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Essene
ESSENAS. — 82-je Vakarų
.Vokietijos Katalikų Dienoje Es
sene rugsėjo 4 d. dalyvaus Vo
kietijos Federalinės respublikos
prezidentas H. Luebke ir gau
sūs vyriausybės atstovai.

šeši turistai pasirinko laisvę
ItaUjoje
GORI2JA. — šeši turistai iš
komunistinių kraštų atvykę atostogoms i Jugoslaviją, pasi
rinko laisvę Italijoje, laimingai
pereidami italų - jugoslavų sie
ną. Pirmiausia laisvę pasiekė
du mechanikai iš Lenkijos ir
pagaliau italų politinės globos
jpasiprašė du Čekoslovakijos pi
liečiai perėjš sieną prie Goricijos.
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Nigerija ir skubi parama Biafrai

Rumunai — Praha

VVashingtonas neranda galima skubėti remti Biafrą — Nigerijos daliniai tebežygiuoja — Prancūzija tebesiunčia ginklus.
i
LAGOS, Nigerija. — Nigerijos kariniai daliniai vakar jau
buvo priartėję prie Biafros di
džiausio miesto — Aba. Iš Ad
dis Abebos, Abisinijoje, buvo
žinių, kad taikos derybos atsi
žymiausias Biafros rėmėjas Vaka dūrusios akligatvyje.
ruose.
Tragedijai Afrikos kontinen
te tebevykstant, pasaulis krei
pė dėmesį į JAV-bes, iš kitos
Chicaga ir galimos
pusės ryškėjo Prancūzijos vaid
muo, kuris galįs būti lemiamas
demonstracijos
Biafros likimui.
Juodieji tarėsi Philadelphijoje
Kasdien praneša apie bado
CHICAGO. — Demokratų
aukas
partijos rinkiminio suvažiavimo,
šio mėn. 26 - 30 d. metu, Chi
WASHINGTON. — Iš Nige
cagoje laukiama įvairių demon rijos, Biafros atvykę spaudos
stracijų.
atstovai, misionieriai ar pagal
bos
organizacijų pareigūnai pra
Gali įvykti ne tik negrų su
keltos riaušės, bet ir prieš Viet neša apie vis blogėjančią pa
namo karą nusistačiusių de dėtį krašte. Dėl bado kasdien
monstracijos.
D.
Dellinger, miršta 200 - 400 gyventojų, dau
“Tautinės mobilizacijos’’ vadas giausia vaikų. Biafros 3 mil.
New Yorke pareiškė, kad į Chi gyventojų vis tebesipriešina Ni
cagą gali atvykti 100.000 -150. gerijos planui juos okupuoti ir,
000 demonstrantų. Numatyta paskutinėmis žiniomis, karinis
■juos gabenti 500 autobusų. Sa sprendimas nebetoli. 11.000 to
vo ruožtu, suvažiavimo metu nų maisto, vaistų ir rūbų su
'Chicagon rengiasi atvykti tūks krauta įvairiose vietose, tačiau
Nigerijos vyriausybė juos pri
tančiai vad. ypių jaunuolių.
statyti
Biafros gyventojams ne
Šiomis dienomis Philadelphileidžia.
'joje tarėsi karingųjų negrų,
' “juodosios jėgos” šalininkų, va
dai. Jie svarstė demonstracijos Kodėl Amerika nepajėgi skubėti
paremti Biafrą?
Chicagoje klausimą.

r rinkta 8 mil. dolerių Tarptauti1 niam Raud. Kryžiui, tačiau čia
pat nurodoma, kad padėties
sprendimo klausimas nepriklau
sąs nuo amerikiečių.

se, tai teiktų dvejopą riziką:
galėtų būti nutraukti diploma
tiniai ryšiai su Nigerija ir JAV
lėktuvams grėstų numušimo
pavojus.

Pažymėtina tai, kad tiek JAV,
tiek Jungtinės Tautos oficialiai
yra pripažinusios Nigerijos federalinę karinę vyriausybę. Nei
Amerika, nei J. Tautos neturi
savo atstovų Biafroje, be to,
neturi (ar nesugeba turėti —
'Red.) ir ryšių su sukilėlių re
žimu.

' Amerika nelinkusi susilaukti
kolonialinio krašto vardo

i&ĮSgi

m

pasirašė sutartį

Jei JAV nutrauktų santykius
su Nigerija, tai, kaip pažymėta
sostinėje, sukeltų nepasitenki
nimą Afrikoje ir Azijoje. Bū
tų teigiama, kad “baltoji Ame Gen. C. Abrams, JAV karinių dali
rika” įsivelianti į Afrikos civi nių vadas Vietname, tikisi naujos
linį karą. Afrikos kraštų tarpe priešo ofenzyvos.
‘JAV esančios šalimi, kuriai ne
galima priskirti “kolonialini
Tyla prieš audrą
krašto” vardo.

Amerikiečiai šiais rinkiminiais
metais nelinkę, kad jų lėktu
vai galėtų būti sunaikinti. Tai
galėtų kelti sąmyšį ir pačių rin
kikų tarpe.

Vienintelis atsakymas, ma
noma Washingtone, būtų —
ginklo paliaubos. Tačiau... žy
giuoją Nigerijos daliniai čia
teikia kitą, ryškų afsakymą.
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Vietname?

Nežymūs kariniai veiksmai
sausumoje
SAIGONAS. — Kariniai veik
smai buvo kilę šiaurinėse P.
Vietnamo srityse ir pietuose —
Mekongo deltoje. Tačiau šiaip
sausumoje žymesnių veiksmų
nebuvo. JAV aviacija toliau puo
lė priešo telkinius.

PRAHA. — Dvi dienas Če
koslovakijos sostinėje viešėjęs,
Rumunijos prezidentas ir par
tijos vadovas N. Ceausescu šiandian grįžo į Bukareštą. Vakar
jis ir Čekoslovakijos preziden
tas L. Svoboda pasirašė naują
/draugystės ir savitarpio pa
galbos” sutartį. Joje pabrėžtas
abiejų kraštų noras vykdyti
daugiau nepriklausomą, nuo
Maskvos, politiką.
Plačiai aptarti prekybos ir
kiti ryšiai. Spėjama, kad ūki
nis abiejų kraštų bendradarbia
vimas turėsiąs pagyvėti. Ru
munija iš čekoslovakų gausian
ti sunkiąsias mašinas, gi Pra
hai ji pasiūlysianti ypatingai
pageidaujamus žemės ūkio ga
minius.
Rumunijos svečio viešnagė
Maskvai nebuvo maloni. Nete
ko stebėtis, kai žinių agentūra
“Tass” Ceausescu pasitarimams
Prahoje tepaskyrė vos 21 eilu
tę.

Nigerija naudoja sovietų
BUDAPEŠTAS. — Kaip skel
Nafta Lietuvoje
bia sovietinio bloko komunistų
pristatytus MIG lėktuvus
sociologai, susirinkę Budapeš
Nafta — ne Lietuvos nuosavybė
Nigerijos federaliniai daliniai Nigerija prieš Tarpt. Raudonojo
te, pagal naujuosius tyrimus
JAV
atmeta
Kambodi

šiuo metu yra apsupę visą Biaf
Apie naftą Lietuvoj rugp. 1 d.
Vengrijoje, nežiūrint ateistinės
Kryžiaus paramą
ros teritoriją. Nigeriečiai nau
TIESA
praneša, kad “Dabar jau
jos kaltinimus
propagandos, vis dar apie 20%
du
gręžiniai
Gargždų apylinkėse
doja sovietų pristatytus MIG-17
LAGOS, Nigerija. — Vyriau
jaunimo 17 - 28 metų amžiuje
JAV atmeta Kambodijos
gali kasdien pateikti liaudies ūnaikintuvus, kuriuos vairuoja sybė atmetė Raud. Kryžiaus pa
yra tikintys ir lanko bažnyčias.
kiui dešimtis tonų juodojo auk
Egipto lakūnai. Be to, nigerie siūlytą planą lėktuvais prista
kaltinimus
Dar didesnis procentas jauni
so
”.
{
čiai dar turi britų prisiųstus tyti maistą bei kitus reikmenis
mo išpažįsta tikėjimą Lenkijo
VVASHINGTON. — Kambo
gerus priešlėktuvinius pabūk badaujantiems
gyventojams džai prieš mėnesį sulaikius 11
Iš kitų prasitarimų jau žinoma,
je ir Čekoslovakijoje. Jugosla
lus.
Biafroje.
WASHINGTON. — Sostinė
Tai teikia galvosūkius Chica
vijos studentų tarpe pravesti
amerikiečių, šiomis
dienomis kad tas “auksas” net nelabai ir
Jei JAV į LZąfrą pasiųstų
tyrimai parodė, kad tik 17% gos policijai. Tvarkai palaiky je pripažįstama, kad esama
jos vyriausybė, Australijos vy juodas. Lietuvoj gaunamoji naf
Prancūzija siunčia paramą
’
daug
būdų
pasiųsti
paramą
Biaf
ti
jau
sumobilizuota
keli
šim

savo
lėktuvus,
tai,
kaip
nurojaunimo pasisakė esą ateistais.
riausybei tarpininkaujant, krei ta esanti palyginti švari ir gali
Biafros kariams
tai taut. gvardijos vyrų. Gali ros gyventojams, JAV-se su- doma Washingtono sluoksniuopėsi į Washingtoną. Kambodi būti vartojama dyzeliniams mo
PARYŽIUS.
—
Kai
JAV
vy

Katalikų dienraščiai JAV-se mų riaušių atveju Chicagoje
ja sutinkanti grąžinti 11 ameri torams varyti nevalyta. Tad iš
riausybė
pareiškė
nerandanti
galės būti panaudota ligi 10.000
kiečių, jei Washingtonas per- Gargždų gręžinių tekanti nafta
NEVV YORK. — JAV-se pas karių bei taut. gvardijos vyrų.
sprendimo ar galimybių gelbėti leisiąs Kambodijai, kaip kai esanti naudojama Lietuvoj. Bet
tebimas žymus katalikiškųjų
Biafros gyventojams, kitas Va ną, 14 statybai reikalingų “bul tai nereiškia, kad iš Lietuvos že
dienraščių skaitytojų daugėji- Praha varžys spaudą?
karų kraštas — Prancūzija iš dozerių”. Be to, Kambodija kal mės gaunamoji nafta yra kokia
imas. Penki JAV-bių katalikų
kyla kaip tokios paramos veiks tina amerikiečius, buvus atsakin nors Lietuvos nuosavybė. Lietu
PRAHA. — Čekoslovakijos
dienraščiai anglų .kalba šiuo
/nys. Oficialiai Prancūzija tė gaiš, žuvus 14 krašto gyvento va, paversta tik priklausoma res
publika, neturi savo žemės nuo
metu turi virš pusantro mili kom. partijos prezidiumas krei
ra pareiškusi, remianti Biafros
jisavybės, — nei jos paviršiaus,
jono skaitytojų. Be to, JAV-se pėsi į spaudą, prašydamas san
laisvo apsisprendimo teisę (Biaf
Valstybės departamentas kal nei juo labiau gelmių. Neseniai
leidžiama dar 11 katalikų dien tūriau komentuoti įvykius ir
ha pasiskelbė nepriklausoma
tinimus
vakar griežtai atmetė. paskelbtas žemės įstatymų pa
raščių įvairiomis Europos kal ypač užsienio politikos srity.
1967 m. gegužės 30 d., taigi,
grindų projektas pakartoja ir lyg
bomis, kurių tarpe ir laisvojo Kaip žinoma, žodžio laisvė buvo
prieš 14 mėnesių).
vienas
didžiausių
sovietų
taiki

šiol
Maskvos praktikuojamą dės
Nau,jas širdies smūgis
pasaulio
lietuvių
dienraštis
Tačiau
prancūzai
Biafrai
pri

nių,
jiems
tarusis
su
Prahos
po

nį,
kad
visa žemė priklauso val
/“Draugas”. Visi šie katalikų
D. Eisenhowertui
vačiai
pristato
valiutą
ginklams
litikais
Čiemoje
ties
Tisą
ir
Bra
stybei
ir
todėl yra Maskvos val
dienraščiai turi apie 220.000
pirkti,
be
to,
Paryžius
apmoka
Vakar
buv.
prez.
D.
Eisentislavoje.
džios
dispozicijoj.
Tad, jei Gargž
skaitytojų. JAV-bių katalikai
ginklų
pergabenimo
kaštus.
howerį
palietė
naujas
širdies
duose
gaunama
nafta
sunaudo
taip pat leidžia 126 vyskupijų
Spauda prieš cenzūros
Kiekvieną
naktį
iš
Gabono
kraš
smūgis,
septintas
iš
eilės.
jama
čia
pat
netoliese,
tai tas
i
Nigerijos vadai kovoja, pats gi kraštas, ypač Biafra: nukenčia.
savaitinius laikraščius bei žur '
priemones
to
sostinės,
Libreville,
pakyla
reiškia,
kad
atitinkamai
mažiau
(Iš vak. vokiečių spaudos)
nalus, kurie turi iš viso apie
prancūzų vairuojamas “Air Ga- 1 Rumunijon atvykęs, JAV se naftos reikia atsivežti iš kitur.
PRAHA. — Patys svarbieji
penkis milijonus skaitytojų.
bon” lėktuvas ir juo Biafros nato daugumos vadas, šen. M.
Savininkiškas naftos šeiminin
Prahos dienraščių redaktoriai
Mansfield užvakar Bukarešte
kariams
gabenama
maistas,
kas
yra Sovietų Sąjungos geolo
Religinio turinio programos šiandien pakviesti pasitarimui
lankėsi pas Rumunijos parla
šaudmenys.
Gabono
vyriausybė
gijos
ministerija. Ji teigiamai įver
partijos prezidiume. Manoma,
mento pirmininką S. Voitec ir
vokiečių televizijoje
tiems
skridimams
pritaria,
ji
—
tino
faktą,
kad ir Lietuvoj jai at
kad sekant Bratislavoje buvu
užsienio reikalų ministerio pa rastas naujas naftos šaltinis, ir
vienas
iš
keturių
afrikinių
kraš

MAINZAS. — Per paskuti sius pasilanimus ar pažadus
Lėti atsisveikinimo su
vietės nebūsiančios, nes esą reko
vaduotoją G. Macovescu.
atradėjams davė... raudoną vė
tų, diplomatiniu keliu pripažanu
nius penkerjs metus Vakarų Maskvai, redaktoriams bus pa
menduojama
statyti
trobesius
pa
vienkiemiais
tempai
šių Biafros vyriausybę. Kitą
Šen. McCarthy pranešė, kad liavą, prie kurios pridėjo ir (ne
■ Vokietijos II-sis televizijos tink tarta būti santūresniais ir sa
gal 18 įvairių projektų dviaukš
savaitę
skrisiąs
dar
vienas
lėk

jei
jis būtų išrinktas preziden paminėto dydžio) premiją.
las perdavė 700 religinio turi vo laikraščiuose “naudotis išVilnius, okup. Lietuva. Mask čiams daugiabučiams namams ir
(Elta)
tuvas.
tu,
JAV
delegacijos J. Tautose
vos laikraštis Sielskaja Žizn (Kai net 53 projektus vienaaukščiams
nio programų. Pusė iš jų, uži ’minties dėsniais”.
pirmininke
paskirtų
nužudyto
mančių virš 150 valandų trans
Savo ruožtu, laikraščių redak mo gyvenimas1 neseniai pa ar dviaukščiams vieno buto na
Laukiama prez. de Gaullio
Vak. Vokietijos paviljonas
/dr. Kingo našlę.
liacijų laiką, buvo skirta kata toriai, greičiausia, griežtai pasi skelbė Ksavero Kario (pirmo mams.
“
Expo
70”, 1970 m. Osakoje,
žygiu
likų Bažnyčiai specialioje rubri sakys prieš laisvo žodžio var- jo vicepremjero Vilniuje) straip
Bet atsisveikinimas su vienkie
Japonijoje rengiamoje parodo
PARYŽIUS. — Prancūzų tei
koje — Katalikų Bažnyčios die •žymus ir ypatingai prieš cenzū snį vardu “Atsisveikininant su miais atrodo dar labai ankstyvas.
KALENDORIUS
je, numatytas įrengti po žeme.
vienkiemiais”. Jame papasakota 1966 metais į gyvenvietes buvę kiama parama, turint galvoje
noraštis...
ros įvedimą.
Šiandien, rugpiūčio 17 d.: šv.
dabartinė Lietuvos vienkiemių perkelti tik 276 vienkiemiai. Pra Biafros reikalavimus, tėra ne
Jacintas,
šv. Joana Del., Saulė
padėtis. Rašo, kad Lietuvoje da ėjusiais metais perkėlimas vyko žymi. Šiuo metu keliamas klau
ms,
Sigita.
bar kaimo vietovėse yra 345 tūks jau pagreitintuoju tempu, ir to simas — kuriuo būdu Prancū
Ryt, rugpiūčio 18 d.: šv. Atančiai gyvenamųjų namų, iš ku dėl perkelta 1,829. Šiemet numa zija sugebėsianti išgelbėti Biaf
rių 263 tūkstančiai — vienkie tyta perkelti net 3,500 vienkie rą nuo jai gresiančio karinio gapitas, šv. Elena Imper., Manmiai. Kaimo gyvenvietėse esą įsi mių, bet statybininkai jau nebe-J pralaimėjimo ir ar de Gaulle tautas, Alė.
Poryt, rugpiūčio 19 d.: šv.
kūrę apie 100 tūkstančių šeimų, suspėja plano įvykdyti. Jeigu toks pasiryšiąs kraštą pripažinti dipJonas Eud., šv. Namadija, Aso vienkiemiuose tebegyvena dau tempas ir būtų pasiektas bei iš-. lomatiniai?
giau kaip 310,000 šeimų. (Tad laikytas, tai su vienkiemiais bū’tys, Šviesuolė.
beveik
kiekviename
vienkie tų atsisveikinta tik apie 2015-tus,. Nera. V18ai a?sku* PrancxT
ORAS
Jos motyvai gelbėti Biafrai. Emyje jau gyvena dvi šeimos!) metus (ELTA)
sama nuomonių, kad de Gaul
Kiekvienam šimtui hektarų že
Oro biuras praneša: Chica
liui
rūpį
Biafros
naftos
turtai
mės naudmenų (t.y., dirvų, pie
goje
ir jos apylinkėse šiandien
M. Djilas, buvęs Jugoslavi
vų ir ganyklų) tenka septyni vie jos viceprezidentas, sėdėjęs dėl — jos išvežimu ligšiol rūpinosi debesuota, žymiai vėsiau, ma
britai. Tačiau vėl kyla klausi žiau drėgmės, temp. sieks 70
nkiemiai.
savo pažiūrų kalėjime, dabar
mas — kodėl Paryžius Biafros 1. F., ryt — saulėta, vėsu.
pareiškė sutinkąs su prez. Tito,
pagalba susirūpino tik dabar,
4.700 kaimo gyvenviečių
Saulė teka 6:01, leidžias 7:48.
jo pažiūromis Čekoslovakijos
bet ne anksčiau, kai kraštui
Š. Vietnamo delegatas Paryžiaus
Esą numatyta visus tuos vien laisvėjimo reformų atžvilgiu. negrėsė karinis pavojus?
kiais bei MIG ir Iljušino lėktu pasitarimuose, Nguyen Than Le R.
14 kubiečių, 10 suaugusių ir
kiemius sukelti j 4,700 kaimo gy
Kiekvienu atveju, gen. de vais erdvėje, tuo tarpu, kai Biaf Nbcono pažiūrą Vietnamo klausi
venviečių, iš kurių 1,913 būsian keturi vaikai, senu sovietų ga
mu laiko “akiplėšiška”, viceprezi
čios pagrindinės, o kitos tik pa mybos lėktuvu pabėgo iš Ku Gaulle laukia ir stebi įvykius ros karys stoja į kovą su pa- dento H. Humphey teigimą apie
galbinės.
bos ir nusileido Floridoje, Home Ir jam aiškus Nigerijos karinis Į senusiu šautuvu ir vos penkio- artėjančią taiką Vietname — ne
pranašumas, su moderniais gin ! mis kulkomis.
Po kautynių viename Vietnamo ruože tarp Khe Sanh lr aukštumos 689.
Labai uniformiškos tos gyven- stead vietovėje.
tiksliu pareiškimu.

VIENKIEMIAI LIETUVOJE

draugas

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m, rugpiūčio 17 d.
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terš didžiausia problema Bažny
čioje yra ta, kad ji būtų trak
tuojama kaip asmuo. Moteris
yra įrikiuojama į dvi kategori
jas — arba motina, arba vie
nuolė. Bet dabar to nebeužten
ka.
Bažnyčia po susirinkimo yra asmenų bažnyčia; moteris
yra asmuo, taigi jos rolė yra
lygi. Mes esame per daug kon' servatyvūs. Ne viskas, kas nau
ja, yra bloga ir kas tradicijos
— gera. Mes nenorime daryti
sprendimų Bažnyčios klausi
mais: “tegu kunigai sprendžia”.
Mes esame įpareigotos ieškoti
naujų kūrybingų atsakymų į
senas problemas.
Po prelegentų pranešimų ki
lo labai gyvos diskusijos, ku
riose dalyvavo eilė sendraugių:
Kupetys, Brizgys, prof. Pikūnas, St. Barzdukas, seselė Jur
gita, dr. Kriaučiūnas, Stan iš
kis, Petras Balčiūnas, A. Viliušis ir kiti.

Popiet stovyklos vaikučiai su
ruošė sporto olimpijadą, kuriai
vadovavo Pabedinskas ir A.
Barzdukas, įtraukdami į komiš
ką sportą net ir suaugusius.
Vakare Juozas Polikaitis,
prieš parodydamas religinį me
ną ir seselės Mercedes kūrybą,
tarė paaiškinamąjį žodį.
Apie religinį meną iš juoste
lės kalbėjo pati seselė Merce
des, o apie seselės Mercedės kū
rybą — Bronė Jameikienė. Vi
si paveikslai buvo parodyti skai
drėse.
Taip praėjo viena iš Ateiti
ninkų sendraugių stovyklos die
nų Dainavoje. A. P. Bagdonas

B
S

Catholic Press Society.
_________ g
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Iš ateitininkų sendraugių stovyklos
Rugpiūčio 7 dienos pagrindi
nė tema lietė visuotinį Bažny
čios susirinkimą, ii' jo nutari
mus. Tema buvo nagrinėta sim
poziumo būdu. Prelegentai bu
vo prel. V. Balčiūnas, stovyk
los kapelionas, — Trys metai po
Visuotino Bažnyčios suvažiavi
mo, liturginė Sritis, Arvydas
Barzdukas -— Pasauliečių rolė
ir Bažnyčios autoritetas ir Lilė
Gražulienė — Moters rolė.
J. Mikaila iškviesdamas pre
legentus, kurių pirmasis pradė
jo simpoziumą., prel. V. Balčiū
nas pateikė keletą minčių, lie
čiančių liturgines reformas.
Apskritai, ne visi katalikai
pritarė pilnai šio Bažnyčios su
sirinkimo reformoms liturgijo
je. 80% priėmė su džiaugsmu
lr stengiasi visa tai įgyvendin
ti. 10% nepatenkinti dėl per
lėto reformų ugdymo ir eina
dar toliau, kurdami vadinamą
pogrindžio Bažnyčią.
Likusieji 10% reformų ne
priima, laiko jas Bažnyčios grio
vimu. Jie stengiasi laikytis lo
tynų kalbos liturgijoje ir t. t.
Liturgija yra regimieji ženk
lai, kuriais žmogus pašventina
mas, tai viešas ir pilnutinis bū
das pagarbinti Dievą. Kiekvie
nas liturginis veiksmas yra šven
tas. Liturgija yra šaltinis, iš
kario trykšta Dievo malonės
žmonėms.
Liturginiame
atsinaujinime
yra labai svarbu pagauti esmę
— tai pakilimas Kristuje į Die
vą ir juo gyvenimas.
Mūsų, kaip ateitininkų, užda
vinys yra vadovautis tomis min
timis, kurios išreikštos susirin
kimo nutarimuose, gilintis į jas
ir nuoširdžiai bendradarbiauti,
O ne piktai kritikuoti.
Antrasis prelegentas — Ar
vydas Barzdukas, lietė pasau
liečių vaidmenį, vykdant susi
rinkimo reformas.
Jis iškėlė dvi problemas: 1)
nėra duomenų, kaip lietuviai
reagavo į susirinkimą; 2) būti
na kalbėti apie daugelį dalykų
iš karto.

-
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Mokslo metame ruošiantis,
mingo akto prezidiumas.

Chicagos

Aukšt.

lituanistinės mokyklos XVII abiturientų laidos iškil
V. Noreikos nuotrauka

PIRMIAUSIAI PATIKR1NKIT
PAS MUS!

MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ
Mažyčiam mokiniui atrodo,
kad nėra mokytesnio žmogaus pa
šaulyje kaip mokytojas. Jis labai
nustemba, išgirdęs, kad ir moky
tojas, kaip ir jis, mokinys, turi pa
siruošti pamokoms. Paaugęs bet
gi ir jis jau supranta, ar moky
tojas ateina pasiruošęs ar nepasi
ruošęs, lygiai kaip visi supran
tam, ar paskaitininkas ar pamok
slininkas kalba pasiruošęs ar ne.

Niekas neabejojant, kad mūsų
mokytojai, baigę mokslus Lietu
voje ar ir šiame krašte, yra ge
rai pasiruošę savo profesijai. Jie
visu atsidėjimu dirba lituanisti
nėse mokyklose, bet vasarą štai
patys sau susirengia studijų sa
vaitę: mokytojai mokosi iš kitų
kolegų patirties ir dalijasi su ki
tais savo patirtini. Čia ir yra pa
grindinis studijų savaitės tikslas:
pasidalinti patirtimi.
Šių metų studijų savaitėje, įvykstančioje rugpiūčio 18-25 d.
Dainavoje, pagrindinis dėmesys
kreipiamas į pradžios mokyklų
programas ir praktišką pamokų
pravedimą.
Pradžios mokyklų programos

JUOZAS MASILIONIS

nusakytos labai stambiais bruo
žais. Kai kam dėl to kyla kai ku
rių abejonių, ką išeiti, kaip pla
čiai išeiti ir pan. Nutarta todėl
pradžios mokyklą kiekvieno sky
riaus programą detalizuoti, ją su
skirstant į 33 dalis, nes tiek vi
dutiniškai lituanistinės mokyklos
turi per mokslo metus darbo die
nų. Tas pats mokytojas, suskirs
tęs programą, praveda vieną pa
rodomąją pamoką: Pamoka, ži
noma, nebus visai natūrali, nes
nebus mokinių, o tik konspekti

nė. Tokių detalizuotoji} ir pamo
kų pravedėjų bus kiekvienam
skyriui po vieną. Pirmojo sky
riaus programą detalizuos ir pa
moką praves Mirga Kižienė, Cle
velando Šv. Kazimiero lit. mokyk
los mokytoja, II sk. G. Česienė,
Chicagos Dariaus Girėno lit. m.,
III sk. J. Čeponkutė, Toronto
Maironio lit. m.j IV sk. J. Gerdvilien, Brooklyno lit. m. V sk. J.
Kreivėnas, Cicero lit. m., VI sk.
Br. Krokys, Rochesterio Ii. m. VII
sk. S. Jonynienė, Chic, Brighton
Pk. lit. m., ir \~III sk. J. Plačas,
Chicagos Dariaus Girėno lit. m.
Be to, dainavimo programą refe
ruos ir pamoką praves Pr. Tu rū
ta, Grand Rapids lit. m. Pr. Raz
(Marąuette Sk. lit. m.)
Kennebunkport, Maine la”- A1&irdo apskaičiavimu Ken- minas
mes
bendrą
žvilgsnį į pradžios
*
nebunkporte jau įvyko apie 20
m.
programa.
DAILAUS ŽODŽIO IR DAINOS valandų literatūros menui skir
tų, o kur dar koncertai.
Programų detalizavimo ir pra
VAKARAS
(Tėvo Leonardo
Andriekaus ktiškų pamokų pravedimo pagei
Toks skelbimas kabėjo tik parašytus du eilėraščius, — abu davo pernykštės studijų savaitės
Mūsų tarpe retai tekyla dis dvejose vietose: ant bažnytinių du istoriniai, “Mano Karalienei” dalyviai. Tų pamokų pasižiūrėti
kusijos apie tuos klausimus, net durų ir prie įėjimo į &v. Anta (Vytautas Didysis rašo savo pravartu visiems mokytojams,
ir dėl lietuviško mišiolo. Kaip no gimnaziją, kur šis parengi žmonai) ir “Mano Motinai” betgi ypatingai jauniems, vos pra
tektų charakterizuoti šio kraš mas įvyko. Rugpiūčio trečią die (Tas pats kunigaikštis rašo sa dedantiems mokyklinį darbą ir
to katalikus ir lietuvius kata ną, pikniko išvakarėse vakaras vo motinai Birutei) — dekla Pedagoginio Lituanistinio insti
likus atskirai ? Tai nebuvimas sutraukė apie 300 žmonių. Pro mavo Ada Ustjanauskienė ir F. tuto studentams.
tikrumo visuose klausimuose. O gramoje dalyvavo keturi rašy Bačiūnas.
Antra, didelis dėmesys kreipia
Muzikinę dalį sudarė dainos, mas ir į priešmokyklinį moky
lietuviams tenka sustoti ir pa tojai, du deklamuotojai, daini
galvoti, nes vaikystėj išmokto ninkas, smuikininkas ir pianis kurias išpildė operos solistas mą — į parengiamąjį skyrių ar
katekizmo jau nebeužtenka. tas. Programa užsitęsė apie po Stasys Liepas. Tai buvo paren ba vaikų darželį. Dvi čikagietės
Tenka pasirinkti tarp salioninės rą valandų, kurios prabėgo la gimo centrinis taškas. Dainos montessorininkės mokytojos — J.
krikščionybės ir tikrosios, prak bai greitai. Iš savo kūrybos skai' buw> sugrupuotos dviem temom Juknevičienė ir St. Vaišvilienė—
apie girtuoklystę ir apie mei abi drauge duos penkias paskai
tikuojamos kasdieniame gyveni tė Paulius Jurkus, kuris dabar
lę,
(kaip liaudis interpretuoja tas. Jos detalizuos parengiamojo
pereina į “mokslinę" sritį —
me.
. ■ CAO/
«
I rašo vaikams. Greitu laiku išeis girtuoklius ir jų nelemtą įpro sk. programą, praves pamokas,
Apie 60% pritaria reformom, ; . ,
jo knygelė vaikams iš kurios tį). Dainos įdomios ir mažai gir parodys, kaip pasigaminti šiems
bet visi esame pasyvūs. Mūsų
dėtos. iSlt. Liepas buvo geroje “pipirams” mokslo ir vaizdinių
kairieji laikosi nuošaliai, kaip autorius kažką paskaitė. Pasa formoje, įdomiai ir gyvai tas
priemonių ir kalbės apie moky
kos vaikams, ypač
istorinės,
ir prieš susirinkimą.
Antras tojo ryšį su vaikais parengiama
yra labai reikalingos ir sveikin dainas interpretavo.
Vis tiktai iš nepatenkintųjų tinos, už ką Jurkui esame dė dainų ciklas — apie meilę, tai jame skyriuje. Šios paskaitos ir
reformomis daugiau yra tokių, kingi. Nelė Mazalaitė irgi skai komiškos, pašiepiančios dainos, pamokos ypatingai rekomenduo
kurie mano, kad per toli nuei tė iš savo kūrybos. Jos mielas kurios turi savo tragišką pusę. jamos dirbantiems su to amžiaus
ta. Bet mes norime daugiau iš balselis yra švelnus, kaip ir vi Komiškas dainų charakteris ir vaikais ir jaunoms motinoms.
laikyti tai, ką iki šiol turėjo sa jos asmenybė. Jurgis Jan gera interpretacija klausytojus
Trečia, reikiamas dėmesys pa
Fortepijonu
me, bet nekuriame nieko nau kus skaitė iš nerašytos apysa maloniai nuteikė.
skirtas
ir tautiniam auklėjimui.
jo.
kos. Algirdas Landsbergis, pa solistą palydėjo Vytenis Vasy- Artima šio klausimo tema kal
Ulė GražuIienS kalbėjo mo pasakojęs apie savo sapną, skai liūnas. Tas pats pianistas akom bės net trys prelegentai: sės. Ig
terų klausimu. Anot jos, mo- tė iš komedijos “Meilės Mokyk- panavo ir savo tėvui Iz. Vasy- ne (Torontas — Putnamas) :
liūnui, kuris prie šios progra
“Religinio ir tautinio auklėjimo
mos pridėjo du dalykus — “Iš
problemos”, J. Čeponkutė: “Me
tėviškės” (A. Račiūno) ir “Ver
todinė ir tautinio auklėjimo kryp
pėją" (J. Gaidelio).
tis” ir Pr. Joga (Clevelando Vysk.
Už šį parengimą padėka tė
Valančiaus m.): “Praktiškas tau
vams pranciškonams, provinci
tinis auklėjimas aukšt. lit. mo
jolui L. Andriekui, tėvui Jonui kykloje”.
Duburiui, vienuolyno viršinin
Iš kitų paskaitų ir paskaitinin
kui, tėvams Augustinui ir Ber
nardui, nes jie daugiausiai dar kų išgirsime įvairias temas. Kabo čia įdėjo
Programa buvo zimicrietė sės. Perpetua surado,
kad šiais metais sueina šimtme
grynai lietuviška.
tis
lituanistiniam švietimui JAV.
Elena Vasyliūnienė
Apie tai ji plačiai papasakos ir
parodys senuosius vadovėlius ir
— Rudėti,Jos saugumiečiai nu mokslo priemones. Sės. Jurgita
žudė keturis partizanus ir su praves pokalbį, koks daromas
ėmė kitus praėjusią savaitę, pra jaunimui jų stovyklose. Sės. Vik
Sendraugių stovyklos vadovas J. Polikaitis ir stovyklos komendantas dėjus žygius prieš partizaninę torija papasakos apie jaunos mo
K. Vasaitis.
veiklą.
kytojos pasisekimus ir nepasise

MCSU KULUJMJUM.
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Metams
H metų 3 mėn.
1 mėn. $16.00
$8.50
$4.50
$1.75
Chieagoj, Ciceroj ir užsienyje
$7.50
$4.00
$1.50 5
$14.00
JAV ir Kanadoj
* Redakcija dirba kasdien £
* Redakcija straipsnius tai
g:30 _ 4:30,Šeštadieniais
5
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos
8:30 — 12:00.
5
grąžina tik iŠ anksto susita
E
rus. Redakcija už skelbimų
* Administracija dirba kas- g
turinį neatsako. Skelbimų
dien 8:30 — 5:00, Šeštadie- S
kainos prisiunčiamos gavus
niais — 8:30 — 12:00.
prašymu®.
ffiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiMiiiimimiiiiiiiiiiiiiin

kimus lit. mokykloje, Pr. Zaranka (Detroitas) apie mokyklos ad
ministravimą, J. Ignatonis — apie Mokytojų sąjungą ir apie tai,
kiek dabar galima lit. mokyklo
je duoti ir kiek išreikalauti, I.
Bublienė kalbės apie lietuviško
sios knygos reikšmę lietuvybės
išlaikyme. Kaip paskutinę pami
nėsiu, bet pirmutinė bus J. Ka
valiūno, Švietimo Tarybos pirm.
paskaita “Dvikalbiškumo prob
lema”.
Be to, bus literatūros vakaras,!
laužas, bus susitikimas su to pa
ties lituanistinio darbo draugais.
O jų bus iš Los Angeles, bus iš
Brooklyno, bus ir iš Kanados. Su
jais sustikti — irgi malonu ir
reikšminga. Tad iki pasimatymo
Dainavoje!
VEDAMA KUN. KOLBES
PALAIMINIMO BYLA
KALISZ.as. Kaliszo
Tėvai
pranciškonai
šiomis dienomis
savo vienuolyne surengė spe
cialią Dievo Tarno kunigo Mak
similijono Kolbės gyvenimo ir
veiklos parodą. Tėvas Kolbė, bu
vo nužudytas koncentracijos la
geryje vietoje vieno šeimos tė
vo. šiuo metu aukščiausiame
Bažnyčios teisme vedama jo
paskelbimo palaimintuoju byla.

MES TURIME VISA KAS TIK REIKALINGA MOKYTIEM.
UŽ PRIEINAMAS KAINAS !
Visų dydžių įrišamoji medžiaga
*
Portfeliai.
Tempera setai, 6—12—16 spalvų.
Post mechaniški braižymo įrankiai.
Palaidų lapų viršeliai ir įterptiniai lapai.
Crayons * Pieštukai * Dažni * Rašalas
Parker, Paper Mate ir kiti plunksnakočiai

IAMA

STATIONERS
“THE SHOP U-NEEK”

“THE SHOP U-NEED”

6305-07 So. Kedzie

Tel. PR 6-9102

Dovanos, Kortelės, Knygos, Raši. Reikmenys ir Deniilson Prekė®

D e M ĖSI D I

BAISUSIS BIRŽELIS
PRANAS J. NAU1IIESTHKI8

Trys angštoa kokybte vaidinimai dnutnoa lr Uteratflroa žinovui.

A. KAIRYS, vertindamas vieną šių dramų, būtent “Siaurės pa
švaistė”. kori vaizduoja Sv. Kazimierą, rašo, kad šia veikalas “galėt*
tapti vienu IŠ geriausių šios rūšies veikalų mūsų literatūroje."
Stipri Intriga, vienas po kito griūvantys vaizdai lr vykęs charak
terių išryškinimaa pririša prie šių dramų ne tik žiūrovų, bet Ir skaity
tojų, neatleisdamas jo Iki pabaigos.
Gražiai, ant specialaus popierio išleista didelio formato knyga an
dail. V. Igno iliastracijomia, tinka |vairloma dovanoms. 288 poslapių,
kaina doL 8,80.

Užsakymas siųskite:

DRAUGAS

DĖMESIO!

4545 W. 63rd. Street

Westphal’s large cultivated blueberries. U. S. 12, 1 mile E. of
junetion 12 - 212 on Rd. 1000 N.
Open daily. Pick or buy. Phone:
874-8898 evenings.

Chicago, IU. 60629.

Perskaitę Drauge duokite kitiems pasiskaityti.

SIUNČIATE APMOKĖTU MUITU
SIUNTINIUS j USSR
JUMS GAU KILT KAIKURIE KLAUSIMAI:
JEI

Kas yra Globė Parcel Service, Ine. ?
2. Kodėl jie patraukė daugelį tūkstančių
Žmonių Jungtinėse Valstybėse?
3. Kokį patarnavimą atlieka Globė Parcel
Service savo klijentams ?
Jūsų informacijai duodam šiuos atsakymus:
1. GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. yra
oficialiai pripažinta Vneshposyltorg firma, kuri
turi teisę priimti apmokėtu muitu siuntinius į
visas Sovietų Sąjungos dalis.
2. GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. ge
riausiai ir patikimiausiai aptarnavo savo klien
tus per paskutiniuosius 37 metus. Viso to re
zultatas—klientų skaičius augo iš metų į metus.
3. a. GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
supakuoja ir išsiunčia savo klientų siuntinius
per 24 vai. nito jų gavimo.
b. Specialiai treniruoti žmonės patikriba
siuntinio sąstatą ir leidimą tam sąstatui,

c. GCLOBE PARCEL SERVICE, INC. ap
draudžia kiekvieną siuntinį pilnai jo vertei prieš
bet kokio pobūdžio rizika.
d. GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. iš
duoda pasirašytą pakvitavimą kiekvienam
siuntiniui.
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. yra
autorizuota PODAROGIFTS, INC. priimti už
sakymus sovietinės gamybos prekėms: auto
mobiliams, šaldytuvams, televizijos aparatams,
rūbams, 'batams, maistui ir t. t.
Jei jus neišmėginote mūsų patarnavimo
įsitikinkite.
Atsilankykite ar susisiekite su mūsų pagrindinėmis įstaigomis ar jų šakomis bet ku
riam didžiųjų Amerikos miestų (kur rasite di
delį pasirinkimą įvairių prekių) ir tas patyri
mas jums tikrai būs naudingas,

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 WALHUT ST., PHILADELPHIA, PA. 19106
B R A N C H E S :

PHHiADEIjPHIA, PA. 10123
BAIjTJMOKE, MD. 21224
SO. BOSTONN, MASS. 02127
CHICAGO, IIJj. 00032
CHICAGO, IIjL. 60022
CBEVEGAND, OHIO 14110
DETROIT, MICH. 18210
eEižabeth, ar .r. 07200
HAMTRAMCK, MICH. 48212
HANSAS, CITY, KANSAS 00102
GOS ANGEE13S, CAEIF. 00020
MIAMI, EIjA. 33137
MINNEAPOIJK, (MTNN. 55414
MII Al Al T KP E, MIS. 53215
NEW BRITAIN, CONN. 00052
NIAV YORK, N. Y. 10003
OMAHA, NEfSR. 08107
PARMA, OHIO 44134
PITTSBCRGH, PA. 15222
ROCHESTER, N. Y. 14621
SAN FRANCISCO. CAIJF. 01122
SEATTLE. M'ASH. 08103
SOI’TH RIVER, N. J. 08882
SPRINGFIELD. MASS. 01103
TRENTON, N. .1. 08011
VTNEIjAND, N. J. 08300
YVORCESTER, MASS. 01004

632 W. GIRARD AVE
3200 EASTERN AVE.
300 w. BROAimr
4102 ARCHER AVE.
2242 W. CHICAGO AVE.
787 E.. 1851h STREET
0400 MICHIGAN AVE.
043 EIjIZABETH AVE.
11415 .TOS. CAMPAU AVE.
18 S. BETHANY
2841 SUNSET BEITI.
2755 BISCAYNE BJ.VD.
217 E. HENNEPIN AVE.
3030 S. ISth KTREICT
07 SHCTTEF MINDOM AV.
101 FIRST AVE.
5524 S. S2nd STREET
5132 STATE ROAD
340 THIRD AVE.
083 HI’DSON AVE.
1230 - NINTH AVE.
t5I2 N. 301h STREET
108 MTUTEREAD AVE.
1840 MAIN STREET
730 UBERTY STREET
Pa.rlsh Hali, W. Gandis Ave.
82 HARRISON STREET

CENTRAL OFFICE
220 PARK AVE. SOUTH,

oor.

ISth

St,

NEW

FIO R

TEL. 215—WA 5-3455
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_
—
—
—
—
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__
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—
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__
_
__
__
__
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YORK, N. Y. 10003

YVAENIT 5-8878
Dl 2-2374
AN 8-8784
FR 8-0389
BE 5-7788
480-1830
TA 5-T5OO
201-354-7008
305-0350
AT 1-1757
218-382-1588
PR 0-8712
. FE 2-4908
414-EV 3-1485
224-0829
OR 4-3930
731-8577
249-3033
OR 1-3712
«A 5-5923
LO 4-7981
MA: 3-1853

23«-983«:2O^SUU2
LY 9-9183
809-691-8423
617-798-3347

Y O RK

TED. — 212-982-8418

Eucharistinio kongreso išvakarėse

PRIMENAME VIDINĖS

Enciklika apie gimimų kontrolę

REFORMOS REIKALĄ

Pauliaus Vl-ojo dokumentas "Humanae Vitae"

Išvakarėse Eucharistinio kon
greso Bogotoje, Kolumbijoje,
tenka klausti su popiežiumi Pi
jum XII, kodėl toks didelis
abejingumas dėl kito teisės į
gyvybę, toks nesiskaitymas su
žmogiškomis vertybėmis, dėl
ko toks tikrosios civilizacijos
smukimas. Ir jis savo kalėdi
nėje kalboje (1957. XII. 22)
atako: Gi dėl to, kad medžia
ginės pažangos pervertinimas
išardė žmoguje visą harmoni
ją ir laimę, tarsi pažeidė jo
jautrumą šioms sąvokoms ir
vertybėms, jį ištobulindamas
tik viena kryptimi. Žmogui, gi
musiam ir išauklėtam tikro
technicizmo aplinkoje, neiš
vengiamai truks vienos dalies
jo pilnumoje, ir tai ne tos da
lies, kuri yra mažiau svarbi,
tarsi ji būtų sunykusi jos na
tūraliam išsivystymui nepalan
kiose sąlygose. Kaip augalas,
auginamas žemėje neturinčio
je gyvybinių medžiagų, išvys
to vieną ar kitą savybę, bet ne
išaugina ištiso, darnaus tipo,
taip “pažangioji”, tai yra vien
materialistinė civilizacija, at
sisakydama šeimų ir tautų gy
venime reikalingų vertybių bei
elementų, prieina prie to, kad
iš žmogaus atimama tikroji
galvojimo, sprendimo ir veiki
mo forma.

mas subrandinti gyvenimo tu
rinį sudarančias tikras idėjas.
Tokiu pat būdu nuostabiai pa
didėjęs visokeriopas išviršinės
energijos pritaikymas kiekvie
ną dieną žmogaus gyvenimą
vis labiau uždaro į mechaninę
sistemą, kuri visa atlieka sa
vaime, taip susilpnindamas
tuos akstinus, kurie anksčiau
priversdavo žmogų išvystyti
savo nuosavą ir asmeninę energiją.
Pažangos sukurtame nauja
me žmoguje taipgi yra gilios
netvarkos reiškinių. Tačiau
nors ši netvarka ir labai būtų
pilna pavojų, ji . nėra tokia,
kad duotų pagrindo kraštuti
nių pesimistų nusiminimui ar
ba neveikliųjų rezignacijai.
Pasaulis gali ir turi būti grą
žintas į pirmykštį darnumą,
kuris buvo Tvėrėjo planuose
nuo pat pradžios, kai jis savo
'paties tobulybes perdavė tvarinijai.
Pesimizmo ir neveiklios re
zignacijos krikščionys niekuo
met negalės priimti, nes tai
prieštarauja krikščioniškai žmo
gaus sąvokai.

♦

Neseniai Šv. Tėvas Paulius
VI kalbėjo apie “vidinę refor
mą”, kurią kiekvienas krikš
čionis turi daryti savyje, nuo
latos siekdamas tobulumo. Vie
ši tikroji forma, kad galėtų naip tačiau tobulą žmogų su
pasiekti tiesos, teisingumo ir pranta krikščionis, kitaip —
garbingumo, žodžiu tariant, pasaulio žmogus.
kad galėtų būti “žmogiška”,
Tos dvi sampratos — kal
reikalauja pačios plačiausios bėjo popiežius Paulius VI —
apimties
visomis kryptimis. eina
priešingom
kryptim:
Tuo tarpu techninė pažanga, krikščioniškoji samprata vi
iš visų pusių žmogų suvaržy suomet sąmoningai remiasi
dama savo spiralėmis, atskir žmogaus vertybe ir jo galia
dama nuo kitos visatos dalies, tobulėti, kartu imant dėmesin
ypač nuo to, kas reiškiasi dva du neigiamus atžvilgius: jų
šioje ir viduje, jį suformuoja vienas išplaukia iš gimtosios
pagal savo charakterį, kuria nuodėmės, kuri žmogaus pri
me svarbiausios žymės yra pa gimtį sujaukė, vesdama į neviršutiniškumas ir nepastovu nusistovėjimą ir jo galių silp
mas. Tokio iškrypimo vyksmas numą; iš antros pusės yra aiš
nėra palaptis, turint prieš akis ku, jog vien savomis jėgomis
žmogaus palinkimą priimti ne žmogus negali pasiekti tikro
susipratimus ir klaidas, jei jos tobulumo, kuris, be ko kita,
į rankas įduoda lengvesnio gy
reikalingas ir jo išganymui,
venimo pažadą. Paimkime, pa
būtent, jo gyvenimo įglaudivyzdžiui, tariamą vertybių per mui į Dievo gyvenimą, malo
kainojimą, kurį* įnešė nuosta
nės pagalba; žmogus turi kant
bi mechaninio greičio pažan riai lavintis gamtinėse ir ant
ga. Suviliotas jo užburiančio gamtinėse dorybėse, ir kai jis
patrauklumo, perkeldamas ju tampa laimėtojas, tada yra
desių greičio vertę j sritis, ku pasiekiamas krikščioniškas to
riose tobulumas pasiekiamas
bulumas.
ne greitais pasikeitimais, bet,
Daugelis norinčių suteikti
priešingai, vaisingumas pri
krikščionybei
gyvą ir moder
klauso nuo pastovumo ir išti
nią
išraišką,
daug
dėmesio krei
kimo prisirišimo prie tradici
pia
į
išorinius
bei
juridinius
jų, “apkvaitusių greičių žmo
gus” gyvenime pasidaro kaip Bažnyčios pakeitimus, kaip
vėjo siūbuojama nendrė, ne sakoma į “struktūrų” keitimą;
pajėgus sukurti nenykstančius dažnai tokia miglota reforma
kūrinius ir nesugebąs surasti tenori prisitaikyti vien laiko
atramą nė pat sau, nė kitiems. galvosenai bei papročiams.
Tačiau — pabrėžė Paulius
*
VI — neužtenka nukreipti žvil
Panašus nesusipratimas ky gsnį vien į tokią išorinę re
la, iš savyje nuostabaus, jus
formą.
lių pajėgumo padidinimo. Nuo
Apgaulinga būtų kurti Baž
stabūs modernieji tyrinėjimo nyčią, atsižadant jos garbin
įrankiai juslėms suteikia galią gų tradicijų ir vien pagal abe
beveik kieviename visatos kam jotinas struktūras; tarsi lyg
pelyje pamatyti, išgirsti bei iš būtų leidžiama nutolti nuo
matuoti visa tai,,kas yra, kas Bažnyčios, kokia ji yra, kurios
juda ir kas keičiasi. Patenkin pagrindiniai principai yra nu
tas taip labai išaugusia galia statyti paties Kristaus.
ir juslių veikimo 'beveik visiš
Popiežius Paulius VI primyg
kai pavergtas, šis “visa ma
tąs” žmogus, visai to nepaste tinai ragino tikinčiuosius pir
bėdamas, susilpnina savo dva miausia siekti vidinės refor
sinių galių pajėgumą įžvelgti mos ir savęs tobulinimo, klau
į daiktų vidų, jų esmę, tai taip sant Šv. Dvasios balso. Šiam
susilpnina proto pajėgumą, kad reikalui įvyksta ir Eucharisti
tampa vis mažiau tinkamas nis kongresas Bogotoje, Ko
subrandinti proto pajėgumą, lumbijoje, rugpiūčio 18-25 d.
K. Br.
kad tampa vis mažiau tinka
__ į Eucharistinį kongresą
Bogotoje atskrido popiežiaus
Pauliaus VI biografas J. Guit.
ton, buvęs antrojo Vatikano
visuotinio Bažnyčios susirinki
mo auditorius.
J. Guitton yra autorius žino
mos knygos: “Pasikalbėjimas
su popiežium PauliumVI”.. Tos

mas Šv. Tėvo Pauliaus VI as
menybę, apie jį knygoje yra pa
teikęs
įdomių jo asmenybės
smulkmenų, kurių jokia spau
da dar nebuvo paskelbusi.

— Italijos pramonės ir pre

Šių metų liepos 25 dieną pa
vo laikomi prieš gamtos dėsnius.
J. VENCKUS, SJ.
sirodė popiežiaus Pauliaus VIKūdikis buvo pirmasis ir svar
ojo enciklika — “Humanae Vi
biausias moterystės tikslas. Nau
tae” (Žmogaus gyvybės). Pra
joje enciklikoje nevartotas argu
ėjusiame gruodžio mėnesyje jau toti piliules kokius šešis mėnesius mentas, paimtas iš Gen. 38:9.
buvo paruoštas jos juodraštis, ku prieš tai, kada vedusieji numato apie Onano bausmę. Moterystė
ris vėliau buvo taisomas. Encik turėti kitą šeimos prieauglį.
turi dvejopą tikslą: meilė ir kū
lika turėjo būti paskelbta birže
dikių auginimas. Žmonės pagal
Popiežiaus enciklika
lio mėnesį. Kai kurie kardinolai,
De Chardin buvo pradėję ma
jų tarpe Belgijos kardinolas SueJi sukėlė didelį nusistebėjimą, nyti, kad meilė moterystėje yra
nens, Austrijos kardinolas Koe- didelį triukšmą, stačiai revoliu svarbesnis dalykas negu pats kū
nig, sužinoję turinį, labai popie ciją. Visus stebina, kad žymūs te dikis. Popiežius sako, kad meilė Lietuvių naimai Medelline, Kolumbijoje. Juose viešės' nevienas lietur
žių atkalbinėjo, kad neskelbtų ologai, kaip Kari Rahner, garsu ir kūdikis eina kartu ir neturi vis, nuvykęs į Tarptautinį Eucharistinį kongresą Bogotoje. Prieš na
tos enciklikos, kad dar palauktų. sis Bernard Haring, parašęs trijų vienas kito išskirti ir išstumti. Ne mus stovi kun. M. Tamošiūnas, salezietis; prof. dr. Alb. Liaugminas
Popiežius paklausęs atidėjo. Į tomų veikalą: “Dievo įstatymas” pabrėžta taip stipriai, kaip pir (dešinėje) ir Totoraitis.
Romą atėjo žinia, kad Vokieti
miau, kad kontraceptyvai yra
jos episkopatas ruošia kažin ko
prieš gamtos įstatymus, bet vis
kį viešą raštą apie gimimų kon
tik yra prieš gamtos tvarką.
lika taip pat nesutiko palikti vi
Trumpai suglaudus, paaiškėjo:
trolę: be to, popiežius sužinojo,
Enciklika laikosi tradicinės sto so gimimų reguliavimo gydyto L Kad popiežius Paulius VI, kal
kad ir kiti vyskupai pasaulyje
ikų filosofijos, kad reikia gyven jams. Jeigu jau kontraceptyvų bėdamas Bažnyčios vardu, nors
daugiau ar mažiau viešai ar koti pagal gamtą ir šaltą protą. klausimas yra gamtos klausimas, ir ne “ex cathedra”, pasakė, jog
fidencialiai davinėjo instrukcijas
Kaip mes žinome, kas yra pagal atrodytų, kad gydytojai yra la šeimos atskirai ir valstybės gali
kunigams, kaip elgtis su žmonė
gamtą? Imkime pavyzdį. Ausis biausiai kompetentingi spręsti, reguliuoti savo prieauglį, bet sa
mis, kurie vartoja kontraceptyyra klausyti, girdėti. Norėti nau kas yra prieš gamtą, kas ne, kas vo autoritetu netvirtina tų kon
vus, ypatingai tas “stebuklingas”
doti klausą ar ausį kitam tikslui kenkia sveikatai, kas ne. Encik traceptyvų, kurie paprastai da
progesterono piliules, kurios at
būtų nesąmonė. Tokia pat logi lika, matyt, nemano, kad gydy bar yra vartojami, išskyrus rit
rodė labiausiai priimtinos. Yra
ka ima ir žmogaus reprodukcijos tojai norės ir turės laiko apeliuo mą. Tegul medikai ieško geres
kontraceptyvai, kurie sunaikina
sistemą — yra skirta dauginimui ti į žmogaus dvasines jėgas, į nių būdų. Jeigu Bažnyčia ras
apvaisintą kiaušinėlį. Pagal filo
si. Gyvuliai paprastai taip ir da aukštesnius motyvus. Jie darys juos tinkamus, tada “Humanae
sofų ir teologų nuomonę, siela
ro. Paliečiame pačią svarbiausią “short euts”.
Vitae” enciklika pasidarys kito
yra sutverta, kada apsivaisina
vietą: kas yra moterystėje biolo
kios reikšmės.
kiaušinėlis, nes kitokį tinkamą
gija, gamta pagal stoikus? Moder Politinės enciklikos implikacijos
2. Šventas Tėvas pasiskubino
momentą sunku yra įsivaizduoti.
niškam žmogui moterystė yra jo
su enciklika, nes nenorėjo kad
Tiems, kurie yra teologiškai iš
Beveik visur valstybės praveda episkopatai išeitų su savo nuos
nepaprastai gili žmogiškos egzis
lavinti, kiekvienas kontraceptyįstatymus,
kurie turi -reguliuoti tatais. Enciklika nori vienodu
tencijos
išraiška,
daug
daugiau
Šventasis Tėvas Paulius VI
vas, kuris sunaikina apvaisintą
negu biologija. Enciklika irgi ne demografiškus klausimus, visos mą Bažnyčioje.
kiaušinėlį, jau nebėra grynas
pasitenkina vien biologija, ieško vyriausybės turi rūpestį, kaip iš
3. Popiežius žino, kad kai ku
kontraceptyvas, bet jau “aborti- išverstą į devynias kalbas, ir kiti meilės, bet ta meilė neturi būti maitins savo besidauginančius rios vyriausybės visokiais būdais
faciens”. Prie jų priklauso viso pasisakė prieš encikliką. Visi pri prieš biologiją, nes manoma, kad žmones, kaip sustabdys tautos verčia savo piliečius praktikuoti
kios kilpos ir pan. Piliulė, natū leidžia, kad popiežius nepanau gamta ankščiau ar vėliau atker prieauglį. Visos vyriausybės pro gimimų reguliavimą, pvz. Indijo
ralus gamtos hormonas, vadina dojo neklaidingumo prerogaty šija, jeigu ką darai prieš jos dės paguoja vienokias ar kitokias kli je yra patariama, kad vyras, ku
mas progesteronas, sutrukdo ovu vos, bet visgi pats popiežius są nius. Enciklikai biologiški dės nikas, kur žmonės, ypatingai mo ris jau turi savo šeimoje 2-3 vailiaciją, nepasigamina subrendu moningai pabrėžia, kad jis kalba niai yra Dievo valios išraiška. Ti teris, gali gauti pamokymų, net | kus, leistųsi sau padaryti tam tik
sio kiaušinėlio, todėl nebus nėš Bažnyčios vardu.
krumoje enciklikos pozicija yra priemonių veltui, kaip išvengti rą lengvą operaciją, kad neturėtų
Kas pažįsta popiežių, sako, kad daug saugesnė, nors ir sunkiau šeimos prieauglio. Įdomu, kad
tumo, nors vyriškų elementų bus
daugiau vaikų. Tokiam vyriausy
perteklius aplinkui. Tiesa, Mon jis niekados nebuvo gimimų kon- ( įvykdoma, ir daug tikresnė. Jei kaip tik katalikiški kraštai, kaip bė prižada tam tikras privilegi
realyje visiškai neseniai pastebė trolės su dabartiniais kontracep- gu kas enciklika nenorės sekti, Italija, Pietų Amerikos valstybės jas. Jeigu gi toks atsisako ir pas
jo, kad ir piliulė gali neigiamai tyvais šalininku. Jau kalbėdamas už pasekmes pats turės atsakyti.
daugiausia yra susirūpinusios su kui turi daug vaikų, atsako rei
atsiliepti į gimstančius vaikus, Jungtinėse Tautose, jis pasakė,
mažinti “population explosion”. kale pagalbą. Popiežius bijo, kad
Popiežius Paulius VI leidžia
todėl gydytojai jau pradėjo pa kad “prie Dievo stalo dar yra
Kyla klausimas, kaip jos tai pa tokia “birth control” nebūtų pa
vadinamą
“ritmą”. Jis net pasiū
tarti savo pacientams nustoti var daug vietos”. Popiežius yra ita
darys, nesueidamos į konfliktą daryta privaloma, kad jai net ir
las. Apskritai pastebėta, kad ita lo, jog medikai ir gamtininkai su popiežiaus Pauliaus VI-jo en
katalikai turėtų pasiduoti. Da
lai nemėgsta kontraceptyvų. Jų darytų gilesnes studijas, kad tą i ciklika “Humanae Vitae”. Kaip
bar, esant šitai enciklikai, kiekvie
šeimos yra gausios. Kadangi tau metodą, reikalui esant, būtų ga katalikiškos partijos parlamente,
nam
parlamentui būtų sunku
ta yra gabi, paprastai italai ne lima tinkamiaus panaudoti.
sakykime ir tokioje pačioje Ita pravesti priverstiną kontracepty
turi sunkumų emigruoti. Jie leng
lijoje, turės elgtis, kur socialistiš- vų vartojimą.
Enciklikos padariniai
vai emigravo į JAV. Sakoma, jog
kos partijos įstatymu įvedė gimi
Popiežius Paulius VI savo enitalų yra daugiau Nevv Yorke,
Kyla klausimas, kokias pasek mų kontrolę.
ciklokoje
vadovavosi, kaip jis
negu Romoje. Labai daug ita mes turės enciklika. Pirmiausia,
pats
sako,
viena mintimi —
lų emigravo į Pietų Ameriką, da kokios bus pasekmės pastoracijo
Ekumeniškos implikacijos
“
responsible
prudence”:
daly
bar daug emigruoja į Australi je. Iki šiol lengva buvo pasakyti:
kams
esant
taip,
kaip
jie
yra
da
klausyk savo sąžinės. Kiekvieno
Enciklika pataikė kaip tik tuo
ja
bar,
jis
tikrai
įsitikinęs,
kad
ne
sąžinė yra terra incognita. Palik laiku, kada Upsaloje (Švedijoje)
Koks skirtumas tarp enciklikų
gali
atsisakyti
nuo
dviejų
tūks

ti tokį svarbų dalyką, kuris yra vyko Pasaulio Bažnyčių tarybos
“Casti Connubii” ir
tančių
metų
Bažnyčios
tradici

sujungtas su pagundomis ir gi konferencija, kur katalikai uoliai
“Humanae Vitae”?
liais sentimentais, yra tas pats, dalyvavo ir įėjo į komisijas. En jos.
Enciklika “Casti Connubii” ką palikti ėriuką vilko nuožiū ciklika ir pataikė, kada Lambeyra daug griežtesnė ir vis dėlto, rai ar vilko didžiaširdiškumui, the (Londone, Anglijoje) vyko
__ Didelį dėmesį sukėlė at
Kun. Nikodemas Haidukas, sale kada ji pasirodė 1930 metais, ne padarytų žmogų teisėju savo pa anglikonų vyskupų konferencija
zietis, daug padėjęs įsikurti lietu atsirado pasipriešinimo. Visi ją ties byloje, tuo tarpu kad teisė kuri susirenka kas 10 metų. Vi vykę pirmieji asmenys iš toli
viams Kolumbijoje, o dabar pa priėmė ir vykdė kaip įstengė. Ku sako “nemo judex in propria siems buvo proga įvertinti encik mos Japonijos — 4 vienuolės
gelbsti lietuviams, atvykstantiems nigams buvo įsakyta būti griež causa”, (niekas negali būti teisė liką. Visi buvo nuomonės, kad ir trys jaunuolės, kurios kilme
į Tarptautinį Eucharistinį kongre tiems, ir kas nesitaiso, net išri
ju savo byloj), todėl enciklika katalikų Bažnyčia pasidarė toli yra iš Kolumbijos, bet gimu
są Bogotoje.
šimą atsakyti. Kontraceptyvai bu nori pati nustatyti gaires. Encik mesnė, kad ji išsiskyrė.
sios Japonijoje.

KAUNIEČIO CHORISTO
ATSIMINIMAI
PR. NENORTA
2

2. Katedroje — votiva 9 vai. rytą. Čia per Mišias
choras giedodavo atitinkamas giesmes, suplikacijas, o
po Mišių dar vieną kitą giesmę. Suplikacijas traukda
vo kunigas, o atsakinėdavo choras. Katedros kunigų
tarpe būdavo ir nebalsingų arba, kaip kan. M. Vaitkus
išsireiškia, neturinčių geros dūdos giedotojų. Zitiečių
chorvedys tokiu atveju gaudavo iš choristų parinkti ge
resnį tenorą silpnabalsiui kunigui pavaduoti — už jį
prie altoriaus atgiedoti suplikacijas.
Taip pat lietuviams dar buvo skirtos pamaldos ir
Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje. Kiek atsimenu,
jos vykdavo tik gavėnios sekmadieniais: antrą valandą
po piet vaikščiodavo Kryžiaus kelius, po pertraukėlės
eidavo mišparai, paskui — “Graudūs verksmai”, sako
mas pamokslas, procesija ir relikvijų bučiavimas. Čia cho
rui tekdavo ištisą laiką talkininkauti. Pamaldos prasidė
davo antrą valandą po piet ir baigdavosi apie šeštą.
Ši bažnyčia buvo vienintelė Kaune, kur lietuviai turėjo
savas velykines Kristaus iš numirusių prisikėlimo ap
eigas.
Nors daug jau laiko praėjo, Nemunu ir Nerimi
daug vandens nutekėjo, bet tos senutės istorinės bažny
čios, kuri komunistinio ruso okupanto išniekinta ir da
bar tebestovi tų dviejų upių santakoje, negali pamirš
ti nė vienas, kuriam teko dalyvauti tose pamaldose. Ne
skaitant Kauno senamiesčio lietuvių, į jas plūsdavo Marvelės. Aleksoto, Vilijampolės, Žaliakalnio, net Karmeli

malda į Aukščiausiąjį gimtąja kalba, aiškiau sakant ranu ir vieną altą.
Iš kauniečių Naruševičių šeimos į zitiečių cho
lietuviškasis žodis, kurį čia, niekeno nevaržomi, gir
dėdavo kunigą pamokslą sakant, diakoną Kryžiaus ke rą iš karto įstojo trys broliai, kurių du buvo staliai, o
lių maldas skaitant ir chorą giedant. Nepamirštini turi trečiasis jaunylis — keturklasės mokyklos mokinys. Pa
ningi ir aiškia kalba sakytieji kun. P. Januševičiaus starasis ir mane prikalbino jungtis į šį chorą. Visi
pamokslai. Jis tuomet garsėjo kaip seminarijos prokura jie buvo dideli lietuviai patriotai, bet kairiųjų pažiū
rų. Iš jų jauniausias buvo visiškas bedievis. Paklausti,
torius ir lietuvių kalbos mokytojas.
kodėl
jie stojo į bažnytinį chorą, atsakydavo, jog vien
1913 m. kun. J. Jarašūną iš Kauno iškėlė į Lapes,
dėl
to,
kad šis choras gieda lietuviškai. Prasidėjus pir
o jo vieton į Kauno katedrą paskyrė jauną, darbštų
mam
pasauliniam
karui, jie pasitraukė į Rusiją ir į Lie
kun. Žukauską, kuriam teko ir zitiečių dr-jos kapeliono
tuvą
daugiau
nebegrįžo.
pareigos. Kadangi buvo muzikalus, jis perėmė iš K. Ku
Uoliausiu šio choro dalyviu iš vyrų tarpo reikėtų
rausko ir zitiečių choro vadovavimą. Deja, neilgai jis
turėjo laimės išbūti šiose pareigose, nes jį peranksti pa laikyti žaliakalnietį J. Kevalą. Pats pirmasis jis įstojo į
laužė negailestingoji mirtis: susirgo užkrečiama liga, chorą, stropiai lankydavo repeticijas ir bažnyčią. Susi
rodos, šiltine ir baigė savo dienas. Mūsų chorui vado pažino su viena jaunute choriste — zitiete, pamilo ją
ir vedė. Savo pirmąją dukrą pakrikštijo Zitos vardu.
vauti vėl atkviestas K. Kurauskas.
Kas gi beliko iki šiolei? Iš anuometinio choro da
Zitiečių choro vyrų balsų daugumą sudarė Aleksoto
lyvių
tremties kelionėje teko susitikti tik vieną aleksopatriotiškai nusiteikęs jaunimas ir keletas vyresnio am
tiškį
—
M. Kalvaitį. Dabar jis jau pensininkas — in
žiaus asmenų, būtent J. Jaščemskis, S. Ivanauskas, J.
validas
ir
su žmona Kaze gyvena Clevelande nuosava
Šiugžda, J. Sodnaitis, St. Sodnaitis, St. Milčius, M. Kal
me
namelyje.
O anais laikais jis gerai grojo armonika
vaitis, J. Pacevičius, A. Pračkaila, A. Rasimas, J. Mašiir
dažnai
dalyvaudavo
lietuviškuose vaidinimuose kaip
nauskas ir šių atsiminimų rašytojas. Nuolatinio tilto,
garsus
kaimo
muzikantas.
jungiančio per Nemuną Aleksotą su Kauno senamiesčiu
Pirmam pasauliniam karui įsiliepsnojus ir vokie
tuomet nebuvo. Per vasarą susisiekti galėjai plaukian
čiams
artėjant prie Kauno, nemaža čiabuvių pasitraukė
čiuoju tiltu, o žiemą storai užšalusiu ledu. Rudenį ir pa
į
Rusijos
gilumą. Tatai palietė ir zitiečių chorą, ypač pa
vasarį, kada šiomis susisiekimo priemonėmis negalėjai
naudotis, eidavo į pagalbą valtys ir mažas garlaivėlis. sišalinus K. Kurauskui. Choras, nors likęs be chorvedžio
Bet žiemai prasidedant ir ankstyvą pavasarį, kada u- ir gerokai sumažėjęs, vis dėlto tęsė savo įsipareigojimus.
pės vaga eidavo tirštas ižas, susisiekimas visai nutrūk Kada ir J. Naujalis paliko Kauną, katedros vargoninin
ko pareigos atiteko vienam jo buvusiam mokiniui, jau
davo. Tuomet ir chorui tekdavo paatostogauti.
nam
vargonininkui, kurio pavardės nebeprisimenu. J.
Iš Kaune gyvenusios Girnių šeimos chorui priklau
Naujaliui
sugrįžus, jis pasiliko jo padėjėju, taip pat ėsė net keturi nariai: tėvas, motina ir dvi dukros. Visi
mėsi
ir
zitiečių
chorui vadovauti. Tai būta darbštaus
puikūs choristai, pradžioje namie kalbėję lenkiškai,
vargonininko,
kurio
rankose choras sustiprėjo ir sulaukė
nors neblogai mokėdami ir lietuviškai, ilgainiui visai suužtekančios
Lietuvos
laisvės.
lietuvėjo. Nepriklausomoje Lietuvoje operos chorui ši

kybos ministeris ir visa eilė ki
tų aukštų italų asmenybių at
vyko į Eucharistinį kongresą
tų ir Šančių lietuviai. Kas juos čia taip traukdavo? Ogi šeima iš karto davė net tris geras dainininkes: du sop
knygos autorius* gerai pažinda Bogotoje, Kolumbijoje.

,(Bus daugiau),

DRAUGAS, Sežtagiems, 1C6S ra. ruepft&fo 1? <L

■...... ..
WĮH
—
BW RANTĖS — MOTERYS

HELP VVANTED — VYRAI

GENERAL OFFICE

IMMEDIATE OPENINGS

Need permanent help for varied
office duties. Light typing and
steno helpful. Pleasant surroundings vvith eongenial staff. Good
sąlary

GENERAL
FACTORY

«•»Į

NORTHVVEST
FASTENEB COMPANY

M AI D S

♦ e **
PROGOS — OPPORTUNITIES

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

BUTAI

rinktiniams nuomininkams.
Nelaukit — uislreKlstmoklt dnboH
Aptarnauja pietvakarinę dalj 7 me;U3. Savininkai kreipkitės dėl patar
navimo nemokamai.
Best Agency. 2B25 W. 63. PR 8-6032

IŠNUOM. kambarys su visais pa
togumais.
Atskiras {ėjimas, air
eonditioning. RE 7-5168.___

Dirbančiam vyrui išnuom. miega
mas kambarys.
Galima naudotis
virtuve 7034 *>. Bell Ave,________
Išnuomojamas miegamas kamba
rys mažoj šeimoje. Marąuette Par
ke. Skambinti 778-5927
IEŠKO

NUOMOTI

IEŠKAU erdvių 4 kambarių su
2 miegamais butą arti susisiekimo
su miesto centru.
Skambinti 778-8620.
Vyresnio amžiaus dirbantis vyras
ieško 2-jų ar 3-jų kamb. ramaus
buto Bri&hton Parko apyl. Siūlyti
tel. VVA 5-2271 tarp 6 ir 8 vai. vak.

6600 S. Talman — Parduod. 2-jų
butų po 5 kamb. mūr. namas. 2
maš. garažas. Arti šv. Kryžiaus
GARBAGE DRUMS ligoninės, bažn. ir mokyki. Apžiū
WTTH COVERS AND HANDLES rėti galima tik susitarus tel.
737-6282
30 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113
D E M E S I O 1

immiiiiiiiiiiuiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimn
JEIGU JUMS REIKIA
HRA£IŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės j “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir pigiai.

HELP VVANTED — VYRAI

CHIEF OF STAFF
PHYSICAL THERAPIST
OCCUPATIONAL THERAPIST I
SPEECH THERAPIST
Positions available
pline, out-patient
ter, Salary open.
benefits. Wrlte or
Director.

in a multiple disci
rehabilitation cen
Excellent
fringe
phone: Executive

The Rehabilitation Center
Of Lorain County, Ine.

"DRAUGfl. S"

5380 Oberiin Ave., lx>rain, Oliio 44053

4545 W. 68rd Street,

Tel. (216) 282-6868
An Eąual opportunity employer

New Million $ Center for the
Critically III
Experieneeod ICU-CCU

NURSES
Top Salary.
Commensurate vvith
Experience
Opportunity to observe patient
indices vvith Computer operation
in University of Southern Cali
fornia Shock Treatment Center.

Phone 626-5034
CYLINDRICAL
GRINDER

Apply

INC.

TR1PLETT BOULEVARD
AKRON,
An Eąual Opportunity Employer

OHIO 44306

Reąuired by Children’s Aid Society of the
Dlstrlct of TUunder Bay
MRCHANICS
The Canadlan Lakehead is an interesting area vvith opportunity I
Heavy eąuipment mechanics vvith
for.outdoor rečreation summer and vvinter; a grovving University,
Diesel taperience.
excellent achools ąnd churches.
I EvceJlent pay and steady vvork,
BASIC SALARY — $94)00 for Supervlsor
Evcelleat fringe benefits.
and $9500 for Department Head
South East Area.
Salary recognition given for experience.
C AL L
Applicant mušt havė M.S.W. and experience in
CHILD and FAMILY VVELFARE field.

SECURE YOUR FUTURE*

MOLD DESIGNER

2

ELECTRONIC TECHNICIANS

1

MECHANICAL DRAFTSMAN
)■’ •

.

A chšnce to us© your head and
ingenuity. All deslgning vvill bė
class "A” high production Injectlon
plastic molds
’

Wi,t.h 3 or mote yea.ru ejcperlence in industry and desire to teach, ore
needed in one of ]owa'B expandtng voca.tiona.l-technica.1 schools. Appli
cant mušt be able to verlfy industrial eocperlence. College or post-high
Sch,ool training desirable but not necessary, ,
_

VV.

Contact

KYLE

WESTERN IOWA TECH

An Kąna.1 opportunity employer

Experienoed — Days

ELECTRO METAL PRODUCTS
8047 No. Montiecllo
SKOKIE, ILLINOIS

MARINE
ENGINEERS
U. S. Coaat
Guard
Liooase
.•■t •
v
i**:*

3rd Assistant

ENGINEER
Perinanent Position

STEAM RESEARCH VESSEL
Phone Collect —
PORT CAPTAIN ,

R & G SUDANE MFG PIV.
The Susąuehanna Corp.
7606 No. Clybourn
Sun Valiey, California 91862

(617) 548-1400
Woods Hole, Mus.
An Eąual opportunity employoT

GEN’L

FACTORY

HELP NEEDED
Make ap te $100 per xveek.
Clean
modern vvorking
eond-itUm*. AJuairtnum fabrication. Plenty nt overtime
avatlable. Hmall fast provvljųf eo.

For appointment contact
Mr. Dennis

272;SOJ5.

ALUMILINE CORPORATMM
ENPFRIENCED SOBER AND
REL1ABLK JANTPOR
An £2qual opportunity employej*
...... .
■ -»■■■- —a . n
i ,į
Mon.. Sat. and Sunday nights,
Tues. and Wed. day shift
Skelbkitės “Drauge”.
Mušt speak & vvrite English. See;
; *’
'iii;.
Remkite tuo« himierluB, kurie
Chnck Ruah, 215 E. Chicago Ave.
skelbiasi dienraštyje “Draugtf*.
ii

VVELL ESTABLISHED NORTHVVEST SUBURBAN MANUFAC
TURER THAT OFFERS EXCELLENT PAY, LIBERAL BENE
FITS ASD GOOD JOB SECURITY, IS NOW HIRING FOR THE
FOLLTVVING POSITIONS:

AND

— TOOL

DIE

MAKERS

— DRILL PRESS - SĖT

RI X O N

UP

EXCELLCNT OPENINGS FOR

ENGINEERS

CLOSERS

PROGRAMMERS

9100 WEST BELMONT AVENUE
FRANKLIN PARK, ILLINOIS

SYSTEM ANALYSTS
PERMANENT POSITIONS
TOP WAGES AND FRINGE BENEFITS

Dali 678-6510 — Ask for Ron Zimmerman

*

J

OPPORTUNITY !

OUTSTANDING

THE

McLEOD

o

RUSH RESUME IN CONFIDENCE TQ:
P. O. BOX 218

HELP VVANTED — VYKAI IR MOTERYS

VARNER AND ASSOCIATES

INFIRMARY

Excellent opportunity for young capable Physician serving 12,000
population. Liberal Personnel Policies. Good schools and rečreation
facilities nearby. — VVrite Administrator.
STANDISH COMMUNITY HOSPITAL
805 VV. Cedar St.. STANDISH, Mich.
Phone Area Code 317 — 846-7661

In Florence, South Caroltna, offers exeellent openings for
NURS.E ANESTHETISTS,
MEDICAL TECHNOLOGIST, A.S.C.P.
Salaries open — also
REGISTERED NURSES
All shifts. Good salaries plūs differentials paid. 330 bed hospital.
Apply in vvriting to

HELP VVANTED — MOTERYS

Director of Nurses or Administrator

GENERAL PRACTITIONERS

VVrtte, Call Or Wirc
(213 ) 767-4726

An Eąual opportunity employer .

222 S. FLOVD BLVD- SIOUX CITY, IOWA — Tel. (7121262-2767

REGISTERED NURSES NEEDED
39 bed hospital expanding to 88 beda. Thts is an opportunity
for Registered Nurses to insure your Medical future, enjoy top
pay and excellent fringe benefits.

FROM 9 TO 5 MONDAY
THRU SATURDAY

PORT ARTHUR, Ontario, Canada

P. O. Box 27

. *.«

LAS CRUCE8, NEVV MENICO 88001

DIE

DESIGNER

Experienced in Progressive design for multi-plant automotive paris
manufacturing company. Presses up to 400 ton, gage to 200.
Permanent position, exncllent fringe benefits. Plant location suburban Akron Canton area.
METAL STAMPING DIVISION

CHIEF MEDICAL TECHNOLOGIST

Martynas Jankus
Mažosios Lietuvos Patriarchas Pa
rašė Pranys Alšėnas. Daug nuo
traukų, dydis 6x9 colius. 394 pusi
Kaina $3.00, popieriaus viršeliais,
kietais — $4.00.
Gaunama Drauge, 4546 VV. 63rd
St., Chicago, Illinois 60629.
Arba pas leidėją —
J. J. Bachuuas, Tabar Farm
Sodus, Michigąn 49126

ASCP Registered vvith preference to Masters degree.
Fully accredited 425 bed hospital. Full time pathologist and a school of
medical technology. Lateat mechanlzed eąuipment in modern air
conditioned facilities. Supervise personnel and eo-ordinate education
program. Excellent. fringe benefits including siek leave and In
surance program. 40 hours per week vvith no night calls. Fine com
munity of 80,000. Just an hour drive from metropolitan Kansas
City. Salary commensurate vvith experience.

REGISTERED NURSES
Openings Available On All Shifts.
APPLY:

Shift Differentials.

VVARREN S. HINTON, ADMINISTRATOR

METHODIST HOSPITAL ( MEDICAL CENTER
St. Josepli, MiiMuri 84S01

A/-------

*•

W/VBAKH
MEMORIAL HOSPITAL
Deeatur, Illinois 62526

Tel. - RE 1-9213

VV'rite or Call: MR. J. II. DAWSON, Local Director
Phone: (807) 344-9124

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

♦

BONELL MFG. (Y1MPANY
18621 So. Halsted, Riverdale, IU.
468-9133
—
849-1770

SUPERVISORS AND DEPARTMENT HEAD

1

Fxcellent Opportunity
Imraediate Ojiening
'• . iųT *'-

SHIPPING CLERK

V/MTEO
Experienced man capable of making ovvn set-ups on Iarge O. D.
and I.D. vvork.

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

iimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'

DON’T sėt bis
world on fire

or

Chicago & iVVestern suburbs.

Challenging Career In Nevv Agency vvith Opportunity
to Develop Program

Apply Pereonnel Dep’t.
1822 No. Vermont Ave.,
Los Angeles, California 90027
TEL. j— (218) 662-9161

Perskaitę “Draugą”, duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

s E C II R 1 T Y

ASCP OR MT
Good salary, fringe benefita
Pleasant vvorking conditions.
Permanent positlona Apply:
Administrator •

HOLLYWOOD

PRESBYTERIAN
HOSPITAL

A n UąiiRl oppnrtiitiiiy empirtyer

FRĘIGHT EXPERIENCE
HELPFUL.

POWER PAK, INC.

FOR PART TIME VVORK

Steady ėmployment. Paid holidays
desiring to learn plnting or skilled Paid vacations Health and life In
galvano-technicians
surance.
Excellent opportunity.
We vvill train.
HARVEY PLATINO (H MFO CO. 1336 8. Kilbourn Ave., Chicago, lit.
Phone 762-7600 — Ext 341
14445 S. Lincoln Ave.
Apply betvveen 8;30 A M 4 P.M.
Dlrmor, Bl.
Tet. — 888-8827

MECHANICS

AKRON - CHICAGO,

M 0 T N E R S

(FLATER)

ORDER PICKERS
STOCKMEN
PAINT FILLENS
AND PACKERS

Laboratory Technidan

VVrite

1016

Galvanoplastic

VVRAI

G U A R D S

Chicago, IU. 60629
Tel. LU 5-9500

Platinkite '‘Draugę”.

5707 NORTHVVEST HWY.

Desiring to earn extra money
LEONAS REAL ESTATE
vvhile their children attend school
I.NCUHI. TAX — NlUAKiAiAl —■ during the day, to do general Of
IMIORAi’UA
2735 W. 71st St TeL 925-G015 fice work. Typing helpful. Hours
arranged tp -ybur cųnvenience.
4425 S. Washtennw — 2 butai po
NORTH WEST
4 kamb. Modern. vonios. $37,500.
247-1184 arba AV 3 0223
FASTENER C0.
6343 Gross Point
NILES
Parduodamas 6 kamb. modemiš
Mr. P. Los — 647-0177
kas mūr. bungalovv Sv. Juozapo
parap. rajone. Karštu vand. gazu
FOOD PACKERS
apšild. 4 kamb. med. namas už
PERMANENT
pakaly. Kreiptis visą dieną sek
mad. — 523-2257.
Full or Part Time. Age no Barrier.
Light packaging,, no experience
Atdaras apžiūrėjimui sekmad
necessary — vvill train. Uniforms’
nuo 1 iki 5 vai.
furnished. Plant relocation to
2404 S. 57th Court
Rosemont area shortly, but presently located in Stickney, III.
Cicero
6 kamb. mūr. namas. Moderniš Call for Information or intervievv
kas. švarus.
749-4495
Pensininkas parduoda gerą mūrą. CELESTE IT.AL1AN FOODS, INC.
3 butai po 5 kamb. ir pelninga 6603 Perahiag Rd.
Stickney, 111.
moderniška taverna. Sutinka mai
nyti į mažesnę nuosavybę.
NURSING
LA 3-7364 ‘

PARDAVIMUI

BORG-WARNER CORP.
1820 MeKinley Avenue
Chicago Heights, Illinois 60411
A n Eąual opportunity employer
■»
!$■ , ■ ------------ - ■ ■
-

STEADY W O R K
TRUCK — TRAILER — TRACTOR
* EXPERIENCE NECESSARY
* UNION VVAGES AND BENEFITS

VVOMEN
GENERAL ASSEMBLY
5 Vi kamb. 11 m. mūr. bungalaw,
prie 73 ir RockwelL
Kilimai, gazo
FOR LIGHT MANUFACTURING.
šild, alum. langai $22.900.
3 but. 2 aukšt. didelis
mūr. na
srr DOWN VVORK.
mas prie 63 ir Kedzie 40 p. skly
APPLY
IN PERSON.
pas. 2-auto mūr garaž. $35.900 ar
ba pasiūlymas.
BfcTVVEEN
t ii aukšt. 20 m. Svarus mūr. na
8:30 A.M AND 4:00 P.M.
mas 5—4 kamb. prie 71 ir Saora-

FOR

HEI.P RANTEI,

HELP VVANTED — VYRAI

INN O’HARE

REAL ESTATE

12 butu mūr. prie 67-tos ir Rockwell, $13,500 metiniu pajamų. Kain*
$78,500. {mokėjas $16,600 mviuinkas
duos paskolų.
Naujas de luxe 2 aukštų mūr.
Marąuette pke 7 kamb. butas savi
ninkai lr 4 nuomos skolai mokėti.
$74,500.

BRUMMER SEAL DIVISION

7455 S. 76TH AVE
BRTDGEVIEVV. ILLINOIS

An Eąual opportunity ’employer

Parduodamas arba Išnuomojamas
restoranas. 50 sėd. viet. $80,000
met. pajamų (gross income). Ge
ra proga pradėti arba tęsti biznį.
Pardavėjas išmokys vesti tą res
toraną. 141 Fisherman’s VVharf,
Redondo Beach, California 90277. mento. 40 p. sklypas. Taksai $350.00.
3-auto garaž. $29.600.
(Lps Angeles).

HELPERS

TOP VVAGES — EXCELLENT
COMPANY BENEFITS

GRAYLAN, INC.

3939 N. Mannheim Road
Schlller Park, Illinois
Tel. 678-4800

“help *wAnfed*^Tvyra7 “

TOOL & DIE
MAKERS

Free hospitalization for employees
& dependents. Free life insurance.
Apply in person.

Uniforms Furnished

Duktė ir tėvas Vietnamo kare. Saigone netikėtai susitiko pik Daniel
Senungel ir jo duktė Carliste iš Pa., kuri dirba vienoje karinėje ištai
goje mašininke.

W A N T ED

INTERVJEVVING
FOR 1ST AND 2ND SHIFTS

Full And Part Time
RAMADA

HELP VVANTED — VYRAI

Men, at least 20 years of age to
vvork in Chemical plant. Familiar
vvith eolors & pigmentą

6343 Grosą Point, Nlles, Illinois

Mr. P. Lo*. Tel. 6474)177

CLASSIFIED GUIDE

ENPER1ENCED

11

"

==:

PSYCHIATRISTS (2) $24,000 per year
PSYCNOLOGISTS (2) $660 to $1334 mo.
PSYCHIATRIC SOCIAL W0RKER (I)
$608 mo. to $1178 mo.
PSYCHIATRIC NURSES AND
PUBLIC HEALTH NURSES

MONARCH RUBBER COMPANY
HARTVn.UE, OHIO 44632
.

AC 216-877-9311

"An Kąuol Opportunity Hmployer"

MACHINISTS OR SET-UP
MEN NEEDED

New program designed to deliver Services to a Iarge rural
area. Excellent opportunity for industrious and Creative professionals. Good fringe benefits — excellent living conditions.

In high volume ultra-modern machine shop, experienced on Iarge
and Omall mills or drilling and tapping experienee necessary.

VVrite or Call (406) 365-3124 or 454-2171

SEE — FORREST SCHAEFER

EASTERN

MONTANA

MENTAL HEALTH

BOARD

BOX 38 — G LENDI VU, MONTANA 39330
‘^te^===^===s»===========!^,

AUTOMATED MFG. INDUSTRIES

8060 West 47th Street, Lyons, Illinois
PHONE — 442-7921

■- ;

1-staTe

real

NAMŲ PIRKtMAS _
PARDAVIMAS - VALIUM
Butų nuomavimas —
r*

Notarinius _ Vertiniai
Apdraudę Agentu,,,

realty

4

« A C K V I ( , Ii >
6455 S Kedzie Ave.
PR 8-2?:tjt
T Mamh. t)iinxBl<iw, centrai. g,.zn
AIHiyinnH, 3(1 p. sklypas 57 |, Muplė
•} hutai ir krautuvės pamilta i:iri.
pajamų per mJn. bi |r Kerizh3 miegamąja mūr, bnnirnh,„
.
metu- Brighton p-ke.

SIMAITIS REALTY
2787 W. 43 St.

___ CL 4-2300

PIRKITE KAI PIGU!
Didelis gražus R kamb.,
io metu
mūras. 2 auto. garažas, alumin.
lrPnR+as
rūsys. arti Pulaski.
$25,950.

R E AL

K S>f A » R
i-a-eA

t 41 INSURANCE AGENCY
AND REALTY
A. ,.A,lftAm.\
... .
i.Hft s„ A.hlM, Av*.. LA SAI?*,3
(Currency Exchange patalpose)
Sąžiningas patarnavitnaa —
tvarkinga.? teisingo* y greita*
aieroavinius Visais Reni Bstatr
lArfieu*

Be to

veikia Notariatas

,r liudijami vertimai
a
pilietybės dokuidehiai.
■i frusiBie Tas ir atliekam)
-laciMivauat
»&$
«. ųį
■ai»iii,

tvarpildbkitoki
fB

aimkus real estate

NOTARY PUBLIC
a M n pi r w»nd Av.. CL 4-746# Lietuvių pasirodymas Miami Beach, Floridoje. Iš k. j d.: Vida Jazbutytė, Jack Burgeas - Burzgys (Tautinių grupių pirm), dr. Nemira
71 ir Talman. Mar. 4 kamb, lr 2 Grigaliūnaitė, mokyt. Ona Kaulakienė ir Irena Stongvilaitė.

» '.m»

VAINA

2458 W.

69th St.. RE 7-7200

Sav. parduoda 2-jų butų po 6 kb.
mūr. arti 64 ir . Artesian. Dideli
kamb. Plytelių virtuvė ir vonia.
Gazu karštu vand. ajpšild., 2 maš.
garažas. Alumin. langai, šaldyt.,
pečiai ir kt. priedai. $32,000 ar pasiūlymas. PB 6-2723.________

Apyl. 63 ir Central parduodamas
6 kamb. mūr. namas. Plytelių
virtuvė, 3 mieg., valgomasis arba
ketvirtas mieg. k. 2 plytelių vo
nios. 10 rūbinių, pilnas rūsys.' Ga
zu apšild Didelis kiemas, patio ir
atskiras sandėliukas.
Savininkas.
Susitarimui skambinti PO 7-4180.
Pard. 2 butų po 5 kamb. ir vieno
buto — 4 kamb. pastogėje, med.
namas Brighton pk. 2 auto garaž.
Apšild. veranda. Apie $20.000. Tuoj
galima užimti. Tel. LA 8-2346.

REALTY

LIETUVIŲ

MIAMI’JE

A1STOVAVIMAS

kalbėjus maldą, sekė keli pa
sveikinimai. .Tų tarpe Britų Golembijos tautinių grujių pirmi
ninkės ir latvių attsovo. Ganados L. B. pirmininkas pasakė
ngtsnj žodj lietuvybės išlaikynio ir santykių su IJetuva te
ma.
“ 1
Stasio Baro solo koncertas,
akompanuojant prof. A. Kučiūnui, skambėjo taip gražiai, kad
visur būtų buvęs įspūdingas, o
Vancouverio lietuviams tai buvo tikra šventė. Baigus programoje pažymėtus dalykus, da
lyviai plojimais iššaukė abu
menininkus į sceną ir visi su
stoję tol plojo, kol juodu suti
ko padainuoti dar nors vieną
dainą. Ypatingai lietuviškų.kū
rinių rinkinys buvo tiek tinkąs
progai, kad ne retas nusibrau
kė ašaras.
Labai gražiai pasirodė net 8
poros Vancouverio jaunų šokė
jų vadovaujamų ponių Katilie
nės ir Šmitienės. Netrumpą jų
šokių programą tarpais paįvai
rino ir šokėjams davė atsikvėpti
Šmitienė iš Edmontono solo dai
nomis. Atskirai pasirodė ketver
tukas jaunų šokėjų iš Los An
geles Razutienės vadovaujamos
grupės.

orge Romney, kuris
papasa
kojo, kaip jaunas, estas atsilan
Kongresmanas Dervvinskj ve- kė į jo namus ir 'prašė, kad pa
dė programą įr pirmiausiai pa-,gelbėtų.išlaisvintiį^altijos krašŠaukė lietuvių atstovių grupę., tus iš žiauriausios vergijos. NaTauti&kais rūbais pasipuošusios j tional chairman Bay Elios paturi
Mūrinis 14 metų bungalovv, 3 mieg lietuvės, pasirodžiusios estrado- įviškė, kad respublikom ai
Marąuette pke. Geras. Nebrangus. je, buvo publikos sutiktos karš- geriausią progą Šiemet laimėti
PR 8-6916.
tais plojimais. Reprezentacinę prezidentinius rinkimus.

Worth, Il|. 5y2 kamb “ranch” na
mas, visas “face brick”, prijung
tas garažas. 3 mieg. k., kilimai.
Naujai dekoruota. Krosnis, šal
dytuvas, skalbiamoji. Sklypas 75 x
153 p.
448-5028

Mūrinis — 2 gražūs butai. Namas
14 metų. Gražios vonios. Kabinetų
virtuvės. Marąuette pke. 778-6916.

DKAUGAS. šeštadieni*, 1968 m. rugpjūčio 17 d.

NEI DARŽO NEBEGAI.I GAUTI
Nepriklausoma Lietuva buvo sa
varankiškų ūkininkų kraštna, o
dabar kai kurie net mažo daržo
sau naudoti negauna. Štai ką rašo
okupantų kontrolėje leidžiamos
“Tiesos”Nr. 157 (liepos 7d.):
“Tverečiaus kolūkio elektrikas
Antanas Maeedillskas
neturėjo
kur gyventi. Priėmė jj su šeima
Cepeliškių kaimo pensininkės se
nutės E. Kndnbaitė ir J. Bajoriūnaitė. Kolūkio valdyba tenai pasky
rė sklypą A. Macedulsko šeimai.
O šiemet nei iš šio, nei iš to at
skiro sklypo Maeedulskui nedavė.
— Gyveni viename name su Ku
dabaite ir Bajoriūnaite, taigi, mes
jūsų šeimas sujungiame, — pa
reiškė jam Tverečiaus apylinkės
Taryboje.
— Viena šeima — Vienas jumš
ir sklypas, — nutarė kolūkio valdy
ba.
žmogus kreipėsi j kolūkio val
dybą, apylinkės Tarybą, paaiški
no, kad jo šeima su senutėmis net
ne gitninės. Nieko nepadėjo. Tada
parašė Ignalinos rajono gamybinie žemės ūkio valdybai. Atvažia
vo komisija, o kai ji išvažiavo, A.
Macedulskas gavo tokį valdybos
raštą: “Ignalinos rajono gamybi
nei žemės ūko valdybai. Atvažiasu Tverečiaus kolūkio valdyba, at
sako, kad Jums šiais metais bus
išskirtas atskiras sodybinis skly
pas.”

gavo. Dar kartų prirašė gairiybinei valdybai. Ir netrukus gavo dar
vieną atsakymą. Cituojame: “Pra
nešame, kad Jūs gyvenate kartu
su Kudabaite Emilija, vedate ben
drą ūkj, sudarote vieną kolūkio kie
mą ir naudojatės sodybiniu žemės
sklypu 0,6 ha dydžio. Antras Kodybinls žemės sklypas Jums nepri
klauso”.

“E. Kudabaitė ir J. Brijoriūuaftė man visai ne giminės. 'Tiesiog
iš žmoniškumo priglaudė moteriš
kės, — ražo laiške redakcijai A.
Macedulskas. — Gamybinės valiny
bos komisija pati savo akimis įsi
tikino. O dnbar rorine Su Kudribnite
jau rinjungė. Tai kodėl valdyba
pati sau prieštarauja!”
J. gvilb.

KATALIKŲ ESPERANTININ
KŲ KONGRESAS

Limburgas, Vokietija. Pirma
sis Tarptautinis katalikų ir pro
testantų esperantininkų kongre
Amerikos respublikonų parti-1 grupę sudarė: ilgametė Miami
sas įvyko Limburge. Dalyvavo
jos (G.O.P.) suvažiavimas įvy- mokytoja Ona Kaulakienė, dr.
per 200 esperanto kalbos mėgė
ko Miami Beach saloje. Iš įvai- Nemira Grigaliūnaitė, Vida Jazjų iŠ 17-kos tautų. Kongreso te
rių JAValstybių buvo suvažia- butytė ir chemikė Irena Stongma — “Pagrindinė reformacijos
vę delegacijos, įvairūs komite-' vilaitė. Mūsų reprezentantės
samprata”. Tarptautinis espe
tai, svarbesnieji minėtos parti-1 buvo daug kartų fotografuojarantininkų kongresas kreipiasi
jos politikieriai, svečiai ir jų j mos dėl televizijos ir vietiniams
į visus krikščionis, kviesdamas
šeimos.
laikraščiams. Be to, A. D. Kauį tamprų bendradarbiavimą ri
Vakare 7 vai. Vancouverio
Rugpiūčio 6 d. Eden Roc di- į lakiui buvo įteikta dovanėlė atNudžiugo žmogus. Teisybė nu šant svarbias dabarties gyveni
viešbutyje .puikioje Colombia
džiuliame viešbutyje buvo su- minimui — pluoštas dailių fotogalėjo. Tačiau sklypo vis tiek ne mo problemas.
salėje, buvo vakarienė. Dalyvių
šauktas tautinių grupių susi-1 grafijų lietuvių spaudai,
susirinko apie 250, ir čia ga
rinkimas, kuriame ir lietuviai; Be lietuvių, dalyvavo graikės
pusė jaunimo. Sveikinimo žodį
Mielam prieteliui
(respublikonai) buvo pakviesti taut. rūbais ir viena kinietė —
maiorė
dalyvauti.
atstovė.
Po pasirodymo
estra-Į.
,
,,
.
A.
A.
doje
m
\utov,,.
J. NARŪNE

Wastenaw. Apžiūrėjimui skambinti
Miami AIjTo pirmininko A. iMassachusets
gubernatorius pirm. latvis Uosis. Juodu abu
925-5612.
D. Kaul«k.o rupestingnmu tetą- Hon
Vol
|ta]
drąsino jaunimą branginti sa
progos gražiai pasi.
, . ..
, .
.
!
vo tautos kalbą, papročius. Po
Parduodami 2 muilai po 6 butus: viai, turėjo
.. J.
6 ... ,.
.... sakęs, kad jis atstovaująs Ame4 po 4*^ kamb. ir 2 po 3% kamb. rodyti prieš amerikiečių rinkti- .
7.. . . vakarienės dalyviai nesiskirstė
.
. .
v.
nkos italus G.O.P. partijoje ir
abejuose — 5696 ir 5616 S. Oakley.
ne
visuomenę
■uvaas-,
Amerikoje yra 25.OW.0OO iki vėlyvos nakties, pasikalbė
Gazu apšild. .spintelės virtuvėse,
vus.,
Į
Mianu
kurortą.
JaunaiAntras kalbėtojas buvo dami, kartu padainuodami, pa“built-in” orkaitės ir virimui kros
viėku
uždegimu
ir
per
trumpą
ūkdami.
nys, šaldytuvai. Skambinkit prieš
laiką
A.
D.
Kaulakis
suorgamL,
.
.
0
....
•
10 vai. ryte arba po 6 v. vak. šešSekmadienį I vai. po vidur.
a •? ? •
Spiro Agnew, paaiskmęs ,jog jis
tad. ir sekm. visą dieną. BE 8-5858 zrivo hetuvių grupę, atsilankiu.
, T, a
; j- • i- * • •
šia i Eden Rfu- išnuošta sale
Pirmas Sraikl* klbnės
1 diemo lietuviai gausiai susirin
,ntrk„-„o rpzvlU?, VallhA-irt Ui. Vn
ftvontn Vo.-rU
Likviduojama nuosavybė — 6 Hią J njaen n.oc išpuoštą salę. hmn
Vardo Hninvėin
bažnyčią Ttn.
pa
bematorius.
Toliau kalbėjo Mi ko įi švento
kamb. namas Roselande. Telef. — Juos pasitiko tautinių grupių chigan gubernatorius Hon. Ge maldoms. Šv. Mišias laikė ir pa
849-5771.
vedėjas Jack Burgess ir paso-

Cicero, III.
Savininkas apleidžia
miestą,
parduoda
nebrangiai mū
Arti šv. Ritos bažn. 2-jų butų po
5 k. mūr. namas. Uždari porčiai, 2 rinį namą — 3 butai ir 2 krau
tuvės. Grant Wotks apyl. Geros
maš. mūr. garažas.
_______ Telef. — 490-0652_______ pajamos. Skambinti TO 3-3714.

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

MŪSŲ KOLONIJOSE

HEal E8TATP - INCOME TAX
DRAUDIMO IR KT. reikalais

Našlė parduoda švaru 4% .kamb. patalpos ofisams arba bizniam*. Tik
m4r,v- S'MJa-s gazu
šildymas, 2 auto
pa-ra^os. Apie 69 ir Talman. $14,95(1. $16,500.
l*rle M ir OutapbeU. MM. 1 H a. 2
R kamb. med. apkaltas 2 aukštu
butai, 6 Ir 4 kamb. $16,900.
namas. Marą, pko. $13,80(1.
Prie 71 Ir Maplevvood. Med. 2 bu
M apartmentą mūras. Apie $13,500 tai — 5 Ir 4 kamb. Platus ak tynas.
pajamų Brangi vieta, naujas namas, $21.600.
ptfft kaina. $87.700.
Gražus I J4 aukšto, 2-Jų butų, apie
Meilinis 2 hutai, C Ir 4 kamb., pi
20 metų mūras. 5 ir 4 kamb. Platus gus. $12.900.
į**?-’-..2 aMto paraža-s Marąuette pk.
*«. 8,4 oO.
3$$ Itamb., 12 m. mūr. arti Na
bisco, centr. oro vėsinlm., Jrengt rū J6H M 7,st Street — RE 7-6513
sys garaž. $2$.500.
Siauj. o butų mūr., arti Ford City,
$11,4)00 pajamų, $82.500.
Parduodamas namas ir pajamų
Geras med. apkaltas, 2 būt,., 2 S‘l<i.,
nuosavybė. Evergreen Parke. Duo
garaž., arti mūsų. $16.300.
425-3921.
Med., 3 būt., labai
platus sklvp., kite pasiūlymą.
garaž.. atskiri šild.,
Morą.
parke.
$19.700.
,n?flr' aP|e »« »00 pajamų Ir Parduodamas mūr. 2 po A kamb.
kiti priedai. Marą. pk. pintus sklyp., Gazu-vandeniu apšildomas Dideli
garaž. $59.500.
Apart m. mūras,
20 būt. supila kamb., didelė pastogė, 2 maš. ga
apie $37.000 pajamų.
Vertingas lr ražas, 30 p. lotas. Statytas po pas
gražus objektas Ma»q. pk. $195.000. kutinio karo.
7028 S. Campbell
S butai Marąuette pke. Garo šil
dymas, ceramlu vonios, daug prie Ave, Savininkas.
dų. Garažas. $28.500.
Modernūs du butai po 6 kamba
rius Marą. Parke.
gazo šildymas, Savininkas parduoda med. 3 mieg.
karpetai. garažas. $31,800.
namą, gerame stovy, prie 66 ft-

VALDIS REAL ESTATE

nūs, vyskupui V. Brizgiui su

dino pirmoje eilėje.

Kas adoI e
LIETUVIŲ DIENA KALNUOSE PRIE
VANDENYNO

Vancouverio lietuviams pasi
skelbus, kad jie ruošią vakari
REAL ESTATE
nės Kanados lietuvių dieną rug
Med. 2x5. Br. t>. 3 mieg. kiekvie piūčio 3-4 dienomis, ne vienas
Mūr. 2x5. Gare p. , GuraSaa. Gazo
nam. $16,500.
aia_ $24.8oo.
Mūr. 2 x «. Butas rūsy. Naujai įdomavosi kaip tai įvyks. Kai
M«L « kamb. 2 vonios, rūsys. S«611d. Naujas garažas. M p. $31,800 kas jiems jau senokai yra pa
ttžaa. 72—West.ern. $14.500.
Med.
a. 8 kamb. Rūsys. 71 —
Med. 2x4. Rūsys.
Priedo tuščias
Campbell. $14.000.
taręs net “busirašyti” ir ne
ikiypas. M. p. $22.900.
Med. 1)4 a J butai. M. p. Rūsys.
Med. 5 kamb. 3714 P* sklypas. 71
kvaršinti
sau ir kitiems galvų
Gazo šild. Garažas. $16.590.
t VVestern. Tik $8,000.
stengiantis išlaikyti jaunimo or
KAIRYS REAL ESTATE
ganizacijas, beieškant kunigo,
2948 Weet 59 Str., Tel. HE 6-6151 arba HE 6-6161
kuris sutiktų patarnauti jų dva
ainiams reikalams.
^ooooooooooooooocoooooooooooooooooooooooooooooooooooe
Vakarų Kanada — plačios
apimties žodis. Arčiausios lietu
vių grupės — Edmonton, CalSALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT gary, Ledbridge — iš Vancouver viena diena automobiliu ne
pasiekiamos. Pora savaičių prieš
šventę Kanadoje sustreikavo ir
visiškai sustojo paštas. Ir ren
gėjams ir kitiems buvo įdomu,
kaip pavyks lietuvių diena.
Member of M.L.S.
Britų Colombijos gubernato
ALEX ŠATAS — REALTOR
rius
paskelbė savo provincijoje
Main office 6727 W. Cermak, Cicero, ŪL Tel. OL 6-2233
rugpiūčio
3-4 Lietuvių diena.
šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Orange Perk*
Ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Praūom užšokti I mūsų įstaigą Rugpiūčio 3 d. 10 vai. ryte prie
b išsirinkti iš katalogo.
miesto tarybos rūmų (city hall)
buvo iškeltos Lietuvos, Kana
dos ir Britų Colombijos vėlia
• butų, I metu lluksnslpla mūras
S kamb. mūr. •‘BuUt-ins”. kokli Pajamų
vos. 12 vai. buvo atidaryta me
virš
$18.000
per
metus.
Pietnes plyteles, karšto vandens šildymas vakariu priemiestyje. $129,000.
trazu Marq. pke. $21.500
1 4 butu mūr.
Visi išnuomuoti. no paroda didelės John Oliver
2 no 444 kamb. apynaujis namas. Neaukštos
nuomos.
Pajamų
virš
Atskiri šildymai gagu.
$12,000 per metus. Marąuette pkSi mokyklos pataluose. Netrukus
ai. 2 autom, garažas. Netoli parko. $83.000.
žmonės pripildė erdvią patalpą.
100 x 220 p. sklypas prie ežero.
f42,800.
Vtsi šu nuostaba žiūrėjo ginta
25
minutes
nuo
Chicagos.
Geras
su

s kamb.
medtamkas.
2
vonios.
sisiekimas
greitkeliu
Labai graži
Gražiai remodeliuotas. Nauja
ro ir kitus gausius lietuviško
bužu. 2 autom, garažas. Netoli mū vieta. Teiraukitės.
2 $X> 5 H kamb (r S kamb. aogllfc meno rankdarbius, tur būt, dau
sų įstaigos. $12,400.
kam rūsy. Bevek niaująs 2 auto ga
. 4 miegamųjų apynaujis mūr. šilu ražas 2 atskiri Šildymai gazu Gra giausia gautus iš Lietuvos, V.
ma
gazu
Centrallnls
vėsinimas. žiame Marąuette pke. $52.000.
1 kamb. mūr bungalow. Gražiai IS
Skrinskos gražios tapybos pa
Alium, langai, (rengtas rūsys, 2 au
mūr
tom. garažas Netoli parko. $27.500, taisytas, šiluma gazu 2 auto
rodą. Nuolat girdėjos malonaus
Gage pke $31.000.
5 butų, 10 metu mūras. Atskiri garažas.
ft kamb. mūr. rendencija. I *4 ve
Šildymai gazu. Gražus namas, geros nlos. šiluma gazu Garažas
Platus nustebimo balsai. Nelauktai čia
pajamos. Ul-ta Ir California Ave. sklypas Marąuette pke $14,600.
susitiko seni pažįstami, susirin
$69,000.
kę iš Bostono, Pittsburgho, Chi
NERIS REAL
cagos, Montrealio, Toronto,
Tol. <71.0321
tVinnipego ir kitų vietų, taip
S024 South We»tori» Avoitu*
pat iš Los Angeles, Seattle. Vie

ni čia atostogauja, kiti atvyko
šventei. Vistiek svečių buvo, pa
lyginamai, nedaug. Dominavo
Vancouverio lietuviai. Jų tar
pe naujųjų mažuma, gi daugiau
šia jaunimas ir prieškariniai imigrantai. Šių pastarųjų galė
jo būti daugiau. Vienas iš jų
man pasakojo, kad komunistuo
jantiems jų vadovai uždraudė
šventėje pasirodyti.

šventės programą pradėjo
beveik paskelbtu laiku — apie
2 vai. po vidurdienio. Vaizdas
buvo gražus. Gražios auditorijos toje pat mokykloje nepripildėme, bet vistiek susirinko apie 300. Įnešus vėliavas, atgie
dojus Lietuvos ir Kanados hira-

mokslą sakė vysk. V. Brizgys.
Solo giedojo Stasys Baras, vargonaujant prof. A. Kučiūnui.
Tarpais giedojo yisi dalyviai
kartu.
Po pamaldų dauguma išvyko
tiesiai į pobūvį ir vaišes gam
toje. Nebuvęs vasaros metu
Vancouvery, negali suprasti, ką
reiškia pabūti ten gamtoje. To
kių gražių okeano įlankų tarpe
senais miškais apaugusių kal
nų, tokių gražių gėlių ir žalu
mos niekur kitur nerasi. Ir pats
miestas viduje keičiasi, auga
daugybė aukštų gražių pastatų.
Labai išsiplėtusios į žaliuojan
čius kalnus naujos sekcijos. Vi
sur Švaru, 6 jau gėlių, kokių
čia daug kur matyi, vargiai kur
surasi.
Kai pakilo lėktuvas išskristi,
okeano, kalnų, miškų platus
vaizdas buvo toks žavus, kad
buvo tikrai gaila jį palikti. Ten
liko kad ir nedidelė, bet gyva
lietuvių kolonija, kuri turi pa
grindo tikėtis, kad lietuvių čia
atsiras vis daugiau. Jie visi kal
ba ir tikisi sulaukti lietuvio ku
nigo ir turėti savo parapiją.
Ten būdamas galvojau,
kad
'daugelis lifetuvių be reikalo var
gsta miestų dūmuose ar šiaip
' nieku nepatraukliose nuošalio
se vietose. Vancouverio ir Seat
tle erdvė tokia graži.
Svečias

DR. VINCUI PALIOKUI minis,

Jo žmonai MRRIISI, dukroms RLD0NA1, VITALIJA!
ir broliui DR. BALIUI ir jų Šeimoms reiškiame gilią
užuojautą.
Dr. A. čerškus ir šeima

A. “f-

ZIGMUI

A.

BAKAIČIUI

staiga

minis,

žmoną ONĄ, sūnų RIMĄ, dukterį DALIĄ, KUN. FE
LIKSĄ GURECKĄ ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame if kartu liūdime.
Adolfina, Pijus ir Vytautas ivalniai
Jūra ir Tadas Jaslnskai

PADĖKA
A. -f- A.
VERONIKA

SERGELIS

AliKAICNAITe

Mūsą myIbiui t<'ta nvlrp IfillH in. nun>. mėn. 5 «l. Ir buvo iš
laidota riitcp. mėn. 0 d. Sv. Kazimiero kopinėse, Chleaąole.
Mes norime pmlėkoll visiems, kurie sutelkė jai piu&utinj pal.'uvtat Imą tr palydėjo i amžino poilsio vieta.
Nuo.tirdžial dėkojame kun. J. Makarui, kun. J. Prunskiui Ir
kun. ihiKiiii atlaikiusiems gedulingas itnmildas ir palydėjuslems J
kapliu >s.
Velionė buvo gurliės narė T. Marikiun rėmėju dr-jos, ftv. Ka
zimiero Seserų rėmėju dr-jos, rundalore T. l'uneiškonu vienuolyno.
lTilklansė Tetininki, brolijai, Maldos ApoAtblavCnio dr-Jal ir Gyvojo
rožam’laus d-jal. Ib'kolaine šių draugijų
nariams už maldas ir
datjrva\imi, laidotuvėse.
Nuoširdus dėkui vlslema, kurie užprušė Sv. Mišias už Jos sielą.
Dėkojame vistems. kirrie prisiuntė
velionei gėlių, bei
pareiškė
nuims toje liūdesio valandoje užuojautą.
Dėkojame grabnešiams. Dėkojame vLsiems
laidotuvėse daly
vavusiems, kuriems atskirai neturime (raiintybės padėkot).
Dėkojame laidotuvių direktoriui Antanui (M. Phillips už ma
lonu patarnavimą.
Visiems, vi^denis UUoSirduš dėkui,.
,^SERM155! BVKTmVS: HRLEuN GAPTUNL JOK VYRAS ( ILARLI S IR PlX7GV Tl-MAVTCK, JOS VYRAS .ŪT G7At»AK.

PADĖKA
A. -J- A.

A. -j- A.

DR. VINCUI PALIOKUI mirus,

jo žmonai, dukroms su šeimomis ir broliui su šeima
reiškiu gilią užuojautą.
wvwra>wW.nliwi>iiwwii>'i«ftmiWii.ri;..Broilš Baktienė .

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

WATRA MEMORIAL CENTER
AUU OOOB SU Mum

ANTHONY

PEČILONAS

Mūsų mylimas vyras ir tčvas mirė 1968 m. rugp. mčn. 6 d
ir buvo palaidotas rugp. mėn. 10 d. ftv. Kazimiero kapinėse,
Chicagoje.
Norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo į amžino polisio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kan. V. Zakarauskui at
laikiusiam gedulingas pamaldas už jo sielą ir palydėjusiam ve
lionį į kapines.
Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, bei pa
reiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.
Dėkojame kun. J. Kuzinskui už maldas koplyčioje. Kun.
J. Plunkiui ir kun, A. Sabaliauskui, dalyvavusiems laidotuvėse.
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti.
Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Steponui
Lackawicz ir Sūnums už malonų patarnavimą.

4>

Visiems, visiems nuoširdus dėkui

,

žmona ir sūnūs sn šeimomis
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DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. rugpiūčio 17 d.
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x Jauno pianisto Mindaugo
Į Mačiulio, 16 m., piano rečitalis
tus (jų tarpe “žygio lazdą” su tuvius PLB Seime. Išvyko tru
J. A. VALSTYBĖSE
įvyks š. m. rugsėjo 7 d. 7 vai.
1919 m. data), kuriuos jo žmo putį anksčiau, nes yra numatęs
30 min. p. p. Jaunimo Centre.
— Poetas Bernardas Braz na perdavė latviams komunis aplankyti buv. Anglijos lietu
Mindaugas, turėdamas tik 5Įzį
džionis, JAV LB Tarybos na tams, kurie 1965 m. padėjo juos vius, kurių taip apsčiai dabar
metų jau gavo stipendiją ir bu
rys, rugpiūčio 29 išskrenda į į latvių “revoliucinių kovų” mu gyvena įvairiuose
Amerikos
vo priimtas į De Paul Universi
0..
New Yorką dalyvauti Pasaulio ziejų Rygoje, šiuo metu Lietu miestuose.
teto Muzikos Mokyklą, kurioje
Lietuvių Bendruomenės seime. voje renkama medžiaga apie šį _ Turtingesnieji huidoniečiai
Literatūroj vakare yra pakvies-:
k(m)
X A. a. Antano Olio 10 me ir dabar studijuoja muziką.
b. k. vasaros atostogas leidžia kituo
Būsimame rečitalyje Mindau
tas skaityti savo poeziją. Iš Los J
tų mirties sukakties minėjimas
— šeštoji dalis Kauno gyven se kraštuose, kur yra daugiau
Angeles į PLB seimą taip pat tojų (apie 50,000 iš 300,000 j saulės ir šilumos. Keletas Seiruošiamas rugpiūčio 24 d. (šeš gui akompanuoja pianistė Fran- _ _
tadienį), Jaunimo centro didžio ces Cinikas. Bilietai gaunami • Dainavos rėmėjų — šimtininkų metinio suvažiavimo darbo prezidiu vyksta ir JAV LB Vakarų apy žmonių) mėgsta žvejybą ir gau-lmų buvo išvykusių pasisvečiuo“Marginiuose”.
(pr.)
joje salėje.
ir Rimas Laniauskas. gardos pirmininkas Ignas Me do žuveles. 1966 metais buvo į- ti ir į Lietuvą
x Antanina Juškienė už ke mas. Iš kairės Jonas Urbonas, St. Tumosienė
džiukas. Prieš tai jis numatęs steigta Moterų žvejų — mėgėjų — Mauchesteris. Vietos ka
Nuotrauka Roberto Selenio
X Julius Pakalka, Chicagos lių dienų išskrenda į Kolumbijos
savaitę praleisti mokytojų sto draugija. Tačiau draugijos tai- rių “Ramovės” skyrius suruo
Alto vicepirmininkas, gavo spe sostinę Bogotą, kur dalyvaus
vykloje Dainavoje.
syklės neleidžia joms dalyvau šė Dariaus ir Girėno minėjimą.
cialų raštą, pasirašytą Illinois tarptautiniame Eucharistiniame
— Kun. B. Daukas, Rockford, ti žuvų varžybose, ypač lenk Didvyrių lakūnų žygius apibu
gubernatoriaus S. Shapiro, kad kongrese ir aplankys savo gi
III. lietuvių parapijos klebonas tyniauti su vyrais. Vyrų žvejų dino T. Burokas. Dainavo vy
atsižvelgiant į jo nuopelnus jis minaitį kun. V. Vaičiūną.
buvo atskridęs į Los Angeles draugijos į savo narių tarpą rų oktetas ir mergaičių kvarte
yra įtraukiamas į Illinois 150
x Virginija Chodeckaitė, gai
palaiminti moterystę savo bro moteris labai retai tepritinan
tas.
V. Vyt.
metų sukakties minėjimo komi lestingoji sesuo, išteka už An
lio Ričardo, kuris vedė Liną
čios.
tetą. Atsiųstame garbės pažy tano Bilitavičiaus, buvusio sale TĖV. BERNATONIS IŠVYKO voje (kur tėv. Bernatonis dvi Čingaitę.
savaiti kapelionavo). Šis visas
Į LB SEIMĄ
— Dotnuvoje įruoštas naujas
mėjime pabrėžiama, kad jis yra ziečių gimnazijos auklėtinio ir
Tėvas
Alfonsas
Bernatonis,
jaunimas tėv. Bematoniui pada OKUPUOTOJE LIETUVOJE hipodromas, kuriame bus vyk LEO’S SINCLAIR SERVICE
išduotas visų Illinois gyventojų Vietnamo karo dalyvio. Jų su
LEONAS FRANCKUS
kapucinas, ketvirtadienį išvyko rė tokį gilų įspūdį, jog jis sako,
vardu.
— Dar vieną lietuvių kilmės domos arklių lenktynės.
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,
tuoktuvės įvyks rugsėjo 7 d. 5 iš Chicagos į New Yorką. Kar kad verta gyventi ir dirbti dėl
_ Nemažas palapinių mies Tune-up ir Motorų Remontas
raudonąjį generolą iškelia Ok.
X Ateitininkai sendraugiai v. p. p. šv. Jurgio par. bažny tu su kun. P. Patlaba automo lietuvybės išlaikymo.
telis
sukurtas prie Palangos.
5759 So. Western Avė.
stovyklautojai
Dainavoje, at čioje, o vestuvių vaišės — B. biliu išvažiavo į Torontą, Ha Tėv Bernatonis džiaugiasi, tu Lietuvos spauda. Tai Antanas
Stovyklauja
daugiausia rusai,
Martusevičius, kilimo raseiniš
Kampas 58th Street
sidėkodami Juozui Polikaičiui Pakšto salėje.
miltoną. New Yorke bus apie rėjęs progos susitikti visą eilę
atvykę iš “plačiosios tėvynės”
Telefonas — PRospect 8-9533
kis,
1919
m.
vadovavęs
latvių
už šaunų suorganizavimą bei
X Prel. Albavičius, sustiprė rugp. 24 d. Ten dalyvaus LB mūsų veikėjų. Turėjo galimybės
ir nebetelpą vasarvietėse. Už
vadovavimą stovyklos (jau treti jęs po operacijos, grįžo iš ligo seime, atstovaudamas Vokieti išsikalbėti Vasario 16 gimn. rei bolševikų divizijai, pasižymėjęs nakvynę reikia mokėti po 75
kautynėse. Kiek vėliau Rusijo
APDRAUDŲ AGENTŪRA
metai iš eilės), įteikė jam Pau ninės ir sveiksta namuose.
jos lietuviams. Į LB seimą iš kalais ir rado daug pritarimo
Nainį), gyvybSo,
je, pilietinio karo metu, gen kapeikas kas parą. Deja, nesą
liaus Augiaus albumą; jo žmo
automobiliu,
bendrabučio statybai,
X “Draugui” aukų atnaujin Vokietijos dar atvažįuos Vokie-jnaujo
nei
elektros,
nei
virtuvės
ar
ki

sveikatos, biz
nai Irenai, vienai iš svarbiausių dami dienraščio prenumeratą, tijos krašto LB pirm. inž. J. Į Tėv. Bernatonis yra statybos Martusevičių bolševikai, pasky
nio.
tų įrengimų.
Patogios
lAsltalkininkių ateitininkų sendrau atsiuntė: Mrs. E. Vengras 4 dol. Valiūnas ir Vasario 16 gimn. komisijoje ir jam tie reikalai rė smogiamosios grupės (ke — Bubių (netoli Šiaulių) taip
mukėjimo
sąly
lių
divizijų)
vadu.
Jam
priski

gių stovyklai vadovaujant, į- (už atvirukus), Ona Gobužas direktorius
gos.
V. Natkevičius. labai rūpi. Kun. Bernatonis yra
vadinamų “kultūros”
(propa
teikta lietuviška knyga, ši sto 4 dol., (už kalendorių ir atvi Kun. Bernatonis New Yorke veiklus LB darbuose ir yra Vo-j:riamas baltųjų rusų gen. Deni- gandinių) namų direktorė yra
J. BACEVIČIUS
vadovaujamos galingos ar
vykla Dainavoje baigta rugpiū rukus), Stasys Stembrus — 4 apsistos pas tėvus pranciškonus, kietijos krašto Lietuvių Ben- kino
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2283
..
.. . , ,
,
. A
, . mijos sumušimas. Yra žinių, kad Laima Anfimova.
čio 16 d.
x
x
„
dol., (už atvirukus), EI. Vainas prie “Darbininko”. New Yorke druomenės tarybos narys bei gen. ,,
—
Šiauliuose
sukurtas
mėgė

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIlllllllllllllllllll
Martusevičius palaikęs tam
X Neužmirškime, kad rugsė — 2 dol., Algis Kiudulas — 2 ir apylinkėse pabus iki rugsėjo narys kuratorijos, kuri rūpina tikrus ryšius su kitu lietuviu jiškas cirkas. Pastaruoju metu
M OV I N G
jo 1 dieną, sekmadienį, Bučo dol. Visiems aukotojams nuošir pabaigos, o paskiau vyks atgal.sj Vasario 16 gimnazija. Chi- generolu J. Uborevičium (sušau artistai aplankė apylinkės rajo
į Dieburgą, Vokietiją, kur dir-icagoje tėv. Bernatonis gyveno
8ERENAS perkrausto baldus ir
nus;
pasiekę
ir
Estiją.
Daugiau

darže ruošiamas “Draugo” pik dus ačiū.
dytas Stalino įsakymu). Tačiau
nikas. Tai reta proga metuose,
x “Lietuvos Pajūris”. Ma ba lietuvių sielovadoje. Chica- pas tėvus marijonus ir yra la- Martusevičius nebuvo bolševi sia esą atliekami akrobatikos kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
kai visi, iš tolimesnių ir artimes žosios Lietuvos Bičiulių Draugi goje ir apylinkėse tėv. Berna bai dėkingas už jų brolišką glo kams visiškai patikimas. 1920 numeriai.
2047 W. 67th Place.
VVA 5-8063
nių apylinkių, palikę rūpesčius jų centro valdybos leidžiamas tonis išbuvo šešias savaites. bą. Apgailestauja, kad Ohicago- m., pasirašius Lietuvai taikos
DIDŽ. BRITANIJOJ
ir vargus namuose, gali atsi laikraštis, persikėlęs iš Kana Džiaugiasi, kad ypatingai gerą je negalėjo aplankyti visų savo sutartį su Maskva, Martusevi
šokių malonių pažįstamų. Tikisi kada čius optavo Lietuvos pilietybę — J. Alkis išvyko į Ameriką,
gauti, pailsėti ir pasivaišinti dos į Chicagą, jau spausdina įspūdį padarė Taut.
SOPHIE BARČUS RADIO
gamtos prieglobstyje ir pasima mas “Draugo” spaustuvėje ir šventė, Tautinė skautų stovyk- nors vėl atvykęs į Chicagą ap- ir grįžo į Raseinius. 1921—1922 kur jis atstovaus Anglijos liela,
mergaičių
stovykla
Daina1
lankyti
kitus.
J.
Daugi.
tyti su retai tokiu gausiu būriu netrukus pasieks skaitytojus.
ŠEIMOS PROGRAMOS
m. tarnavo nepr. Lietuvos ka
Kasdien
nuo pirmadienio iki penk
sutinkamais draugais.
CONTRACTOR
i
Jį redaguoja M. Bundelis.
riuomenėje, eidamas gen. štabo
tadienio 10 Ik, 11 vai. ryto. Šešta
dieniais
Ir
sekmadieniais
nuo 8:80 Iki
karininko artilerijos viršininko
X Nepirkit magnetofono, kol
X Lietuvaitė misionierė Peru
9:80 vai. ryto
Vakarais pirmadie
ir poligono viršininko pareigas.
niais 1 vai vakaro
nepamatysit pačių naujųjų — valstybėje — sesuo Marija Šir
7,59 South Maplewoo<l Avenue
“
Aišku,
tuo
jis
tik
sutepė
sau
kasetinių _ pas Gradinską, dies Jėzaus iš Pietų Amerikos
Chicago. Illinois 600299
vardą senatvėje” — pastebi Ok.
2512 W. 47 iSt., FR 6-1998. (sk.) atvyko sveikatą pataisyti į JAV.
VISOS
PROGRAMOS IS W0PA
Lietuvos spauda. Vėliau dirbo
X Irenos Veleekytės baleto Savaitei laiko apsistojo pas sa
1490
kil.
AM ir 1027 mg FM
bankelyje, 1930 m. gavo pensiją,
mokyklos sezonas prasideda vo pusseserę Bostone. Jos arti
REZIDENCINIAI,
Telef. HEmlock 4-2413
įsigijo namelį ir ramiai gyveno.
rūgs. 3 d., antrad. Naujų mo ma draugė dr. Viktorija MikKOMERCINIAI.
1944
m. ties Kalnujais Martuse
kinių registracija gali būti at nys iš Fort Wayne nuvykusi į
MEDICINOS IR
vičių sužeidė atsitiktinė bombos
likta telefonu arba asmeniškai. Bostoną ją parsiveš pas save,
KITOKĮ PASTATAI!
Heating Contractor
skeveldra; jo duktė Vanda mi
Mokiniai (mergaitės ir berniu o paskiau atveš į Chicagą. Se
įrengiu naujus n piratautu se
rė
ant
tėvo
rankų;
Martusevi

kai) priimami nuo 4’/o m. am suo Marija širdies Jėzaus jau
nūs visų rOSlų namo apStldymo
2457 West 69th Street
pečius Ir air uonditionlng )
čius pateko bolševikams, kurie
žiaus. Suinteresuoti tėveliai pra daug metų darbuojasi tarp pus
TeL HE 4 - 7482
naujus Ir senu, nainut- Stogų
jį nuvežė į Raud. Kryžiaus li
Į rlnas
guttersi vandens Sildy.
šomi vaikus užregistruoti skam laukinių Pietų Amerikos indė
i mut boilerius.
Turiu leidimus
goninę,
kur
jis
ir
mirė
1944.
i
dirbti
mieste
Ir užmiesčiuose.
binant tel. CL 4-4012, po 5 v. v. nų. Daug metų nemačiusi lietu
Darbas
atliekamos
greitai Ir są
STATOME NAUJUS NAMUS
arba baleto studijoje, 2541 W. vių, bet lietuviškai gerai kalba Jaunimo vėliavos nuleidimo metu Dainavoje darželio vedėja J. Jukne IX. 9. Buvo palaidotas katalikų
žiningai. Apskaičiavimai oenio
karnai
kapinėse. Vėliau jos buvo pa
Ir
45 Place, Brighton pke. (sk.) ir rašo. Lietuvoje studijavo vičienė su mūsų jaunniausiais.
DOMAS ŽUKAUSKAS
%
(liekame
įvairius
pataii.vmus
naikintos,
jo
palaikai
perkelti
x Jonas Kurinius, ilgametis Kauno universitete ir buvo
H KATI N t. A SHUfcTT MLTAL
nežinia kur.
1444 S. Įvestom, Chicago 9, Ui.
Petrauskas Builders, Ine.
“Lituanus” žurnalo fundacijos Giedros korporacijos narė. Jai
lelefonas VI 7-6447
Martusevičiaus
atminimu
su

Tel.
585-5235
direktorius ir Vytautas Kas- paramą suteikti galima per kun.
sirūpino latviai komunistai: rin
niūnas, jr., vienas iš naujųjų J. Prunskį, “Draugo” adresu.
ko
apie jį medžiagą, surado jo
direktorių, radijo programoje Bostono apylinkėse jos adre
GAISRAS SUNAIKINO
nų, kurių dauguma norėtų gy kai kuriuos asmeniškus daikkalbės Lituanus žurnalo reikalu. sas: % Mrs. Helen Flowers,
SANDELĮ
venti arčiau darbovietės. Gyven
HEALTHY FOOD RESTAURANT
Šioje programoje dalyvaus ir 45 Bakersifield St., Dorbhester,
Gaisras, degęs penkias va tojams bus įrengta ir rekreaci giminės neatsišaukė. Puodžiaus
LIETUVIŲ VALGYKLA
daugiau jaunųjų akademikų.
Mass. 02125.
landas, sunaikino Iden kompa jos centras.
3236 South Halsted Street
dirva
užima
105
akrų
sklypą
X Sporto diena V. Adamkui
X Dienos jau trumpėja, atos- nijos sandėlį River Foreste. Du
Tel.: DAnube 6-9837
Oak
Forest
ligoninės
žemėje.
remti. Rugpiūčio 30 d. 8 v. v. , togos baigiasi. Tenka daugiau ugniagesiai buvo sužeisti. Nuos LĖKTUVAI NESKRIS VIRŠ
Julija O. Bičiūnienė
Chicago, III. 60608
Joje
nuo
1911
m.
palaidota
KONVENCIJOS SALES
White Sox parke (35 St. prie būti namie, atsiranda daugiau tolių padaryta apie $500,000.
Slaptoji policija paprašė, kad apie 60,000 asmenų. Tą dieną
Dan Ryan greitkelio) Europinį laiko, kurį galima paskirti ir
futbolą žais Chicagos
profe- lietuviškos knygos skaitymui. RADO LAVONU LAGAMINE federalinė aviacijos administra buvęs dirvoje stebėtojas matė
NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuve
sion. komanda Mustangs su vie Pačių naujausių lietuviškų kny Du žuvautojai rado plūduriuo cija (FAA) uždraustų lėktu palaidojant 10 suaugusių, 81
IR SIUVYKLA, 185 N. VVabash (kampas VVabash
Ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto
na iš stipriausių komandų — gų ir kitų leidinių visada gali jantį lagaminą Jackson Parko vams skristi žemiau 2,500 pėdų prieš gimsiant ar tuoj po gimi
iki 6 vak.; pirm ir ketv. iki 8 v v., šešt. iki 4 vai:
San Diego. Į rungtynes pažadė ma gauti “Drauge”. Daug gerų uoste ties 67-ta gatve. Jį atida penkių kvad. mylių rajone ap mo mirusį kūdikį ir 36 dėžes
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489.
jo atvykti aukšti svečiai, etni lietuviškų knygų bus atgaben rę, rado penkiolikmetės negrės link amfiteatrą demokratų pre amputuotų sąnarių.
Kalbame lietuviškai.
nės grupės išpildys savas pro ta ir į “Draugo” gegužinę —- mergaitės lavoną, kurios galva zidentinės konvencijos metu.
DAUGĖJA UŽPUOLIMAI
gramas, bus vėliavų paradas pikniką, kuris bus rugsėjo 1 d. ir rankos buvo nuplautos.
CTA TRAUKINĖLIUOSE j —
LAIDOTUVES PUODŽIAUS
ir kt. Mustangs vadovybė suti (sekmadienį) 12 vai. Bučo so
NORI GYVENTI ARTI
DIRVOJE.
Sumažinus sargų skaičių CTA
ko šią dieną skirti mūsų kandid. dyboje Willow Springs Rd. ir
VEIKSNIŲ SUDARYTAS JUNGTINIS FINANSŲ
DARBOVIETES
Du kart į mėnesį sunkvežimis požeminiuose ir iškeltuose elek
V. Adamkui. Lietuviai prašomi German Ghurch Rd.
Ford City apsipirkimų ir pra prikrautas
pigiais pušiniais triniuose traukinėliuose, pasku
KOMITETAS LAISVĖS KOVOS METAIS
gausiai dalyvauti, pademons
monės centro vedėjai nori 36 karstais išvyksta iš Cook aps tinėmis dienomis padidėjo už
truojant
kitataučiams mūsų
TURI SUTELKTI $100,000.00.
akrų sklype prie Pulaski ir 77- krities lavoninės į Puodžiaus puolimai ir apiplėšimai. Kai ku
vieningumą ir stiprumą. Bilietai POLICIJA DABOJA “YHTTŲ” tos pastatyti 25 pastatus su dirvą prie Cicero ir 159-tos gat rie vykdomi net dienos metu.
gaunami Lituanikos kl. patal
VADUS
Pusė skiriama Vlikui, pusė L. Bendruomenei.
1,040
gyvenamųjų
vienetų, vės. Ten laidojami skurdžiai ir Policijai įsakyta budriau budė
pose, 2622 W. 69 St.
(sk.)
Chicagos policija daboja Youth Ford City dirba 15,000 asme beturčiai, kurių lavonų jokie ti.
Pinigai skiriami Lietuvos laisvės kovai ir
partijos (YIP)
X PASKOLOS NAMŲ PIR International
lietuviškai kultūrai ugdyti.
KIMUI daromos lengvais mėne “yippių” keturis aktyvistus va
Jau surinkta 20%, dar reikia $80,000.00
siniais išsimokėjimais ir priei dus Paul Krassner, Jerry Rubin,
Abbie
Hoffman
ir
Ed
Sannamais nuošimčiais.
Lietuva yra visų, todėl ir aukoti turi visi. TūkstanMutual Federal Savings, 2212 <iers, kuriems nesisekė gauti
tiniukai reti paukščiai, todėl kas gyvas — būkim
leidimo
iš
parkų
distrikto
demo

West Cermak Road. Telefonas
kratų
konvencijos
metu
naudo

dešimtininkais — kiekvienas
aukokime bent po
VI 7-7747
(sk.)
tis Grant ar Lincoln parkais
10.00
dol.
X Jaunas lietuvis, dirbantis savo sąskrydžiui, į kurį iš vi
įvairiose pamainose, ieško kam sos Amerikos atvyksta 100,000
Aukas telkim per J. Fin. Komitetą ar L. bendruo
bario prie lietuvių šeimos Mar- yippių. Policija bijo, kad jie
menės apylinkes. Kur jų nėra — per kitas organi
ųuette pk. ar Gage pk. apylin bandys įsiveržti į konvenciją
zacijas ar siųskim tiesiai J. Finansų k-tui:
kėje. Rašyti
Draugas, Ord. sesijų metu. Eina gandų, kad
3059, 4545 W. 63 St. Chicago, konvencijos metu vyks atskira
UNITED LITHUANIAN FINANCE COMMITTEE
III. 60629. (sk.)
pogrindžio taikos konvencija.
29 West 57th St., New York, N. Y. 10019
Trūkęs dvejose vietose 36
X Dovanų siuntinius į Lietu
Dailininkų suaukotų paveikslų loterija nukeliam iš
vą su užtikrintu pristatymu, ga colių vandentiekis prie W. Ohio
lima pasiųsti per Baltic Stores ir N. Hamlin gatvių apsėmė
rugsėjo 1 d. į š. m. gruodžio 29 d.
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney apie 8 blokų kvartalą. Du mi
JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS
Rd., London, E. 2. England. lijonai galionų vandens apsė Chicagos aukšt. lituanistinės mokyklos XVII abiturientų laida su mokytojais ir Tėvų komiteto nariais.
V.
Noreikos
nuotrauka
mė daugelį namų rūsių.
SHO 8734. (ak.)
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

CHICAGOS ŽINIOS

