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Demokratų partijos ka ndidatai ir pažadai
Pažadėjo siekti taikos Vietname ir ramybės namuose

CHICAGA. — Demokratų Pradžioje jis išreiškė apgailes
konvencijoj užvakar viceprezi- j tavimą, kad mieste kilo riau
dentinu kandidatu išrinktas šės, bet tačiau kiekvienas sie
Maine valstijos šen. Edmund kiąs gėrio kraštui ir todėl pri
Muskie, pasirinktas prez. kan simenąs šv. Pranciškaus Asiziedidato Humphrey ir gavęs 1, čio teig.mą, kad “žodžiai gali
894 ir pusę balso. Jis yra 54 m., padėti užgydyti žaizdas ir pa
Romos katalikas, du kartu bu kelti širdis”. Jis išreiškė, kad
vęs Ms’ne valstijos guberna ne pirmą kartą Amerika yra
torius Savo kalboje sakėsi siek pastatyta prieš sunkius laiko
siąs partijos vienybės, taikos uždavinius, tačiau šiuo metu už
Vietname ir galimumų sulaikyti baigiama nauja era ir pradeda
Vietname bombardavimus, jei ma nauja diena. Priminęs kai
ten nusilpnės kovos. Muskie y- kuriuos karštus konvencijos de
i a lenkų imigranto sūnus, ti batus, viceprezidentas pažymė
kisi sujungti visus partijos na- jo, kad čia yra laisvi debatai,
Maine valstijos šen. Edmund Mus- ! rius Vietnamo ir kitais klausi- kad laisvi žmonės, kad visi kal
kie demokratų konvencijoj išrink , mais Illinois delegacijos dalis
bėjo atviroj ir viešoj konven
tas viceprezidentiniu kandidatu. 1 buvo iabai patenkinta Muskie
cijoj, nes to reikalaujanti de
parinkimu, ypač lenkų kilmės mokratija.
asmenys, kurie tikisi daugiau
Chicagoj planuota
Trys svarbiausieji reikalai
lenkų baisų. Meras Daley taip
nužudyti merę ir tris pat pasidžiaugė, tačiau ne vie Viceprez. Humphrey pažymė
nas delegacijos narys tikėjosi, jo, kad visame pasaulyje skam
delegatus
kad būtų galima ir reiktų vice ba šauksmas “leiskite man gy
. . Gyventojai merui pritaria .. prezidento vietai parinkti da venti mano savarankiškam gy
bartinį JAV ambasadorių Pran venimui. Leiskite man būti lais
CHICAGA. — Chicagos me cūzijoje R. Sargent Shriver.
vu. Toks šauksmas girdėti Ry
ras Richard Daley paskelbė,
tų Europoje ir Vietname ir rei
Viceprez.
Humphrey,
kaip
kad atidengti planai, jog buvo
kia
surasti realų atsakymą, kaip
planuojama nužudyti jį ir tris prezidentinis kandidatas, gana
tai
išspręsti.
demokratų konvencijos daly netrumpame žodyje palietė vi
Vienas iš tokių realių reika
vius. Meras pranešė, kad yra sas svarbiausias Amerikos vi'daus
ir
užsienio
politikos
sritis.
lų
yra Vietnamo klausimas. Ant
tikslūs saugumo žmonių duo
menys, kaip buvo planuojama
nužudyti tris kandidatus į pre
zidentinius ar viceprezidentinius
postus. Pasikėsinimai buvę nu
matyti pr es viceprezid. Humphrey, šen. Eugene McCarthy,
šen. George McGovern, Šie pa
sikėsinimą atskleidžiu duome
nys buvo viena iš priežasčių,
kodėl prieš įvairius riaušininkus
buvo imtasi visų priemonių. Jis
taip pat pažymėjo, kad riauši
ninkai buvo agresyvūs, kad su
žeidė daug policininkų, kad riau
šininkai nereprezentuoja Ame
rikos jaunimo ir, kad norint
mieste įvesti tvarką, reikėjo im
tis griežtesnių priemonių, nes
turi būti delegatai ir gyvento
Akt. Paul Newman ir rašyt. Arthur Miller, Connecticut valstijos dele
jai apsaugoti. Kas įvyko Dal gatai, kalbasi demokratų partijos konvencijoj Chicagoje.
ias ar Los Angeles, neturėjo
pasikarteti Cliicagoje.
Miesto valdyba praneša, kad
ČEKOSLOVAKIJA STENGIASI
tūkstančiai laiškų plaukia į raš
tinę, kuriuose pritariama mero
Daley elgesiui.
NEPASIDUOTI

Areštavę šnipus
VIENA. — Bulgarijos spauda
paskelbė, kad Bulgarijoj areš
tuota du bulgarai ir du graikai,
kurie šnipinėję JAV, Vakarų
Vokietijos ir Graikijos naudai.
Tarp areštuotųjų yra ir dr. R.
Strafov.

Vengrai prieš okupaciją
VIENA. — Reuterio žiniomis,
slaptasis radijo siųstuvas Lais
vasis Dunojus paskelbė: Ven
grijos įmonių darbininkai pro
testavo prieš Čekoslovakijos už
grobimą. Atvykę iš Vengrijos
pasakojo, kad gyventojų dau
guma ir ypatingai darbininkai
smerkia okupaciją ir pasisako
remią čekoslovakų pasipriešini
mą.
Kalendorius

Maskva čekus vis tebepuola

PRAHA. — Komunistų va
dai partijos kongrese svarsto
kaip išvengti Maskvos okupaci
jos ir toliau tęsti liberalizaciją
Čekoslovakijoje. Vietos parti
jų vadai mano, kad reikia to
liau kovoti ar priimti Maskvos
okupaciją ir tikėtis, kad jie iš
trauks 350,000 armiją. Kiti Če
koslovakijos vadai sako, kad
nieko negalima padai yti ir kak
ta sienos nepramuši. Krašto
komunistų partijos seimas at
metė Maskvos primestą sutar
tį, tačiau neaišku, kaip pasisa
kys komunistų partijos vykdo
masis komitetas. “Pravda” ir
toliau puola, šaukdama, kad
kontrrevoliurinės jėgos nori
pagrobti krašto valdžią.
Partijos sekr. Dubeek, kurį
Maskvos čekistai buvo suėmę
ir išvežę į Maskvą, o ten palei
dę, kad galėtų primesti susita
rimą. esąs labai dvasiškai ir
fiziškai sukrėstas ir naudoja
vaistus.
,

Vatikanas. — Popiežius Pau
lius VI-sis priimdamas audienci
joje žurnalo “Latinitas” lotynų
kalba prozos ir poezijos konkur
so laimėtojus, pabrėžė, kad loty
nų kalbos reikšmė katalikų Baž
nyčioje ir toliau palieka nepasi
keitusi teologijos studijose, brevi
joriaus kalbėjime ir iškilmingose
liturginėse pamaldose.
Įvairių
moderniųjų kalbų
pradėjimas
vartoti Bažnyčioje nereiškia loty
nų kalbos pasmerkimo — pabrė
žė Popiežius — bet tarnauja tik
aukštiesiem sielovados tikslam ir
tikinčiųjų sielų gerovei pagal kla
sikinį posakį: “salus animarum
yra aukščiausias įstatymas...”

Tiriami stebuklingi pagijimai

Viceprezidentas užsiminė ir Popiežius Paulius VI su savo artimu bendradarbiu prel. P. Marcin
Čekoslovakiją, kuri desperatiš kum, iš Cicero, III. Abu buvo Bogotoje, kur vyko 39 Eucharistinis
kai stengiasi atsilaikyti prieš kongresas.
brutalias tirono jėgas. Tačiau
Rytų Europoje, kaip visur ki
tur, senasis įežįmas baigsis ir
išauš nauja diena. Taip pat pa
žymėjo, kad reikia sustabdyti
ginklavimosi lenktynes.

Jei Baltijos tautos būtų kitų

prarytos

Amerikietis turi būti saugus

kusijos tuo klausimu įvyks po
ros dienų laikotarpyje. Jis taip
pat pareiškė, kad Sovietų Są
jungai reikalaujant, uždraudžia
mi politiniai klubai. Sovietų tan
kai vis dar tebestovi Prahos
Toliau kalbėdamas preziden
gatvėse.
tinis kandidatas kvietė visus
Smrkovsky savo kalboje į tau vienybėn, nes negali būti skir
tą aiškiai davė suprasti, kad tumo tarp baltų ir .juodų, nei
jiems yra pastatytas Sovietų turtingų ar neturtingų, nei jau
Sąjungos ultimatumas. Skelbia nų ar senų, pietiečių ar šiaurie
ma, kad Čekoslovakijoj yra čių. Visi esame viena tauta.
Kvieiė visus mesti neapykantą
650,000 okupantų karių.
ir riaušes, kad su visų pagalba
galėtų vadovauti kraštui.

Rugpiūčio 31 d.: šv. Raimun
das, šv. Rutina, Sismantas, Vilmė.
Rugsėjo 1 d.: šv. Egidijus,
šv. Verona, Daugvinas, Gunda.
Rugsėjo 2 d.: Darbo diena,
Varžoma spauda
šv. Steparas, Kalista, ProteLabiausia Maskvai nekenčia
nis, Tugaudė.
Saulė teka 6:14, leidžias 7:28. ma spaudos laisvė jau riboja
ma. Josef Smrkovsky, komunis
Oras
tinio Čekoslovakijos seimo pir O. Cernik, Čekoslovakijos min.
Chicagoje ir apylinkėse malo mininkas, pranešė spaudai ir pirmininkas paskelbė vesiąs pasi
nus oras. Galimas lietus. Tem radijui, kad laikinai įvedama tarimus, kurių tikslas — atitraukti
peratūra apie 75 L
cenzūra ir, kad tolimesnės dis iš krašto sovietų ir kitus dalinius.

Lotynų kalbos reikšmė
Bažnyčiai

rasis reikalas yra taika pačios
Amerikos miestuose. Trečiasis
reikalas yra partijos vienybė.
Vietnamo reikalu yra įvairių
nuomonių, bet tiesą neturi skal
dyti. Niekas nežinąs, kokia si
tuacija bus Vietname 1969 m.
sausio 29 d., tačiau kiekvienas
amerikietis iš širdies nori, kad
būtų pasiektas susitarimas. Vi
ceprez. Humphrey taip pat pa
stebėjo: “Tačiau aš kaip pilie
tis, kaip kandidatas ir vicepre
zidentas sieksiu, visomis jėgo
mis, sėkmingų pasitarimų Pa
ryžiuje”. Viena esą aišku, kad
rytdienos politinis nusistatymas
negali būti ribojamas vakarykš
čios politikos. Pažadėjo, jei bū
siąs prezidentas, rasti sprendi
mą, kaip užbaigti karą Viet
name.
Čekoslovakijos klausimas

Prezidentinis kandidatas pa
žymėjo, kad Amerika auga, kad
kyla jos standartas ne tik varg
šų, bet ir visų kitų tarpe. Šian
dien Amerikoje 70% gyvento
jų gyvena tfl? sint 2% krašto
žemės, gi Amerikoj per ateinan
čius 25 metus priaugs 100 mi
lijonų gyventojų. Ir yra klausi
mas, kaip reikės surasti išeitį
miestų statybos, rasinių ir ne
turto reikalus sprendžiant. Pa
žymėjo, kad riaušes naikina, o
tvarka stato. Kiekvienas amerikief’s turi būt’ saugus ir viena
aišku, kad riaušės ,deginimai
ir panašūs veiksmai turi būti su
stabdyti. Tačiau to sprendimas
negali būti rastas vien tik teis
muose, esą čia turi aktyviai pri
sidėti vietos, valstijų ir krašto
autoritetai. Nei riaušės, nei po
licijos brutalumas neturįs rasti
vietos Amerikoje. Amerikoj ne
norima policinės valstybės, ta, čiau turi būti laikomasi įstaty
mų ir tvarkos. Kiekvienam amerikiečiui, kuris nori jam pa
tinkamo darbo, turi jį gauti ir
kiekvienas amerikietis, norįs kur
nors gyventi, turi teisę tai pa
sirinkti.
Vienybė

Atviras Londono dienraščio žodis apie Sovietų Rusiją

Neapolis. — Neapolio arkivys
kūpąs kardinolas Ursi šiomis die
nomis paskyrė specialią bažnyti
nę teisėjų komisiją oficialiai tirti
stebuklingą vienuolės seselės Ca
terinos Capitani pagijimą, įvyku
sį Popiežiaus Jono XXIII-jo užta
rymu. Kaip žinoma, šiuo metu
Romoje, Venecijoje ir kituose mie
stuose, kur gyveno ir veikė Po
piežius Jonas XXIII-sis, bažnyti
nių teismų komisijos nagrinėja
jo gyvenimą, veikalus ir darbus
palaimintuoju paskelbimo bylo
je. Stebuklingi pagijimai ar kiti
stebuklai turi paliudyti palaimiu
tojo dorybes.

LONDONAS. — Rugpiūčio daugelį naujai iškilusių, bet
6-24 d. Londone surengtoje daug mažiau gyvenimiškų vals
Vokiečių katalikų auka
Sovietų S-gos prekybos ir pra tybių, kurios šiandien taip gar
monės parodeie Lietuvai, Lat- siai yra atstovaujamos JungtiAachenas — Vakarų Vokieti
vijai ir Estijai buvo paskirti1 n ų Tautų Organizacijoje ir kijos katalikų vyskupų atsišauki
specialūs skyriai. Sovietų šiuo- tur.
mas Užgavėnių pasilinksminimų
se kraštuose įsitaisytoji pra
— Atrodo, kad jiems niekas proga aukoti Vietnamo kao au
monė rodoma taip, kad nėra nebesi mpatizuoja dėl dviejų prie koms pagelbėti, visoje Vokietijo
abejonės, jog visos šios parodos žasčių. Jie tapo prislėgta ma je rado didelio pritarimo. Aaatikslas ne prekybinis, o politi žuma komunistinėje valstybėje, cheno vyskupijos katalikai šioje
nis: parodos rengėjai ne tiek o be to, jų klaida buvo, kad rinkliavoje suaukojo 400.000 ma
stengiasi susirasti rinkų rodo gimė šiaurinėje Europoje.
rkių sumą. Dar didesnę sumą sumiems gaminiams, kiek įtikinti,
,
rinko Koelno arkivyskupijos kakad bolševizmas žavingas ir, , ■ 7*?lgU
butLbUVę Prary’ I talikai. Paderborno ir kitų vys
kad bolševikinės Rusijos už ti JAV ar Pietų Afrikos, jeigu kupijų duomenys dar nepaskelb.
grobti kraštai esą laimingesni, jie būtų afrikiečiai ar aziatai, ti, bet jau gautos aukos rodo,
tai jiems netrūktų balsingos kaip giliai Vokietijos tikintieji at
negu betkada...
profesionalų
protestuotojų pa jaučia Vietnamo karo naikina
Londono dienraštis ,fDaily
Mail” parodos atidarymo die ramos, o Jungtinių Tautų Or mą tautą.
ną štai kaip pasisakė apie Bal ganizacijos posėdžių salės skam
tijos kraštus, rodomus toje pa- betų nuo rezoliucijų, skelbian Austrijos vyskupijos sukaktis
čių jų teisę į laisvę... (Elta)
rOdoje:
Graz. — Garbingoji Graz —
— Jūsų paveikslas su vadina
Seckau vyskupija Austrijoje, įkur
maisiais rusų manekenais iškal
ta 1218 m. Popiežiaus Onorijaus
bingai primena žmogaus atmin
III-jo raštu, sekančiais metais
ties ribotumą. Prieš 30 metų
rengiasi švęsti 750 metų jubilie
šios merginos būtų vadinamos
jų. Ta proga bus rengiamos įvai
latvaitėmis, lietuvaitėmis, estairios iškilmės ir šaukiamas vys
tėmis. Kas gi šiandien beprisi
kupijos dvasininkų ir pasauliečių
mena šiuos anksčiau nepriklau
Sinodas.
somus kraštus, kuriuos karo
Indija dėkinga katalikams
metu prarijo Rusijos monolitas ?
— Tuo tarpu jų visiškos ne
New Delhi. — “Indija turi bū
ti ypatingai dėkinga katalikų mi
priklausomybės reikalavimas yra teisėtesnis už ispanų preten
sijonieriams už jų taip kilnų pa
siaukojimą lengvinant žmonių
zijas į Gibraltarą. Jų tinkamu
kovoja prieš okupantą: Pra
kančias...
” — pareiškė Indijos vy
mas pilnutinei nepriklausomy Tauta
hoje neša sovietų karių sužeistąjį
riausybės
sveikatos ir šeimų pla
bei yra daug akivaizdesnis už

Rumunija aštriai puola
Maskvą

Dingo direktorius
PRAHA. — Skelbiama, kad
dingęs Čekoslovakijos spaudos
agentūros direktorius Miroslav
Sulėk, kuris laisvojo Prahos ra
dijo buvo apkaltintas kolaboracija su Maskvos okupacine
kariuomene. Jo vietoje paskir
tas kitas.

NATO posėdžiauja
BRIUSELIS. — NATO nuo
latinė taryba, nuo invazijos Če
koslovakijos pradžios, čia posė
džiavo jau tris kartus. Apsvars
tyta politinė bei karinė padėtis
Europoje. Taryba numatanti ir
toliau sekti įvykių eigą.

Nr. 206

Gvatemaloj nužudytas JAV am
basadorius John Gordon Mein kai
jis bandė pabėgti iš mieste jo au
tomašiną apsupusios teroristų gru
pės.

BUKAREŠTAS. — Rumuni
jos komunistų vadai paskelbė,
kad Rumunijos atsitraukimas
Jš Varšuvos pakto valstybių ga
limas labai greitu laiku. Prane
šime taip pat perspėjama So
vietų Sąjunga, kad ateityje nu
stotų puldinėti kitas tautas,nes
tai įneš daug nesutarimo tarp
komunistinių tautų. Tai esą vis
labiau gilins skilimą, tarp ko
munistinių valstybių. Šį tvirtą
reikalavimą paskelbė komunis
tų partijos centrinis komitetas.
Deklaracijoj skelbiama, kad Ru
munija išreiškia giliausią užuo
jautą Čekoslovakijos žmonėms,
Tame pačiame rašte reikalau
jama, kad Sovietų Rusija kuoskubiausiai atitrauktų savo okupacinę kariuomenę.

navimo ministras dr. Chandrasekhar, dalyvaudamas Šventosios
Šeimos seserų vedamos ligoninės
atidarymo iškilmėse.
Ypatingi
nuopelnai priklauso katalikų se
serims vienuolėms — pareiškė to
liau Indijos ministeris, — kurios
ne tik pavyzdingiausiai veda li
goninę, bet rūpinas paruošt nau
jus ligonių slaugytojų kadrus ir

reikalingus įrankius.
Akcija neturtingiems padėti
Patna. — Kaip pranešė jėzui
tų žurnalas iš Indijos, Patna vy
skupijoje pravesta plati akcija ne
turtingiesiems padėti. Tik ketu
riolikos mėn. laikotarpyje Patna
vyskupijos šalpos organizacijos
pastatė 7,000 naujų butų varg
šams ir 5,000 butų tinkamai at
naujino. Be to, Patna vyskupijos
katalikai, vadovaujami Patna vy
skupo Wildesmuth ir tėvų jėzui
tų, plačiai vykdo žemės ūkio kul
tūros reformą,

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. rugpiūčio 31 d.
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Labor Day Greetings
BEST WISHES
for a safe and joyous Labor Day.
Courtesy of

BEST WISHES TO OUR
PRIENDS AND PATRONS
for
A SAFE & JOYOUS LABOR DAY
Courtesy of

Bartecki’s Pharmacy
PRESCRIPTION SERVICE

DAD’S CLOTHES CARE

TEL. — REUance 5-5868
425!) W. 63rd St„ Chicago, IU.

PROSPEOT 8.0120

2619 W. 63rd St., Chicago, III.

GREETINGS ON LABOR DĄY
TO THE FINE AMERICANS
WHO BUILT THIS PREE NATION

BEST VZISrtES TO OUR
PRIENDS AND PATRONS
for
.
i
. , \
A ŠAPE & JOYOUS LABOR DAY
Courtesy of .

Courtesy of

VALIANT

RESTAURANT

Phone 422-0845
7844 So. Cicero Avė. Chicago, III.

Kaspar Hardware
RELIANCE 3-2181

GREETINGS ON LABOR DAT
TO THE PINE AMERICANS
WHO ptULT THIS PREE NATION.
Courtesy of

3732 w. 6Srd St., Chicago, Illinois
GREETINGS ON LABOR DAY
TO THE PINE AMERICANS
WHO BUILT THIS PREE NATION

SOUTHWEST FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSN.
OF CHICAGO
8525 W. 63rd St., Tel. 486-4600

Courtesy of

Egan Funeral Home

GREETINGS ON LABOR DAY
TO THE PINE AMERICANS
NATION
Courtesy of

3700 W. 63 rd. Chicago, 111.
LU 2-2000

WHO BUILT THIS PREE

WISHES TO MY MANY
PRIENDS
For
A ŠAPE & JOYOUS LABOR DAY
Courtesy of

BEST

REEDER
SHEET METAL WORKS
PORTSMOUTH

7-7100

4621 W. 63rd St., Chicago, III.
GREETINGS ON
TO THE FINE
WHO BUILT THIS
Courtesy

Dr. Thomas Roth

LABOR DAY
AMERICANS
PREE NATION.
of the

OPTOMETRIST
Examinations — Eye Glasses
Contact Lenses
,
6812 S. Pulaski Rd„ Chicago, 111.
Tel. POrtamouth 7-5000

Republic Bank of Chicago
6501 So. Pulaski Rd., Chicago. III,
TEL. 581-4500

BEST WISHES TO OUR

PRIENDS AND PATRONS
BEST WISHES TO OUR
for
FRIENDS AND PATRON8
A
ŠAPE
& JOYOUS LABOR DAY
for
Courtesy
of
A SAFE & JOYOUS LABOR DAY

Aladdin Florist

Courtesy of

PHONE — 471-2208
Open daily 9 A.M. to 6:00 P.M
Sundays 10:00 A.M. to 4:00 P.M.
2745 W 501h Street, Chicago, IlŲli'^

Orlando’s Pizzeria
4741 W. 68rd St.. Chicago, Illinois
Tel. 735-0554

BEST WISHES TO OUR PRIENDS
AND PATRONS

GREETINGS ON LABOR DAY
TO OUR MANY PRIENDS
AND PATRONS
,
CourteBV of

TERRY’S

for

A SAFE & JOYOUS LABOR DAY
Courtesy of

MAC’S SHELL SERVICE

RESTAURANT

PHONE 458-8485

Oomplete auto and tavrinj? Service
TEL. REliance 5-1808

7225 lt. 63rd St., Summit, III.

4125 W. 63rd St., Chicago, Illinois

A TRJPUTE ON LABOR DAY
TO THE PINE AMERICANS
WHO BUILT THIS PREE NATION.
Courtesy of

Remkite tuos biznierius, kurie
skelb’asi dienraštyje ‘'Drauge”.

ELECTRONIC CONTROL
SERVICE
Radio &

Television

Service

PHONE — 582-5110
4120 W. 68rd St., Chicago, Illinois

Platinkite “Draugę”.

GREETINGS ON LABOR DAY TO THE FINE AMERICANS
WHO BUILT THIS FREE AND MIGHTY NATION
Courtesy of

F L I P’ S

N EVE R

5908 West 63rd St., Chicago, Illinois,

INN

Tel. REliance 5-4430

GREETINGS ON LABOR DAY TO THE FINiE AMERICANS
WHO BUILT THIS FREE AND MIGHTY NATION
COURTESY OP

EVERGREEN POPCORH AND CARAMEL SHOP
05th and VVesfern (Evergreen Plaza), Chicago, III. — Tel. 857-9360
ATTENTION! With every purchase of a 1 Ib. bag of Caramel Corn at
77c you will recelve a free box of popcorn or Jce cream eone —- with
thlB coupon ad......................................................... ................................. ■ —
■- -- -

GREETINGS ON LABOR DAY TO THE FINE AMERICANS
WH0 BUILT THIS FREE AND MIGHTY NATION
COURTESY OP

Golden Ox Restaurant South, Ine.
4353 West 51st Street, Chicago, Illinois, Tel. 735-0400

GREETINGS ON LABOR DAY TO THE FINE AMERICANS
WH0 HAVE BUILT THIS FREE AND MIGHTY NATION.
COURTESY

OF

LORRAINE’S BAKERY
“Fresh quality baked goods daily”
,
3956 W. 63rd St., Chicago, III., POitsmouth 7~1335

BEST WISHES TO OUR MANY FRIENDS
FOR A SAFE AND JOYOUS LABOR DAY.
Courtesy of

M. P. SCHNELLER

8C

ASSOCIATES, Ine.

tną aukštą, teikia jaukų ir ma
lonų vaizdą, nes sienos papuoš
tos Vizbaro, Galdiko ir kitų dai
lininkų paveikslais, šioje val
gykloje tiek me3, maldininkai,
tiek mokinių tė zai ir svečiai
gaudavome gerai ir skaniai pa
ruoštus pusryčius, pietus ir va
karienę. Buvome sotūs ir pa
tenkinti.
Ne tik vienuolyną puošia šie
meno
! II I*'kūriniai,7 bet
LJ medžiai,
’ • .krū
iriai ir miškelis. O gijų gėlelių!..
Vioų čia ir išvardina neįmanoj ma. Jos viena už kitą gražes
nės. Jas sodina, augina ir pri
žiūri tėvas Bernardinas GrausĮys. Iš pasikalbėjimo paaiškėjo,
kad jis yra geras botanikas, ži
Laiminga Mrs. Muriel Humphrey, prezidentinio kandidato žmona, bal
nąs kiekvienos gėlelės daleles
suoja už savo vyrą demokratų konvencijoje Chicagoje.
ir jos gyvenimą.
Vakarę vysk. V. Brizįyą šv.
Antino gimnazijos vienoje kla
sėje į ar odė,spalvotą, filmą apie
ĮSPŪDŽIAI IS MALDININKŲ
£iluvoh koplyčią ir jos iašvenKELlONfiS
tinimo iškilmes 1966 m. rugsėjo
mėn. 3 - 4 d. Taip pat papasa
Vieną penktadienį palikome vai Prieinamos. Tai tėvo Jono kojo ir apie statomą koplyčią
New Yorką. Nors oras buvo Duburio nuopelnas. Jį surado Romoje, kuri kainuosianti 50,
karštas ir tvankus, bet autobu me krautuvėje, betvarkantį pre 000 ęio!.
se buvo malonu sėdėti, nes bu kes. Nusipirkę įvairių dovanė
Sekmadienį dalyvavome šv.
vo apšaldomas. Važiavome 50 lių, turėdami dar daug laiko Iki Antano girirnazijos IX-tos abi
maldininkų įvairaus amžiaus. pietų, vieni nuėjome į viešbutį turientų laidos iškilmėse (Iš
Jų tarpe buvo dvi sesės domi- pailsėti, o kiti dar nuodugniau kilmių ..eiga aprašyta “Draugo”
nlnkonės. Nuotaika gera. Vieni apžiūrėjo koplyčią, Liūrdą, Lie Nr. 144 ir 145).
tarpusavyje kalbėjosi, kiti su tuvišką kryžių ir kitas šven
Antrą valandą palikonje Kcnsikaupę pro langą žiūrėjo j be toves.
nebunkporto pranciškonų vie
sikeičiančius vaizdus, o kelios Nepaprastą įspūdį padarė mo nuolyną ir gera nuotaika, pilni
senesnio amžiaus moterėlės, ne derniško stiliaus koplyčia, pri pergyventų įspūdžių, grįžome į
galėdamos savo vietose nusėdė statyta prie vienuolyno. Ją puo New Yorką. Visą kelionę, kaip
ti, vaikštinėjo takeliu, prieida- šia langų vitražai, skulptūros; ir važiuojant 1 Kennebunkpor
mos tai prie vieno, tai prie ki jos stiliui pritaikyti suolai bei tą, lydėjo giesme, daina.
to pasikalbėti. Tik po geros va kiti baldai.
1 a kelionė, kaip teko paste
landos, kai visi apsiprato ir
Iš kitų šventovių, ypatingą bėti, visi maldininkai buvo pa
šiek tiek nusiramino, maldinin dėmesį atkreipia Liundas, peš tenkinti, o ypač tie, kurie p i mą
kų ekskursijos vadovas tėvas išsiskiria savo didfngumu ir sti kartą toje kei.onėje dalyvavo.
Petras Baniūnas, norėdamas jų liumi. Pastatytas iš pilko grani Tai tėvo Petro Baniūno nuopel
tarpe palaikyti religinę dvasią, to. Šventovės kairėje pusėje į- nas, kuris taip Įdomiai pravedė
užgiedojo “Sveika Marija”, o mūryta garbės fundatorių at maldininkų kelionę.
maldininkai jam pritarė. Toliau minimo lenta. Joje iškalta Vy
getras Mvtek’nas
buvo dainuojamos liaudies dai tis, aukotojų sąrašas ir pan.
nos; sudainuota ilgiausių metų Netoli šios šventovės yra lietu
seselei Juozafinai, atšventusiai viškas kryžius, išgražintas tau
50 metų, kai ji jau yra vienuo tiniais orųamentais. Tiek Liur— Amerikoj iš žuvusių auto
lė ir poniai Ražickienei, sulau do šventovė, tiek ir lietuviškas katastrofose žūva daugiausia
kusiai 73 metų. 7 vai. sukalbėta kryžius, pastatyti pagal arch. 20—34 m. amžiaus asmenys.
rožinis. Giesmes ir dainas pra J. Muloko projektą.
vedė tėvas Petras Baniūnas, o
Nuo šių merio’kūrinių neatsi
jam “pavargus”, sesuo Nikode lieka ir dail. V. K. Jonyno skulp
mą. Taip pat ir simpatingasis tūra, kuri per pasaulinę paro
Niagaros pusiasaly, Kanadoje,
šoferis, norėdamas paįvairinti dą puošė Vatikano paviljoną. gyvenantis pasiturintis našlys, 54
laiką, lūpine armonikėle pagro Ji pritvirtinta prie specialiai jai m. atnž., turintis pastovų darbą,
vedybų tikslu nori susirašinėti su
jo kelis dalykėlius.
pastatytos sienos, dešinėje ke našle
apie 50 m. amžiaus. Rašykit
Į Kennebunkportą atvažiavo lio pusėje einant į vienuolyną. adr.:
Didžiausias pastatas vienuo
me apie 12 vai. naktį. Visi buvo
Adv. 3347, 4545 VVest
apgyvendinti viešbutyje, netoli lyno ribose —- gimnazijos rū Draugas,
63rd St., Chicago, Iii. 60629
vienuolyno, šeštadienį rytą, vie mai. Tai ne tik iš lauko, bet
ni anksčiau, o kiti apie 9-tą va ir viduje praeiviui sudaro gerą
landą, atvykome į vienuolyną. įspūdį, šioje Šv, Antano gim
Vienuolynas ir jo apylinkė, nazijoje lietuviukai, Tėvų pran
ypatingai tiems, kurie pirmą ciškonų globojami, ne tik se
kartą į šią šventovę atvyko, pa miasi mokslo, bet ir tautinės
darė gilų įspūdį. Šv. Mišias at dvasios bei stiprybės ateities
laikęs tėvas Baniūnas, aprodė gyvenimui. Mes, maldininkai,
buvusio turtuolio biblioteką, susidarėme įspūdį, kad lietu
valgomąjį kambarį ir koplyčią, viukams šioje gimnazijoje, gera
o iš ten nuvedė į krautuvėlę, mokytis, nes sąlygos nepapras
esančią po koplyčia, kur maldi tai geros, kitaip sakant, viskas
ninkai nusipirko suvenyrų, kny vietoje, ir bendrabutis, ir, val
gykla, graži salė, kur gali pa
gų ir kitokių dalykėlių.
Krautuvėlė padarė jaukų ir sportuoti, o klasės didelės, švie
malonų įspūdį, nes visos pre sios ir jaukios. Tiek klasės, tiek
kės sudėtos savo vietoje ir leng ir valgykla, kuri užima visą pir-

MŪSŲ KOLONIJOSE

svečiai yra kviečiami orkestro
palydoje stebėti šokių progra
mą, kurios pasisekimu džiaugė
GREETINGS ON LABOR DAY
PIRMOJI REPETICIJA
TO OUR MANY FRIENDS AND CUSTOMERS
si Chicagos, Detroito, Hamilto
IR NAUJI NARIAI
COURTESY OF
no, Daytono, Rochesterio, PittsAustin Sinclair Service Station
burgho
lietuviai. Koncerto lai
Grandinėlės repeticija įvyks
kas,
vieta,
pati programa la
Complete auto service—Towing—Tune-ups—Brakes—Ignition, Etc.
ta rugsėjo 4 d., trečiadienį, 7 v.
5956 West 63rd Street, Chicago, Illinois, Phone — 767-9448
bai tinka visos šeimos popiečio
po pietų Lietuvių salėje.
Kaip praeityje, taip ir se pramogai.
BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS
FOR A SAFE AND JOYOUS LABOR DAY
kančiame sezone grupė mūsų
Lygiagrečiai su šokių pasi
Courtesy of
šokius atliks kiek galint įdo rodymais Grandinėlė imsis ruoš
MANDAS RESTAURANT
miau, natūraliau, pilniau. Tai ti naują — trečią šokių pro
“SERVING THE FINEŠT OP FOOJ?S ALWAYS”
daroma, norint Grandinėlę iš gramą. Tai turėtų būti ne tik
9320 VVaukegan Road, Morton Grove, Illinois
Phone 967-5930
laikyti įdomia ne tik pačiam šo nauji šokiai, bet ir naujas api
BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES
kėjui, bet ir žiūrovui. Praėję me pavidalinimas. Jaunimas, norin
FOR A SAFE AND JOYOUS LABOR DAY.
tai, gausūs koncertais ir gra tis prie šio darbo prisidėti ir
COURTESY OP
žiais atsiliepimais, grupės dar sugebantis šokti ar groti, mėgs
bo pagrindiniai minčiai stipriai tantis sceninį darbą, vertinan
CRAWFORD AUTO PARTS
tis drausmę, patikimas savo pa
6425 South Pulaski,
Chicago, Illinois,
REliance 5-3388 pritarė.
Naujas darbo sezonas kon reigose, galės savo sugebėjimus
centruosis eilėj pasirodymų, ku išbandyti rugsėjo 8 ir 15 die
rių pirmasis įvyks Clevelande, nomis (sekmadieniais), 1 vai.
Pasinaudokite Draugo „Gassified“ skyriumi. WHK
auditorijoje, Euclid Avė., p. p. Lietuvių salėje. Tada bus
spalio 13 d., 3 vai. p. p. Tai bus sudarytos sąlygos kiekvienam
apimties taut. šokių spėk groti ir šokti mūsų tąut. šokius
Perskaito Drauga. duokite kitiems pasiskaitvti plačios
taklis. Pirmu kartu Clevelan- su mintimi tapti Grandinėlės
do ir apylinkės lietuviai bei jų šokėju ar orkestro nariu. Ii S.
VVebBter Street & Railroad, Montgomery, Illinois, Phone 892-7961

Cfeveland, Ohio

THE LITHUANIAN W«R»-Wn« DAIIA
4545 WEST 63rd ST., CHICAGOJ1L60629..T-L LUdlow_5-*««

I Second class Postage paidat CWca|°’ Eagter" by the Mthuanian |
—— eKCep, Sun.lays,
_ I
I
| SuSerip.ion

Metams
y2 metlt
= Prenumerata:
$8.50
S Chicago), Cicero) Ir užsienyje $16.00
$7.50
$14.00
| JAV ir Kanadoj
* Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų
turinį neatsako. Skelbimų
kainos prisiunčiamos gavus
—
X
$
prašymus.
S praSymus.
m

KURSAI PASAULIEČIAMS
APAŠTALAUTAI AMS

Luebo vyskupijoje, Konge,
yra įsteigti kursai pasaulie
čiams apaštalams paruošti. Bu
simieji katalikų vadovai išeis
teologijos ir sielų vadovavimo
mokslus ir ateity galės sėkmin
gai talkininkauti kunigams bei
vadovauti vietos bendruome
nėms. Jie bus ruošiami keletą
metų vasaros atostogų laiku.
Pasauliečių teologų kursai toje
Kongo vyskupijoje yra globoja
mi vietos vyskupo Pranciškaus
Kabangu.

3 mėn‘
$4.50
$4.00

* Redakcija dirba kasdien
g.30 — 4:30, šeštadieniais
8:30 — 12:00.
* Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais —
- o:3u
8:30 —
— 12:00.
niaiq
9

__ IŠ Amerikos keliuose 1968

m. žuvusių
52,000 žmonių,
40,000 žuvo esant geram orui.

DARGIS
DRUG
STORE
2425 W. Marquette
Road

DĖMESIO!

Tel. HEmlock 4-6050

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

M OV I N G
J. NAUJOKAITIS
Apdraustai perkraustymas.
Ilgų metų patyrimas
VVA 5-9209
Chicago, Illinois

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus.

LAIKE
ATOSTOGŲ
UŽDARYTA
Sugrįšim rugsėjo men.
3-čię dienę

Dėkingi esame u! jūsų
paramą.
CHARLES P. DARGIS

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

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Beg. Pharmacist

Kasdien: 9:30 v. ryto iki 8:00 v.
vakaro.

šeštadienį: 9:30 ryto iki 5:00 vak.
Plauname ir vaškuojame visų
Treč. ir sekm. uždaryta.
rūšių grindis
J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168

A

NOW... OLUARTERLY DIVIDENDS
from the people who.care
about your savings weifare
SIX MONTH CERT1FICATE ACCOUNTS
in amounts of $10,000 or larger
in multiples of $1,000

PASSBOOK ACCOUNTS
add or withdraw any amount any tune;
variety of savings plans

U

CURRENT RATES—RAYABLE AMO COMROUNOED OUARTERLY.
dividendą aro compounded
fcr one year, effective rates ur«MC% on Certificate Accounto and 4.83% on Posabook Aecooats.
INSURED SAFETY TO V15.00U BY FEDERAL SAVINGS AND LOAN INSURANCE CORPORATION

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
Archer at Sacramento • Chicago 60632 • VI 7-1140
ąOURS:

1 mėn

..

Man.. Tbura. 9 ajn.-8 pan. • Tuea., Fri. 9 a.m.-4 p-m.

Sat. 9 a.m.-12 noan • Wed._no buaineas tranaaeted

ASSETS OVEB «13O.00OAOO.OB
RESERVES OVER *11,000 000 Ott
(mere than twice lagal req‘uiran«aaM

Ona of ChleagolancTs largest savings and homa flnancing iaatitutiong

PASAULIO OPINIJA PRIEŠ RUSUS

LAISVĖS KOVOS METŲ

Sovietų tankų vikšrai sutraiškė "rusų taikingumo viltis"

VIRŠŪNĖ
Pereitais metais pagrindinių
veiksnių ir spaudos atstovų
konferencija Washingtone su
kaktuvinius Lietuvos metus
paskelbė Laisvės kovos metais.
Šiemet lyg ir tų metų viršūnė
yra Pasaulio Lietuvių seimas,
j kurį susirinko iš viso laisvo
jo pasaulio patriotinės lietuvių
visuomenės atstovai tarti ne
palaužiamo ryžto žodį ir svars
tyti to žodžio išlaikymui prie
K
mones. Tai du nepertraukia
mos įvykių grandinės taškai,
į kuriuos susibėga visa mūsų
kova už laisvę, mūsų laimėji
mai ir ateities planai.
Tačiau Laisvės kovos metai
dar nesibaigia. Šis PLB sei
mas turi duoti tik jiems naują
atspalvį, ateiti lietuviškon veik
lon su naujais paskatais, pa
žadinti visuomenę kietesniam
atsparumui, kad laisvė nelik
tų tik žodžiu, bet kad virstų
dinamiška ištarmė ir visuoti
nesnių įsipareigojimu. Seime
dalyvauja ne tik tie, kurie tu
ri teisę rinkti ir būti renkami,
kurie turi ryžtis perimti Pa
saulio Liet. bendruomenės vai
rą, bet čia dalyvauja ir mūsų
diplomatijos atstovai su savo
vadovu, ir lietuviškos kultūros
bei meno atstovai ir daugelis
jaunosios ir vyresniosios kar
tos gyvųjų narių. ^Tad ir į šio
seimo reikšmę reikia žvelgti
ne kaip į vienkartinį susibėgi
mą, bet kaip į visuotinę tei
sės ir laisvės atstovų demons
traciją. Čia seimo dalyviai ir iš
tolo jo eigą stebį sąmoningi
lietuviai įsipareigos laisvės ko
vą pratęsti ne iki ateinančių
metų, bet iki laimėjimų auš
ros.
**
Keturių seimo dienų progra
ma yra pakankamai plati. Ji
yra manifestacinė, bet kartu
ir susimąstymo, svarstymo ir
ieškojimo programa. Išvados
iš paskaitų ir diskusijų turės
duoti visuomenei ir ką nors
naujo — naujesnių veiklos
priemonių, platesnių kultūri
nių užmojų, drąsesnių politi
nių žygių ir vieningesnei veik
lai paskatų. Kiek tai pavyks,
priklausys ne tik nuo seimo,
bet ir nuo lietuviškos bendruo
menės gyvastingumo.
:
*
Gyvename nepaprastus ir
netikėtų staigmenų laikus.
Tarptautinės politikos surizgimas ir nuolatinis nuotaikų ki
timas mus veikia neigiamai ir
kelia baimę. Asmenybių sto
ka mus gramzdina į masę, o
'masė, anot Ortegos y Gasset,
pasiduoda inercijos jėgai. Net
I
ir politiniams bei socialiniams
nelygumams tvarkyti šiandien
daugiau turi įtakos masė, ne
gu vyriausybės, valstybių ir
visuomenių vadai. Dar blo
giau, kai masė maitinama tik
“duona ir žaislais”. Ji suskys
tėja ir smunka į netikrumą,
apatiją ir pasyvumą. Tai leng
va pastebėti savo aplinkoje,
tai nesunku matyti ir visame
Vakarų pasaulyje.
Mūsų padėtis nėra geresnė
už kitų. Mus veikia ne tik ma
sės nuotaikos ir netikrumas,
bet ir emigrantinis išsiblašky
mas. Mes jaučiame, kad esa
me svetimi svetimame krašte,
bet tą kraštą turim padaryti
savu, nes jame kuriame savo '
Ir jaunosios kartos ateitį. Vy
resniųjų gyvenimas suskaldy
tas tarp dabartinės tikrovės
ir praeities svajonių, jaunes-

niųjų — tarp prisitaikymo ir
tikrovės nepažinimo. Jei tai ir
nėra visuotinė žymė, bet šiuo
išeivio, neprigijusio svetimoje
žemėje, ženklu esame atžy
mėti ir jį nešiosime dar bent
keliasdešimt metų. Dėlto rei
kia vadų ir veiksnių, kurie vi
su atvirumu žvelgtų į tikrovę
ir visu kietumu išlaikytų tauti
nius principus. Ne tik išlaiky
tų, bet ir kitus paskatintų ne
palūžti, kad neprarastų realaus
gyvenimo pagrindų.
Ar seimas turės pakankamai
laiko ir jėgų apžvelgti dabar
ties politinę, socialinę ir mūsų
pačių kultūrinių galimybių tik
rovę, negalima iš anksto įspė
ti. Bet galima trokšti, kad sei
mo išvados bus palankios tik
rovei pažinti ir jai apvaldyti.
Svarbiausia, tiek seimas, tiek
nauja PLB vadovybė, tiek ją
remianti lietuvių visuomenė
turi pastatyti tautinio sąmo
ningumo kelrodžius, kad lietu
viškoji veikla išeivijoje laiduo
tų bent galimybių ribose nau
jų laimėjimų.
*

Buvusios PLB valdybos, įvairių jos padalinių ir kartu
su ja dirbusiųjų laimėjimų apyskaitas priimsime su džiaug
smu ir dėkingumu. Penkerių
metų laikotarpyje buvo tikrai
vertų dėmesio įvykių, kuine
ras savo vietą mūsų istorijoj.
Bet būtų netikslu tvirtinti, kad
viskas buvo tobula ir nekriti
kuotina. Tik dirbantieji gali
daryti klaidų. Todėl iš seimo
laukiame ir aiškių direktyvų,
kas ateityje turėtų būti pada
ryta, kokios geriausios prie
monės panaudotinos, kad ben
drasis mūsų tikslas pačiu savo
kilnumu skatintų darban.
Lietuvių bendruomenė savo
visuotinumu ir apimtimi turi
plačias galimybes reikštis vi
sose gyvenimo srityse, jei tik
atvirai žvelgs į tikrovę ir ne
praras tiesaus tautinio kelio.
Bendruomenė yra ta dirva, ku
rioj gali dygti ir augti nefal
sifikuota kultūrinė kūryba.
Tik savoj bendruomenėj gali
būti brandinama tautinė są
monė. kuri pati eis pagal nu
statytas veiklos gaires. Tik
bendromis jėgomis gali būti
pakeltas lietuviškas švietimas
ir sąmoningas savon bendruomonėn įsijungimas. Todėl iš
šio seimo laukiame tikslingų
veiklai priemonių nurodymo ir
jų atnaujinimo, kad mūsų sie
kimai atitiktų dabarties rei
kalavimus.
Pagyvinti lietuvišką veiklą
visose srityse nepakaks tik
naujos valdybos gerų norų, bet
reikės ir dinamiško veržlumo.
Visuomenė tik turės ateiti pa
galbon, kad jos užmojai būtų
realizuoti. Todėl reikia vieny
bės ne tik tikslo siekiant, bet
ir priemones derinant. Seimo
tikslas apjungti dar tampres
niais ryšiais visus laisvojo pa
saulio lietuvius, kad jie nepa
siklystų, nes turime rinktis —
eiti kartu ir laisvės troškimą
padaryti tikrove, arba išsibars
tyti bespalvėje masėje ir žūti
savo tautai. Lietuviška veikla
laukia
vispusiško dialogo,
kad bent vadai ir visuomenės
atstovai išliktų viršūnėje, o ne
masės viduryje. Tikime, kad
šis seimas dialogą pradės ir
tautinės vienybės dvasią at
gaivins.
Pr, G r.

Spaudoj ir gyvenime

VERČIA STATYTI PAMINKLUS
OKUPANTAMS
Nė vienas okupantas nereika
lavo tiek smilkalų, ^kiek rusai bol
ševikai. Jų prievartos įtakoje net
Lietuvos jaunimas turi statyti pa
minklus tiems, kurie atėjo Lietu
vą užgrobti. “Tiesos” Nr. 128 lie
pos mėn. 2 d. rašo: “Lietuvos jau
nimo didvyriams, atidengtos 35

memorialinės lentos, atidaryta apie 400 šlovės kambarių ir mu
ziejų”.
Tas viskas padaryta ryšium su
50 revoliucijos sukaktimi, garbi
nant tuos, kurie atėjo prievarta
iš Lietuvos išplėšti laisvę.
Deja, ne vien mūrytuose pamin-

Rimties valandėlei

KIEKVIENAS KATALIKYBĘ
PRIIMA SAVOTIŠKŲ BŪDU

Komplikuotnmas ir nesuAtidesnis pasaulio įvykių ste vakiją lygiai taip, kaip prieš Prisimintas vienybės reikalas
į kurią jisai tiki, bet kad, antra
dėtingumas
bėtojas šiomis dienomis nevel 30 metų Hitlerio vokiški naciai.
vertus,
jį veikia įtampos ir įtam
Vak. Vokietijoje buvo labiau
tui sėdėjo prie televizijos bei Ir iš tiesų, priešas žymia dalimi
pų
priešingumai,
kurie jį nuola
Sakoma, kad katalikybė yra
kaip niekada prisiminti Adenau
radijo aparatų ar sekė pasauli atėjo iš tos pačios Vokietijos
tos
verčia
vaikštinėti
tarp dvie
erio žodžiai “Kaip gerai, kad Compositio oppositorum, prienę ir savo pačių spaudą: dėjosi vietos, kaip Hitlerio laikais: per NATO yra”. Prisimintas ir Bis [ šingybių sandėris; iš tikrųjų, jų skyrium stovinčių tilto spy
nepaprasti įvykiai. Sumanūs Zinwaldą kalnų srityje. Tik šiuo marko posakis (pagal rusų ver panagrinėję mes tatai ir konsta rių. Bene geriausiai čia tiks for
mūsų krašto informacijos dar kartu ne iš hitlerinės, o iš ko siją) : “Čekijos viešpats yra tuojame. Realybėje, į kurią ka mulė : katalikiškojo žmogaus es
buotojai parūpino Amerikos žiū munistinės Ulbrichto Vokietijos. drauge ir Vokietijos valdovas”. talikiškasis žmogus tiki, ir ver mė yra susaistytas judėjimas.
rovams nuostabių čekoslovakų
Katalikiškąjį žmogų saisto
Priešais paminklinį pastatą, Amerikoje prezidentas Johnso- tybėse, kurias jis nori kurti, yra
kovos vaizdų, kuriuos jie nu kuriame buvo Čekoslovakijos nas nutraukė savo atostogas; gausu vidujinių įtampų ir prie realybė, į kurią jis tiki, ir objektraukė dažnai savo gyvybėmis komunistų partijos aukščiausia sušaukta karinė taryba, vieto šingybių. Katalikybė tai yra itin tyvybė, kurioje jisai gyvena.
rizikuodami. Tačiau, supranta būstinė, pasirodė raudonomis mis kilo priešrusiškos demons komplikuota loginių ir psicho Toji objektyvybė yra Dievas ir
ma, ne viską jie apėmė, juo la kepurėmis rusų parašiutininkai.
tracijos, tačiau toliau protes loginių jėgų sistema, o tačiau Dievo pasaulis, Bažnyčia ir jos
biau ne viską matė žiūrovas. Įžygiavo ir “kaimynai”. Vokie tų nenueita. Prancūzijos Char joje yra ir kažkas paprasta, ne bendruomenė,
tūkstantmetės
Dabar visa tai gražiai papildo čių kontingentą sudarė dvi Ul
les de Gaulle pamatė savo “sa sudėtinga. Jos tikėjimas į Rea tradicijos, visas dogmų, normų,
mus pasiekusi Europos kraštų, brichto divizijos. Jo saksai ė- vistovios” rytų politikos laido lybę skleidžia skaidrius džiuge etikos, moralės pasaulis, žodžiu,
ypač vokiečių spauda. Štai ke mėsi kontroliuoti judėjimą, fo tuves. Ėmė posėdžiauti anglai. sio spindulius, tačiau, kurdama katalikiškojo žmogaus dvasinė
letas aspektų, iš kurių mes ma tografavo čekų automobilius, Mažoji Danija atšaukė Bulga vertybes, jinai neapseina be tra aplinka. Iš tos realybės kyla
tysime, kaip įvykius Čekoslo
pirmiausia kietumas, tvirtybė.
atėmė iš čekų foto aparatus. rijos premjero vizitą į Daniją. giškų konfliktų bei įtampų.
Juk nustatėm realybės kriteri
vakijoje sutiko pasaulio kraš Saksai buvo čekoslovakų ap Daugelis kraštų šaukėsi Jung
Jau iš to galima tarti, jog
tai.
spjaudyti. Lenkai labai nepa tinių tautų pagalbos. Italija a- nėra lengva viena formule nu jum esant tatai, kad jinai yra
kieta ir atspari, kad jinai nesi
Prieš pusę šimtmečio, pažy togiai jautėsi, stengėsi nusisuk tidėjo atominio pakto pasirašy
sakyti
katalikiškąją
sielą.
Prie
duoda nustumiama nei panaikimi “Der Spiegei”, rusai •dova ti nuo čekų ir į juos nešaudė. mą, Vokietija — suplanuotus pa
to
dar
prisideda
viena
ypatinga
I
narna,
kad jinai yra nepriklau
nojo pasauliui naują religiją; Vengrai įžygiavo beveik išimti sitarimus su R. Vokietija. Pa
paslaptis.
Kiekviena
siela
savo

soma
nuo
mūsų jausmų ir no
klasių kovą tarėsi išmainę į nai į Slovakiją, kur yra jų stip saulinėje biržoje tai kilo, tai
tiškai
reaguoja
į
tą
sistemą,
ku

rų.
Taip
ir
toji
realybė, kuri glū
taikiai gyvenančią ramią bend ri tautinė mažuma. Maskva su krito akcijų kursai.
ri
į
ją
įeina;
kiekviena
siela
ka

di
katalikiškojo
žmogaus sie
ruomenę. Kai Amerika pradėjo teikė visus 4/5 visos invazinės
Popiežius Paulius VI, iškėliau talikybei duoda savitą atsaky
loje,
yra
kažkas
nepaliečiama
ir
ginkluotą akciją Vietname, o armijos; sovietiški buvo tankai, damas į Bogotą, pareiškė, kad
mą,
einantį
iš
jos
esmės,
jos
nepajudinama. Iš to ir vien iš
prieš Mao režimą kilo Kinijoje lėktuvai. Rusišku šriftu buvo “Europos ramybė sudrumsta,
laisvės
ir
malonės
gelmių.
Dėl
to
to, o ne iš papratimo, išsimiklirevoliucinis judėjimas, rusai parašyti ir lapeliai, kuriuos Var pasaulio taika pažeista”. Indi
pačių
paskutiniųjų
katalikiško

nimo
ar būtinumo, kyla tasai
tarėsi esą labiausiai “taiką my šuvos pakto “sąjungininkai” mė joje kilo protesto demonstraci
sios
sielos
paslapčių
mes
iš
viso
tvirtumas,
kuris ženklina jojo
linti tauta” pasaulyje. Rodos, tė; juose buvo paskelbti taria jos prieš rusus, nors indai pap
negalim
nusakyti.
Ką
mes
te

gyvenimo
būdą, jo etiką, jo
kad jų šalyje buvo sustabdyti mieji okupacijos motyvai.
rastai tik už rusus demonstruo galini aptarti, tai tėra tik for principus; iš čia paeina jo va
teroro veiksmai, nebesireiškė
Nerimo visas pasaulis, ypač davo. New Delbi įvykusiose pro ma, kurią jai duoda katalikybė; lios nepalenkiamumas, jo pa
Stalino laikų teroras Berlyne,
testo demonstracijose prie So
aprimo Vengrija, buvo išvežtos artimesnieji Čekoslovakijos kai vietų pasiuntinybės dalyvavo tai yra tie bendrieji bruožai, ku stangų tikslumas, jo ištikimy
raketos iš Kubos ir kt. Spalio mynai. Buvo primiršti kiti svar ir 14 socialistų atstovų, šauk riuos kažkokiu būdu gauna vi bė principams, kuria visada ga
revoliucijos sukaktis ne tik Ru būs pasauliniai įvykiai: popie dami už Dubčeką. Jie buvo su si katalikiškieji žmonės. Bet ir lima pasitikėti; pagaliau, čia
sijoje, bet ir kituose kraštuose žiaus kelionė į P. Ameriką, gin imti. Net neutralūs šveicarai tatai teikia nepermatomą gau glūdi ir kankinių narsos šaltinis.
dažnai buvo atšvęsta su tam čai dėl piliulių naudojimo, pa neišsilaikė savo sename “statu sybę tipų, savitumų, skirtingų Tikrovės stiprybė tūno katali
tikru dvasios pakilimu ir sim mintos Graikijos žmonių teisės, se”. Iš komercinių langų buvo ypatybių. Gal geriau suvoksi kiškojo žmogaus sieloje kaip
patija Rusijos režimui. Tačiau Biafros įvykiai vėl dingo džiun pašalinti Austrų oro susisieki- me katalikiškojo žmogaus es uola.
mę, jei atsiminsime, kad kata
Toliau, iš tikrovės dvelkia
greitai šios simpatijos išnyko. glėse, Vietnamo karas vos pri
(Nukelta į 5 psl.
simenamas.
likiškąjį žmogų saisto realybė, tam tikras blaivumas. Visa re
Rusų okupacija neskiriama nuo
alybė yra blaivi ir kukli, jinai
hitlerinės
ir viską daro kuklų.
*
Rugpiūčio 20 d. 11 vai. naktį
Katalikiškasis žmogus yra
per Moldaviją praskrido keturkuklus
žmogus, nes jis mąsto
motoriai “Antonovai AN-12”.
apie
realybę,
iš kurios jis nega
Sovietų tankų vikšrai sutraiš
li
nieko
daugiau
nei reikalauti,
kė visas viltis, kurios tikėjo
nei
norėti,
kaip
tik
tai, ką jinai
“rusų taikingumu”. Visą pasau
teikia.
Jisai
yra
kuklus,
nes ji
lį nusviedė į prieš 20 metų vy
sai mąsto apie objektyvybę,
kusį smarkų šaltąjį karą.
prieš kurią neturi reikšmės sub
Per keletą valandų ketvirtis
jektyvumas bei savasis “aš”;
milijono raudonųjų kareivių
dėl
to jis sau nieko ir nereika
nakties metu užėmė 127,870 kv.
lauja.
Bet kaip tik tatai katali
kilometrų Čekoslovakijos teri
kiškąjį
žmogų ir apsaugo nuo
toriją. Rudomis uniformomis
lūžimo
bei
žlugimo; kuklumas
apsirengę rusai užėmė Čekoslojam kaip tik ir duoda narsos,
tatai jį kaip tik išgelbsti nuo
kluose tokia žiauri prievarta. Prie
viską triuškinančios gyvenimo
vartaujamos net ir vaikų jaunos
sielos, štai tame pat “Tiesos” nu
tragikos. Jis nesudūžta į tikro
meryje skelbiama, kad Anykščių
vę, nes jisai iš jos nelaukia nie
J. Biliūno vidurinės mokyklos mo
ko daugiau, kaip kad jinai gali
kytoja yra Tatjana Nikitiną. Bi
duoti.
Žemėje jisai nelaukia pas
liūnas buvo didis Lietuvos patrio
tas. Jis rašė vaizdelius, išryški
kutinės prasmės, šiame pasauly
nančius, kaip b&isi yra Maskvos
jisai nelaukia puikiausios har
prievarta. Ir dabar jo vardo mo
monijos, gyvenime jis netrokš
kykloje jo gimtinėje, įvairios ruta
rojaus; kaip tik dėlto jisai
Viceprezidentas Hubert H. Humphrey drauge su savo šeimos nariais bei artimaisiais, konvencijos dalyvių
sintojos susukusios gūžtas.
(Nukelta į 5 psl.)
J. Žvilb. sveikinamas .džiaugiasi laimėjęs prezidentinę nomina ciją.

KAUNIEČIO CHORISTO
ATSIMINIMAI
PR. NENORTA
14

Pirmasis ilgesnis sustojimas buvo tik įplaukus į
Klaipėdos kraštą — pasienyje esančiuose Smalininkuo
se. Muitininkai patikrino mūsų važmenę ir atliko kitus
formalumus. Čia garlaivis išstovėjo apie tris valandas,
tad per tą laiką mes turėjome progos pasidairyti po
miestelį ir šio to nusipirkti. Čia niekas mums net pikto
žvilgsnio neparodė. Visai kas kita dėjosi pasiekus Tilžę,
praplaukiant tiltą, jau iš anksto viršuje susirinkę vo
kietininkai, tarsi norėdami pademonstruoti savo vokiš
ką kultūrą, mus spiaudė ir pagaliais apmėtė.
Antrasis sustojimas — Rambyno kalne. Jau saulutei
leidžiantis, išlipome iš garlaivio ir patogiais, gražiai su
tvarkytais takais kopėme aukštyn. Kaip tik buvo Joni
nių išvakarės ir kalno viršūnėje prie aukuro sutiko mus
gausiai susirinkę mūsų sesės ir broliai mažlietuviai. Už
degus aukurą, aušrininkas, vėliau vadinamas Mažosios
Lietuvos Patriarcha. Martynas Jankus visus pasveikino
ir pasakė jautrią kalbą, pranašaudamas greitą Klaipė
dos krašto psisijungimą prie motinos Lietuvos. Paskiau
visi dalyviai sutartinai pagiedojo Lietuvos himną, o vie
tinis mažlietuvių choras padainavo liaudies dainelių.
Po pertraukos mūsų choras padainavo keletą dainų, iš
kurių paskutinioji “Lietuviais esame mes gimę” palydė
ta garsiausiais plojimais.
Besišnekučiuojant tarpusavyj, pasigirdo švilpukas
ir, atsisveikinę, skubėjome atgal į garlaivį. Vidurnaktį
mūsų garlaivis pasitraukė nuo Rambyno kalno ir leisda
masis Nemuno vaga žemyn, įplaukė į Kuršių marias.
Aušo nepaprastai gražus rytas. Pirmiesiems saulės spin
duliams tvykstelėjant, orkestras užgrojo “Siuntė mane

motinėlė į jūreles vandenėlio”. Jautresniųjų akyse su
žvilgėjo graudi kristalinė ašarėlė.
Pagal nustatytą tvarką mes privalėjome vietoje bū
ti dar tą patį vakarą, bet, perilgai užgaišę Rambyne, į
Klaipėdą atvykome tik kitos dienos rytą — apie 9 vai.
Jau iš vakaro į prieplauką susirinko daugel klai
pėdiškių lietuvių mūsų sutikti. Mums vėluojant, jie nesiskirstė į namus, bet ištisą naktį išlaukė. Kai kurie senes
nieji atsigabenę čia net patalynes ir po atviru dangu
mi ligi švitimo krantinėje miegoję. Mūsų laivui slen
kant perkasu, jau iš tolo pamatėme belaukiančiųjų ran
kų mojavimus ir išgirdome jų šūkavimus ir rankų plo
jimus. Garlaiviui skirtoje vietoje sustojus ir mums iš
lipus į krantą, prasidėjo tokie nuoširdūs sveikinimaisi
lyg tarp giminių ar pažįstamų, ilgiausius metus nesimačiusiųjų. Kiekviena šeima, paėmusi savo globon po
kelis choristus, vedėsi pas save pusryčiams ir trumpam
poilsiui.
Mes keli patekome pas jauną, apsišvietusią ir lie
tuviškai nusiteikusią ponų Brūvelaičių šeimą. J. Brūvelaitis dar jaunas pasireiškė kaipo didelis Maž. Lietuvos
veikėjas. Klaipėdos kraštą prijungiant prie Lietuvos, jis
buvo Maž. Lietuvos gelbėjimo komiteto reikalų vedėjas,
taip pat Šilutės komendantas. Vėliau išrinktas 4-jo sei
melio nariu ir buvo pasiekęs net krašto direktorijos pir
mininko vietą. Naciams okupavus Klaipėdos kraštą, jis
iš ten nepasitraukė, bet prisitaikė prie jų santvarkos
ir lietuviškoje veikloje daugiau nedalyvavo. Jeigu po
nacių okupacijos jo tuojau nesuėmė, reikia prileisti jį
jau anksčiau palaikius su jais slaptus ryšius.
Po pusryčių, p. Brūvelaitienei pasiūlius, kelios cho
ristės prigulė pamiegoti. Mes, vyrai, nuo šio malonumo
atsisakėme ir patraukėme apžiūrėti miesto bei uosto.
Daugumas iš mūsų Klaipėdą pamatėme pirmą kartą.
Gaila, perilgai užsibuvome mieste ir pražiopsojome iš
vyką į Baltijos jūrą, kuri vyko 2-rą vai. popiet tuo pa
čiu “Nemunas” garlaiviu.

Vakare rinkomės į didžiules miesto teatro patalpas,
kur 8 vai. įvyko mūsų koncertas. Po sveikinimų ir kal
bų scenoje susirikiavo choras, pakilo uždanga ir prie
kin išėjo dirigentas J. Štarka, šiltai sutinkamas salėje
susirinkusios publikos plojimais. Nors kad ir nemigę ir
gerokai pavargę choristai savo pareigą kaip reikiant at
liko. Publikai pageidaujant, kelių dainų posmus pakar
tojome. “Lietuviais esame mes gimę” dainavome du
kartu, bet ir tai atrodė permaža. Ši daina klaipėdie
čiams ypatingai brangi, kadangi jos žodžiai parašyti
jiems artimo, didelio Maž. Lietuvos veikėjo ir lietuvy
bės žadintojo J. Zauerveino. Ji laikyta Maž. Lietuvos
himnu.
Po koncerto mus pavaišino vynu, vaisiais ir ki
tais skanėstais.
Antrą vai. naktį palikome salę ir ėjome į garlaivį.
Čia vėl susirinko didžiulė minia su mumis atsisveikinti.
Po kalbų ir ovacijų apie trečią vai. “Nemunas” pajudė
jo ir perkasu plaukė Kuršių marių link. Tarp palydovų
pasitaikė ir vokietininkų — blogos valios žmonių, kurie
mus apspiaudė, apmėtė šiukšlėmis ir apipylė keiksma
žodžiais.
Garlaiviui įplaukus į marias, senesniojo amžiaus ke
leiviai, susiradę tinkamesnę vietelę, prigulė numigti, o
gi jaunimas — garlaivio viršuje surengė “robaksą”.
Atsirado vienas mokąs groti lūpine armonikėle, kitas iš
kažkur ištraukė mažą būgnelį ir tamsoje pradėti šokiai
“Suktiniu” baigėsi švintant šokiu “Noriu miego sal
daus miego”. Kadangi visos patogesnės vietos jau bu
vo užimtos, tai išvargę šokėjai, kaip kur kam pakliuvo,
visi kartu, neišskiriant nei vyrų, nei moterų, virto ant
grindų toje pat vietoje, kur šoko. Sukilome iš trumpo
miego apie 9 vai. rytą, kada mūsų garlaivis jau plaukė
Nemunu Kauno linkui.

{.Bus daugiau^

HKIJ* WANTED — MOTERYS

nELP VYĄNFED — MOTERYS

HELP VYANTED — MOTERYS

GIRL PRIDAY

WAITRESSES

NURSING
SERVICE
DIRECTOR

Mjist be able to accept

responsi-

ilUty’
l.lko to "'nrk wlth
fifnires
h™vft k.aowledge of
oonstruction
^'Hi7?eo,k stnr,,nK salary, working
eonmttoriK.

benefits.

co.

Experienced — 3 days — 5 days
— 6 days or weekends only. Apply
in person: (Closed Tuesd.)

OljVnmc PAINTING AND
S£€9H'Vri»i(} COMPANY
...
"• BHmoitt Avenue

ALBERTI'S
8050 Lincoln Avė.

807-4450 eves.

.e»5-«7OO days;

in 128 bed general hospjtal, fully
accredited. — Prefer person with
degree in nursing. Salary commensurate with ąualifications.

HELP 1YANTED — VYRAI IR MOTERYS
OPPORTUNITY !

OUTSTANDING

THE

INFIRMARY

McLEOD

We also need R N’s.

In Florence, South Carolinu, nffers evcellent openings for

Wrlte or Call Administrator

NURSE ANESTHETISTS,
MEDICAL TECHNOLOGIST,
A.S.C.P.
SaJaries open — also
REGISTERED NURSES
Ali shlfts. Good salaries plūs differentials paid 330 hed hospital.
Apply in writing to

Ponca City Hospital

Directsr of Nurses or Administrator

Ponca City, Okla. 74601
Pitone 405 765-3321

NIGHT SALAD GIRLS
NIGHT BELT PRODUCTION
GIRLS

Apply any day 9-7 P.M.
ASCP Registered with preference to Masters degree.
Fully ac
credited 425 bed hospital. Full time pathologist and a school of
medical technology. Latest mechanized equipment in raodern air
condltioned facilities. Supervise personnel and co-ordinate education
program. Excellent fringe benefits including siek leave and In
surance program. 40 hours per week with no night calls. Fine community of 80,000. Just an hour drive from metropolitan Kansas
City. Salary commensurate with experience.

REGISTERED NURSES
APPLY:

CATERING KITCHEN
2301 So. Mt. Prospect Road

Dės Plauies, Illinois

0. R. Supervisor

*

39 bed hospital expanding to 83 beda This is an opportunity
for Registered Nurses to insure your Medical future, enjoy top
pay and excellent fringe benefits.

GENERAL PRACTITIONERS
Excellent opportunity for young capable Physician serving 12,000
population. Liberal Personnel Policies. Good schools and recreation
facilities nearby. — Write Administrator.
STANDISH OOMMUNITY HOSPITAL
805 W. Cedar St., STANDISH, Mich.
Phone Area Code 517 — 846-7061

Jr

PSYCHIATRISTS (2) $24,000 per year
PSYCHOLOGISTS (2) $660 to $1334 me.
PSYCHIATRIC SOCIAL W0RKER (I)
$608 mo. to $1178 mo.
PSYCHIATRIC NURSES AND
PUBLIC HEALTH NURSES
New program designed to deliver Services to a large rural
area. Excellent opportunity for industrious and Creative professionals. Good fringe benefits — excellent living conditions.
Write or Call (406) 365-3124 or 454-2171

EASTERN MONTANA
MENTAL HEALTH BOARD

Hospital
1907 W. Sycamore
Kokomo, Indiana 46901

Call Mr. Uhlir
Chicago Motor Club
RR 3-2040 or LO 1-1818

J

Full or Part Time. Age no Barrier.
Light packaging,, no experience
necessary — will train. Uniforma
fumished
Plant relocation to
Rosemont area ahortly, būt presently located in Stickney, III.

CELESTE ITALIAN FOODS, INC.
6603 Perahutg Rd.
Stickney, 111.

APPLY PERSONNEL DEPARTMENT

READY METAL MFG. COMPANY
TEL. RE 5-5151

(S Block Lašt of Cicero Avė.)

MECHANICS
STEADY W O R K
TRUCK _ TRAILER — TRACTOR
=» EXPERIENCE NECESSARY
* UNION WAGES AND BENEFITS

1VOMEN
GENERAL ASSEMBLY
FOR LIGHT MANUFACTURING.
ŠIT D0WN VVORK.
APPLY IN PERSON.
BETWEEN
8:30 A.M. AND 4:00 P.M

P0WER PAK, INC.
5707 NORTHVVEST HWY.

ORDER FILLERS AND
STOCK VVORK
Steady Work And Good
Starting Salary.
APPLY WARRHOUSR ENTRANCK
Retvreon 2:00 P.M. And 4:30 P.M.

Apply

AKRON - CHICAGO, INC
OHIO 44306

EXCELLENT OPENINGS FOR

ENGINEERS
PROGRAMMERS

SYSTEM ANALYSTS O

TASH, INC.
3417 No. Ilalsted Street

Desirtng to eam extra money
wbile their cbildren attend school
during the day, to do general Of
fice work. Typing helpful. Hours
arranged to your convenience.

NORTHVVEST
FASTENER C0.
6343 Grosą Paint
NILES
Mr. P. Los — 647-0177

TOP WAGES AND FRINGE BENEFITS

Full charge of convent kitehen.
Days off are, flexible.
Excell.
worklng cond’s & pleasant surroundings. Apply to —
Stote Colette — St. Scholastica
Convent, 7430 N. Ridge Blvd.

LAS CRUCES, NEW MENICO 88001

3249 S. Oak Park Avė.
BERVVYN, ILLINOIS

Apply in person, write or call,
send application in confidence to
1HLING BROS.
EVERARD COMPANY
269 E. Michigan Avenue
Kalamazoo, Michigan 49001

Ext. 242

EXPO RT
TRAFFIC
A S S I S T A N T
Trainee Acceptable
Typing Reąuired. Full Time.
North Evapston
Call Mr. Johnson — 869-8500

HOUSEKEEPING
We are currently seeking

SHIPPING - RECEIVING

C L E R K
Skakle manufactureineeds experienecd man for full
rcsponaibility
of Shippiną- and
Recelving- Dept.
Salary eonamensurate with
experlence.
Exceltent opportunity for
permanent nualified person.

CALL BOB SOBCZAK

HEAT EXCHANGERS, INC.
PHONE — 679-0300
An eąual opportunity employer

Some vveekend

AND

MARINE MECHANICS
Experlenced Only
GOOD PAY
and Company Bcnefitiy.

Paid vacation and holidny&.

Contact ANUY,

Write or call: •
GLEN TOWNSENf’

449-0262

JOHN WINDS IMPORTS
1101 Taft Avenue
Berkeley, Illinois

SPENCER BOAT C0.
P. O. Box 8207
WEST PAIJM BEACH. Fl-A.

EXCELLENT OPENING FOR

EXPERIENCEP QR
UNEXPERIENCED

PRODUCTION
SUPERVISOR

BLACKSMITH
WELDERS
METAL-MEN

Wo have
immediate
opentng for
Rx.perlonced Production
Supervisor
wlt.b
substantlal
experlenee
in
Rubber
Milling,
CaJcndeMofr artd
Cotnpounding.
Mušt. be able to work 2nd Shift.
Exeellent Oompany Benofltsc
Top Wagos. — Permanent Position.

For ConimercĮaĮ Truck
Bodies, and Traįleps , .

MARION AUTO BODY C0.

Rush resume in confidence to:
J. E. LAITTA.
Personnel Manager
or Call (914) 831-2800

5921 S. Ashland

MECHANICALLY
INCLINED?

CHEMICAL RUBBER PRODUCTS
(Div. Richardson Co.)

579 South Avenue
BEACON, NBW YORK
An JSąuol Opportunity emplyyęr

FLIGHT LOADERS
SET-UP MEN

HE 4-6161

Wo will train you to serv|eo Office
eąulpment in the Western Suburbė.
Starting pay $104 per wpek. wįtb r««ular sehedtile of Ine.reoBes. Ponltlon
ol'ferH seeurlty. wLde rango otf frtatg®
benefits, automo'ttve Insurance aitd
expenses Mušt be H. S. gritd, wttn
completed military
obllgatlpns aąd
proseni a good appenrnnce.
To aA
range ln.tppview, contact

3249 SO OAK PARK AVĖ.
BERVVYN, ILLINOIS

insur.,
Call:

521-2100 — Mr. Jonas

LICENSED REAL ESTATE
$ A L ES M A N

Tel. - 484-2211 — Ext. 242

To operate Sundstrand machine
5 day wk. Good salary.
Call
Phone — TA 9-6550

vacation &. Holldays.

paid

Mušt speak Lithuanian
Multi mill'ion dollar corp. gearing
to sėli nationally publicized development in Palm Beach Florida
New Office in Chicago. Good commission & benefits. Call for appt.:

Mr. Jack — 588-3367

HELP WANTED — VYRAI

DESIGNER

DIE

Experienced in Progressive design for multi-plant automotive parts
manufacturing company. Presses up to 400 ton, gage to 200.
Permanent position, exncllent fringe benefits. Plant location subur
bau Akron Canton area.

FOR LADIES HANDBAGS

MODEL MAKER

Full time.
Excellent salary.
Good place to work
Paid vacation and holidays.

Temp Plate Maker
Exper. in Punch Press

Contact ANDY, 449-6262

Manufacturer of metą). wgo4 4h(i
laminated display itpmą. Excellent
salary and fringe benefits

JOHN VVINDS IMPORTS
1101 Taft Avenue
Berkeley, Illinois

Call Ron Blass
766-8100

SKBLBKITES “DRAUGE”.

WAREHOUSEMEM
No experience necessary. We will train. Join
company with opportunltiea for growth.

a

Progressive

NORTHWEST FASTENER CO.
6343 Gross Point, Niles, Illinois

Tel. 647-017?

J

METAL STAMPING DIVISION

MONARCH RUBBER COMPANY
HARTVILLE, OHIO 44632

AC 216-877-9311

••An hiąual Opportunity Employer'’

CUTLER - HAMMER, INC.

CHALLENGING OPPORTUNITY!
MAINTENANCE FOREMAN PLA8TIUS
We are lookl.ng for a good osslstant foreman or the No. 2 man whi> ls
ąualifled to movė Into the No. 1 spot in our malntenance dept, Tltle man
should have paekground 1n the maintenance ąf machlnęry and electromeebanlcal eąulpment. Prlor etoperlence ln the maitrtOnanoe Of injectlon
moldlng, die casting, or moltllng eąulpment w»uld be very helpful.
This position ofters an exeellent opportunity for pprsonal growth
with a ne'w grotvlng oompany.
Send resume

Manufacturer of electrical Controls has immediate openings for

— ELECTRICAL WIRE MEN
— ASSEMBLERS

Call or visit

J. E. INDUSTRIAL, MOLDING
GRANT PARK, Illinois 60940

815-465-2111

Delivery & Warehouse Man

(Experience helpful, būt not necessary).
First shift only, good starting wages. Improved medical plan,
pension plan, 40 hour work week, paid vacations and holidays.

Immediate orpening for high school graduate ln wholesale-reta.il paint
store. Diversified work Includes drlvlng smatl company vau, warebou»ę,
Inventory, elėrlcal and retail selllng dutles. Opportunity for growth rln
ineome and responsiblllttes.
GOOD SALARY & RRNEFIT PROGRAM — S DAY WEEK

Call Mr. Jack Axelson, District Manager
for interview 463-8900

Apply or call Mr. John Indą:

439 - 1910
2375 TOUHY AVĖ.

In confidence.

THE GLIDDEN COMPANY

ELK GROVE VILLAGE, n,L.

2934 W. MONTROSE
'I*

CHICAGO, ILL
OPPORTPNITY EMPLOYER

An Eąual Opportunity Employer

M 0 T H E R S

COOK — EXPERIENCED

VARNER AND ASSOCIATES

Year around work, no lay-offs,
profit sharing, paid insurance.

Challenging Career in New Agency with Opportuąity
to Develop Program

FOR PART TIME VVORK

PERMANENT POSITIONS

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

For century old. made to measure
uniform manufacturlng.

ACCOUNTS RECEIVABLE
BOOKKEEPER

* PRESS BRAKE OPERATORS * PAINT SPRAYERS
* SPOTWELCERS
* GRINDERS

TRIPLETT BOULEVARD
AKRON,
An Eąual Opportunity Employer

MAC NEAL
MEMORIAL
HOSPITAL

YACHT JOINERS, PAINTERS

CLOSE TO HOME!

TAILOR - CUTTER

Pleasant diversified position meetInig,
people and planning trips.
Will train. Lith typSng.
Good
starting salary plūs excellent
benefits — Co. paid hospitalization
and life insurance etc. Convenient
Evanston location.

Call for Information or interview
749-4495

1016

W0RK

vaitgaliais. Pilnalaikis dar
bas. Geras pradinis atlygi ESS-KAY ENAMELING, INC.
3621) W. 38th St.,_______ 927-0836
nimas, plius geri priedai.

VYRAI IR MOTERYS

Full time only. Permanent Day shift 8 A. M. to 4:30 P.M.
Afternoon shift 4:30 P.M. to 1 A-M.

or

HELP M’ANTRD — VYRAI

GENERAL
GENERAL LABOR WAREHOUSE HELP
Visom trim pamainom. Inspectors and Packers Full time, excellent starting
salary.
. , •
Reikalinga kiek dirbti ir sa
Good place to work.
For Paint Line

GENERAL OFFICE

PERMANENT

WHY TRAVEL? VVORK CLOSE TO HOME!

Write

n5SLP<W^TED"^VYRAT "

Full time days. All Company Bene
RECEIVING CLERK
PITNEY-BOWE$, INC.
fits — including Company paid
Prefer R. N. with 2 yrs. or These are full tiime posltions of& STOGU MAN
BROADVIEW. 1LLINGI8 more of surgery and super- fering a good starting salary plūs Strong & active. Steady work. luneb.
345-6850
Mr. Bucbmaan
An Eąual opportunity etnpioyer
Apply any day 9-7 P.M.
Come in & see us.
visory experience.
Excellent Employe benefits
WARSHAWSKY BROS.
PRESSJHEN
Excellent salary and benefit
ABC GLADIEUX IN-FLIGHT
5675 N. Miluaukee Avė.
MULTIGRAPH TRAlNRBfl — PerCATERING KITCHEN
program.
MAC NEAL
manent. Top pay. Exeellent benefttk.
Apply now. (Congress Doliglhs sub2301 So. Mt. Prospect Road
EXPERD UPHOIJSTERERS
tvay to o-ur front door) Mr. Niesen
Please apply Public Relatlons
tel. 341-1620.
Dės Plaines, Illinois
MEMORIAL
Department
Good pay, yr. round employment —
CHICAGO IMPRINTING OO.
overtime — free
hospitalization —
pension
plan.
Major
medical
life
522 S. Cltiiton Street
REPAIRMAN
St. Joseph Memorial
HOSPITAL

FOOD PACKERS

HELP WANTED — VYRAI

4320 S. KNOX AVENUE

IĮ

work is reąuired.

REGISTERED HURSES HEEDED

BOX 38 — GLENDIVE, MONTANA 50330

Dženitoriai

— —— '

e♦ ♦ ♦ ♦ 1
HELP VVANTED — VYRAI
o♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ►-♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

JANITORS

METHODIST HOSPITAL & MEDICAL CENTER
St. Joseph, Missouri 64501
SECURE YOUR FUTURE'

mums yra reikalingi

For 261-bed fully accredit
ed general hospital with
modern surgery dept. built
on a center sterile core de
On all 3 shifts.
sign.

Shift Differentials

WARREN S. HINTON, ADMINISTRATOR

*

ABC GLADIE0X IN-FLIGHT

CLASSIFIED GUIDE

Ruošos darbams

Full time, all company benefits in
cluding company paid lunch.
Tel. - 484-2211

CHIEF MEDICAL TECHNOLOGIST

Openings Available On Ali Shifts.

, inm
HELP WAN’TED — VYRAI

Perskaitę "Draugą”, duo

kite jį kitiems

pasiskaityti.

— Excellent Openings

C I V I L

For —

ENGINEERS

CE I ......................................... $667 - 884
CE III .................................... $785- 1070
— also —

TRAFFIC

ENGINEER

SALARY

OPEN

Write or apply Personnel Department

CITY

HALL

ROCHESTER, MINNESOTA 55901
PHONE — (507) 288-4721

SUPERVISORS AND DEPARTMENT HBAD
Reąuired by Children’s Aid Society of the
District of Thnnder Buy
The Canadian Lakehead is an interesting area with opportunity
for outdoor recreation summer and vvinter; ą grovyiug UnJversity,
excellent schools and churches.
BASIC SALARY — $9,000 for Supervisor
and $9500 for Department lleud
Salary recognition given for experience.
Applicant mušt have M.S W. and experience in
CHILD and FAMILY WELFARE field.
IVrite or Call: MR. J. H. DAWSON, Local Director
Phone: (807) 344-9124

P. O. Box 27

PORT ARTHUR, Ontario, Canada

—

Perskaitė Draui&, duoki te kitiems pasiskaityti.

REU ESTATE
r Ij

BY OWNER —- 14j—3's. Cabinet
kitchens, ceramic tiled baths, individually air-condittoned, gas heat,
stovas and refrigerators, washers
and dryers. 6 yrs. old.
Income
$19,295. Vic. Archer Rd. and Olllh
Čal1 Mr. Kazek, 586 7400.

■...................

PASAULIO OPINIJA...

REAĘ ESTATE

-«»r-n<)W

—...........

Sąjunga taip pat popierinis-tig
ras”.

2 gražūs lVi akro žemės sklypai Reakcija satelitiniuose kraštuos
Lenkijos vadai pasišaukė Če
REAL ESTATE — INCOME TAX Palos Parke, mažiau $12,000 kiek
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS vienas
koslovakijos pasiuntinį VaršuA. & L. INSURANCE AGENCY Gražus sklypas su medžiais —
, 157 x 135 p. Hickory Hillsz $11.500.
AND REALTY
R E A L ESTATE
Kreiptis j Bruno Gramo ntą
4. LAURAITIS
HI 5-7242
4645 So. Ashland Avė., LA 3-8775 Triezenberg & Co.
Pajamų nuosavybė — 2 butai po
(Currency Exchange patalpose)
5 kamb. ir 4 kamb butas1 pastogė
MARQUETTE PARKE, 10 metų je, med. namas Brighton pk 2 au
Sąžiningas patarnavimas
modernus mūro pastatas, 2 butai. to garaž. Apšild. veranda. Apie
2 atskiros bizniui patalpos, gara $20,000. Tuoj galima užimti.
Tvarkingas, teisingas ir greitas žas Ir autams pastatyti kiemas.
Telef. — LA 3-2346.
patarnavimas visais Real Estate Geras pirkinys profesionalui, biz
reikalais. Be to, veikia Notariatas. nieriui ir kitiems. Kreipkitės pąs Mūrinis — 4 kamb., 14 metų, 2
daromi ir liudijami vertimai. Tvar savininką, 2549 W. 7Ist St., Chica maš. garažas.
Kabinetų virtuvė.
komi pilietybės dokumentai, pildo go, Tel. PR 6-3140.
Plytelių vonia. Sausas rūsys. Mar
mi Income Tax ir atliekami kitoki
ąuette pke. Geras. Pigus.
Beverly Shores, Ind- p&rdu°dama ____________ PK 8-6916__________
patarnavimai.
20 krnoih. vasarvietė sū restoranu,
ŠIMKUS REAL ESTATE
plius 3 miegamų kamb. namas. Parduodamas geras pelningas mū
NOTARY PUBLIC
Prie Miehigan ežero. Gera proga ras — b 3tuaipo. .s teaoin un un
pelningą vietą.
Kaina ras — 3 butai po 5 kamb. ir gra
4259 S. Maplewood A v., CL 4-7450 įsigyti
Tel.
$35,800. parduos pagal sutartį — ži taverna. Pigiai. $25,000
LA
3-7364.
71 lr Talman. Mūr. 4 kamb. lr 2 "contract”. Skambinkit
Portage.
atalpos ofiaamB arba bizniams. ’Plk
Indiana — 219-7654-2186.
18,600.
Savininkas parduoda mūr. namą,
Prie S» Ir Campbell. Med. I H a 2
7
metų,
5 kamb. viršuj ir 5 kamb.
butai. 6 lr 4 kamb. $ 16,900.
NAMŲ PIRKIMAS —
Prie 71 Ir Maplewood. Med. 2 bu
rūsy, 2 automobilių garažas. Labai
PARDAVIMAS
—
VALDYMAS
tai — B lr 4 kamb. Platus sklypas.
gražiai vaismedžiais ir krūmais ap
121.600.
Butu nuomavimas — Income Tax. sodintas sklypas. Už $25,000.
Medinis 2 butai. 8 Ir 4 kamb.. pi
Notariatas — Vertimai
6954 S. Bell Avė. Tel. HE 6-3237.
rus $12.900.

mosi žodžių. Štai keletas jų (Įš
Tasso pranešimo): “Ne kartą
provokatoriai buvo atidengę ug
nį į sąjungininkų armijų kariuB.
VIII.23 iŠ automatų buvo ap
šaudyti kareiviai, patruliavę
prie administracinių pastatų.
Nusikalstami elementai vykdo
diversijas. Užtveriami keliai, iš
vedamos iŠ rikiuotės transporto
ir ryšių priemonės. Prahoje lr
kai kuriuose kituose miestuose
rasti slapti ginklų sandėliai.
Viename Prahos rajone buvo
ka yra popierinis tigras, Sovietų aptikta požeminiame bunkery
HELP

Apdraudę Agentūra

2517 VV. 71st Streefl — RE 7-9515

PIRKITE KAI PIGU!
Didelis gražus 6 kanyb.,
10 metu
mūras. 2 auto. garažas,
alumin.
langai, įrengtas
rūsys, arti Pulaski.
• 26,950.
. u,
MaAlė parduoda Svąru 4
kamb.
mCSr. Naujas gazu
šildymas, 2' auto
garažas. Apie 69 Ir Talman. $14,950.
8 kamb. med. apkaltas 2 aukštų
namas. Marą. pke. $13,800.
* spartmentu mūras. Apie $18,600
pajamų Brangi vieta, naujas namas,
pigi kaina. $87.700,
Gražus 1)4 ankšto, 2-jų butų, apie
20 metų mūras. 6 lr 4 kamb. Platus
totas. 2 auto garažas. Marąuette pk.
$28.460.
5)4 kamb., 12 m. mūr. arti Na
bisco, centr. oro vSsInlm., (rengt rū
sys, garaž. $27.600.
NauJ. o butų mūr., arti Ford City,
$11.000 pajamų, $82.500.
Geras med. apkaltas, 2 but., 2 š'ld.,
garaž., arti mūsų. $16.300.
Med., 3 but., labai
platus sklyp.,
garaž., atskiri šiid.,
Marą.
parke.
$19.700.
Apart mūr. apie' $9.000 pajamų ir
kiti priedai. Marą. pk. platus sklyp.,
garaž. $59.500.
,
Apartm. mūras,
20 but. supila
apie $27.000 pajamų.
Vertingas Ir
gražus objektas Marą. pk. $196.000.
S butai Marąuette pke. Gazo šil
dymas. ceramic vonios, daug prie
dų. Garažas. $28,600.
Modernūs du butai po 6 kamba
rius Marą. Parke.
gazo šildymas,
karpetai. garažas. $31,800.

Likviduojama nuosavybė — 6
kamb. namas Roselande. Telef. —
849-5771.

BELL REALTY

J.
BACEVIČIUS
Parduodamas mūr. 2 po 5 kamb.
6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233 Gazu-vandeniu apšildomas Dideli
kamb.. didelė pastogė, 2 maš. ga
Apylinkėj 68 ir Campbell — 6 ražas. 30 p. lotas. Statytas po pas
butai, plius 2 butai rūsy. Savinin kutinio karo.
7028 S. Campbell
kas. $73,000.
476485L
Avė. Savininkas.
♦♦♦♦<♦♦♦♦«<
Savininkas iškeliamas, turi parduoti
I E š KO NUOMOTI
16 metų senumo 2-jų butų (po 2
>♦« * « »* • <
mieg.J namą. Keramikoa plytelių
Vyresnio
amžiaus
moteriai
(liet.)
virtuvė ir vonia Atskiri šildymai.
reikalingas kambarys, su pagamin
Apyl. Marąuette pko.
tu maistu.
~ 7221 S. Maplovvood
Skambinti LU 2-4085
S )4 kamb. 11 m. mūr. bungalaw,
prie 73 ir Roekwell.
KUlmal, gazo
alum. langai $22.900.
3 but. 2 aukšt. didelis
mūr. na
mas prie 63 lr Kedzie 40 p. skly
pas, 2-auto mūr garaž. $36.900 ar
ba pasiūlymas.
Ui aukšt. 20 m. švarus mūr. na
mas 5—4 kamb. prie 71 Ir Saoramento. 40 p. sklypas. Taksai $350.00.
2-auto garaž. $29.600.
13 butų mūr. prie 6 7-tos lr Rockwell, $13,600 metinių pajamų. Kaina
$78.600. Įmokgjai $16,600 savininkas
duos paskolą.
Naujas de liūte 2 aukštų mūr.
Marąuette pke 7 kamb. butas savi
ninkui lr 4 nuomos skolai mokėti.
$74,600.

i šiid.

LEONAS REAL ESTATE

Maintenance Mechanics
TO ADJUST AND REPAIR
LAMP PRODUCTION EQIHPMENT
OPENINGS ON THE FIRST SHIFT 7 A.M. TO 3:30 P.M
AND 3rd SHIFT 10:30 P.M. TO 7 A.M.
Along with all qur many other fringe benefits, we pay 10%
bonus on 2nd and 3rd shifts
We will be glad to talk with you about these opportunities
WRITE, WIRE or CALL

ITT

LAMP

Naujas de luxe 4 butų mūras piet
1)4 aukšto ,10 metų mūras. 2 at
miesto daly. 2 po 4 H k.,
skiri šildymai, ajuinin. langai, gra vakarių
žiai irengtas poilsiui rūsys.
2 auto 8)4 kamb. ir 5)4 kamb. su 2 voniom.
mūro garažas.
Marąuette
parke. $59,900.
fl kamb. mūr. "BuUt-lns’*, kokli
$37,000.
nis plyteles, karšto vandens šildymas
1)4 aukšto med. 6 ir 4 kamb., 2 gazu. Marą. pke. $21.500.
auto garažas ir atskiras
25x125 p.
2 po 4)4 kamb. apynaujis namas.
sklypas. 60 Place
j vakarus
nuo Atskiri šildymai gazu, aliumin. lan
Lavvndale. $21,500.
gai, 2 autom, garažas. Netoli parko.
$42,800.
1)4 aukšto mūr. 5 ir 5 kamb. 2
4 miegamųjų apynaujis mūr. Šilu
|8Jlmai. Atskiri šildymai. 2 auto ga ma
gazu
Centrallnts
vėsinimas.
ražas. 67 ir Oaklęy. $19,900.
Alium, langai. įrengtas rūsys. 2 au
garažas Netoli parko. $27 600.
_ 15 butų niūras. Nauja elektra gra tom.
100 s 220 p. sklypas prie ežero.
žūs butai. Visas išnuom, Pajamų virš 26 minutes nuo Chicagos. Geras su
< $30,000. metams. Moa-(|uette pke.
sisiekimas
greitkeliu.
Labai graži
8 butai po 3 kamb. Naujas mūras. vieta. Teiraukitės
2 po 5)4 kamb Ir S kamb. angilft
Visi
išnuom. su sutartim.
šiluma
gazu, šaldytuvai, virimui plytos, v8- kam rūsy. Bevsk niaująs. 2 auto ga
sintuval. $13,500 pajamų
metams. ražas. 2 atskiri šildymai gasu Gra
žiame Marąuette pke. $62,000.
Labai gera vieta. $116,000.

NERIS REAL
6924 South Western Avenue

Tel. 471-0321

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

330 Lynnway, Lynn, Mass. 01901
Phone — (617) 593-2000
An Eąual Opportunity

Employer

Refurned Goods Department
Growing catalog merchandising firm needs a man to
head return goods dept.

Lite Typing Required.
No Previous Experience Necessary.

MR. GOLDBERG — 9 A.M. TO 9 P.M.

8250 Skokie Blvd.

Skokie, Illinois

Located in Old New Orleans to OPEN in Mid September
SEEKS QUALIFIED

IŠNUOM. apšild.

3^ k.

butas

IŠNUOMOJAMAS kambarys
atskiru įėjimu. Pigi nuoma.
Tel VVA 5-7428

Atmintinas kielikas ar clmborija 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
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat tu
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui.

2843 V. CKRMAK ROAD
CfflCACO. IIAINOIS 60623
▲REA CODK 113 U7-M2S

NEW METHODIST HOSPITAL

A. -f- A.

DR. VIKTORUI JASAIČIUI
mirus ELENAI JASAITIENEI,
JURGITAI KOVIENEI.
EDUARDUI JASAIČIUI, DR. DOMUI JASAIČIUI ir ar
timiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia
Waterburio ateitininkai
sendraugiai

NURSE - ANESTHETIST
Nurses - RN and LPN’s
Excellent Starting Salaries and Benefits are available
to ąualified applicants.
Inąuiries should be direct to Personnel Director.

P

A

D

£

K

A

METHODIST HOSPITAL
NEW ORLEANS, La.

5620 Read Rd.

su

Išnuom. kambarys su patogumais,
ramioj vietoj prie labai gero susi
siekimo. Teirautis PR 8-7736.
Beverly Hlll.s apyl. parduodama
taverna su namu. Geras biznis. Sa
vininkas dėl šeimyninių aplinkybių
priverstas parduoti ir apleisti Chįcagą. Informacijai skambinti: AI
Vlgnato, BE 3-9406 arba J. Sta
naičiui 925-5362.

►

GYVAS PRISIMINIMAS

MAJESTIC DISTRIBUTORS

HUTAI rinktiniams nuomininkams.
Nelaukit — užsiregistruoki! dabar!
Aptarnauja pietvakarine dal) 7 me
rus. Savininkai kreipkitSs dSl patar
navimo nemokamai.
Best Agency, 3925 W. <13. PR 8-6032

IŠNUOM 5 kamb.
butas 1-me
aukšte. Marąuette Rd. ir Paulina.
Naujai dekoruotas.
Viršuj liet.
šeima. Lietuviams pigiau. . Skam
binti vakarais 724-4161.

*
tuvos gyventojams. Iš to viso
gerai tiek, kad apie tikrą padėtį
Taigi, realybės nuvokimas
ir priešinimąsi rusams mūsų yra dvasinė katalikiškojo žmo
krašto žmonės nemažai sužino gaus forma. Tatai reiškią, kad
jo ir iš pačių rusų šaltinių, b. k. katalikiškajam žmogui lemia
mą reikšmę turi ne subjektyvybė, ne jausmas, ne nuotaika ir
Rimties valandėlei
ne vidujai akstinai bei polin
kiai, bet tai, kas ateina iš oro,
(Atkelta iš 3 psl.)
iš viršaus. Tatai eina tiek toli,
niekada nerezignuoja ir rankų kad net išoriniai veiksmai —
ceremonijos, simboliai, balnyčių
nenuleidžia.
Šitoji narsa leidžia katalikiš prieblanda, varpų skambesys,
kajam žmogui įžiūrėti iš tikro spalvų puikumas, pamaldų, puoš
šviesias gyvenimo puses. Bū numas — netiesiogiai jį veikia,
damas kuklus, nereiksdamas per kaip dažnai manoma, bet per
dėtų reikalavimų bei pretenzijų, dogmas, per realybę: varpų
jisai yra dėkingas už kiekvie skambesys mums tekalba . tik
ną šviesos blykstelėjimą, pra tada, kai mūsų mintys skrenda
siskverbusį pro debesis; dėlto į žmogum tapusį Dievą; liturgi
jis pastebi visa, kas tik jo ke nėms spalvoms esam akli, jei
lyje pasitaiko gražu bei didinga. nešviečia Dievo šyicsa; lempe
Visa realybė veikia formuo lė ties tabernakulu mums nie
jamai. Katalikiškasis žmogus ko nebyloja, jei tenai nėra Eu
brangina ir mėgsta formą, gy charistijos; ir smilkalai yra be
venimo būdą, gyvenimo stilių, reikšmiai, jei jie kartu su mūsų
kokį jį kuria realybė, jisai įsi mintimis nekyla į Dievą. Tiktai
veda į sayo gyvenimą. Jis šali toje realybėje, tiktai jos Švie
nasi visokio dirbtinumo, patoso, soje ir tiktai per ją simboliai
perdėjimo bei pertempimo; ji pasidaro kalbančiais tos realy
sai neatgrasomai nepasitiki vis bės pasiuntiniais, nuteikiančiais
kuo, kas liguista. Vargiai dar mūsų sielą liūdesiu, džiaugsmu
yra kitas žodis, kuris būtų taip ar gailesčiu.
Toliau, katalikiškajam žmo
dažnai sutinkamas bažnytinėje
literatūroje, kaip žodis “svei gui lemiamą reikšmę turi ne sa
kas”: sveikas mokslas, sveika vasis aš, bet tai, kas yra vir
askezė, sveikas gyvenimo bū šum jo. Apie tai kitą sykį.
K. BaniN
das, visa, kas dirbtina, kas svai
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Heating Contractor
{rengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo
pečius lr air condltionlng J
naujus ir senus namus Stogų
rlnas (gutters). vandens šildy
mui boilerius.
Turiu leidimus
dirbti mieste tr užmiesčiuose.
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskašlavimai nemo
kamai

PRODUCTION MACHINE
OPERATORS
We will train you for one of a variety of jobs on Lamp Making
Machines.
We have openings on the lst shift — 7 a.m. to 3:30 p.m. and on the 2nd
shift, 3:30 p.m. <to 11 p.m. 10% night bonus paid to all workers on the
nlght shift.
We offer steady work at good pay and look at these benefits we provlde
at no cost to our people!

• MASTER MEDICAL BLUE CROSS AND BLUE SHIELD A
PROLONGED ILLNESS COVERAGE
• SICKNESS AND ACC1DENT PAY
• GROUP LIFE INSURANCE
• 10>/2 PAID HOLIDAYS

• UP TO 5 WEEKS VACATiON WITH PAY
• PENSION AND SEVERANCE PAY PLAN

• OFF STREET PARKING
• CAFETERIA

HEATING & SHEET METAL
4444 S. VVestern. Chicago tt. III.
Telefono.- VI 7-3447

PARDAVIMUI
Member of M L.8

GARBAGE DRUMS

Main offlce 5727 VV. CermaJk, Cicero, III.. Tel. OL 6-2233
WTTH COVERS AND HANDLES
Tarime šimtus namų Clceroje. Berwyne. Rlvermde La
f
Su ai.d 50 gal. Free delivery
lr kituose vakariniuose priemiesčiuose
Prašom užsukta I mūsų įstaiga
5622 So. Racine, 434-1113
lr išsirinkti ii katalogo.

A

Vacatlon is over Shouldn’t you go to work — now!

WIRE or CALL

ITT LAMP DIVISION

A.

MAGDALENA LUCKUS
Mūsų mylima motina mirė 1968 m. rugp. mėn. 20 d. Ir buvo pa
laidota rugp. mėn. 23 d Šv Kazimiero kapinėse, Chicagoje.
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo J amžino poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame kun. L. Yerkes, kuris atlaikė gedulin
gas pamaldas už jos sielą ir palydėjo velione j kapines.
Dėkojame kun. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje.
Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišios už jos sie
lą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių, bei pareiškė
mums toje liūdesio valandoje užuojautą.
Dėkojame sol. Eleonor Zapoljs ir sol. Jonui Varneliui už
giesmes bažnyčioje. Taip pat dėkojame vargonininkui VI. Baltru
šaičiui.
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atski
rai neturime galimybės padėkoti.
Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriams Steponui
Lackawicz ir Sūnui už malonų patarnavimą.
Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
Dukterys Helen Meilas ir Jooephine Katch

HELP

DOMAS ŽUKAUSKAS
WRITE,

ALEX ŠATAS — REALTOR

DIVISION

(FORMERLY CHAMPION LAMP WORKS)^

HELP WANTED — MOTERYS

VVA 5-0970

ESTAT

VYRAI

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

INCOME TAX — NOTARIATAS —
VALDIS REAL ESTATE
IMI G RAČU A
2-me aukšte iš kiemo. Moteriai
2458 W. 69th SU RE 7-7200 2735 W. 71at St Tel. 92S401A $90 mėn. Gazas ir elektr.

REAL

H’-ANTED —

Opportunity For Experienced

r

REALTY
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BY OWNER — 2 story and baseNe kaip jautėsi ir pati Mask je užmaskuota radijo stotis tuo ginama, kas demoniška, kas ak
(Atkelta iš 3 pusi.)
voje ir jam išreiškė savo ap
ment, 10 apts.: 4—4’s and 6—3’s
va.
Dar ilgą laiką okupacijos momentu, kai vyko jos priešiš
rrto
linijos
AUA
reklaminiai
pla,
gailestavimą.
Ryty
Berlyne
liau
Cabinet kitchens, tiled baths. inradijas kartojo tik ka laida. Ten taip pat buvo pa la — visa tai yra priešinga sie
dividually air-conditioned, gas heat. katai su jrašais “Skriskite jūs į dies milicija užpuolė Čekoslova neskelbė;
loje glūdinčiam katalikiškajam
stovės and refrigerators, washers AUA lėktuvais j Maskvą”. Bcr-! kijos pasiuntinybę, kirviais su žinias apie “įmonių plano vir
slėpti
ginklai
”
ir
t.
t.
charakteriui,
nes tatai yra. prie
and dryers. 6 yrs old. Yęarly in ne 15,000 žmonių minia žygia skaldė medines duris ir išsivedė šijimą, darbo našumo kėlimą”.
šios ir kitos žinios buvo Tas šinga formai, kurią jis milto recome $16,250. Vic. 74 and VVestern.
vo sostinės gatvėmis, demons su savimi čekų turistus, kurie Vėliau prabilo daugybe plūdi so perduotos ir okupuotos Lie a lybėje.
Call Mr Kazek, 889-7400.

Mūr- 2-jų butų po 4 kamb. Gazu
truodami prieš rusus. Labai ne ten prašėsi pagalbos. Čekoslova
apšild. 2 maš. garažas. Apyl. 73 ir Sav parduoda 2-jų butų po 6 kb. smagiai jautėsi įvairių Europos kijos pasiuntinys R. Berlyne
Francisco.
PR 8-3331.
mūr. arti 64 ir Artesian. Dideli kraštų komunistinės partijos: Vaclav Kolar įteikė R. Vokie
kamb. Plytelių virtuvė (r vonia.
Gaza
karštu vand. apšild., 2 maš. iš anksto Maskvos neįspėtos, tijos vyriausybei du protestus,
BY 0WNER de luxe corner brk.. ;
nežinojo kaip elgtis. Vokiečių smerkiančius R. Vokietijos ka
ranch, 6l,4 ms„ 3 bedroom, 1 full ! garažas. Alumin langai. Saldyt..
pečiai
ir
kt
priedui.
$32.000
ar
pakairiųjų
studentų dvasinis va riuomenės Jžygiavimą j čekoslo
bafh, 2 half baths. Modern kitehen
siūlymas. PK 6-2723.
das lr žymus marksistas prof. vakiją.
with, built-ln oven, rangę; refrig,.
dishwasher; attached 24x30 f t. j
7 kttinh. bunjr»low, centrai. <aau Marcuse, analizuodamas įvykius
Nebuvo ramu ir kituose ko
30 p sklypas. 67 lr Mapleden. 2 firejlaces, wet bar. finished Mlrtvmas.
Markso 150 m. gimimo sukak
«vood.
munistiniuose
kraštuose. Alba
bsmt, 2 car garage with electrical
:t butai Ir krautuvės (tataipa. {360 ties minėjime Jugoslavijoje, pa
pajamų
per
mfin,
61
tr
Kedzie.
-eye door. Gas forced air heat. j 3 mli-KaiitŲjįi mūr. bunirak>w.
4 reiškė: “Šie įvykiai yra daug nija kvietė ėekoslovakus ginklu I
Sprinkling sys., centralfcted aii-«Į metų Brlg-hton p-ke.
blogesni, kaip 1956 m. rusų priešintis. Kom. Kinija okupa
condltionlng. Vic. Oak Park Avė.
ŠIMAITIS REALTY
kariuomenės įvykdyta Vengri ciją prilygino “gėdingam ak
and Archer Avė. Call Mr. Kazek,
tui”. pridėdama, kad “Ameri
2737 W. 43 St.
CL 4-2390 jos okupacija”.
586-7400.

VAINA

DRAUGAS, šeštadieniu, 186S m. rugpiūčio 31 d. •

VVANTED —

VYRAI

VVANTED EXPEIUENCED

ARC WELDERS — SEMI AUTOMATIC VVELDERS
WELDIHG FOREMAN — RURHERS
CUSTOM JOB BUILDERS

(FORMERLY CHAMPION LAMP WORKS)

lst and 2nd SHIFT
Steady work for ąualified men and fringe benefits

330 LYNNWAY, LYNN, MASS. 01901

R.FP.INDUSTRIES INC.

Phone — (617) 593-2000
AN EQUAT, OPPORTUNITY EMPLOYER

4935 Hannan Road
VVayne, Miehigan 48164V2 Mile So. of Miehigan Avė.
Phone — S1S-728-51OO

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m, rugpiūčio 31 d.

IS ARTI IR TOLI

X Teresės Pautieniūtės ir
Jono Bogutos jungtuvės įvyks
rugsėjo 14 d. Cicero Šv. Anta
no par. bažnyčioj. Vaišės Jony
nų salėj Chesterton, Ind.
X Dr. Elena ir Antanas Rep
šiai išvyko dviejų savaičių atos
togų į Cape Cod prie Atlanto.

„
x sj sekmadieių, rugsėjo 1
d., rezervuokime tradiciniam
X Patikslinimas. Vakar die‘'Draugo” piknikui — gegužinei,, nos “Drauge’ studentų ateitikuri vyks Bučo darže. Čia, ru- rimkų stovyklos reportažo padenėjančios gamtos prieglobs-1 baiS°je pataisytina viena korektyje, turėsime progos ne tik pa- tūros klaida. Vietoj minimo pa
sivaišinti šiitais, šaltais užkan- skaitininko Kęstučio Trimako,
džiais, saldumynais ir gėrimais, i turėtų būti dr. Kęstutis Skrupsbet taip pat susitikti seniai ne kelis.
matytus draugus.
X Ema ir Pranas šeštokai,
X Dr. S. Bučkis, Lietuvos gyv. St. Petersburg, Ka., atvy
Liet. Kat. federacijai priklausančių organizacijų valdybų atstovų susirinkimas rugpiūčio 28 d. Vyčių salėje
pasiuntinybės Washingtone pa ko į Chicagą prieš porą savai
Nuotr. A. Viliušio
tarėjas, ryšyje su Demokratų čių. Lankėsi pas vaistininkę dūk
partijos
konvencija .lankėsi rą Kankakee miestelyje. Pranas
Chicagoje. Patarėjas dalyvavo šeštokas irgi vaistininkas turė
ir 'kai kuriuose konvencijos po jo vaistinę prieš eilę metų Chi KAT. ORGANIZACIJŲ SUSIRINKIMAS mą apie Šv. Kazimiero kapinių
reikalą padarė dr. J. Jerome.
sėdžiuose.
cagoje. šeštokai po darbo dienos
KONGRESO REIKALU
x Gvidas Valantinas, žino-1 savaitgalio išvyksta atgal į Ko
Kongresui rengti buvo iš įvai
mas skautų veikėjas, LB Cicero ridą, kur gyvena jau 20 metų.
rių
organizacijų sudarytas ko
Trečiadienį, rugpiūčio 28 d., Kunigų vienybės centrų apim
apylinkės pirmininkui Andriui
x Verutė Šklerienė su savo vakare Vyčių salėje Liet. Ka tyje. Jis turėtų tik direktyvi mitetas, kurin įėjo dr. J. Jero
Juškevičiui iš pareigų pasitrau mamyte Veronika Tumasoniene talikų federacijos iniciatyva bu nės galios ir veiktų per federa me, J. Evans, D. Žilienė, >kun.
kus, buvo išrinktas valdybos atostogavo Kneipp Springs, Ro vo sukviestas federaciją suda ciją ir Kunigų vienybę. Prane J. Savukynas, dr. P. Jokubka,
pirmininku.
me City, Ind. Gerai pailsėjusios rančių liet. katalikų organiza šimą papildė (kun. dr. A. Juška, R. Gražulis ir A. Povilaitis. Pa
X Lietuvos kffikinių pamink ten porą savaičių, sugrįžo na cijų atstovų susirinkimas ap primindamas, kad tas klausi reigomis pasiskirstys vėliau.
linės koplyčios įruošimo darbai mo, prie savo darbų.
tarti spalio 26—27 d. šaukiamo mas išsamiai buvo svarstytas Komitetui talkininkaus Kat.
Romoje vyksta sėkmingai. Jau
Kat. fed. kongreso reikalams. Kunigų vienybės rytinio pa fed. centro valdyba ir Chicagos
x Religinė valandėlė, * veda
apskr. valdyba.
apie pusė reikiamų lėšų yra su
Susirinkimą atidarė fed. cen kraščio susirinkime.
rinkta. Tuo visu rūpinasi vysk. ma tėvų jėzuitų, nuo rugsėjo tro vald. pirm. K. Kleiva, pasi
Susirinkimas praėjo sklan
Dr. P. Jokubka, Liet. Kat.
V. Brizgys, talkinamas specia vėl bus girdima antradienio va džiaugdamas gausiu dalyvių
džiai,
gera nuotaika ir trumpai,
karą iš Margučio (93.1 FM.— skaičiumi (dalyvavo 36 valdy fed. Chicagos apskr. pirm., pra
lios komisijos.
nes
buvo
svarstyti tik pagrin
nešė apie Švč. M. Marijos Gimi
x Marijos Aukšt. mok. mo 8:30 vai.) ir trečiadienio rytą iš bų atstovai) ir pakvietė į pre mo par. Marąuette Parke rug- diniai kongreso reikalai ir veik
Sophie Barčus stoties (1490 zidiumą: Aušros Vartų par. kle
kinių dailės darbų paroda vyks
los pagyvinimas. Kongrese da
AM — 10:30 vai.)
boną įkun. J. Savukyną, MIC, Isėjo 8 d. rengiamus Šiluvos atnuo rugsėjo 9 d. lig spalio 7 d.
Į laidus, procesiją ir pamaldas. lyvauti pirmininko K. Kleivos
x Visi stalui Draugo pikniko Vyčių atst. dr. J. Jerome, Vy Procesijai vadovauti yra pasi buvo kviečiami ne tik organiza
“Chicago Tribūne” meno gale
rijoj 435 N. Michigan avė. Lan metu Bučo sodyboje bus rezer čių apskr. pirm. J. Evans, Kat. žadėjęs vadovauti vysk. V. Briz cijų atstovai, bet taip pat ir
kymo valandos nuo 9 v. r. iki vuoti sudaryti patogesnes sąiy- Moterų s-gos ats. D. Žilienę, gys, pamokslą pasakys svečias kuo daugiau svečių, ypač iš
9 v. v. Apie tai didesniu straips gas šeimoms, atvykusioms į pik At-kų sendr. Chicagos Sk. pirm. iš Romos — Marijonų vienuoli Chicagos apylinkių, kad kon
niu praneša “Chicago Tribūne”. niką ir senesnio amžiaus žmo- R. Gražulį, Cicero Šv. Antano jos generalinis
prokuratorius gresas taptų kartu ir mūsų re
X H. Bugarevičius Draugo,llėms- Stal4 bus galima užsisa- palr. atst. kun. dr. A. Juška, kun. dr. J. Vaišnora.
liginio gyvenimo atnaujinimo
pikniko metu dirbs kaip ryši-1
iš P^m^o vadovybės pik- Kat. fed. sekr. M. Remienę ir Trumpą informacinį praneši paskatų.
—Ps«
ninkas tarp centrinės pikniko j n^ko metu arba Drauge iki šeš- “Draugo” red. P. Garšvą. Kun.
kasos ir įvairių parengimų tvar-1 Padienio. Kadangi stalų skaičius J. Savukynui atkalbėjus maldą,
kytojų.
nėra didelis, todėl patartina iš pirmininkavo K. Kleiva.
x Vladas žemaitis atsiuntė anksto padaryti rezervaciją.
Pirm. K. Kleiva išsamiai ap
6 dol. auką. “Draugo” leidėjai i x Prof. G. Galva skaitys žvelgė federacijos kongreso ap
dėkoja už paramą.
paskaitą Tautos dienos minėji- imtį ir tikslus ir pranešė, ikad
X Balzeko Lietuvių kultūros me Cicere. Šventė — minėjimas pagrindmiais
paskaitininkais
muziejuje įvyks rugsėjo 7 ir 14 įvyks š. m. rugsėjo 14 d. 7 v. v. pakviesti Ateitininkų fed. va
kepinių 24,000 dol. premiją uč Šv. Antano parapijos salėje. das prof. dr. J. Pikūnas ir Šv.
dienomis kepinių dekoravimo Šventę organizuoja Cicero LB Kazimiero kolegijos Romoje rėk
kursai. Juos praves Phillis Li- apylinkės valdyba.
torius prel, dr. L. TuiaJba. Jau
dert, laimėjusi Pillsbury Bake
seniai rengiamasi apjungti viso
X Lietuvių fondo išleistą i pasaulio lietuvius katalikus ir
kepinių 25,000 dol. premiją už
medalį
bus galima pamatyti ir tai bus mėginama įvykdyti šia
geriausią kepinį. Tuo besidomį
įsigyti
“
Draugo’ piknike, rug me kongrese, kurin yra pa
gali kreiptis telf. Mrs. Ann Kari
sėjo
1
d.,
Bučo darže. Medalis kviesti atstovai ir iš kitų kraš
son 847-2441 tarp 1—4:30 vai.
išleistas Lietuvos valstybės at tų. Jei iš kurio krašto dėl ke John A. Gronouski, buvęs ambasadorius Lenkijoje, atsakinėja j klau
X St. Lozoraitis, Jr. Santa kūrimo 50 metų sukakčiai pa
simus Rudžių vedamame Radijo forume rugpiūčio 24 d. Iš k. j deš.:
ros - šviesos Federacijos suva minėti. Medalis yra graži ir lionės brangumo atstovai ne John A. Gronouski, US marshall J. Tierney, Radio forumo vedėjas
žiavime, Tabor Farm, 6. IX. prasminga dovana įvairiomis galės atvykti, jie galės įgalioti inž. A. Rudis ir dr. W Eisin, šv. Kryžiaus ligoninės gydytojų štabo
1968 (penktadienį) supažindins progomis savo šeimos nariams, iš tų kraštų persikėlusius ir jau narys.
suvažiavimo dalyvius su Euro artimiesiems bei (kitataučiams. čia gyvenančius atstovus. Gali
ma tikėti, kad jau šiame kon
pos nuotaikomis kilusiomis po
x Onos Algminienės radijo grese bus sudarytas Pasaulio
paskutiniųjų politinių įvykių.
Lietuvių katalikų centro bran
(pr.) vaizdelis “Jaunuolis, tėvai ir tė
vų žemė” vaidinimas Alvudo duolys.
TELEFONISTŲ STREIKAS NAŠLĖ PALIKO MILIJONUS
Aldonos Valeišaitės iš-'vaikų teatro 71-oj mėnesinėj
Apie religinio centro sukūri
telefonistų Louise Seabury, paskutiniu
raiškos šokio studijoj mokslas Į ra(jįjo valandėlėj šį pirmadienį, mą pranešimą padarė fed. cv Šiandien 11,800
balsuos baigti ar nebaigti 115 metu gyvenusi Crystal Lake
prasideda trečiad., rugsėjo 11 rugsėjo 2 d. 7 v. v. Barčus ra
priemiestyje, testamente paliko
d., 6:30 v. v„ Jaunimo centre. dijo valandoj. Dalyvauja: Rita inform. narys kun. P. Garšva. dienų streiką prieš Illinois Bell daugiau 5 mil. dolerių, kurie pa
Tel. 656-3855.
(sk.) Kekštaitė (11 metų), Arvydas Jis pranešė, kad klausimas stu telefonų kompaniją. Jiems pa skirstyti sūnui ir trims dukte
dijuojamas ir mėginama suda siūlyta $27.50 algos pakėlimo
X Gintaro vasarvietėje, Zygas (11), Paulius Laniauskas ryti tokį centrą federacijos ir savaitėje. Pakėlimas paskirsty rims. Nepasakyta, (kiek federa
Union Pier, Michigan šį šešta (12) ir Violeta Sobieskytė (13).
tas per trejus metus pagal nau linė valdžia ir Illinois valstija
dienį, bus kuriamas paskutinis
ją kontraktą. Jeigu streikas pasiėmė pomirtiniais mokes
x Santaros - šviesos Fede
X
Irenos
Veleckytės
baleto
šio sezono laužas, vadovauja racijos
bus užbaigtas, jie pradėtų dirb čiais.
suvažiavimo
Tabor
mokyklos
sezonas
prasideda
mas p. J. Janušaičio. Buvę va Farm., literatūros vakare 7.ti antradienį po Darbo dienos . APSKRITIES MOKYKLOS.
Po Darbo dienos šventės pra
sarotojai ir vasarviečių savinin IX. 1968 (šeštadienį) be anks rūgs. 3 d., antrad. Naujų mo šventės.
deda veikti beveik visos mokyk
kai kviečiami dalyvauti, (sk.) čiau minėtų poetų ir rašytojų kinių registracija gali būti at
MIRS ŠVENČIŲ METU
likta telefonu arba asmeniškai.
los. Cook apskrityje, neskai
X Gintaro vasarvietėj Union dalyvaus ir Rimas Vėžys, (pr.) Mokiniai (mergaitės ir berniu Tautinė saugumo taryba iš tant Chicagos, šį rudenį veiks
Pier, Michigan, galima atosto
X 15 modelių: Toks geras kai) priimami nuo 4^2 m. am Chicagos raštinės praneša, kad 118 pradinių mokyklų ir 27
gauti papiginta (kaina ii- po Dar magnetofonų pasirinkimas Gra žiaus. Suinteresuoti tėveliai pra Darbo dienos šventės savaitgalį aukšt. mokyklos. Numatyta,
bo Dienos savaitgalio. Skam dinsko ikrautuvėj. TV, hi fi šomi vaikus užregistruoti skam automobilių nelaimėse žus iki kad pradines mokyklas lankys
binti: 616 — 469-3298
(sk.) stereo, radijai, patefonai. 2512 binant tel. CL 4-4012, po 5 v. v. 675 asmenų. Tuo pat metu su 304,,809 moksleiviai o aukšt.
(sk.) arba baleto studijoje, 2541 W. žeistų bus iki 20,000.
mokyklas 130,934.
X Jaunučio Puodžiūno bale W. 47 St., FR 6-1998.
45
Place,
Brighton
pke.
(sk.)
to studija rudens sezoną prade
GALRJO
APŠVIESTI MIESTĄ
X PASKOLOS NAMŲ PIR
APIPLĖŠĖ BANK >
da rugsėjo 3 d. Visų grupių pa KIMUI daromos lengvais mėne
X Dovanų siuntinius į Lietu Du ginkluoti vyrai pavogė
Demokratų konvencijos metu
mokų laikas yra tas pats. Nau siniais išsimokėjimais ir priei vą su užtikrintu pristatymu, ga apie $15,000 iš First Federal kasdien International amfiteat
ji mokiniai kviečiami registruo namais nuošimčiais.
lima pasiųsti per Baltic Stores Savings banko Mayvvoode. Jie ro apšvietimui, vėsinimui ir ki
tis tel. 778-7182 arba Baleto Mutual Federal Savings, 2212 Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney pabėgo vogtu automobiliu, ku ltiems reikalams išnaudota tiek
studijoje, 2656 W. 71st St.
West Cermak Road. Telefonas Rd., London, E. 2. England. rį policija rado už penkių blokų j elektros, kiek užtektų apšviesti
(sk.) SHO 8734. (sk.)
(sk.) VI 7-7747
110,000 gyventojų miestą.
nuo banko.
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i priklausė lietuvių skautų Pilėnų
tuntui, Korp. Vytis ir Akad.
— Mokyt. Zuzana Vanagai skautų s-gos Clevelando skyr.
tė, tautinių šokių ansamblio i valdybai. Universitete priklau
“Atžalyno” vadovė,
rugpiūčio sė Alpha Phi Omega ir Ameri
22 d. žuvo automobilio katastro can Society of Mechanical Enfoje Buenos Aires, Argentinoje. gineers. Kęstutis su žmona GiJą vežęs Julius Mičiūdas, Lie done augina 1 metų sūnų Da
tuvių centro pirmininkas, buvo rių. Naujas magistras turi vi
sužeistas. A. a. Z. Vanagaitė są eilę pasiūlymų stipendijai
buvo viena iš pačios jauniausios ruoštis daktaro laipsniui ir jo
Argentinos lietuvių kartos žy mis mano pasinaudoti. Linkime
miųjų veikėjų, jaunimo organi naujam magistrui sėkmės moks
zatorių ir patriočių. Ji yra da le ir savo profesijoj bei lietu
lyvavusi (kaip viena pagrindinių viškoje veikloje.
delegačių ir pranešėjų PLB jau
nimo kongrese Chicagoje ir į- OKUPUOTOJE LIETUVOJE
vairiose stovyklose. Tai didelis
_ Sovietų Sąjungos pašto
nuostolis šiai nedidelei lietuvių ženklas, skirtas Sovietinei Lietu
kolonijai.
vai, šiomis dienomis išleistas
j
Maskvoje. Ženklo piešinys vaiz
I. A. VALSTYBĖSE
duoja raudonos spalvos Gedimi1 no pilį su ant jos iškelta Sovie
tų S-gos (ne "trisspalve” LTISR) vėliava. Aplinkui rusų ir
lietuvių kalbomis įrašas “50 me
i tų nuo tarybų valdžios paskel
bimo Lietuvoje, 1968, Počta
SSTSR.” Šis 4 kapeikų ženklas
išleistas trijų kitų ženklų seri
joje. Ženklo piešinys labai blo
gas ir pats ženklas kokios nors
meninės reikšmės neturi.
_ Lygumų apylinkėse šią va
sarą veikė jaunimo karinė sto
vykla. Palapinės buvo išrikiuo
tos ant Kruojos upės kranto.
Jos buvo atvežtos iš Pabaltijo
karinės apygardos vieno dali1 nio. Buvo mokoma rikiuotės,
karinių dalykų, sporto; tam tik
— Inž. Kęstutis Ed. Stepas ri specialistai dėstė statutus,
(Steponavičius), žinomų cleve- aiškino karinę priesaiką. Pabai
landiečių visuomenininkų Joa goje jaunuoliai buvę supažin
nos ir Edvardo Stepų sūnus į- dinti ir su automatų veikimu.
gijo magistro laipsnį iš inžineri Stovyklautojai suskirstyti į bū
jos vadovavimo (Engineering rius ir skyrius.
Management) Rensselaer Poly- v Būriams vadovavo
atsar
technikos Institute, Troy, N. Y. gos karininkai ir seržantai,
Jis su šeima grįžo į Olevelandą skyriams patys kursantai. Ši
ir pradėjo dirbti General Elec stovykla buvo taikoma jau
tric Co. 1966 m. Kęstutis baigė niems vyrams, kurie netrukus
inžineriją Case
Institute of bus pašaukti į raudonąją ar
Technology, Clevelande.
miją.
Naujas magistras gimęs 1944
— Lietuviško midaus “Bo
m. Vokietijoje. Į JAV su tėvais čių” ir “Dainavos” pavyzdžių
atvyko būdamas 3 metų am buvo atvežta į sovietų parodą
žiaus. Clevelande baigė Šv. Jur Anglijoje. Anglams mūsų mi
gio parapijos mokyklą, ir litua dus patikęs ir jo užsakę didesnį
nistinę mokyklą bei Oleveiando kiekį. Kaip žinia, šios midaus
gimnaziją. Visą laiką Kęstutis rūšys gaminamos Stakliškėse.
ARGENTINOJ

ŠI

VAKARĄ

PROGRAMOJ

KALBA

MRS. FRANCES HUMPHREY
HOWARD,
JAV Viceprezidento ir demokratų prezidentinio
kandidato Hubert Horatio Humphrey sesuo.

LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Tel.: PAnube 6-9887
Julija O. Bičiflnienė
Chicago, IU. 69608

NORMAN BURŠTEINAS, kailly

Automobilio nelaimes atveju skambinkite
(In case of accident, call)

COUNTRY AUTO REBUILDERS
GR 6 - 7777
24 hour towing Service
Karoserijos taisymai), stabdžiai, motorai, tepimas ir

FRONT MULEI, ALIGNMENT — WHEEL BALANGING
BODY
AND
FENDER
WO RK
PAINTING, MECHANICAL REPA1R

2423 W. 59th St., Chicago, Ilk, 60629
Savininkas — MIKAS CESA8

.

•*

SK,YMBINKITE 445-6842

iiI
’» Jh

krautuvė

IR SIUVYKLA, 185 N. Wabash (kampas M'abash
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto
iki 6 vak.; pirm ir ketv. iki 8 v.v., šešt. iki 4 vai:
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489.
Kalbame lietuviškai.

Šio vakaro viešnia yra aukšta pareigūnė su užsienio kraštais Valstybės Departamente Washingtone. Ji šiai tarnybai buvo
paskirta dar prez. Dwight D. Eisenhowerio. Iš jos bus įdomu
patirti ne tik kai ką iš jos darbų su įvairiomis tautybėmis ir organizacijomis, bet ir apie jos brolį, ką tik laimėjusį demokratų
nominaciją į JAV prezidentus. Jos tarnybos paskirtis reikalau
ja daug keliauti, todėl ji yra buvusi beveik visuose pasaulio kraštuose, neišskiriant ir Sovietų Sąjungos. 9į vakarą bus puiki proga jai priminti ir lietuvių laisvės reikalus.
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HEALTHY FOOD RESTAURANT

Šeštadieniais

8-9 v.v.
WXRT-FM
93.1

