuvių parapija 
yra tradicinis lietuvių gyvenimo 
centras, SAS suvažiavimas ragi
na draugovės narius sekti ir rūpin 
tis parapijos gyvenimu. 

Rezoliucijų komisija: A Juzu-
konis, A. Zailskaitė, A Razma, 
D. Stončiūtė, S. Kuprys. 

IŠ CHICAGOS SAS 
DRAUGOVĖS VEIKLOS 

Spalio mėnuo buvo ypatingai 
gyvas veikla pas studentus atei
tininkus. Spalio pirmą sekmadie-

Moksleiviai ateitininkai dainuoja šios vasaros MAS stovykloje, Ne
ringoje. Rytinių valstybių vyresnieji moksleiviai ateitininkai vėl susi
tiks lapkričio 23-26 dienomis ideologiniuose kursuose Putname. 

Nuotr. Lino Vaitkaus 

nui", "Toli už girių leidos sau
lė", "Pražydo jazminai" . Ramia 
nuotaika grįžom namo... 

Ramunė Kubiliūtė 

MAS KURSAI P U T N A M E 

Padėkos dienos savaitgalį, lap
kričio 23—26 d. seselių sodybo
je Putnam, C o n n . įvyks rytinio 
pakraščio vyresniųjų moksleivių 
ateitininkų ideologiniai kursai. 
Tema: futurologija. Programoje 
numatyta prof. S. Sužiedėlio, 
kun. S. Ylos, kun. P. Gaidos, sese
lės Ignės, Almio Kuolo ir Rimo 
Juzaičio pokalbiai. Kursų mokes
tis 25 dol., įskaitant registraciją 
ir nakvynę. Registracijos lapai 
gaunami pas kuopų globėjus. Re
gistruotis iki lapkričio 15 pas Ire
ną Eivienę, 139 Bellevue Ave., 
Brockton, Mass., 02402. Tel. 617-
583-6492. Šiuo adresu kviečiami 
registruotis ir jaunuoliai , norį įsi
jungti į ateitininkų sąjūdį iš vie
tovių, kur nėra moksleivių ateiti
ninku kuopų. 

rVYKIU K A L E N D O R I U S 

Lapkričio 11 — Chicagos stu
dentų ateitininkų draugovės su
sirinkimas 7:30 vai. vak. pas Jū
ratę Jasaitytę, 6922 S. Oakley 
Ave., Chicago. 

Lapkričio 12 — "Giedros" (kul
tūrininkių būrelio) susirinkimas 
10 vai. ryte, 6423 S. Francisco, 
Chicago. 

— Ch icagos moksleivių ateiti-) 
ninku Lipniūno kuopos susirin
kimas 7:30 vai. vak. Jaunimo cen
tro 203 kambaryje. Tema. trem
tinių gyvenimas Vokietijoje. Bus 
meninė dalis. Prašoma, kad visi 
kuopos nariai atsineštų nario mo
kestį. 

Lapkričio 18 —Chicagos atei
tininkų meno draugijos "Šatrijos" 

S A C H M A T Ų 
Ž I N I O S 

-
— Rygietis M. Talis, buv. pa

saulio čempionas laimėjo Mask
vos centrinio Šachmatų klubo 
tarptautinį turnyrą, įvykusį Su-
chume prie Juodųjų jūrų. Jis su
rinko 11 tš., 2. Savan 10.5, 3. 
Taimanov 10 tš. Būdinga, kad 
pirmas aštuonias vietas paglem
žė Sovietų meistrai. 9—10 v. Es-
pig, R. Vok. ir Huebner, V. Vok. 
po 7 tš., Kanados čempionas Sat-
tle 13-tas 5.5, po jo olandas Ree, 
anglas Kirov ir čekas Jansa. 

— Sovietų p-bėse iš 4 milijo
nų registruotų žaidėjų dalyvavo 
arti milijono šachmatininkų. Po 
visos eilės eliminavimo rungty
nių į pusbaigminius ratus pate
ko arti šimtinės atrinktųjų. Ode
sos pusbaigminiam rate rungėsi 
Lietuvos ilgametis čempionas 
tarptautinis meistras Vladas Mi
kėnas, tačiau į baigminį ratą ne
pateko. T a r p nepatekusių mato
me žinomus didmeistrius Averba-
chą, Šteiną, Gipslį, Suetiną, Tuk-

ruošiamas vakaras su rašytoju 
Antanu Vaičiulaičiu, 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centro didžiojoj sa-
lėj. 

Lapkričio 19 — Chicagos atei
tininkų sendraugių skyriaus tre
čias diskusinis susirinkimas. Bus 

j kalbamasi apie skyriaus veiklą. 
Referentai: kun. G. Kijauskas,SJ, 
R. Rudys ir A. Liulevičienė. 

Lapkričio 23—26 — rytinio 
pakraščio vyresniųjų moksleivių 
ateitininkų ideologiniai kursai 
Pu tname 

Business Directory 

narių. Susirinkę Lakeside, Mich. 
na paruošti stučfrjine programą Pr. Prankienės vasarvietėje, 

EDWARD PHNES LUMBER CO. 
4626 W . 63rd Street 
įstaigos tel. 767-8300 

Vienas sustojimas perkant reikmenis 
namų pagerinimui nuo 1892 

CRONIN CLEVER CLEANERS 
Mūsų darbas geresnis, a t l i e k a m a s ta 

pačią dieną. — siuvėjas vietoje. 
3S57 W. 6«rd Street (Cor. Homan) 

PR 8-4332 
1382 W. 79th St. (Cor. Loomis) 

ST 3-5343 
Chicago. Illinois 

VAN MAUE BŪICK • 
OPEL INC. 

7051 South Western Ave. 
CHICAGO. ILLINOIS 

Eor A Good Deal CaO — 
7 7 6 - 0 5 0 0 

SOUTHWEST SHEET METAL 
ODNTRACTORS, INC. 
3267 Coiumbus Avenue 

Chicago, nn. — Phone PR 8-8686 
{rengiame oro vėsinimą. 
Karštu oru apšildymą 

Air Conditioning 
Warm Air Heating 
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P r e n u m e r a 
Cook apskr., 
Kitur Jav. 
Kanadoje 
Užsienyje 
Savaitinis 

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunaudo
tų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsaką Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

t a metams Vi m. 3 m§n. 1 men. 
Dlinois $19.00 $10.09 $6.00 $2.00 

17.00 9.00 5.00 2.00 
19.09 10.00 6.00 2.50 
20.00 11.00 6.00 2.50 
10.00 5.00 — — 
• Redakcija dirba kasdien 

8:30 — 4:30, Šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

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

makovą ir kitus. Dera pabrėžti, 
kad Vladas Mikėnas jau dešimt 
kartų žaidė baigminėse Sovietų 
S-gos pirmenybėse. 

— Shelby Lyman, kuris ko
mentavo TV Fiseherio —Spas-
kio partijas, pasiėmė redaguoti 
naują Šachmatų skyrių Bostono 
dienrašty GLOBĖ, pavadintą 
"Lyman on Ghess". Pateikia te-
matynes žinias, kaip išmokti 
šachmatų lošimo, skyrius ilius
truotas šachmatų diagramom, šis 
skyrius telpa trečiadienio vakari
niam ir ketvirtadienio rytiniam 
Boston Globė. 

— Boyslton Chess Club, vie
nas seniausiu Bostono šachmatų 
klubų atšaukė savo komandą iš 
MET lygos Championship divi
zijos. Nejau bloga pradžia šio 
sezono buvo priežastimi to atšau
kimo? Pirmose rungtynėse, ne
kaip sulošė prieš Cambridge klu
bą, o antras prieš Lietuvius pra
dėjo taipogi blogai (Algis Leona
vičius turi laimėtiną baigmę nu-

Kitos partijos, skirtos lapkričio 5 
d. nebebuvo loštos. Šį penktadie
ni, lapkričio 10 j So. Bostono Lie
tuvių pil. draugiją atvyksta 
Northeastern universiteto ko
manda. 

— Europos turnyrų pasekmės: 
Kecskemet, Vengrija: Ribli, 

Vengrija ir Suetin Sov. po 10.5 
tš. Radulov, Blgr. 10 tš. 

Polanica Zdroj: 1.čekas Smej-
kal 11, Vašiukov Sov. 10.5, Liu-
tikov ir Razuvajev po 9.5 tš. 

Kazys Merkis 

— Prietarai yra t ingaus žmo
gaus pakaitalas mąstymui. 

— M. L . Formali 

P a i e š k o j i m a s 
Ieškomi STASYS PETRBIŪNAS 

(Petrašūnas) ir jo žmona LIDIJA, 
gim. ŽENTKAITĖ, iki 1939 m. gy
venę Klaipėdoje. Ieško jų sūnaus 
krikšto tėvai. Jie patys ar apie juos 
žinantieji prašomi rašyti: DRAU
GAS, Adv. 2383, 4545 VV. 63rd St« 

trauktoje po 55 ėjimų partijoje). Chicago, ID. 60629. 

, SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
1. MŪSŲ BENDROVĖ veikia nuo 1947 metų. Kiekvienais metais mes 

persiunčiame į Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siuntinių. 
2. MŪSŲ BENDROVĖJE ir jos skyriuje Jūs visuomet rasite didelį pasi

rinkimą prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje. 
3. TAIP PAT PRIIMAME užsakymus AUTOMOBILIAMS (Žiguli, Mosk-

visV Zaporožec), motociklams, šaldytuvams ir kit oficialiomis kai
nomis. 

4. JEIGU JCS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parūpin
sime reikalingus dokumentus. 

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC. 
220 SODTH STATE ST, CHICAGO, HX. 60604 

TEL. WA 2-9354 
ir mūsų skyrius: 

2618 WEST 63ril ST, CHICAGO, HJL 60629 
TEL. WA 5-3466 

DVIEJOSE PATOGIOSE VIETOSE 

fi^ 

PLOKŠTELES, GAUNAMOS "DRAUGO" ADMINISTRACIJOJE 
Plokšteles pavadinimas 
AURELIA 
ARIJOS 

DAINOS 

DAINOS LIETUVAI 
LIETUVIU TAUTINIAI ŠOKIAI 

LIETUVOS KANKINIU KOPLYČIOS VATIKA
NE PAŠVENTINIMO IŠKILMĖS 
JŪREIVIU KELIAI 

Artistai 
A. Jūrate Paukštelis 
Stasys Baras-Baranauskas 

Aldona Stempužienė 

Salomėja Čerienė 
(Siekio L. Bendr. Kultūros Fondas) 

(Išleido Liet. Vyčiai) 
Modernūs kūriniai, atliekami Tamošiūno orkestro 
ir solistų 
(S. Barčus) RADIO VAKARUŠKININKĖS DAINUOJA 

ŠILUVOS MARIJOS KOPLYČIOS PAŠVENTI
NIMO IR RELIGINIO KONCERTO MOMENTAI 
ŽIRGINĖLIAI 
DAINOS 
GRJŠIM, GRĮŠIM 
KETURI AUTORIAI: Poezija ir proza: 
LITERATŪROS VAKARAS 
MONTREALIO AUŠROS VARTŲ CHORAS DAINUOJA 
SEK PASAKĄ Laima Rastenytė 
ZUIKIS PUIKIS Grigaitytės ir Tijūnėlių šeima 
RINKINYS 25 A. Dvariono muzika 

26 A Šabaniauskas dainuoja 
27 P. Dėde-Graužinis-Voltexaitė 
28 Karo muz. orkestras ir kiti 

A Trečiokas 
Kvartetas Viltis 
III-sis 
rv-sis 

LIETUVIU. KOMPOZITORIŲ DAINOS Stasė Klimaitė 

(Stereo) 
(Stereo) 
(Mono) 

(Stereo) 
(Mono) 

(Stereo) 
(Mono) 

10 orkestre 

(Stereo) 

(Mono) 
(Mono) 

$5.00 
7.00 
6.00 
7.00 
6.00 
4.00 
5.00 
4.50 

5.00 
t 

5.00 
4.95 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

(Illinois valstybės gyventojai prie tų kainų pridėkite 5% taksų mokesčiams ir 25 centus persiuntimui.) 

Užsakymus siuskite: DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 

Įl Chicago, III, 66629 



Amerikos Lietuviu Tarybai 

PLANUOJANT METINE VEIKLA 
Vėl vyksta Amerikos Lietuvių 

Tarybos atstovų metinis suva
žiavimas. Kasdien škai žvel
giant, tai, a trodo, yra tik eilinis 
susirinkimas metiniams forma
lumams atlikti. Bet žvelgiant j 
mūsų tikslus, į gyvenamą tikro
vę ir vis naujai iškylančius rei
kalus, kiekvienas metinis šios 
institucijos suvažiavimas yra 
toks svarbus, kad jis lemia dau
gelio darbų kryptį, nusako įdė-
tų ir dar reikalingų pastangų 
dydį, parodo pasiektus rezulta
tus ir išryšk"na priemones nau
jiems siekimams. 

Šiemetinis ALTos suvažiavi
mas vyksta nepaprastų įvykių 
pavergtoje tėvynėje ir išeivijoje 
apimtyje. Tie • įvykiai pere tų 
metų bėgyje skatino visas lietu
viškas institucijas parodyti tik
rąjį savo pajėgumą viešumoje. 
ypač svetimųjų tarpe. Tie įvy
kiai ta ip pat parodė ir visos iš
eivijos norus tęsti savo darbus, 
žadinant ryžtą, ieškant naujų 
priemonių pareikšti savo ir vi
sos tautos valią pasauliui, stip
rinti kovą už laisvę ir išjudinti 
tautinę sąmonę. Praėjusieji me
tai mūsų veiklą savo nepapras
tumu blaškė, bet kartu ir ska
tino a tsparai ir ištesėjimui. 

Ateinančių metų veiklą pla
nuojant, jau galima lengviau 
pasiruošti net i r naujus įvykius 
sutikti, a r jie būtų visuomeniniai 
veiklai palankūs a r net labai ne
palankūs. Tokiems galimumams 
reikia numatyt i tinkamiausius 
kelius, kad t a veikla bent infor
maciniu ir propagandiniu požiū
riu išlaikytų viešumoje lietuvių 
tautos vardą d a r stipresniomis 
apraiškomis, negu tai buvo pra
eityje. Kovai prieš tautos oku
panto į t aka s išeivijoje reikia 
numatyti paveikiausius būdus 
tiek institucijoms, tiek ir pavie
niams asmenims, k u r e prie tos 
kovos dedasi su sąmoningu pa
siryžimu. Išeivijos nusistatymas 
okupanto atžvilgiu ir požiūris į 
pavergtos tau tos laisvę turi būti 
visiems a :škus. 

• Kiekvienam organizuotam vie
netui reikalingi ir formalumai 
— .veiklos pristatymas, rezulta
tų išryškinimas, apyskaitų pa
tvirtinimas, atstovų paskyrimas. 
valdybų išrinkimas. Bet šiuo at
veju tai nepatraukia visuome
nės dėmesio ir jos nepaskatina 
veiklai. Paskat int i veiklai ne tik 
vadovus, bet ir instituciją re
miančius žmones reikia aiškių 
veiklos planų, kad prie jų rea
lizavimo galėtų prisidėti visa 
tautiniu požiūriu gyva 1 etuvių 
išeivija. Joks suvažiavimas ne-
paruoš gyvoj veikloj dalyvau
jančiai vadovybei tokių planų, 
kad j ie su ryškiu atspalviu at
spindėtų būsimą ve;klą. Tačiau 
neužtenka ir abstrakčių planų, 
kurie darbams neskatina arba 
savo neaiškumais net kelia abe
jones. Veiklos kryptis yra tiek 
aiški, kiek suvažiavimai savo 
planais padeda vadovams kon
krečiai pažinti tikrovę ir toje 
tikrovėje ryškinti savo idealus. 
Šiuo atveju griauti vergiją ir 

šalinti kliūtis pavergtoje tauto
j e laisvės viltims kelti. 

Gyva veikla, kuria : ryžtamasi 
aukotis. į save patraukia idėjų 
ryškumu, priemonių paveikumu, 
darbų rezultatais ir siekimų 
konkretumu. Tai šis suvažiavi
mas ir turėtų mėgint : pristatyti , 
kad veiklos planai atitiktų tik
rovę ir dirbančiųjų pajėgumą. 
Reikia stiprinti atsparą neigia
moms įtakoms, kurios vienok u 
a r kitokiu būdu iškreipia išei
vijos veiklos pobūdį. Reikia su
stiprinti pastangas prieš įtakas, 
kurias da ro išs'sklaidymas, ap-
l'nkos poveikis i r užmiršimas, 
kad mūsų tautos prie'ias — ko
munizmas vis skirtingomis prie
monėmis reiškiasi net ten, kur 
tos įtakos mažiausiai tesitikima. 

Prieš neigiamas į takas reikia 
pastatyt i pilnutinį tautinį są
moningumą ir ištikimybę. As
meninei a r tautos ir valstybės 
laisvei pagrindus reikia tiesti 
kar tu su atsakingumu prieš tau
tą, prieš ateinančias kar tas , 
prieš istoriją ir save pačius, nes 
laisvė ir atsakomybė eina kar tu . 

Šis Amerikos Lietuvių Tary
bos atstovų suvaž ! avimas, per
žvelgęs nepaprastuosius įvykius, 
pažadinusius tautą ir išeiviją 
ryškesniems laisvės siekimams, 
turėtų pateikti planus, kuriuose 
būtų matyt i visuomenės daugu
mai s iekmų gairės dabart ies 
tikrovėje. Nė vienas a ts tovas 
negali sakyti, kad mes j au vis
ką padarėme ir kad užtenka tik 
tų priemonių, kuriomis iki šiol 
vertėmis, siekdami savo taut : -
nių tikslų. Numatyti konkrečią 
tikrovę ir joje ras t i naujus ke
lius — ta i kelti d a r daugiau sa
vo vardą ir ryškinti dar aiškiau 
pavergtos tautos kanč'as. I r tai 
yra uždavinys, laukiąs bendrų 
sprendimų. Jį bendromis jėgo
mis spręsti — tai sukurti pla
nus, kad vadovams būtų leng
viau pasiekti didesnių laimėji
mų. 

Suvažiavimui nereik :a primin
ti, kad mūsų kovos kelias da r 
yra labai ilgas. Bet suvažiavimo 
atstovai turi rasti būdų ištver
mei ir pasitikėjimu- ' žadinti. Jei
gu vienas stulpas grius, kalbant 
su V. Kudirka, t a i nereikia išsi
gąsti, bet jo vieton naują stul
pą statyti . Griūvantieji stulpą : 

nėra institucijos, kurios tur i 
likti mūru, bet t ik pavieniai as
menys, pavieniai atstovai, ku
r e sudaro instituciją. Vienas 
gal atsižada tarnybos tėvynei, 
kitas, net kovos frontą palikęs, 
perbėga priešo stovyklon. bet 
nei laisvės idealas, nei mūsų 
kovojančios institucijos, nei tau
tos tikslai negali silpnėt ; _ visa, 
tai dar gyvybe reiškiasi lietuvių 
išeivijos visumoje, kuri y r a iš
tikima kenčianč :ai tautai . 

Laisvės troškimų ir ištikimy
bės tauta i idealus iš naujo pa
žadinti y r a šio suvažiavimo už
davinys. O mes vis: tegalime tik 
palinkėti, kad tie idealai būtų 
labiau išryškinti, visuomenė 
karščiau įdegta ir pasitikėjimas 
iš tesėjmu padidintas. P r . Gr. 

Rimties valandėlei 
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EUROMONETA VAKARŲ EUROPOJE 
Galvosūkis iinansistams ir taika ar karas 

Europos ekonominė bendruo-į 
menė an t savo programinės lėks I 
t ė s tur i skubiai spręstiną klau-' 
simą — finansinį susitvarkymą, i 
Pirmiausia, reikia pasigydyti 'šį 
sunkios ligos — infliacijos. E E B 
finansų ministeriai tą klausimą 
j au diskutuoja Liuksemburge, j 
Infliacijos klausimas pasidarė j 
t oks aš t rus , kad jį reikia iš- i 
spręst i neatidėliotinai. 

Toliau, reikia padėti skubiai; 
t iems E E B rajonams, kurie eko- ; 

nomiškai yra j au mažakraujai , 
p ihr bedarbiu. Bet prieš tą dar
bą pradedant . E E B pirma turi 
pašalinti visas kliūtis, kurios 
kliudo laisvai tekėti kapitalui iš 
vieno k raš to į kitą, žinoma. 
griežtoj priežiūroj. Bet kaip? 
Visi E E B kraštai turi skirtingą 
valiutą ir skirt ingus jos tvarky
mo įstatymus. Čia ir iškyla svar 
b iaus ia s dalykas — iš pagrindų 
per tvarkyt i E E B pin ginę sis
temą. 

Visiems bendras vienetas 

E E B vyriausybių gaivos Pa
ryžiaus konferencijoje principe 
pasisakė, kad tai būtinai reikia 
padaryt i . Kada ir kaip. pal kta 
finansistų ir technikų galvoms. 
Tas vyriausybių viršūnių nu
ta r imas yra grynai popierinis, 
nes neturėta galvoje tų visų 
sunkenybių, kurios kyla iš š -
tos monetinės revoliucijos. Fi-
IIIIII iiTili ir technikai turi tik 
pareikalavimą darbotvarkės r 
daugiau nieko. 

Pa t s v'eno bendro visiems 
E E B kraš tams piniginio viene
to įvedimas nesudaro proble
mos. Bet to suvienodinimo pla-

A. J . STANIUS 

navimas ir įvykdymas jau yra; 
sunki problema. Finansistams 
lengva pasakyti, kad reikia tik 
suorgsnizuot centrinį E E B ban
ką, kiekvienam kraštui įdėti pro. 
porcingas sumas naujosios va-! 
iiutos ir reikalas baigtas. Tech
nikai gi atsako, kad pirma rei- Į 
kia pasvarstyti klausimą, ar tas : 
projektas - turė t bendrą pini- j 
ginį vienetą visuose E E B kraš
tuose — nekainuos daugiau, ne-j 
gu iš to bus naudos? 

Didelės išlaidos 

1971 m. D. Britanija pakeitė 
savo senąją piniginę sistemą 
nauja decimaline sistema. Tas 
malonumas D. Brtanijos vals
tybiniam iždui kainavo apie 50 
milijonų dolerių. Tad visai EEB 
įvedimas bendros valiutos galė
tų kainuoti apie 100 mil. dolerių. 
Jei ats kirų E E B kraštų finan
sų ministeriai ir sutiks skirti 
proporcingas sumas apmokėti 
keitimo išlaidoms, ką pasakys 
tų kraštų tautiniai parlamentai. 
Ar j e sutiks patvirtinti didžiu
les, bet ne visai reikalingas, iš
laidas' Abejotina. Ar atskirų 
EEB kraštų piliečiai, kurie dau
giausia, pvz. D. Britanijoje, yra 
priešing pačiai bendruomenės 
idėjai, sutiks priimti jiems vi
siškai svetimą valiutą, kurios 
vardas dar nežinomas? Abejoti
na. Atrodo, kad įvedimas j vak. 
Europą naujos bendros pin gi-
nės sistemos kvepia ne taika. 
bet kam. 

Be šitų sunkumų dar yra vi
sa eilė kitų. Kiekviename kraš

t e valiutos pastovumas priklau
so nuo įvairiausių sąlygų. Strei
kai, gamybos ki ' imas ar smuk-
mas, konkurencija — visa tai 
turi įtakos į valiutą. Kaip tą vi
sa suderinti ir I'iyginti devy
niuose E E B kraštuose7 

Pagaliau kiekv enas bendruo
menės narys tur i savo rinką, 
specialius ryšius su kitais kraš
tais už E E B ribų. Vieni laikosi: 
griežtos, kiti lanksčios prek avi- į 
mo politikos. Kaip tą visa įsprau : 

sti į EEB rėmus ? 

Entuziastų nuomonė 

Bendrojo piniginio vieneto en
tuziastai argumentuoja, kad 
1958 m., prancūzui Monnet p r-
mą kartą užsiminus apie stei
gimą EEB. taip pat prieš visų' 
akis atsirado kalnai krūčių. Pa
laipsniui tos kliūtvs buvo nuga-; 
lėtos. E E B gyvvuoja, didėja r 
stiprėja. Tie entuziastai ir da-^ 
bar mato šiuos laimėjimus. 

1. Gerovės ir bendres politi
kos harmonija, kuri bus laisva 
nuo konkurencijos, nepasitikėji
mo, mėtymos į kraštutinumus. 

2. Apsisaugojimas nuo spe
kuliantų, kurie savo kapitalus 
greitai permeta iš vieno krašto 
į kitą, žiūrint, kur y? mato di- ; 

dėsni pelną. Ta s kenkia ekona-' 
miniam pastovumui. 

3. Atsipala davimas nuo kitų 
kraštų valiutos dominavimo, 
pvz. Jungt. Amerikos Valsty-; 
bių dolerio, kuris ligi .:iol. atro-i 
dė. buvo visagales. 

4. Pasitikėjimas ir užsitikr'- ; 
n imas pastovios pasaulinės rin
kos. 

"Rimties valandėlės" sky
riaus autorius kun. Kazys 
Baras mirė lapkričio 5 d. C a 
dedame jo paskutinį šio sky
r iaus straipsni, kurį rademe 
paruoštą dar pereitą savaitę 
— paskutinę savaitę prieš sa
vo netikėtą ir staig'ią mirtį. 
Atkreiptinas dėmesys j pas
kutinį š o straipsnio sakinį. 

R-d 

Pasaulio pabaigas diena vi
siškai nežinoma. Kurie laukia 
Dievo karalystės galutinio išsi
pildymo, turi būti visuomet pa
siruošę, nes bet kada galės ate -
ti ta diena ir išmužti ta va'an-
da. Netikrumas yra susijęs su 
pavojum apsileisti, ir mums ten
ka stengt ;s be paliovos budėti. 
Toks pamokymas yra palygini
mas apie dešimt mergaič ų. ku
rį pateikia vienas tik evangelis
t as Matas (25 .1 -13 ) , įjungda
mas jį į pamokslą apie pasku- j 
tiniuosius dalykus. 

Palyginimas paremtas žvdų : 

vestuviniais papročiais. Dešimt 
merga'čių buvo pakviestos į sa- ' 
vo draugės vestuves ir turėjo 
dalyvauti vestuvinėje vakaro ei
senoje, kuri būdavo labai iškil-
minga; atėjo jos iš namų pasiė
musios žibintus ne tiek keliui 
pasišviesti į jaunos os namus, 
iūek bent trupučiu prisidėti prie 
]>okylio bendrojo linksmumo sa
vo žiburių šviesa, kai atvyksta 
jaunasis. Kadangi vestuvės yra 
prabangios, numatyta, kad jom 
teks ilgėliau palaukt , kol atvyks 
jaunasis, nes ir jam tenka pri
imti begalinę eilę lankytojų. 

Todėl penkios gudriosios mer
gaitės pasiėmė aliejaus indelį;, 
kad turėtų atsargos savo žibin
tams . Kitos penkios, būdamos 
p a k o s , niekada negalvojo, kas 
bus, todėl pasiėmė tik žibintus, 
visiškai užmiršdamos, kad šie 
gali degti tik trumpą laiką. 

Kaip gudrosios pramatė, taip 
r atsitiko Jaunasis ilgai užtru
ko savo namuose. Jaunosios na
muose susirinkusiųjų linksmybė 
pala'psniui geso. "visos susnūdo 
ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo 
šauksmas: š ta i ateina jaunikis! 

Tikslai gražūs. Kel ;as gi — 
sunkus ir tolimas. 

Paviršutinės priemonės 

E E B f nansų ministeriai. spa
lio 3 0 - 3 1 d. susirinkę Liuksem
burge, neįrodė, kad .jie yra in
fliacijos ligos specialistai ir jo
kių specialių vaistų nepasiūlė. 
Jie t 'k pasiūlė EEB kraštų gy- i 
ventojam s daugiau valgyti jau
tienos, kurios itin t rūksta. Kad 
jos netrūktų, importuojamieji 
kraštai prašomi pusiau sumažin
ti muitus. Kitos priemonės — 
suvaržyti :ki 4 - 5 proc. algų ir , 
kainų už prekes kilimą. 

Išeikite jam pr ešais'. Tuomet 
visos mergaitės atsikėlė ir taisė 
savo žibmtus. Paikosios, kvaišos 
šakį gudriosioms: Duokit mums 
savo aliejaus, nes mūsą žibintai 
gęsta. Gudrios os atsakė tarda
mos: Kad, kartais, nepristigtų 
mums ir jums, verčiau eikite 
pas pardavėjus ir sau nusipir
kite. J cms einant pirktis, atėjo 
jaunikis, ir. kurios buvo pasi
ruošus os. įėjo drauge su juo į 
vestuves, ir durys buvo uždary
tos. Pag'aliau atėjo ir likusios 
mergaitės ir sakė: Viešpatie, 
Vie.'patie. atidaryk mums. Bet 
j ' s atsakydamas tarė : Iš t ik
rųjų sakau jums, aš jūsų nepa
žįstu". Iš jaunikio atmetimo aiš
kėja palyginimo dorov nė tai
syklė, kuri baigiama įspėjimu: 
"Budėkite nes nežinot nei die
nos, nei valandos". 

Palyginime yra vietų, kurios 
nesiderina su g\-venimu, pavyz
džiui, pas ūlvmas paikosioms 
mergaitėms eiti nusipirkti alie
jaus vidurnaktį, tar tum tuo me
tu dar būtų atviros parduotu
vės. Bet toks nukrypimas visiš
kai leistinas plačiame palygini
me, ka visas dėmesys sutelkia
mas į pagrindinį dalyką, kuriam 
yra pajungta visa. čia palygini
mo tikslas yra dvejopas: pa
vaizduoti žmogaus nežinojimą 
nei dienos, nei valandos, kuris 
pabrėžiamas palyginimo gale, ir 
tą r ziką. kurią sudaro lauki
mas, ir pavojų būti nepasiruo
šusiam. Ilgesnis laukimas daro
si klastingas, nes tada. jei ir 
gerai buvo pradėta ruoštis, pa
laipsniui apsileidžiama ir pri-
m rš tama atėjimo tikrovė. Pa
siruošti tik artimiausiai valan
dai nieko nereiškia, jei nepas'ruo 
šiama ta ip pat ir pačiam pasku
tiniajam akim rksniui. pačiam 
atėjimo akimirksniui. 

Taip pat vien evangelistas 
Matas (25.31-46) vaizduoja 
mums didįjį paskutinio teismo 
paveikslą ir oficialųjį būs'mojo 
pasaulio įkurdinimą. Paskuti
niojo teismo panoramą. Tą pa
čią temą svarstė jau senovės 
pranašai, bet kitoje šviesoje ir 
kitais tikslais, čia t a č a u pa
grindinis tikslas yra iškelti mo
ralinius santykius ta rp dabar
ties gyvenimo ir atliepimus būsi
majame. Paskutinysis teismas 
yra buvęs vaizduojamas kaip 
žydų tautos pergalė prieš pago
nis, a rba kaip gerųjų ir pamal
džiųjų prieš tuos. kurie yra blo
gi ir bedieviai: čia gi jam su
teikiamas moralin's pobūdis, ir 
jis palie s be jokio skirtumo 
kiekvieną, žmogiškosios giminės 
individą. Be to. tas moralinis 
pobūd:s išs'skaidrina art imo 
meilėje, kaip Dievo karalystės 
ženklas ir asmens dokumentas 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

Spaudoj ir gyvenime 

LIETUVIAI VEŽAMI Į RUSIJĄ 
Savo laiku naciai gabeno Lietu

vos ir kitų užimtų kraštų žmones 
darbams j įvairiausias Vokietijos 
vietas. Dabar okupantai, koloniza
toriai rusai komunistai vykdo tą 
patj, darbams veždami Lietuvos 
žmones i įvairias Sovietų Sąjungos j 
sritis, štai "Tiesa" nr. 247 spalio j 
27 d. net j pirmą puslapį įsidėjo šj j 
pranešimą apie lietuvius, nugaben- j 
tus Statybos darbams j Kamą: 

"Šlapdriba, rudens darganos ir 
vėjas nelepina dirbančiųjų atvira
me gelžbetoninio gamybos poligone. 
Tačiau Lenino ordininkas Juozas 
Pūras su savo brigados vyrais už
sigrūdinę, jų nebaugina blogi orai. 
Iš garinimo kamerų kasdien iškrau 
narna daugiau kaip 100 kubinių 
metrų surenkamų gelžbetoninių 
konstrukcijų. Dabar įsisavinta ga
minti kolonas ir sijas, keliaujančias 
| svarbiąją devintojo penkmečio 
statybą prie Karnos upės. kur au

ga automobilių gamykla. 
Pirmaujančios gamybinių įmonių 

kombinato brigados branduolį su
daro Kauno hidroelektrinės staty
bos veteranai. Darnus kolektyvas 
devintojo penkmečio giganto staty
bai surenkamą gelžbetonį tiekia 
pirma laiko ir šiuo adresu šiemet 
pasiuntė daugiau kaip 2 tūkstan
čius kubinių metrų sekcijų iš ku
rių montuojami požeminiai kanalai, 
pamatų gelžbetonio stulpams, daug 
kitų gelžbetonio dirbinių. Brigadi
ninkas gerai apgalvojo, kaip padi
dinti garinimo kamerų pralaidumą, 
ir suformuotus gaminius pradėjo 
krauti keliomis eilėmis. Darbo na
šumas padidėjo. Brigada — per
nykštė visasąjunginio gelžbetonio 
gamintojų lenktyniavimo nugalėto
ja — siekia metinį planą įvykdyti 
iki Didžiojo Spalio 56-ųjų metinių." 

M. 2vilb. 

DR. JEKYLLIO IR MR. HYDO 
KEISTAS ATVEJIS 

R. L. STEVENSON 

Išvertė P. Gaučys 
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— Aš nieko negaliu pakeisti. Tu nesupranti ma
no būklės. — atšovė dak ta ras su tam tikru mostų pa
laidumu. — Ji skausminga. Uttersonai. mano padėtis 
labai keista, labai keista. Tai vienas tų reikalų, kurių 
diskusijomis nepatvarkysi. 

— Jekylli, — tarė Uttersonas. — tu pažįsti mane. 
Aš esu vyras , kuriuo galima pasitikėti. Atskleisk man 
širdį slaptu prisipažinimu. Aš nė kiek neabejoju galė
siąs tave išvesti iš tos painiavos. 

— Mano mielas Uttersone, — atsakė dak ta ras — 
tu esi geras , tu esi nepaprastai geras, ir a š negaliu 
rast i žodžių tinkamai tau padėkoti. Aš visiškai tau 
tikiu, nė vienam kitam gyvam žmogui aš nepasiti
kėčiau, netgi sau pačiam, jeigu galėčiau pasirinkti. 
Bet aš tave užtikrinu, reikalas eina ne apie tai, ką 
tu įsivaizduoji. J is nėra toks blogas. Ir kaip tik, norė
damas nuraminti tavo gerą širdį, aš tau pasakysiu 
vieną dalyką: kada norėdamas aš galiu išsivaduoti iš 
misterio Hydo. Aš duodu savo ranką tam patvirtinti, 
dėkoju tau dar kartą ir noriu pridėti dar vieną žodelį. 
Uttersonai , kurį, esu t ikras, tu reikiamai suprasi. Tai 

y ra privatus reikalas, ir aš prašau tavęs daugiau jo 
neliesti. 

Bežiūrėdamas į ugnį. Uttersonas akimirką galvo-
jo: 

— Aš nė kiek neabejoju, kad tam turi pilną teisę 
— jis pagaliau tarė atsistodamas. 

— Gerai. — tęsė daktaras , — bet kartą palietė
me šį reikalą. Aš tikiuos paskutinį kartą. Aš norėčiau, 
kad suprastum vieną dalyką. Iš tikrųjų aš labai do
miuosi tuo vargšu Hydu. Patyriau, kad tu su juo ma
teisi, jis man pasisakė.Aš bijau, kad jis buvo peršiurkš-
tus su tavim. Bet mano susidomėjimas tuo jaunu 
vyru yra didelis, labai didelis ir nuoširdus. Aš noriu. 
Uttersonai. kad man pasižadėtum apsiprasti su juo ir 
leistum jam naudotis jo teisėmis. Aš tikiu, kad, jeigu 
viską žinotum, padarytum ir savo pažadu nuimtum 
nuo manęs didelį slogutį. 

— Aš negaliu tvirtinti, kad aš jį kada nors pa
milsiu. — atsakė advokatas. 

— Aš to neprašau. — maldavo Jekyllis. uždėjęs sa
vo ranką ant Uttersono alkūnės. — Aš teprašau tik 
teisingumo, aš tik prašau jam pagelbėti, kai manęs ne-j 
bebus. 

Uttersonas negalėjo sulaikyti atodūsio ir sušu
ko : ! 

— Gerai, pasižadu. 

IV. CAREW NUŽUDYMAS 

Beveik metais vėliau. 18 m. spalio mėnesį, Lon
donas buvo sukrėstas, patyręs apie nepaprasto žiau
rumo žmogžudybę, kuri tapo da r žymesnė dėl nužudy
tojo aukštos visuomeninės padėties. Duomenų buvo 
maža, ir jie buvo nuostabūs. 

Tarnaitė, gyvenusi viena namuose stovėjusiuose 

netoli upės, apie vienuoliktą nakties užkopė laiptais į 
viršų atsigulti. Nors paryčiui migla aptraukė visą mies
tą, ankstybomis nakties valandomis buvo gražu ir ne
debesuota. Gatvelė, į kurią merginos langas žiūrėjo, 
buvo ryškiai pilnaties apšviesta. Ši pastaroji, atrodo, 
buvo romantiškai nusiteikusi, nes ji atsisėdo ant skry
nios, kuri stovėjo prie pat lango, ir užsisvajojo. Pa
sakodama, upeliais riedant ašaroms, apie įvykį, ji tvir
tino, kad ji niekada nesijautusi labiau sutapusi su 
žmonėmis, negu galvojusi apie pasaulį. Taip besėdėda
ma, ji įsisąmonino matanti gatvele beeinantį pagyve
nusį ir gražų žilaplaukį poną. o jam priešinga kryp
timi artėjo mažas žmogutis. į kurį iš pradžių ji mažai 
tebėkreipė dėmesio. 

Abiems vyrams priartėjus balso atstumu. — ir tai 
įvyko kaip tik merginos akivaizdoje, — senesnis vyras 
nusilenkė ir prisiartino prie kito su didžiausio man
dagumo ženklais. Neatrodė, kad jo klausiamas daly
kas būtų turėjęs didesnės reikšmės, sprendžiant iš ke
lių jo mostelijimų. Galima buvo manyti jį klausiant 
kelio krypties. Jam bekalbant mėnesiena nušvietė jo 
veidą, ir merginai buvę malonu į jį žiūrėti. Jo bruožai at
rodė alsuoją nekaltumu ir senųjų laikų meilumu, bet 
taip pat ir savotišku iškilumu, tarsi žmogaus pagrįstai 
savim patenkinto. 

Netrukus jos akys įsirėmė į kitą. ir ji buvo nus-
stebinta jame atpažinusi tokį poną Hydą. kuris kartą 
buvo atsilankęs pas jos poną ir kuris sukėlė joje pa
sibjaurėjimą. Jis laikė savo rankoje sunkią lazdą, kuria 
žaidė: jis neatsakė nė žodžio ir, atrodė, nekantrau
damas klausėsi antrojo šnekos. Ir tada staiga smar
kiai įniršo. Koja trenkė į žemę, mojavo lazda ir. kaip 
mergina pasakojo, elgėsi kaip pamišėlis. 

(Bus daugiau) 
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MOŠŲ 

KRIKŠČIONIU IK KITU 
TIKINČIVJV BENDRAVIMAS I f ? X O M a , A M A ~ FOK RES1 

Worcester, Mass. 

IJB KONCERTAS IR PIETŲ* 

Romoje savo darbus užbaigė i Nemokamai miegamas kambarys 
Sekretoriato santykiams su ne- j moteriai ui prižiūrėjimą 6 kamb. bu-

: krikščionimis iniciatyva sureng- \ to 4 9 0 5 S ~^lol^* , . . - , I ei. 284-0167 tas studijų seminaras, kuriame' 
Budzeika, MIC. Dalyvavo ir kun. dalyvavo įvairių 
J. Bakanas 

C L A S S I F I E D G U I D E 
BEAL ESTATE 

nekrikščionis-; IŠNUOM. 5 kamb. butas (3 mieg.)| 
kųjų religijų atstovai. Seminaro arba galima pirkti namą. Marquet-

Pasivaišinus žodi ta rė LB Bos- tikslas buvo — išplėsti tarpusa- t e Pke- Skambinkit 737-0618 
; tono apygardos piim. Skudzins- vio susipratimą. apsvarstyti R , - V A r . ,,.". ' 
I , , - , • • . , - i - i • • k' BL TAZ — rinktiniams nuomininkam*, 

L a p k n c o o d. Maironio par- kas. linkėdamas ir toliau laiky- bendras įvairių konfesijų pro- ****** ***>«<•>. 2925 w. eani. PR8-6032 
, , - -•. . . - Nelaukhv, užsireiristruokit dabai- ! 

Prie parko 5 kamb. bungalovv. 
3 mieg. Centralinis oro šaldymas 
ir šildymas, įrengtas skiepas. Pa-
tio. 71 ir Trov St. apvl. Savininko 
tel. 776-5927 " 

•~ = -—.registruokit dabar 
j ė g o m i s j Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me-

ke įvyko LB VVorcesterio apy-j t is šių gražių lietuviškų tradici- blemas ir bendromis 
l inkė s koncertas ir pietūs. Kon-i jų. rengiant LB pietus, tik ap- siekti jų sprendinio Seminaro! t SLiSf^ i**S :*5? p k H 8 6 d ^ P"*"*-
certą atidarė ir visus susirinku-. gailestavo, kad šiais m e t a s ne- ; dalyviai buvo priimti audienci- navimo nemokamai. 

sius pasveikino LB valdybos pa-j mato jau tiek daug žmonių sa- ' joje Popiežiaus Pauliaus VI, ku 
ris šia proga pasakytoje kalboje 
išreiškė viltį, kad visos religi
jos sujungs savo jėgas bendram 

rengimų iniciatorius R. Jaku- Į lėje. negu kitais metais būdavo. 
bauskas ir pr statė soliste Dai- Pabaigoje žodi tarė LB apylin-
vą Mongiirlaitę su akomp. Olga; kės pirm. V. Židžiūnas, padėko-
Keršyte. Solistė padainavo: Rū-| damas visiems už atsilankymą, darbui už žmonių gerovę, jų lais 
tą — Gruodžio, Ko čia ta ip ilgu j Ypatingai Maironio Parko š e - Vę ir orumą. 
— Gruodžio. Aš vadinuos Mimi j mininkei E . Kauševičienei ir jos 
— iš operos "La Boheme'' — j talkininkėms už puikius pietus, 
Pucini, Vienos miško pasakos | mergaitėms už patarnavimą prie 
Strauso. Po trumpos pertrau- į stalų ir kv etė visus toliau šei-
kos, publikai entuziastingai plo- myniškoje nuotaikoje praleisti 
jant , solistė padainavo: Pamy-1 šio sekmadienio popietę. 
Įėjau vakar — Šimkaus, Išauš; - . . 

TS. J •-» , r „ w , i Sale šiais metais dalyvių ne-pavasans — Budnuno, Valsas,! r T , * *. . " * . 
tt "Linksmosios Našlės"' - Le-j ^UVO P f ^ ^ y - U . Pnezastis. kad 
haro. Ruduo - Chopino ir A d e - ! t u o P a c l u ^ buvo kitas pa
lės juoko dama. iš " t t e Fleder- r e n f *""• ^ šeštadienines 
maus" - Strauso. Solistė * ! • £ £ • P " * * ? P i e t u s ^ v o 

būrė klausytojus, kurie be per-j ™*g*?Z^ U ž I * f * » 8 g ? , , . . .., • .. , f šeštadienines mokyklos mokv-t raukos plojo ir iškvietė dar kar- : , . . . . : . , / ^^y 
„ . . , _ , . - , . o : tojai ir t ėvu komitetas LB vaitą j a i salę. Pakartojo dainą Pa- - . . * v. , . . . . ~Z Tr- -, vi_w>- „- u-, dybai t aną nuoširdžiausia aciu 
mylėjau vakar. Pabaigoje solis- J, . . , 77* ^- i U-
: J . , ' V*V ; Šeštadienines mokyvklos motė i r akompamatore buvo ap- . . _ _ . , ' 7 , , s kmys T. Savickas padeklamavo dovanotos raudonų rožių puoks- . . ' - . . H - *17^ . . . r J . , * .v,,., 1 e terasti "Mano Protėviu žemė" 1 temis. Prie koncerto iškilumo l f . ^ T ^ ? _ ^ Z r ' . . , . . , • * _A B- Brazdžionio, ir A. Shumwav daug prisidėjo akompomatore ; „ K a t i n u J { a s „ 
O. Keršyte. 

Most 
holiday cards 

talkaboutpeace, 
good will, and joy. 

UNICEF cards 
dosomediing 

aboutit! 

MIAMl BEACH IR VISOJE 
FLORIDOJE 

nejudomo turto pirkime ar pardavime 
mielai tarpininkauja 
ANTANAS VAINA — F. MARTIN 

Reikalingas 2-3-jn kamb. butas R e a l Z**^ 410 — 71st St. Miami 

IK&Ku SSOMOTS 

vienam asmeniui. Marąuette arba 
Gage Parko apyl. Skambinti po 4 
v. popiet 737-2185 

Beach, Fla. 33141. Tel. (305) 864-3586. 

S T A T Y B I N 

ml mM_ . ^ ^ K f c ^ ^ K > ^ ^ 

I N K A I 

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

- Taisau ir naujai įrengiu vonias, 
virtuves, naujas lubas. Taip pat įren
giu kambarius rūsy. 

TeL 651-9625 ar 778-0838 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC 

EVCOME TAX SERVICE 
Tvarkingai pa ta rnau ja visais Real 

Estate reikalais. Be to čia. veikia 
Notarjatas, d&romi ir l iudij imai ver
timai, užpildomi pilietybes pare iški 
mai ir jvairūs blankai . 
4258 S. Maplewood — CL 4-7450 

J. M. 

Programos vedėjas R. Jaku-: 
bauskas dėkojo LB vardu už; 
tokį puikų koncertą. LB apylin- j 
kės pirm. V. Židžiūnas priminė, j 
kad sol'stė D. Mongirdaitė iš 
vakaro dainavo Clevelande ir tik 
rytą lėktuvu grįžo j Bostoną. 
Aerodrome jau laukė automobi
lis, j kurį sėdo nemačius savo 

TARPTAUTINĖ TEOLOGŲ 
KONFERENCIJA 

Popiežius Paulius VI specia
lioje audiencijoje priėmė vyriau
sios tarptautinės teologinės ko
misijos nar ius ir patarėjus, su
sirinkusius Romoje generalinės 
asamblėjos posėdžiams. Ta pro-

šeimos ir tiesiai atvažiavo pas g a p a u i i u s V j ^ . ^ ^ ^ ^ 
mtis- biausias šios teologinės komisi-

:jos uždavinys yra padėti šių 

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus 

ir perstatau senus visų rusiu namo 

Mfir. 4 mi^samti su 3 tua le ta i s . 
Moderni \-irtuve. Dideli kambar i a i . 
Garažas. 32 p. sklypas. Tuo jau s a 
lima užimti. Gerui prižifirptas. Ne
brangus. 64 ir A.itesian. 

5 k a m b . (S mieg.) 10 me tų . La
bai gražiai į rengtas skiepas. Garažas . 

R E A L E S T A T E 

Marąuette Parke — 6 kamb. (3 
mieg.) mūr. bungalovv. 114 vonios. Ap-
sild. rūsys. 2V2 maš. garažas, {kainuo
tas pardavimui. 7001 S. Campbell. 

GR. 6-7944 

Marąuette parke mūr. namas — 2 
butai po 51 - kamb., platus sklypas. 
Atdaras apžiūrėjimui sekm., lapkri
čio 12 d. nuo 12 v. iki 5 v. popiet. 
— 6803 S. Rockvvell. Savininko tel. 
973-2023 arba 436-4184 

Marąuette Parke 67 ir Rockwell 
apyl. savininkas parduoda 4 miega
mų namą. 2 vonios. 2 maš. gara-
žas. $27,500. 476-3075 

Atdaras namas apžiūrėjimui 
M'kmad. t a rp 12 ir 5 vaL 

3356 K 65 Street 
Puikus mūr. namas Mar<4U*:tte PKO. 

apyl. su etcatra butu giminingai šei
mai a r l « išnuomavimui. Trongtas rū
sys. 3 ir 2 mitinamieji. 2 Vi auto ga
ražas ir kiti patogumai. Kad įvertinti 
ši narna reikia pamaty t i . 

Zickus - Domaika — 424-4450 

mrm-
HELP WANTED — VYRAI 

apšildymui pečius, air oonditioning I Gražiai ap tver tas ir apsodintas . Na 

D a u g darbo įdėjo ir akompa- v ^ uždavinys yra padėti 
ma to rė O Kers>te, kuri daug ^nų žmonėms surasti kelią j t t 
k a r t u po darbo važiavo į Bos-- k ė j i j n ą P a u l i u s v i padėkojo 
toną repe t ic i joms ,kad g a l ė t ų , t e o I ^ - ^ ta ip svarbią 
t inkamai p a u r a h . j t a r n y b ą B a ž n y č i o J 6 i £ £ £ 

D a r tenka paminėti, k a d OI-j bažnytinei hierarchijai išspręsti 
ga Keršytė tai visų parama. Be! daugelį tikėjimo problemų. "Ši 
jos mūsų kolonijoje būtų dide- tarnyba — pabrėžė Paulius VI 
lė tuš tuma. Ji niekam neatsisa- — padeda sustiprinti tikėjimo 
ko savo pagalbos. Ją girdime vienybę ir meilę tikinčiųjų tar-
dažnai vargonuojant §v. Kaži- pe. Vyriausios tarptautinės teo-
imero parapijos bažnyčioje, gie- loginės komisijos nutarimais 
dant parapijos chore, akompa- naudojasi aukščiausias Bažny-
nuojant jva'riuose parengimuo-1 čios autoritetas — popiežius, 
muose. Jai nesvetimi ir kiti dar- spręsdamas tikėjimo klausimus 
bai. J ą randame besidarbuojan- į ir autoritetingai juos skelbda-
čią vyčių 26 kuopos eilėse. įvai- j mas visai katalikų Bažnyčiai. . . 
riuose parapijos darbuose ir vi-j Tarptautinės teologinės komi-
sur j i patarnauja visiems su į sijos generalinės asamblėjos po-
meile \r šypsena veide. Tai di- sėdžiai buvo baigti. Joje buvo 
delio pasiaukojimo ir giMos krikš svarstoma pagrindinė tema: 
Čioniškos dvasios asmenybė. Po "Tikėjimo vienybė ir teologinis 
koncerto sekė pietūs, pradėti pluralizmas tai yra nuomonių į-
maHa , kurią sukalbėjo kun. J. vairumas teologijoje." 

L'NICEF cards provide badly 
needed food, medicmes, and school 
supphes for the children ot more than 
100 nations. Many of them were 
desjgned by the vvorid'smost famous 
artists as a gift to L'N'ICEF. Vv'hich iš 
one reason t N'ICEF cards cost no 
more than ordmary greeting cards. 

Youre gomg to buy holiday 
greetmg cards any way. So why not 
buy them from l NiCEF? 

This \e.tr, when yousend 
greetmgs to a friend. send a little hope 
toachild. 

For your free color brochure 
Iisting L'NICEFcard selections,wnte: 

UNICEF Greeting Cards, 
Dept. GC, 331 East 38th Street, 
New York, N.Y. 10016. 

ir vandens boilerius. Dirbu grt-it. 
žiningai ir ga-rantuotai. 

DOMAS ŽTKAUSKAS 
4444 S. Western Ave. 

Clucagu. 111. 606OD 
Tel. VI 7-3447 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senos Ir {dedu nauju* pertus. 
Pigiai išvalau; ir alyvinius perdirba 
del duju. įdedu vandens šildytuvus 

A- BANYS — 447-8806 

D fi M E S I O 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, DL, 60632, tel. YA 7-5980 I 

maa kaip pasaka. 69 ir Bell.. $25.500 
10 butu . 10 metu amžiaus . Gage 

pko rajone. Geros pajamos. 
12 b u t u : 6 po 4 kamb., 2 po 5 

kamb. ir 4 po 3 kamb. Centra l in is 
automat. Šildymas. Geros pajamos-
mažos ISlaidos. Namas kaip 1616. 

Insurance — Ineome Tax 
\ o t a r y F u b u c 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2951 W. 63rd St.. 436-7878 

FLORIDOJE 
nejudomo turto reikaluose visiem 
mielai patarnauja 

PAULIUS LEONAS, 
KEYES Co. Reahors. 1023 Lincoln 
Rd. Mali, Miami Beach, Fla. 33139 

TeL 531-5803, vakarais 861-2430 

Parduodama maisto krautuvė 
ir 2-jų butų namas. Apyl. 48 ir 
Honore St. Skambint LA 3-1956 

BROACH SHAKPENEK 
Esporienced on new and used 

broacbes. Top wages. Good oompahy 
benef its. 

V — W HROACH1SG 
SERVICE FN'C. 
CALL: 533-5080 

7 a.m. - 5:30 p.m. 
Mon. and Wed. until 7:30 p.m. 

TOOL AND DIE M AKJCK 
Macliine shop experieince. Good 
opportunitj - for t h e r ight man 

Mr. TRESLO — 766-5850. 
TRIPOD PRODUCTS 

590 N. York, Kd^, 
BENSENV1IJL£. ELJJCNOIS 60106. 

Opeii houst; Sunday 12 to 4 p- m. 
Savininkas parduoda 7 kamb. de 
luxe mūr. bungalow. šeimos kamb. 
1-me aukšte. Naujai atremontuota. 
Šoninis įvažiavimas, 2 maš. mūr. 
garažas. S29.500. 

6437 S. California — 925-5916 

REIKALINGAS 
PRITYRĘS "BODY MAN" 

Geros sąlygos. R-eikalinga turėti sa
vo darbo įrankius. 

EUROPEAN BODY & FENDER 
6135 N . Broadway — 274-2852 

H O N E R 
EXPERIENCED 

Eik Grove Area 
Call 439-9122 

12 butu namas po 3\2 kamb. 
California ir 63 St. apyl. 

Skambini GR 6-5242 

Parduodamas 4 butų mūrinis 
namas. Marąuette Parke. 

PR 8-4756 

G C L Ė S 
* e s u n ė m \ naokebuns. laidotuvėm* 

tr kitokioms progoiar 
BEVEflLY HILLS GILYNYČIA 
14S W ASrd Street. Chicago, rilinol* 
TK.U PR S-OftSS — PR 8-0834 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Geru prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certifikatai. maistas, akordeonai 
2608 W. 69th St.. ChieaRO, m . 80629 

TELKF. WA 5-2787 

MES TEBEMOKAN 
6 % už 2 MetŲ 

Cerufikatus 
(Minimam $5.000) 

5%% už 1 METŲCERTIFIKATUS (Minimum $1,000) 
Open Mon. 9-8; Tues Thurs FYi. 9-5: Sat. 9-1 Cloaed Wed 

S A I N T 
A N T H O N Y 

S A V I N G S 

1447 So. 49th Court 
Cicero, m. 60650 
TEL — 656-6330 

Josepb F, Gribauskas. 
Executive Secretary 

T E L E V I Z I J 0 S 
Krantu vp Marquette Parke 

Spalvotom tr papras tos RadUai 
ir stereo. 

Pardavimas ir talSTmaa 

MIGLINAS TV 
«4« W 69th St - tel. 776-1486 

10% — 20% — 3 0 % pigiau mokėsit 
oš apdranda nuo ugnies Ir automo
bilio pas 

F R A N K Z A P 0 L I S 
320814 WEST 95tb Street 

Chicago. Illinois 
TeL GA 4-8654 Ir GR 6-433* 

M O V I N G 
i 6ER£NAS perkrausto baldus ir ki-
i tos daiktas. Ir iš toli miesto leidi-
| maj ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67th Place — WA 5-8063 

BCTC NUOMAVIMAS 
Namo valdymas — Ineome Tax 

Notariatas — Vertiniai 
APDRAUDŲ AGENTTRA 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. PS 8-2233 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI j LIETUVĄ 

2501 W. 69th St.. Chicago. 111. 60629 
3333 S. Halsted. Chicafio, m . 60608 

Tel. WA 5-2737: 254-3320 
Įvairiu prekių pasirinkimas moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTUTKATAI ir ACTOMOBILIAI 

V. Valantlnas 

Kas tik turi gerą skwųf 

viską perką pas Lieponį. 
L I E P O N I S 

L I E T U V I Ų PREKYBOS NAMAI 
F U R N I T U R E C E N T E R, I N C . 

Marquette Pk., 6211 So. VVestern — PR 8-5875 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 9:30. Kitom dienom 
nuo 9:00 iki 6:00 vai. vak. Sekmad. atdara 12 v. iki 5 v. popiet. 

niiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuHiiiiiiiii 

FRANK'S T V and RADIO, INC. 
3240 SO. HAJLSTED STREET TEL. — CA 5-7236 

DIDELIS PASIRINKIMAS fVAIRLAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO IR STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAI 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI. 
•iiuiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiuiuiiiiiiiuiiiiiiuiiiiuiuiiuiiiuuiiiuiiuuiuiuiiiiimnmtiNtuii 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

IR MĖGĖJAMS 

! Daug sutaupysite pirkdami čia 
i {vairių filmų foto aparatus bei 

jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vaL 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

3314 West ( M Street 
Obieago, ORnoit 69828 

Telei. PRospect 6-8998 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame visu 

rūsiu grindis 
J. BUBNYS, TeL RE 7-5168 

Teisybe laimi 
6 kamb. g-ražus apkal tas med. Nau

jas gazu šildymas. Garažas . Mar-
quette pkfi. Art i Western buso 
$14.400. 

6 y2 kamb . mūras . \Vz vonios. 
**Overhead sewers". Į rengtas belsmen-
tas. Karpetai . Garažas. Art i ofiso. 
Pamatęs kito nenorėsi. $23.000. 

2-ju bu tn beveik naujas namas . 
"Rad ian t" šildymas. Ąžuolo medis. 
Keramikos vonios. "Knot ty p ine" 
portf-iai. Sausas, šiltas beismentas. Ga
ražas. Arti mūsų. Del ligos už $38.000. 

6 kambar in , kaip naujas, ang-liškos 
konstrukcijos mūras . Gazu š i ldymas. 
Gražus beismentas. Platus lotas. Mū
ro garažas. Arti ofiso. $28,500. 

7 k a m b . Cape Cod — 4 miegamieji , 
įrengtas beismentas. Gazu š i ldymas. 
Garažas. Arti mokyklų. Marąue t te 
pke. $26,000. 

2-jn b a t ą mūras ir 2 a u t o m ū r o 
garažas. Naujas gazu Sild. Ar t i par
ko. Našle atiduos už $29.000. 

1% aukš to 2-jų bttto m ū r a s . Mo-
. dermis 5 Įį kamb. bu tas 1 - m e a u k š t e 
į ir patogus 4 kamb. butas 2-me a u k š -
' te. 2 jSjltnai. Gazu šildymas. Garažas . 

Rami g-vg. Arti Western i r Mar
ąuette Rd. autobuso. $21,000 

Namu VA. (213) 399-4766 
Santa Monica, California 

Pirki te žemę Palmdale, kur ruošia
m a s didžiausias pasauly aerodromas 
— iš savininkų, ak ra i s ne sklypais: 

Pirkite 2 ar 3 šeimos naują 8 bu
tų namą po 3 ir 41/2 kamb. $15,500 
pajamų. Marąuette pke. Mainysiu j 
mažesnį. HE 4-2323 

MAINTENANCE MAN 
B.0RHELPER 

Mušt have konwledge of repairing 
produetion and electrical equip-
ment, welding and overall mainte-
nanee. Union wages. Good fringe 
bėnefits. 

IMPEEIAL METAL AND 
CHEMICAL COMPANY 

1800 So. 54th Avenue 
CICERO, ILLINOIS 

WATCN MAKER 
EKPERIENCED 

Mušt know casings. Steady work. 
Eknployees bėnefits. 

TEL. — 854-375$ 
After 8:00 A M-

5 kamb. 20 m. resid. 73 — F r a n -
ois<'o 40 p. sklypas S. I>r. gar. $19,000. 

Pa l ik imas 2 butai po 6 kamb. 64 
— Maplewood gar. $23,500. 

1V> aukš to 12 m. 5 % ir 4 k a m b . 
72 — Franctsoo gar. pasiūlymas. 

6 kamb . didelis bung. 67 — Cali
fornia S. Dr. gur. $22.900. 

" V2 k a m b . geras bung. 72 — Rock- į 
Weil gar. $22,900. 

Palikintas 5 ir 
Artesian. $12.900. 

2 k a m b . med. 41 ir 

IaEONAS R E A L ESTATE 
2741 W. 69 s t r . 925-6015. 

P A R D A V I M C I 

Parduodamas 71 m. Chrysler 
New Yorker, ka ip naujas, 
skamb. po 5 v. v. 581-4154. 

D Ė M E S I O 

Hiiiiiiiiiimimimuiiiimiiiiiiiiiiiiiimiii 
"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" 
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W O R K I N G 
S A U S A G E 

M A K E R 
Man under 45 with knowledge 

of formulation and costs. Oppor-
tunity to acquire interest in 
sausage produetion business, in 
Chicago area. No financial in-
vestment necessary. 

Phone - 521-5956 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiuiiiuiutiumi 

D A Ž Y M A S 
Drėgnu 
(Fax'y) 

Pla.steria\-ima.s — Plovimas 
kamb. izoliavimas celulose 

0 metu garantija. 
i. RUSINSRAS 

4905 S. Karlov Ave. — 284-0167 

BERT'S STANDARD SERVICE 
Road Service — Major Mecnanioal 

Elektroninis motor suregeliavi 
mas (Tune-up). Air condition spe
cialistai. Gazolinas, Padangos ir 
kiti reikmenys. 
6643 S. Western — Tel. 778-9250 

Savin. Norbertas Langyt 

Perskaitę "Draugą", duo 
kitę ii kitiems pasiskaityti. 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 
Apdraustas perkranstymas 

(vairia atstumu 

823 WEST 34th PLACE 
TeL FRontier 6-1882 

Naujas 2-ju aukStu m ū r a s — p i r m a m ! ^ 3 J ° r p ^ a n ^ * f u
v

3 0 „ m f t 9 *»nau ja .t,x*. l i ^ i ^ iu « > ^ „ t ^ ^—•• ™„io N e w Jersey. Neur York, ir Connecti 
šeštadieni, nuc 

aukšte l iuksus "beauty shop", vonia 
Ir 2 kambariai , an t r am a u k š t e puos-
butas. P r i e parko. $37.000. 

Pla tus vert ingas lotas Marq . pk. 
prie m-okyklų. Ka ina $9.900. 
8 kamb. 1 H anks to 16 metu mūras . I 
vonios. ĮreDgtas beismentas. Garažas 
Arti 83 tr Kedzie. $32 00*. 
2 botų namas . Platu? lotas. Garažas . 
Arti mus\j $22.000 

10 bo to m a r a s apte $15.0no pala 
rnu Arti 66-to« tr Kedzie $7S.SOo 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Wasbtenaw Av., RE 7-72O0 

5 k a m b . 18 metn * i r a w o reziden
cija. Pri*1 71 ir Kaera.mento. S2S.200. 

Prie 59 ir Kjlhourn. 2-jų butų — 
5 ir 4 kamb. m ū r o namas. 2 maš 
mūro garažas. Tik $33,500. 

2-jn bo tn kampinis , 5 ir 5 k a m b . 
Pilnas rūsys. Xauja gaao Šiluma. 2 
maš. mūro garažas. Pr ie 52 Ir Kedzie. 
$33.900. 

Prie 4« Ir Campbell . 2 po 4 k a m b . 
Gazo šiluma. Pūsyst. Garažas $26.000. 

56 n* Troy. Paveldėjimą**. S kamb . 
mūro bungalo-w. $1S.500. 

pr ie 66 Ir Ro<*tven. 2-jų butu *e-
ram s t /«y mūro namas. $32,000. 

Prie 67 b* Trrpp. 4 miegamų. 19 
metu senumo. Į rengtas rūsys. Mūras . 
J31.Š00. 

TMem šeimom 1 *4 »nk5to. 1S me
tų senumo baltų plytų m ū r a s P r i e 
pat ftfanroetto Pa rko . $35.9oo. 

Prl«» 65 Ir Rlchmond. TAbai gerai 
prižlūrStas 2-jų butų po 6 k a m b . m ū 
rinis $36,500. 

Nemokamai surandam nnnrnrnlnkns 

BUD'S R. L & INS. 
BALYS BUDRAITIS 

4369 So. Archer Avenue 
TEL. — 254-5551 

eut l ietuviams! Kas 
4 iki 5 vai. p. p., iš WEVD Stot'es 
New Torke (1330 kil., AM ir 97 <» 
meg. FM) 
Dlrekt. — Dr. J o k ū b a s J. Štokas 

Moruitainside. X. i . 07092 
Tel. 232-5565 (oode 201) 

KvieCiame taip pa t klausytis — 
Lietuviški? Kultūrinių Valandų anglų 
kalba, iš Seton Hali Universiteto 
radijo stoties: (NTew Jersey WSOU 
(89.5 meg. FM) Pirmad. , 8:05-9:000 
v. v. (Vadovauja prof. J. Stukas> 

iiiiiiiniiiiiiiiiimmniiiimmiiiinimnmi 

RADIO PROGRAMA 

AUTOMATIC 
SCREW 1MACHINES 

Ope.rators and Setters with min
imum 5 yrs. experience Acmes. 
Cones. N>w Britains. 
• Pay and n igh t shifts, presently 

WiOrkirųr 60 b r s . per week. 
• Fully paid hospitalization 1D-

rluding major medieal eovering 
employee and d^pendents. 

• Top tvagos. 
Call: GEORGE CTTCLA 

F/VGlXF.ERr>'G APPIiTAVCE CX). 
165 N. Bond Street 

Klk Grove Village, lllinoLs 
PHOVE 439-3930 

BREAD BAKER 
Needed for night work. Steady y>b, 
good pay. 

For information call: 
424-1810 — 10 A. M. to 1 P. M 

HELP WANTED — MOTERYS 

GENERAL OFFICE 
Gd. typist. Igt. bookkeeping, fUlmg. 
phone oontact e t e Proftt snaring 
plūs normai bėnefits. Gd. start lpg sąl-
I>amen-r>iversey area. Einployee 
pai^ing- avail. 

W. E . (yNEIL 
CONSTRUCnO!* CO. 
Larsen — S » - l d U 
Equai Opp<*rtunity Emplorwr 

PLATINKITE "DRAUGĄ*. 

Seniausia Lietuvių Radio Progra 
ma Naujojoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. pc 
pietų — perduodama vkliausių pa 
saulinių žinių santrauką ir kotnen 
tarai, muzika, dainos ir Magdutėf 
pasaka Sią programą veda Stepo
nas i. Minkoa. Biznio reikalai* »f 
kreiptis j : Baltic Florists — gefin j ' 
bei dovanq fcrantnvė, 502 E. Broad j ̂  _ 
way, So. Boston, Mass. Telefonas' — . . —^ _ _ i 
AN 8-0489 Ten pat gaonamas b V V / ( f AĄ C ^ 
dienrašti* Draugas * ? ^ ^ A T 1 l -« I ^ 

for Injection Molding 
Machine Operatore 

F U L L T I M E 
A L L S H I F T S 

APP*y bj Person 

HAWK M0DEI C0MPA#Y 
4600 N. Olcott Avenue 

Hartvood Helghts, lumols 

mm mmmtr^mm;mam 

HELP WANTED 

-^mmmmmm 

MOTERYS 

SEWING MACH1NE OPERS. 
Full t ime position available, wi l l 

train. exc*»ll cn. bėnefits. Pikase apply 

TTNGUE BROYfrTN* & CO. 
7333 Harrison Street 

PHO.NE 771-6800 

file:///-irtuve
file:///otary


LST KORP! NEO - LITHUANIA 
PENKIASDEŠIMTMETIS 

Kadaise, nelaisvės metais, gie
dojome, jog anei rašto, anei 
druko mums turėt neduoda, te
gu, sako, bus Lietuva ir tamsi 
ir juoda... 

O ka laisvę išvvydome, ne
lengvos buvo ir pirmosios švie
siosios dienos. Antai, net pen
kiems metams praėjus, mūsų 
Lietuvos universitete savoji kal
ba lyg- kampininko teisėmis nau
dojosi. "Juk bepri mant univer
sitetan, kur dėstoma lietuvių 
kalba, visai nereikalauta jos 
mokėti. Gal apie pusę visų stu
dentų lietuviškai visai nemoka". 
— rašė tada "Krašto Balsas" 
1923 m. vasario 10 d. 33 nr. 

Universitete tada buvo nera
mu. Įste'gta Susišelpimo drau
gija, Amerikos lietuviai gausiai 
siunčia jai pinigus, bet lietuviai 
pašalpos negauna. Susidaro vis 
naujos studentų organizacijos, 
bet jos mažumoje r negali per
imti j savo rankas studentų rei
kalų tvarkymą. 

Tų dienų studentas, filisteris 
J. Dargis ražo: "Trumpai ta
riant, visai buvo pakvipę inter
nacionalu. Tokiai būklei esant, 
visa: nenuostabu buvo. kad 1922 
m. vasario 16 d. įsteigtame Lie
tuvos universitete pradėjo reikš 
tig savotiškos priešlietuviškos 
tendencijos. Ir todėl stud, Br. 
Banaičio paragintas, Valentinas 
Gustainis pas ryžo universitete 
įkurti studentų tautininkų kor
poraciją". 

Korporacijos pirmasis garbės 
narys Vaižgantas rašė: "O 1922 
m., kada studentas Valentinas 
Gustainis atėjo į mane. tik ką 
pakviestą lektoriauti Lietuvos 
univers'tėte. visa to dar nebuvo 
išėję aikštėn: vis tik buvo nu
manu, kad tautybė tenka gai
vinti ir susidariusioje tautinėje 
valstybėje; gaivinti valdovuose 
ir valdomuose, gaivint7 pradžios, 
vidurinėse ir aukštesnėse mo
kyklose". 

Po to Valentinas Gustainis, 
gavęs pritarimo iš Vaižganto ir 
susitaręs su keliais vienminč ais, 
pradėjo korporacijos steigimo 
darbą. Buvo sudaryti ir patvir
tinti įstatai (universiteto rekto
rius su jų patvirtinmu užtruko 
net 6 mėnesius, vis darydamas 
visokių sunkumų). V. Gustainis 
parašė deklaraciją — korpora
cijos veikimo programą. Kor
poracijos tikslas — Lietuvių tau
tos didybė, jos garbė bei gero
vė 'r valinga, kilni bei tauri as
menybė. Korporacijos šūkis — 
"Pro Patria". Savo tikslui siekti 
korporacija, vadovaudamosi sa
vo kūrėjų mintimis, lietuviško
mis tradicijomis ir krikščioniš
kos dorovės dėsniais ugdo stu
dentuose tautinę ir valstybinę 
sąmonę, atsparumą ir draugiš
kumą, rūpinasi savo narių doro
viniu, kultūriniu :r moksliniu 
auklėjimu. • 

•s 
Korporacija savo veiklą ofi

cialiai pradėjo 1922 metais lap
kričio 11 d. Prieš jos įsteigimą, 
spauda apie sumanymą labai pa
lankai atsiliepė. Perskaičius u-
niversiteto viešame susirinkime 
deklaraciją, kurią išklausė pilna 
salė studentų, buvo pareikšta 
daug džiaugsmo, bet nemažai 
buvo ir piktų žodžių pasakyta, 
o taip pat ir dantų griež mo pa
rodyta. Po 3 metų, iš 13 stei
gėjų, korporacija padaugėjo 20 
kartų. Garbės narys Vaižgantas 
tada nepaprastai džiaugėsi, kad 
ji "aiškiai stovinti ant tvirčiau-
s'o pagrindo — ant tautystės". 

Po to steigėsi kitos studentų 
tautininkų korparacijos: -'Filiae 
Lithuania", "Jaunoji Lietuva-', 
"Herkus Monte", "Geležinis Vil
kas" ir "Viltis", įsteigta jau Vo-
ketijoje. Okupacijų metais vi
sos šios korporacijos (išskyrus 
"Viltį") veikė slaptai. Daug kor-
porantų mirė kalėjimuose, Si
bire, kacetuose; daug žuvo lais
vės kovose. 

1945 — 1950 metų laikotarpy 

Korp! Neo - Lithuania veikimas 
buvo atgaivintas visame la's-

; va jame pasaulyje, ir šiuo metu 
JAV yra per 800 korporantų. 

I Korporacijos 13 steigėjų ir gar-
j bė s narių: kan. Tumo-Vaižgan-
j to, dr. Jono Basanavičiaus, prez. 
! Antano Smetono?. poeto Jono 
1 Mačiulio - Maironio, kalbininko 
Jono Jablonskio, inž, Petro Vi-

, leišio ir diplomato Broniaus Ba
lučio mintys, veikla ir darbai 
yra kelrodis jauniesiems aka
demikams, senjorams ir fliste-
riams. 

Kai prieš 50 metų vienas iš 
korporacijos steigėjų, stud. Va
lentinas Gustainis, nuėjo pas se
ną tautininką romantiką Vaiž
gantą (taip jis pats apie save 
rašė "Naujame žodyje" 1926 m. 
sauso 31 d.) pasikalbėti kor
poracijos steigimo reikalu, tai 
apie tai Vaižgantas taip rasė: 
"Pajutau naujus šaltkalvius 
naujai grandžiai kalti, tautinei 
grandinei tęsti, kad y vėl ap
juostų visą valstybės kūną. 
Kiek man gryno džiaugsmo — 
kurti ten, kur dar nieko, kur 
dar niekam nekliudai, su nieku 
nesirungi!" 

Iš_LB 'VT-sios ta rybos suvažiavimo Clevelande spalio 28-29 d. Nuotr. J. Garlos 

BENDRUOMENE SKERSVĖJUOSE 
Žodis JAV LB tarybas sesijoje 1972 spalio 29 Clevelande 

STASYS BARZDl KAS, PLB V - BOS PIRMININKAS 
(Pabaiga) 

Skaičiau vienam žurnale Ben
druomenės oponento pareiški
mą, prikišantį, esą, mes •'netei
singai" interpretuoją Lietuvių 
Chartą. Bet kas iš tikrųjų turi 
ją •'teisingai" interpretuoti? Ar j 
ne pati Bendruomenė, ją vyk-

I iš tikrųjų būtų ir vadovaujama. 
j O vadovavimas — tai kiekvie
nos pozityvios iniciatyvos paste
bėjimas, teigiamas jos vertini
mas, į darbų planus įglaudimas. 
d rbančiųjų branginimas, paska-

j tinimas ir parėmimas. Negaty
vus dirbančiųjų tramdymas ir 

danti? Ten pat Bendruomenė! n e t . ^ k r ^ m a c i ^ n e r a vado-
kaltinama, kad ji esanti mūsų i ' £ S * * * ' T ^ ' * ? f £ ., .„ , . . „ o . duriama su dviem principais veiksmų "konkurente . Bet ar j * ^ T 

(bendruomeniniu ir sroviniu) ir 
jų taikymu mūsų organizuotam 

konkurentė 
konkurencija" Nixonienės pa-

! kv'etimas j tautinių šokių šven- , . _ 
Ema ir po 50 metų jaunieji ^ ma]<įos dienos už Lietuvą & j gyvenimui. Bendruomenė siekia 

akademiką' pa s korporacijos1 Amerikos vyskupų sravimas au-l šiuos principus derinti ir tai da-
senjorus, filisterius, filijas luiip | dfencrja. pas Apaštalą «osto de-1 ">- Regėtų, *ad derinimo keliu 
nauji šaltkalviai tautinei grandi- j | ^ ų o k u p . Lietuvos tikinčiųjų i pasuktų i r jos oponentai. 
nei tęsti. Vieni g jų tęsia tra~, užtarimo reikalu ir kiti JAV LB j P L B I v seimo parengiamųjų 
d cim šemios paLkimą, kiti ieš- j j ^ ? ^ n e b ū t ų p r a s m i n g i a u j ^ ^ ri^saSai 

v sa tai laikyti Lietuvos laisvės j 
darbų talka ir šią talką įgiausti j * • • esajai Pa&eliui j PLB IV 
j visą mūsų laisvinimo pastan-l seim^: jis šaukiamas 1973 rug-
gų sistemą? Juk teisingai pašte-i P i ū č i o 30 - rugsėjo 2 Wasbing-

ko draugų, kad galėtų su jais 
dainuoti garbės filisterio poeto 
Stasio Santvaro dainos žodžius: 
"Lai viltim Pro Patria mūsų 
širdys plaka, lai jaunatvės žy- j^L-B Ne^v Jersey ap^g/pirm. h o n e - Parengiamieji darbai jau 
giai skamba amžinai". Jų š'rdy- j Kazvs Jankūnas "kad Lietuvos [ pradėti — jais rūpinas: pati PL 
se, mintyse ir darbuose "Vivat, | laisvinimo srity tiek daug dar-1 B-n ė« valdyba, ji sudarė tech-

" "' bo. jog jo pakanka vis ems. Ta- j ^ i <**• J o n o B- G e m o p ū m t o ^ 
čiau. girdi, Bendruomenės d a r - i k a u J a m ą komitetą. Svarstomi 

_ . , buotojai čia nešą sąmyšį ir brau ' programos, patalpų ir kt. klau-
mažens turimą tautišką sieląj n ą s i n e į --jiems priklausančia! s i m a i - Dalinuos rūpesčiais, ku 

crescat, floreat Neo-L?tb.uania 
«tegyvuoja, težydi, teauga), jų 

anot Vaižganto, iš siekimuose. 

dar labiau ugdyti taufškoje, lie. 
tuviškoje dvasioje. 

Pirmosios Lietuvos universi
teto korporacijos Neo-Iithuaaia 
oenkiadešimtmečio šventė auk
so raidėmis parašyta. Metų bė
giuose nubyrėjo tik t e , kurie 
nepajėgė siekti vieno iš korpo
racijos tikslų, tai valingos as
menybės, kurie užmiršo amži
nos priesaikos žodžius. Bet lai
mei jų nedaug, jie ir trylikos 
korporacijos steigėjų skaičiaus 
nepasiekia. 

* 
Bostone, Chicagoje, Clevelan

de, Detroite, New Yorke skam
ba korporacijos spalvų dainos 
žodžiai: "Lietuva brangi, mano 
tėvynė", jei ir neprikels korpo-
rac'jos sąrašuose užsigulėjusių 
kolegų pavardes, tai gal bent 
primins, kaip kadaise dainavo
me, jog draugai esam, draugai 
būsim, draugais amžiais palik
sim. Gal tada voratinklių siūlus 
sutraukysime, pris minsime, jog 
daug kas išnyko ir išnyks, bet 
atsiminimai pasiliks ir jie mus 
vėl jungs vienybėm 

Vytautas Kasniūnas 

sritj". Tad kokiog tos sritys? Į 
jas "jsibrovė" Lietuvių Charta, 
PLB konstitucija ir k'ti pagrin
diniai dokumentai, priimti bei 
paskelbti atitinkamų demokrati

n e renkasi PLB valdyboje, at
sakingoje už semo darbų bei 
kultūrinių renginių suplanavi
mą. 

Seimui skiriamos t rys dienos: 
niais principai sudarytų be": vei- j penktadienis, šeštadienis ir sek-
kiančių m ū s u institucijų _ Vii- j madienis. Išvakarėse galėtų j -
ko, PLB seimo ir kt. Antra,(vykti seimo dalyvų pažmonys, 
kiekvieno krašto Bendruomenė | pirmadienį būtų galima skirti 
taip pat turi nustatyta tvarka 
išsirenkamas savo insttucijas, 
laisvas daryti savo nutarimus, 
kuriuos atitinkami organai tu
ri vykdyti. Trečia, Bendruome-

BAŽNYČIU DIALOGAS 
• 

Popiežius Paulius VI, audien
cijoje priimdamas įvairių religijų 
atstovus, susirinkusius Romoje i 
studijų seminarą, kurį surengė 
Santykiamas su nekrikščioni-
mis sekretoriatas, skatino dialogo 
ir bendradarbiavimo keliu plėsti 
tarpusavį pažinimą. Popiežius 
priminė, kad dialogo užmezgi
mas tarp įvairių religijų, buvo 
vienas pagrindinių Vatikano II-
jo Susirinkimo tikslų. Vatikano 
Sekretoriatas palaikyti santy
kiams su nekrikšcionimis kaip tik 
ir siekia naujoje dvasioje ugdyti 
santykius tarp katalikų bažny
čios ir kitų didžiųjų pasaulio re
ligijų. Kiekvienas asmuo yra ver
tas pagarbos ir meilės, nes jis 
praturtina žmoniją savom ge
rom savybėm ir savitom kultūri
nėm vertybėm. Kiek nesusiprati
mų, neapykantos, konfliktų sukė
lė žmonijos istorijoje užsidary
mas savyje, kuris trukdo savitar
pio susipratimą. Katalikų bažny
čia, toliau kalbėjo Paulius, VI, 
savo dvasiniu paveldėjimu ir y-
patingai savo Dieviškojo Steigėjo 
pavyzdžiu, skatina ir ugdo kon
krečią meilę žmogui, nežiūrint 
kuriai kultūrinei ar religinei for
macijai jis priklausytų. Popiežius 
išreiškė viltį, kad visos religijos 
sujungs savo jėgas bendram dar
bui už žmonių gerovę, jų laisvę ir 
orumą. Šiandien, labiau negu 
bet kada, žmonijai reikia tikrai 
religinų žmonių pagalbos. Baig
damas savo kalbą Popiežius pa
brėžė, kad religijos prisideda prie 
taikos, broliškumo ir teisingumo 
įgyvendinimo pasaulyje, jos įkvė
pia moralę ir skatina viltį. 

pačiam VVashingtonui apžiūrėti. 
Programoje pagrindinis dėme
sys, be abejo, skiriamas Bend
ruomenės reikalams, tenkina
masi t'k vienu didesnio masto 

nes oponentai pro vieną medį j kultūriniu renginiu — koncertu. 
dažnai nemato viso miško, štai, Į siekiama išvengti programos 
kad ir ši JAV LB t-bos sesija \ perkrovimu, kas buvo prikišama 
akivaizdžiai rodo. kiek daug ir pirmiesiem trim PLB seimam. 
su kokiu dideliu atsidėjimu Ben- ,-, . -, , a 

. . J , . t Bendruomenes reikalus gvū-
druomenes zmoniu dirba vien N • • * *• • .-*.. 
„ m . , * i dentų vienas s ntetinio pobūdžio 

IŠARDĖ TILTA 
Italijoje, piktadariai per vie

ną naktį išardė penkių tonų til
tą per vieną upę. Ligi šiol taip 
greit tilto niekas nėra išmonta
vęs, jm 

švietimo darbą. Kiti čia atsidėję 
vėn kultūros darbui. Dar kiti 
— administraciniam darbui. Bet 
yra ir tokių, kuriems visų dau
giausia rūpi Lietuvos laisvinimo 
darbas. Ir gerai, kad rūpi! Te-
d'rba'. Dieve, jiems padėk! Ben
druomenė į šio darbo vadovavi
mą nesiveržia, ji oficialiais sa
vo nutarimais šį darbą yra pri
pažinusi kitiems (Vlikui). Bet 
ji taip pat negali nenorėti, kad 

Prie a. a. kun. K. Baro karsto Mažeikos Evans koplyčioje stovi j o se
sers sūnūs Antanas, Kazimieras Satkevičiai ir vieno jų žmona. 

Nuotr. A. Gulbinsko 

Rimties valandėlei 

(Nukelta l 5 pusi.) 

patekti j ją. Kristus pabrėžė: 

tą mylėtumėte. Iš to visi pažins, 
kad jūs mano mokinai, jei tu
rėsite meilės vienas kito". 

Tuo Jėzus Kristus įteikė sa-

pranešimas "Žvilgsnis j PLB or-
ganizavimąsi ir veiklą", PLB v-
bos ir kraštų bendruomenių pra 
nešimai, seimo atskirų sričių 
sekcijų darbai, siūlomų išvadų 
svarstymas bei priėmimas. Ok. 
Lietuvos reikalams būtų skiria
mas pranešimas "Tarptautinė 
padėtis ir Lietuvos laisvinimas'', 
kraštų bendruomenių Lietuvos 
la:svinimo darbų apžvalga ir iš
vados. Yra taip pat siūlymų da
ryti kai kuriuos PLB konstitu
cijos pakeitimus, kylančius iš 
jau turimo penkiolikos metų pa
tyrimo ir atsižvelgiančius j gy
venimo re'kalavimus. Vienas iš 
seimo uždavinių — taip pat iš
rinkti naują PLB vaidybą. Kad 
seimo darbai gautų reikiamą 
rimtį, iš anksto bus sudaryti kai 
kurių parengiamųjų darbų ko
misijų branduolai — mandatų, 
nominacijų, nutarimų, konstitu
cijos, kontrolės. Taip pat bus 
reikalinga ir atskira informaci
jos komisija. 

PLB valdyba, kaip matyti, 
imasi jai tenkančių darbų. Savo 
dalį duos seimo komitetas Wa-
shingtone. Bet patj seimą suda
ro atskirų kraštų lietuvių bend
ruomenių rinktieji atstovai ir 
taip pat PLB valdybos nariai 
(konst. 5 str .) . PLB valdyba, 
pasirėmusi konst. 6 str., jau nu
statė PLB rv se'mo atstovų vo mokiniams asmens tapatybės 

•'Aš jums duodu naują įsakymą I dokumentus. Ir Paskutinysis skaičių — 112. Iš šio skaičiaus 
mylėti vienas kitą; kaip aš jus j teismas yra artimo meilės trium-^ JAV LB tenka 45 atstovai . 
mylėjau, kad ir jūs vienas k>|fas. K. Br . '40%. Taigi JAV LB seime at

stovaujama dideliu, kuone le
miamu svoriu. Tačiau svoris pri 
klauso ne tiktai nuo skaičiaus 
— ta 'p pat nuo atstovų inicia
tyvos, kūrybingumo ir atsidė
jimo seimo darbams, štai kodėl 
daugelio akys bei dėmesys ir 
krypsta į JAV LB: kaip ji savo 
atstovus rinks į PLB IV seimą? 
Kas tais atstovais bus išrinkti? 
Kiek jų ateis su iniciatyva, kū
rybine nuotaika, darbo polėkiais 
ir bendruomenine dvasia? O to
kių žmonių labai reikia tolimes
niam PLB augimui, brendimui, 
stiprėjimui. 

Seimui įvvykdyt; taip pat rei-1 
kės ir lėšų. Wasbingtono ir apy- j 
linkių lietuviai nebus pajėgūs; 
reikalingas lėšas vieni sudėt.j 
Reikės ieškoti kraštų bendruo-
menių ir visų lietuvių paramos, 
kuri įgalins neturtingųjų kraštų 
bendruomenių atstovų atvežimą, 
deramą priėmimą ir kultūrinę 
seimo reprezentaciją. 

Seimą baigti norima iškilmin
gu posėdžiu su naujosios PLB 
valdybos pristatymu, jos atsto
vo žodžiu ir uždaromąja kalba 
"Tautinės mūsų viltys ir gyve-
n-miškosios jų atramos". Santy
kiams su Dievu skiriamos seimo 
pamaldos, paskutinei atvangai 
— seimo banketas. 

Nuoširdžiai dėkoju už paro
dytą dėmesį ir už tą būsimą mo
ralinę bei materialinę paramą, 
kurios iš JAV LB t kiši PLB! 
valdyba šaukiamam PLB IV sei- į 
mui! 
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P A D Ė K A 
A. + A. 

TEIS. JOHN T. ZURIS 
Mūsų mylimas vyras ir brolis mirė 1972 m spalio mėn. 7 d. 

ir buvo palaidotas spalio mėn. 10 d. Lietuviu Tautinėse kapinėse. 
Chicaeoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutini pa
tarnavimą ir palydėjo i amžino poilsio vietą 

Nuoširdžiai dėkojame kleb. prel. D Mozeriui. kuris atlaikė ge
dulingas pamaldas ui jo siela. Dėkojame kun. P Paurazui ir kitiems 
kunigams ui maldas koplyčioje bei palydėjimą j kapines. 

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

Dėkojame Dariaus-Girėno Am. Legion Post 271. Cardinal 
Mundelein Knigbts of Columbus 3024 kuopos. Lietuvos Vyčių Sen
draugių kuopos. Chicagos ir Illinois State Bar Assoc., Chicago 
Police Benevolent Assoc.. Advokatų dr-jos. S L A . Tarybos. 40 
ganizacijų nariams už atsilankymą koplyčioje ir dalyvavimą lai
dotuvėse. 

Dėkojame visiems tarusiems atsisveikinimo žodį koplyčioje. 
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atski

rai neturime galimybės padėkoti. 
Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriams D Gaidas ir 

G Daimid už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 

Žmona Helen, broliai ir sesuo su šeimomis. 

. A A 

ANTANINA KUNEVIČIUS 
Gyveno 3220 S. Union Ave., Chicago, Illinois. 
Mirė lapkr. 9 d^ 1972, 5 vai. vak., sulaukus 82 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 63 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žentas Charles Piliponis. pusseserė 
Della Vilčinskas su šeima, pusbrolis Joseph Dildą su šeima ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Sv. Kazimiero Ses. rėmėjų dr-jai ir Lietuvių Moterų 
kiečių Lygai. 

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 S. Halsted St.. 
Laidotuvės jvyks pirmad., lapkri. 13 d. iš koplyčios 8:30 vai. 

ryto bus atlydėta j Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje jvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero Lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: 2entas, pussesere, pusbrolis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius P. J. Ridikas. Tel. 927-1911 

JUOZAS MASAITIS 
Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mū

sų tarpo mylimą vyrą ir tėvą. kurio netekome 1967 ra. lapkričio 14 
dieną. 

Nors laikas greitai bėga, bet mes jo niekados neužmiršime. Tegul 
gailestingasis Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą užprašytos šv. Mišios, kurios bus atnašaujamos lap
kričio 14 dieną, 7:30 vaL ryto. Jėzuitų koplyčioje Chicagoje. 

Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus prisimin
ti velionį savo maldose. 

Nuliūdę: 2MONA BR VAIKAI 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. 
SALLY PUCHENSKI 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mir t is a tskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą motiną, uošvę ir senelę, kurios neteko
me 1971 m., lapkr. 13 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet m<*s jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia ja i amžiną ramybę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus a tnašaujamos lapkr. mėn. 13 d. 
8:30 vai. ryto švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. 

Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir ka r tu su mumis pasimelsti u i 
a. a. Sally Puchenski sielą. 

Nuliūdę: afinns kun. Antaną*. 
dttktė Mary Wolter, duk tė DennLs, 
anfiki" T.Ka. 

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti. 
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* Jonas Reinys, medicinos 
studentas "VVuerzburgo universi
tete, Vokietijoje, atlikęs urolo
guos asistento stažą ir gavęs 
pažymėjimą su geriausiais pažy
miais, pradėjo tolimesnes medi
cinos studijas. Jo tėvai — Ber-

AQ 

kun. A. Zakarauskas, kun. P. 
Paurazas ir kun. i. Prunslds 

x "Sidabrinė diena", A. Kai-. 
rio trijų veiksmų operetė išėjo 
iš spaudos. Dviejų redakcijų | 
(eiliuotą ir proza), veikalą iš
leido Dainavos ansamblis, kuris 
tą operetę Chicagoje keletą kar
tų su pasisekimu statė. Muziką 
libretui parašė komp. Br. Bud-
riūnas. Toje pačioje knygoje 
sudėti eiliuotas tekstas ir kome
dija, kuri tinka šiaip teatri
niams vienetams vaidinti. 

x Aldona ZailskaUė, Cicero, 

nardeta ir dr. Jonas Reiniai bei 
x Kun. G. Kijauskas, SJ, jidvi seserys gyvena Chicagoje. 

x "Laiškai Lietuviams" yra 
paskelbę straipsnio konkursą te- U!., aktvviai veikusi TJ PLJK-so 

trečiadienį ir ketvirtadienį da- m a . ( K a i p tikėjimas praranda- ruošoj?.' dabar sutiko būti ko-
iyvavo Chicagos arkivyskupijos ^ k atrandamas'. Straipsnis ordinatore tarp Jaunimo peti-
kumgų senato posėdžiuose, įvy-į t u r i b Q t i ^ ūgesnis k a i p 3 0 0 0 į c i i o s komisijos ir Chicagos bei 
kusiuose Mundelein seminarijos; ioč&ų_ U ž g e r i a u s i u s rasinius apylinkių ateitininkų, 
rūmuose. Be kitų dalykų, tuose; skiriamos trys premijos: I—lOo'vra aktvvi lietuvaitė 
posėdžiuose kardinolo s u d a r y - 1 ^ n — 75 dol. ir III — 50 veikloje 
toji komisija pranešė, kad i r ; d o L straipsnis turi būti pasira-' 
ateiviams kunigams pensijų na-i Sytas slapyvardžiu ir, įdėjus au-|do d-ja ruošia moterų pagerbi 
kalas bus tvarkomas maždaug t o r i a u s tikrąją pavardę, adresą i ma šį sekmadienį 6 v. v. parap 
tais pat pagrindais, kaip ir vie-1 ^ telefoną atskirame vokelyje, į salėj. 

atsiųstas redakcijai iki 1973 m 

Aldona į 
j a u n i m o j 

Marąue t te P a r k o Sv. V a r -

CHICAGOS ŽINIOS 
PLANUOJAMOS NAUJOS 

STATYBOS 
tyta, kad paskyrimai į klebonus 
būtų tik 6 metams, o paskiau 
būtų vertinimas jų darbo sėk
mingumo ir gal būt pratęsiamas 
terminas dar 6 m., o vėliau kai 
kurį laiką jam tektų būti vika
ro pareigose. Tokią tvarką įve-

Roosevelt. Taip pat numatomos d a n t ^ d a r g a u t i V a t i k a . 
statybos virš geležinkelių bėgių I s u t i k i m ą S u d a r y t a nauja 
prie miesto centro. Tuo norima | k o n s t i t u d j a ^ ^ k u r i s u d a . 

Numatomos naujos didelės 
namų statybos Chicagoje netoli 
miesto centro, į vakarus nuo 
Chicagos upės tarp Harrison ir 

sulaikyti gyventojų kėlimąsi iš 
Chicagos į priemiesčius. 

OGILVIE BŪSIĄS 
PAKVIESTAS Į 
VYRLAUSYBĘ? 

Amerikiečių spauda skelbia. 

rys planus kunigų paskyrimų, o 
jau galutinį skyrimą atliks ar
kivyskupijos valdytojas. Numa
tyta, kad naujai įšventintieji 
kunigai prieš paskyrimą bus ap
klausti, į ką jie daugiau linksta, 
išgirsti jų pageidavimai ir atsi-

x Korp! Neo-Lithuania Chi-

, skirstė pareigomis. Pirminin-
viams-' metiniame parengime j kas dr. Algis Mockaitis, vice-

Į: 
Jaunimo j pirmininkas Algis Augaitis, se

kretorė Alvyda Guobytė, iždi
ninkas Petras Vėbra ir narys 
Živilė Modestienė. 

tiniams. 
^ i X n ' ~ ' • * * * * ^ ' ^ r i o įg± 1 dienos. Premijos j c a g o s padalinio valdyba rasi-kai, 23 metus gyvenę E a s t ^ n a itoiirt-^ •"- -•*•'• r ; ^ , J .. 
Louis. HL, kur daktaras vertėsi 
medicinos praktika, dabar išė- j 1973 m kovo 17 d 
ję į pensiją persikėlė gyventi į centre. 
Chicagą ir įsikūrė 6351 So. i 
Campbell Ave. Drauge su jais 
atvyko ir jų giminaitis Juozas 
Saladžius. Visi jie aktyviai reiš
kėsi lietuviškoje veikloje. E. St. 
Louis kolonijos lietuviai suruo
šė jiems gražias išleistuves. 

x Antanas Matulionis, Platts-j 
burgh. N. Y., atnaujindamas 
prenumeratą pridėjo 11 dol. au-; 
ką mūsų dienraščiui, kurio uolus | 
skaitytojas jis yra, paremti. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

x Dariaus Girėno posto nau
jas biuletenis išėjo iš spaudos, j 
Biuletenyje daug veteranus lie-į 
čiančios kronikos. 

Austral i joj Sydney miesto LB apylinkės valdyba. Sėdi iš kairės: G- , , j , v • , . . n a | ^ b " — j . * •—<o 
Zigaitytė ir N. Liutikaitė; s tovi : A. Reizgys (pirmininkas), R. Skeivys i*3*1 u l m o i s g u b e r n a t o r i u s UgU- k l a u s t a klebonų, p a s kur iuos 
ir V. Stašionis. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
TŪKSTANTIS LIETUVIŲ 

VfcLLNIŲ IŠKILMĖSE 

Lietuvių Bendruomenės pa
sauliečių komitetas ir Šv. Kazi-

X Nepalikime abejingi Lietuvių mie ro l ie tuvių kap in ių sk lypų 
Fondo pastangoms. Remkime fondą, savininkų draugija įvedė gra-
įstodami i jo narių eiles. Cia gražųĮ ^ religines Vėlinių a p e i g a s 
pavvzdj parode Dzūkų Draugija, kun i , ,_ . . _. . . , . 7 i T T > _, ,. ... 
lapkr. 18 d. Čikagoje ruošia balių su j š v - Kazimiero lietuvių kapinėse. LB Pasauliečių komiteto pirmi-

Ši tradicija jau kelinti metai! ninkas Algis Regis, pažymėda-
praktikuojama, ir Vėlinių dieną j mas šios dienos religinę ir tau-
daugybė žmonių dalyvauja ruo- j tinę reikšmę, prisimindamas Šv. 
šiamose iškilmėse mirusiems at- Į Kazimiero lietuvių kapinių stei-
minti. 

vie, pralaimėjęs rinkimus prieš 
Nuotr. Jadvygos Plikšnienės D. Walker, numatomas pakvies

ti į naują Nixono ministerių ka
binetą. Jis esąs Nbtonui gana 
artimas žmogus. 

ŽUVUSIOS SŪNUS IEŠKO 
2 MTLLJONTJ 

Didžiojoje Hlinois Central 
traukinių nelaimėje žuvusios El-
sie Osborne sūnus Ronald Os 

ves "Draugo" redaktorius, ilga
metis spaudos darbuotojas, kun. 
Kazimieras Barauskas. Šią 
skaudžią žinią susirinkusieji su-1 
tiko su giliu liūdesiu ir išskirti- į į ^ l į S ė ieškinį "apylinkės 

X Cicero šv. Vardo draugi 
j o s n a r i a i da lyvauja šv. Mišiose Adolfas Baliūnas. XVI Balfo seime. 
7 : 3 0 v a i . r y t o ateinantį s e k m a - Detroite, referuoja Balfo būstinės 
dienj , l apkr ič io 12 d. Po Mišių j P f k * 1 ^ klausima. Jis pasisakė už 

menine programa Lietuvių Tautiniuose t 
Namuose, 6422 5. Kedzie Ave. Ta 
proga d-ja leidžia ioterijon dail. V. 
Kasiulio kūrinį — paveikslą. Laimingo 
bilieto savininkas jj laimės baliaus die
ną. Draugija su gautu iš loterijos už 
paveikslą pelnu įstoja į LF narius. Kas 
pamiršote grąžinti gautų bilietų šak
neles su auka, prašome tai atlikti tuo
jau. Loterijos bilietų dar galima gauti 
pas: J-. Karsą, 4419 S. Campbell Ave., 
A. Rėklaitį, 2422 W. Marquette Rd. 

(pr.) 

x SoL Vidimanto Valatkos 
koncertas rengiamas lapkričio 
26 d.. 4 v. p. p., Jaunimo cen
tre. Visi kviečiami atsilankyti, 

būstinės perkėlimą j Chicagą. 1 Sol. V. Valatka, anksčiau dai-
Nuotr. K. Cikoto I navęs Kauno muzikiniame teat-

x Jadvyga Ktovaišienė h-!re> d***"* gyvena Californijoje. 

bus pusryčiai ir susirinkimas 
parapijos salėje. 

x Vi a. a. Balio Pupalaigio i Grasilija Meiluvienė iš L. K. I B i u e t a i gaunami Marginiuose ir 
sielą, dviejų metų mirties su-j Moterų sąjungos 20 kuopos iš- j Margutyje. (pr.) 
kaktj minint, Šv. Mišios bus at-j rinktos atstovėmis į Kat. fede-
našaujamos lapkr. 12 d. 10 vai. į racijos kongresą. 

x Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti į Chicagos skaučių-
tų ansamblio statomą pasaką i 

Popa" ir Čiurlionio "Karalių 

nai pasimeldė už jo vėlę. P o | t e i s m e r ^ a u d a m a s 2 miL do-
kun. J. Stankevičiaus specialių' l e r i u 
Vėlinių proga maldų, prabilo 

PASKYRIMAS KLEBONU 
GALI BCT TIK 6 METAMS 

Chicagos arkivyskupijos ku
nigų senatas trečiadienį ir ket
virtadienį turėjo savo posėdžius 
Mundelein kunigų seminarijoje. 
Posėdžiuose dalyvavo netoli šim
to kunigų senato narių. Abidvi 
dienas dalyvavo ir pats kardino
las Cody bei keturi kiti vysku 

Igėjus, čia amžinajam poilsiui su-
j gludusius lietuvių tautos vaikus, 

Šiais metais Vėlinės buvo at-j i š r y š k i n o p^ngas š i o s e k a p i . 
švęstos lapkričio 5 d, sekma- | n ė s e jg^kyti gražias laidojimo 
dienį. Tuojau po pamaldų virš 
tūkstančio lietuvių nuskubėjo j 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 
Kiti atvyko anksčiau ir prie sa-

religines ir tautines tradicijas, 
kviesdamas visus lietuvius nau
dotis gražiomis laidojimo apei
gomis ir visada pakartoti Vėli-

vo artimųjų kapų praleido kiekln i ų ^ ^ tradicijas, kurių me-
laiko. tvarkydami kapus, padė-j t u prisimenama artimieji 
darni gėles ir uždegdami žvaku- i b r a n g ū s m u m s a ^ n y s . 
tes. 

norima skirti, ir paskyrimas bū
tų vykdomas kiek galima ben
dru visų sutarimu. Svarstant į-
vairius nuostatus, kunigų sena
to nariai rodė daug prielanku
mo lietuviams ir kitų tautų atei
viams kunigams. Posėdžiai vyko 
darbingoj nuotaikoj. 

KUN. A ZAKARAUSKAS — 
ARKIVYSKUPIJOS 

PATARĖJAS 
Kardinolas Cody paskyrė Gi

mimo švč. M. Marijos parapijos 
kleboną kun. Antaną Zakaraus
ką Chicagos arkivyskupijos pa
tarėju. Tokioms pat pareigoms 
paskirtas ir arkivyskupijos kan
cleris bei generalinis vikaras 
prel. R. Rosemeyer. Abudu jie 
pasilieka ir ligšiolinėse parei
gose. Kun. Zakarauskas Gimimo 
Švč. M. Marijos par. klebonu 
yra paskirtas nuo 1970. Kunigu 

i r 

ryto. T. Marijonų koplyčioje. 
Draugai ir pažįstami prašomi 
pamaldose dalyvauti. (pr.) 

x Solistėms Romai Mastienei 

Lygiai dvyliktą valandą prie Prie paminklo šių kapinių stei 

ir Prudenoijai Bičkienei bei va-! Pasaka' montažą, lapkričio 12 
karo pranešėjai Daivai Vaitke-1 ir 19 d d. Jaunimo centre. Pra-
vičiūtei už išpildymą baliaus Į džia 3 vai. popiet, 
metu programos, kurią skyrė 
aukai. Lietuvos Dukterų dr-ja 
nuoširdžiai dėkoja. Valdyba 

(pr.) 

(pr.) 

x Pagelbėkime 
miems tikintiesiems 

X Marąuette pke. savininkas 
parduoda 5 kamb. (2 mieg.) 
namą. Nuo sienos iki sienos ki-

jlimai. Įrengtas "panelled" por-
persekJoja-1 gius, Dalinai įrengtas šeimos 

Lietuvoje 1 kamb. su baru rūsy. 2 maš. ga-
išlaikyti bažnyčias. įsijunkime i ražas. Tuojau galima užimti. 
į rėmėjus. Aukas siųsti: Rengi-1 Skambinti 858-2072. (sk.) 
nės šalpos Rėmėju Vyr. Valdy 
bai, 6823 So. Talman Avev CM Vertingi siuntiniai, oro 

paminklo šių kapinių steigėjams \ fjam!' ^ J č i a bes^mčių lie-
įvyko iškilmės, kurioms vadovą- i +

t u v m l e s i a m atminimui, pade-
vo Jurgis Janušaitis, iškilmes j į " . "*&**• ^ P»?**> ^ - & , 
pradėdamas trumpu žodžiu ir i š - 1 z l m a e r o sklypų savininkų drau-

gijos vardu Paulina Šukytė ir ryškindamas Vėlinių dienos es
mę. LB vardu Marąuette Parko LB 

apylinkės pirrnininkas Fabijo-
Religines apeigas atliko Cice-[nas Valinskas. 

ro Šv. Antano lietuvių parapijos 1 
klebonas kun. J. Stankevičius.' LB Pasauliečių komiteto pirm. 
Maldų pradžioje jis priminė,!^ ^ g ^ ^ Sklypų savininkų 
kad tą sekmadieni, atnašauda- j draugijos pirmininkė L. Gied-
mas Šv. Mišias staiga mirė b u - j r a i t i e n ė įžiebė tradicinę Vėlinių 

! žvakę, ženklinančią gyvųjų lie-
— — — — ~ - ~ — — — - . ; tuvių, išsklydusiujų plačiame 

x Į Lietuviškos Knygos k!u- j pasaulyje, dvasinį ir gyvą ryšį 
bą įstojo kun. Stasiukyno, Kaži-1 su amžinybėn išėjusiais tėvynė-
mieriečių steigėjo dukterėčios Į J6 i r plačiame pasaulyje ir žva-
duktė su savo vyru: Izabelė ir Į ** b u v o padėta taip pat prie pa-
Juozas Jakobus iš Fair Lawn, \ ndnklo. 0 ją palaimino kun. kle-

pai. Be kitų dalykų buvo svars Į'įšventintas 1941 m., vikaravo 
Gimimo Švč. M. Marijos para
pijoje. Šv. Kryžiaus, Šv. Jurgio, 
buv. Šv. Kazimiero seserų ir Šv. 
Kryžiaus ligoninės kapelionas. 
Yra gimęs Ciceroje. Abiejų nau
jų patarėjų paveikslus ir apra
šymus arkivyskupijos laikraštis 
"New World" įsidėjo į pirmą 
puslapį. 

AMERIKIEČIŲ LAIKRAŠČIAI 
APIE KUN. K. BARAUSKĄ 

Didieji Chicagos laikraščiai į-
sidėjo žinią apie mirtį ir laidotu
ves kun. K. Barausko. Apie tai 
parašė ir Chicagos arkivyskupi
jos laikraštis "The New World". 

N. J. Dar įstojo: Albina čepė-; tonas Stankevičius. Po to susi-
nienė iš "VVorchester, Mass., Ba- į rinkusieji sugiedojo Marija, Ma-

cago, DL 60629. Nariai aukoja P a š t u Pas"*s gavėjus Lietuvo-
5 dol. metams, amžinieji — 1001 J e d a r P r i e š Kaiėd^i šventes, kai-
dol. ir mecenatai—1000 doL Už! n a * *&** f 6 kirtingi daly-^ ^ 
narius aukojama daugybė šv. M - ^ ^ t

 k r e i P t į _ i V y * . ! pasirodė LB sure_ . 
n u o , Žukausko P a c k a g e *****> L . A ^ e t a l Dabar stropiai ren-

^ p r j Į 2608 W. 69 St . , ( t a r p Rockvvell : giasi koncertui Chicagoje, kuris 
: i r Ta lman) , Cb icago , DL 60629 , rengiamas šio mėnesio pabaisoje. 

X B E R N I N A s i u v a m u tel . W A 5-2787. ( sk . ) 

Kun. J. Stankevičius, Cicero Šv. 

Mišių. Aukos atleidžiamos nuo 
federalinių mokesčių 

Sol. Vidimantas Valadka. prieš 
į porą metų atvykęs iš okupuotos 

30 d. sėkmingai 
pasirodė LB surengtame koncerte 

x Chromatris yr* pačios 
x Brighton Parko I i t . mo- naujosios Sybvania spalvotosios 

kyklos vakaras įvyks lapkričio TV paveikslo lempos vardas. 
parduotuvę ir"apžiureti eeriau-i1 8 d ' 7 : 3 ° v- v ' R P a k š t o sa-!Gražiausios spalvos. Gradins-
^ T p a s a u l y j e m S S ( T ) P * V i e t a s s e r v u o t i : P. Pelec- kas. 2512 W. 47 St., FR 6-1998. 

mašinų vedėja Irena Bernotavi-
čienė, 4214 S. Archer Ave^ Tel. 
927-0044, kviečia atsilankyti \ 

Jurgis Miežaitis iš Elizabeth, j himnu. Apeigų metu garbės 
N. J. ; sargybą prie paminklo ėjo šau-

_. . ;lių uniformuotas dalinvs. Apei-
*"*?* y 8 1 ^ . * ^ ^ ! ^ buvo trumpos, gerai orga

nizuotos, įspūdingos ir tokios 
apeigos pakartotinos kiekvienų 
metų Vėlinėse. 

(pr.) 
x Lietuvių Profesorių Drau-

\ kas. telef. 927-3281 (pr.) (sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA-
gijos parūpinta knyga apie LJe- SKOLOS duodamos mažais mė 
tuvos Universitetus gaunama į nesiniais įmokėjimais ir prieina 
pas leidėjus už 20 dolerių adre- f^ais nuošimčiais. 
su: 
I^PJ).A % S t Dirmantas 

6616 So. Washtenaw 
Chicago, Dl. 60629 
U. S. A. 

Mutual Federal Savings 2212 
|West Cermak Road. Telefonas; 
! VI 7-7747. 

x 15 metu kai veikia Jauni
mo centras Chicagoje. Jo išlai
kymui yra ruošiama jubiliejinė 
vakarienė gruodžio mėn. 3 d. 5 
v. v. Jaunimo centro didžiojoj 
salėj. Chicagos lietuviams yra I 

(«?k ) i gyvas tautinis reikalas, kad ; 

j Jaunimo Centras gyvuotų. Pa--
i remkime jį savo dalyvavimu I 

Hlinois universiteto laboratori 
joj cytologijos technike, perei
tą savaitę dalyvavo Amerikos 
patalogų suvažiavime New Orle-
ans mieste, kur buvo tyrinėja
ma vėžio celių plėtimasis ir 
dauginimasis žmogaus organiz 
me. Iš Chicagos minėtame su
važiavime dar dalyvavo ir dr. P. 
Padleckienė iš Michael Reese li
goninės. 

metu Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se Chicagoje, lapkričio 5 d- prisi
menant mirusiuosius. 

N"uotr. A. Gulbinsko 

CICERO LITUANISTINIŲ 
MOKYKLŲ VAKARAS 

Ciceic L:tuanistinių mokyklų Po apeigų susirinkusieji lietu
viai dar ilgokai lankė savo arti- j v a k a r a s ivyks lapkričio 25 d., 
mųjų kapus, maldos žodžiu ir 
susikaupę juos prisimindami ir 
ant jų kapų padėdami vainikus, 
gyvų gėlių puokštes ar įžiebda
mi žvakutes. J. J . šešupis 

X Dail. Andriaus Baluko ta 
pybos ir piešinių parodos atida-1 šioje vakarienėj ir užsisakykite 

(sk.^ rymas įvyks šį šeštad.. Čiurlio-' bilietus iš anksto J. C. telef. 
nio galerijoje, 7 vai. vak. Paro-1778-7500, arba pas tėvus jėzui-
da vyks lapkr. 11-19 d. d. Pa- ' tus telef. RE 7-8400. Auka 
rodos lankymo laikas: šeštad. $25.000 asmeniui. (pr.) 
ir sekmad. nuo 11 vai. ryto iki 

nuo 
7 iki 9 v. v. (pr.) 

x Miami Beach išnuomojami 
butai ir kambariai nupigintomis 
kainomis, su visais patogumais, 
prie pat jūros, Vainp vasarvie-Į* t~""""^- *"* "" '""; *.AS^ Mirt w„ j - . « - . 9 vai. vak., savaites begyie tėję. 8210 Hardi n g Ave., Miami 
Beach, Florida, Tel. (305) 864-
3586. (8k.) 

MIAMI BEACH, FLORIDOJE 
rasite jaukią lietuvišką nuotaiką 

Jazbučių Vasarvietėje, 
8910 Collias Ave, 

Telefonas: 305-865-9258 
Namu: S05-86S-2C78 

x Hot Springs Village kvie
čia Jus atvykti j Hot Springs, 
Arkansas, ir būti jų svečiais. 
Jūs visai nemokamai būsite pri
imti Biroh Motei, 635 Ouaehita 
Ave., Hot Springs, Ark. Tel. 
623-6618 vienai nakčiai. Savi 

' čiau ne! informacnų rasvkitp 1 NOR-
mnkai Gražina ir Gediminas Sa- WYN APTS. 

FLORIDA KVIEČIA 
Siuo metu — maloniausias vasaroji

mo laikotarpis. Smėlis, vandenynas ir 
palmės kviečia visus aplankvti — 

NORVVYN APTŠ. , 
126 Ocean Dr.. 

Miami Beach. Fla. 33139 
Telefonas (vakarais) 672-490.1 

j šeštadienį po Padėkos dienos. 
Į Kadangi bus paruošta gera 
programa, laukiame gausiai sve
čių, kurie savo atsilankymu pa
dės išlaikyti lituanistines mo
kyklas. Nepaisant, kad šiemet 
pakeltas mokestis už mokslą, ta
čiau vistiek lėšų nėra pakanka
mai ir tokie vakarai padeda pa
pildyti iždą. Dainuos sol. Algir
das Brazas, akompanuoja Aldo
na Brazienė. Aldonos Valeišai-
tės išraiškos šokių studija šoks 
baletą iš Banaičio operos "Jū
ratės ir Kastyčio", pianinu 
skambins Galėnaitė, programą 
praves aktorė, žinoma rašytoja 
B. Pūkelevičiūtė. šokiams gros 
A. Markausko orkestras. Tiki
masi gausaus svečių atsilanky
mo ir manoma, kad tai bus vie
nas geriausių vakarų Cicero ko
lonijoj. P. J . 

IŠ A R T I IR TOLI 

AUSTRALIJOJE 
— A. a. Klemensas Kuzmic

kas, buv. Lietuvos kariuomenės 
kapitonas, mirė spalio 31 d. 
Prahran priemiestyje, sulaukęs 
74 metų amžiaus. Palaidotas 
XI. 6 Fawner kapinėse. Užaugi
no sūnų Klemensą ir dukterį 
Danutę - Paškevičienę, gyvenan
čią^ AV-bėse. žmona Vanda gy
vena Perte. 

KANADOJE 
— Toronto lietuviai dalyvaus 

lapkričio 19 dieną, 4 vai. po pie
tų Prisikėlimo parapijos salėje 
rengiamose vaišėse, kurių tiks
las paremti finansiškai Aid. To-
ny O'Donohue, kandidatuojanti 
j Toronto miesto majorus rinki
muose i Toronto miesto savival
dybę. Kandidato žmona yra lie
tuvaitė Aldona Gvazdaitytė, 
KLB Toronto seimelio narė, dai
navusi kelius metus "Varpo" 
chore. Rinkimams laimėti reikia 
talkos, darbo ir lėšų. Lietuviai 
turėtų parodyti savo jėgą. 

k**vkiiai. (sk.) 

•*•• • -**& - ••"ayu's~' - JtTrĮjBHBi'Blif 
Marija Mankug fValeišaitė) Blackstone, Mass.. atšventė 104 m. gimi

mo sukaktį. Jį čia matyti su C. Perreault jos gimimo dienos proga. 
Mes turim ir brangesnių, erdvesnių! Mankus y ra gimusi 1868 m. Lietuvoje. Apie ją plačiau aprašė vietos 

apartmentų 9024 COLLINS Ave. Ta- laikraščiai. Dabar gyvena prieglaudoj. Pergyveno ne t tris vyrusi. Nors 
ir važinėja ratukais, be t yra geros nuotaikos, turi gerą apetitą ir mėgs
ta uždainuoti. Jos gimtadienio proga spalio 12 d. s*wkino ir JAV prez. 
Nūconafi, 

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781 (778-2781) 

TVOROS, LANGAI, DURYS, 

STOGELIAI, RINOS, 

APKALIMAI (Siding) 

N0RMAN BURšTEINAS, kailiu krautuve i 
IR SIUVYKLA, 185 No. Wabash (kampas Wabash s 
ir Lake S t r ee t ) , 2-aa aukš tas . Atdara kasdien 9 ryto -
iM 6 vak. ; pirm. ir ketv. iki 8 v . v:, šešt . iki 4 vai. £ 
t r ki tu laiku sus i tarus teL 263*5826 ir bute 6<?-8489 £ 

K a l b * m « l i e t u v i š k a i 1 




