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JUGOSLAVIJOS 
KATALIKAI - 
REŽIMO 

RŪPESTIS

Gyviausiai veikia katalikų Baž
nyčia

Belgradas. — Religinio gyve
nimo pagyvėjimas Jugoslavijoje 
kelia kom. partijos pareigūnų rū
pesti bei nerimą. Jie partiją kal
tina neveiklumu.

Pranešama, kad gyviausia vei
kla pasižymi katalikų Bažnyčia, 
kurios didieji židiniai yra dviejuo
se, iš šešių federalinių Jugoslavi
jos valstijų: Slovėnijoje irKroati- 
joje. Komunistų partijos organas 
“Borba” paskelbė, kad jei katali
kų laikraščių ir žurnalų tiražas 
1961 metais siekė 250,000, tai 
1968 m. jis jau buvo pasiekęs 11 
milijonų egz.

Plačiausiai skaitomas katali
kų laikraštis “Glas “Concila” 
(Tarybos balsas), per septyne
rius metus pasiekęs 180,000 egz. 
tiražo.

Prieš abortų įteisinimą
Šis laikraštis dažnai liečia o- 

pius socialinius klausimus. Jis 
griežtai pasisakė prieš Jugoslavi
jos numatytą dar didesnį abor
tus tvarkančių įstatymų švelni
nimą. Laikraštis siūlo katalikų 
gydytojams nenaudoti abortų li
goninėse, net ir atvejais, kai tai 
leidžia įstatymai.

Bažnyčia vilioja jaunimą
“Borba” skelbia, kad krašto 

katalikai, siekdami pavilioti 
jaunimą, naudoja modrniąją
muziką, turistines grupes, fil
mus, sportą ir kt.

Orotodoksų Bažnyčia taip pat 
naudojanti įvairias priemones 
daugiau patraukti jaunimą.

Ortodoksų Bažnyčia, pana
šiai kaip ir islamų religinė ben
druomenė, Jugoslavijos vyriausy
bės šelpiama subsidijomis, — jų 
katalikai negauna.

Serbai ortodoksai šiuo metu 
dvasinėse seminarijose turi 700 
studentų ir tas skaičius laikomas 
permažas. Prieš antrąjį pasauli
nį karą serbai ortodoksai turėjo 
3,500 - 4,000 dvasininkų, vėliau 
jis krito ligi 1,000 ir šiuo metu 
turi vos pusę prieškarinio skai
čiaus dvasininkų.

Partija pažymi, kad, šiaip ar 
taip katalikai Jugoslavijoje ple
čia veiklą, dėl to iš komunistų 
reikalaujama vis didesnio budru
mo.

Kinų HusmIr

Rusų tikslas — suskaldyti Pekino vadus
Washingtone įžiūrimas Maskvos tikslas—- ji norėtų, rusams nepriešiškų respub
likų Kinijos pasieny

Rusų noras — nepriklausomos 
pasienio respublikos

WASHINGTCN. _ JAV sos
tinėje dėmesys dar neišb’ėsęs 
— vis dar krypsta į kinų - so
vietų konfliktą bei į gandus a- 
pie tariamą Maskvos planą so
vietams pulti Kinijos atominius 
įrengimus.

• JAV ambasadorium Grai
kijai prez. Nixono paskirtas il
gametis diplomatas ,Henry J. 
Tasca, 57 m. amžiaus.

• Vandalų padaryti Chica
gos pradžios mokyklose nuo
stoliai per metus siekia 1.94 
mil. dol. Per metus tų vandalų 
žygiai pakilo 75%.

Jugoslavijos gyventojai gausiai lan
ko bažnyčias čia dvi gyventojos 
moksleivės, vieną sekmadienį Ljubl-
janos mieste

siūlo arabų vadų pasitarimą 
Netrukus jis lankysis Kaire

Keturi arabų
vadai tarsis

Arabų vadai gali susirinkti 
kitą, savaitę

KAIRAS. — Vakar paaiškė
jo, kad sutarus Kairo preziden
tui Nasseriui su Jordano kara
lium Husseinu, arabų kraštų — 
ne visų, bet tik jų dalies — va
dų pasitarimo galima laukti jauf 
kitą savaitę Egipte, Kaire. Ša
lia Nasserio ir Husseino, da
lyvautų dar dviejų arabų kraš 
tų, Irako ir Sirijos, prezidentai 
ar režimų vadai.

Jordano karalius Husseinas, 
pastaruoju metu gerai sugyve
nąs su prez. Nasseriu, deda pas
tangas palenkti kuo daugiau 
arabų vadų visų bendro pasita-' 
rimo - konferencijos kryptimi. 
Ji įvyktų lapkričio mėn.

Vietname
Priešo puolimai kiek mažėja

SAIGONAS. — JAV karinės 
vadovybės žiniomis, JAV, jų 
sąjungininkų ir priešo nuostoliai 
praėjusią savaitę sumažėjo — 
tai turi ryšio ir su kiek suma
žėjusiais priešo puolimais.

Paskelbta, kad JAV karių žu
vo 190 ir sužeistų skaičius sie
kė 1,367, tuo tarpu savaitę anks 
čiau žuvusių buvo 244, gi su
žeistųjų — 1,409. Praėj. savaitę 
priešas buvo netekęs 2,757 vy-1 
rų.

JAV kariuomenės sekretorius 
S. R. Resor, baigęs vienos sa
vaitės viešnagę P. Vietname, 
pareiškė, kad, jo nuomone, dar 
daugiau JAV dalinių bus ati
traukta iš P. Vietnamo. Jis ne
nurodė, kada tai būtų įmanoma.
Prez. Nixonas buvo pasipiktinęs 

ligoninių puolimais
WASHINGTON. — Paskelb

ta, kad prez. Nixonas atidėjo 
sprendimą JAV karių tolimes
nio atitraukimo klausimu, bu
vęs labai pasipiktinęs, priešui 
neseniai puolus JAV ligonines 
P. Vietname. Žuvo du ligoniai, 
57 buvo sužeisti. Manoma, kad 
Nixonas siekiąs įtikinti Hano
jų, kad JAV karių atitraukimas 
nesąs automatinis, visai neat
sižvelgiant j priešo puolimus. 
Neabejojama, kad daliniai bus 
atitraukti per 18 mėnesių.

Valymai Kinijoje?
Nukentėjo valdžios atstovai 

provincijoje
HONG KONG. — Vakarų 

sluoksniuose vakar patirta, kad 
kom. Kinijoje vyksta valymai. 
Kai kuriose provincijose “Liau
dies išlaisvinimo armijos” at
stovai suėmę smulkesnių vieto
vių valdžios pareigūnus — jie 
buvę sušaudyti.

Nauji griežti žygiai turį ry
šio su reikalavimais, praėj. sek
madienį paskelbtais Kinijos vy
riausybės svarbiuosiuose leidi
niuose: “Tautos dienrašty”,
“Raud. Vėliavoje” ir “Išlaisvi
nimo armijos dienrašty”.

Ryšium su pastarojo meto 
įvykiais (susidūrimai kinų-so
vietų pasieny) ir ypač su minė
tais gandais, spaudote paskelb
ta Azijos reikalams patarėjo 
valst. departamente Richard C. 
Thornton būdinga nuomonė. Ji 
čia teikiama informacijos tikslu.

Jis UPI agentūrai pažymėjo, 
kad Maskva turinti svarbų tiks
lą, būtent, per pasienio susidū
rimus Kinijos pasieny siekti į- 
kurti kelias naujas, nepriklau
somas Kinijos respublikas. 
Thornton nuomone, jomis galė
tų būti Mandžiūrija, Vid. Mon
golija ir Sinkiangas — esą, jos 
būtų valdomos rusams paval
džių pareigūnų — “ marione
čių’’ ir jos atsirastų per 6 mė
nesius.

užtaisais ir jų lizdai jau baigia
mi įrengti. Del to, Thorntono 
nuomone, sovietų noras užkirs
ti kelią kinams pulti su jų ra
ketomis, galįs būti laikomas rim 
tu.

Sovietai, gali būti, nepagei
dauja visuotino karo su kinais, 
todėl tos iškamšinės pasienio 
respublikos bei sovietų (jei jie 
pasiryžtų...) staigus puolimas, 
nukreiptas prieš kinų atominius 
įrengimus, būtų veiksniu, ga-

Teigia: rusai nenorį visuotino 
karo su Kinija

Kun. Jean - Marie Boulogne,
rugpiūčio 17 d. dr. Blaiber-

gui mirus P. Afrikoje — ilgiau
siai gyvenąs su svetima širdimi. 
Boulogne tą širdį gavo 1968 m. 
gegužės 12 d.

Vis dėlto, tokių Pekinui sve
timų respublikų atsiradimas 
sukeltų Kinijos atkirtį. Pagal 
minėtą patarėją, kinai galėtų 
panaudoti raketas su atomiinais

JAV — Meksikos pasieny. Del Rio vietovėje ties Rio Grande upe rug
sėjo 8 d. susitiks JAV prezidentas R. Nixonas ir Meksikos prez dentas 
Gustavo Diaz Ordaz. Del Rio baigta užtvanka ir ta proga abu pre
zidentai tarsis abiejų kraštų santykių klausimais.

Maskva pradeda 
pokalbį su britais

Neoficialus sovietų dialogas 
su britais

LONDONAS. — Sovietai šio
mis dienomis pradėjo neoficialų 
pokalbį su Vakarais, tarpinin
ku panaudodami buvusį sovietų 
ambasadorių Londone, 85 m. 
amžiaus Ivan Maiskį. Jis pa
rašė laišką Londono “Times” 
dienraščiui, pasiūlydamas bri
tams suvaidinti “didesnį vaid
menį”, siekiant saugumo Eu
ropoje. Jis priminė Maskvos 
planą — sukviesti pasitarimą 
Europos saugumo klausimais 
ir teigia, kad rytų Europos kraš 
■tai tokį sumanymą mielai pa
remtų.

Britai, (neoficialiai, siūlymus 
atmeta

Pirmasis į Maiskio siūlymus 
atsiliepė žinomojo britų strate
gijos klausimams instituto va
dovas, A. Buchan. Jo nuomo
ne, tokio, sovietų siūlomo, pa
sitarimo tikslas galėtų būti “už 
šaldyti dabartinę padėtį Euro
poje”, dėl to tai nepriimtina,

nes pasaulio įtampa dar padi
dėtų.

Jei rusai siūlo likviduoti ry
tų bei vakarų karines santar
vės, jie turėtų parodyti norą 
atsisakyti ir abišalių susitari
mų su jų kaimynais. Tos su
tartys juk pasitarnavo Čeko
slovakijai užimti. Tad aišku, tei 
gia Buchan, “reikia ieškoti ga
rantijų prieš agresiją, kuri grės 
tų visiems Europos kraštams”. 
Grėsmė — sovietų kariniai dali

niai svetimuose kraštuose
Kitas britas, parlamento na

rys Evan Luard, nurodė, kad 
Vokietija jau nebėra svarbusis 
ėurojpinio saugumo veiksnytel. 
Svarbesnis klausimas, tai “ne
paprastai gausūs sovietų kari
niai daliniai, sutelkti ne tik ties 
sovietų Vakarų siena, bet ir į- 
vairiuose Europos kraštuose — 
tie daliniai, laikas nuo laiko, 
panaudojami paglemžti tų kraš
tų laisvę ir nepriklausomybę”.

• Trys astronautai rugsėjo 
10 d. kalbės bendrame senato 
ir Atstovų Rūmų posėdyje.

linčiu suskaldyti Kinijos vado
vybę. Galėtų kilti civilinis ka
ras, o gal, viliasi rusai, iškiltų 
į viešumą sovietams artimos, 
kinų “kultūrinės revoliucijos” 
metu nušalintos jėgos.

Net aiškūs du kandidatai 
respublikoms valdyti

Pagaliau, Thornton, be pa
reigų valst. departamente, dar 
dėstąs kinų bei sovietų klausi
mus G. Washington universite
te, pažymėjo, kad jei sovietams 
pavyktų sukurti jiems paval
džias ar artimas pasienio res
publikas Kinijoje, šios būtų so
vietų karinių jėgų remiamos.

Profesorius numatė net du 
kandidatus - kinus, kurie galė
tų būti nauių respublikų vyriau
sybių priešaky. Tai Wang Ming, 
kinų kom. partijos centro ko
miteto narys, buvęs Maskvoje 
nuo 1957 m. ir Ho Lung, vienas 
iš 10 kinų maršalų — jis šiuo 
metu gyvenąs Maskvoje.

Čekoslovakijoje
Husak Maskvos

spaudoje
Giria sovietus, giriasi 

panaudotomis priemonėmis
MASKVA. — Čekoslovakijos 

režimo vadas dr. Gustav Husak 
“Pravdoje” paskelbtame straips 
ny liaupsina Sovietų S-gą ir 
nurodo, kad jis savo krašte vyk 
dąs “priešpuolį, nukreiptą prieš 
jo vedamos politikos priešinin
kus”.

Straipsny, paskelbtame ket
virtadienį, minint Slovakijos su
kilimo prieš nacius 25-sias me
tines, Husak teigia, kad “poli
tinė konsolidacija” daranti pa
žangą.

Jis kaltina svetimų kraštų 
“imperialistus’’ ir vietos “prieš 
socializmą nukreiptas jėgas” — 
tie užsieniečiai su vietos prie
šais apsijungę ir siekę sutruk
dyti — pirmąsias Maskvos in
vazijos metines. Tačiau, pabrė
žia Husakas, partijai pavykę pa 
laužti “pastangas siekti sunai
kinimo bei chaoso”.

Tai jau antrasis Husako strai 
psnis maskvinėje spaudoje — 
“Izviestija” rugp. 27 d. taip pat 
įdėjo Husako straipsnį — čia 
jis nušvietė istorines slovakų 
sukilimo aplinkybes.

Suėmimai jau vyksta
PRAHA. Policija suėmė 

šachmatų meisterį Ludek Pach- 
maną ir atėmė užsienio pasą iš 
dramaturgo Vaclovo Havel. Šis 
su paskaitomis lankėsi Vak. 
Europoje ir buvo pasiruošęs, 
Fordo fondui pakvietus, rugsė
jo 1 d. vykti į JAV.

Po gaisro Vienoje
• Vienoje, Austrijoje, pasi- 

kėsintojui padegus rūmus, kur 
buvo įsikūrusi Kanados pasiun
tinybė, gaisrui kilus, du aust
rai 'žuvo, gi sužeistųjų skaičius 
siekė 32. Paaiškėjo, kad nusi
kaltėlis - padegėjas, Colmar Lo- 
sonczy, 47 metų amžiaus, gra
sinęs padegti Kanados pasiun
tinybę dar 1967 m.

Losonczy, vengrų kilmės, at
vyko į Kanadą, Montrealį, 1951 
m. ir 1957 m. gavo Kanados 
pilietybę. Jis buvo Dieselio me
chanikas. Tuose pačiuose rū
muose buvusi Švedijos pasiun
tinybė nenukentėjo.

Raina 10 e. Nr. 204

"... sukakus pirmosioms išlaisvinimo nuo nelemtųjų kontrrevoliucio
nierių mėtinėms, dar kartą prašau — priimkite mūsų nuoširdžiausią 
padėką” — tarė G. Husak. (Iš šveicarų spaudos)

Naujausios žinios
“Pagrobė” lėktuvų

su 14 žydų
Izraelio lėktuvai - naikintuvai 

persekiojo
ROMA. — Vakar Europoje 

ir JAV įvyko du keleivinių lėk
tuvų “pagrobimo” piratiniai žy
giai. TWA keleivinis lėktuvas, 
su 113 Žmonių, skridęs iš Ro
mos ir turėjęs nusileisti Atė
nuose, pakeliui ginkluotų ‘pi
ratų” buvo nukreiptas i arabų 
kraštus ir nusileido Damaske, 
Sirijoje.

Pradžioje dar nebuvo aišku, 
ar “pagrobimas” turėjęs ryšio 
su lėktuve buvusiais 14 Izraelio 
piliečių. Pats Izraelis paskelbė, 
kad jei jie nebūtų grąžinti Iz
raeliui, tektų susidurti su Izra
elio atkirčiu.

Lėktuvą nukreipus ir nenusi
leidus, kaip buvo numatyta, Tel 
Avive, jį kurj laiką sekė pakilę 
du Izraelio lėktuvai - naikintu
vai.

Palestino® arabų partizlainų 
organizacija paskelbė: lėktuvo 
“pagrobimą” įvykdė trys jos 
vyrai. Per lėktuvo garsiakalbius 
jie keleiviams paskelbė, lėktuvą 
imą savo žinion, nes “Izraelis, 
tai JAV kolonija”.

Kitas lėktuvas — Kiibon
MIAMI. — “National” lėktu

vas, su. 47 keleiviais ir 6 žmo
nių įgula, vakar iš Miami skri- 
dus į N. Orleans, “pirato” buvo 
nukreiptas j Havaną, Kubą. Ša-

Paleis 3 JAV lakūnus
Tikisi jiems sugrįšiant 

rugsėjo mėn.
PANMUNJOM, Š Korėja. — 

Paskelbta, kad trys JAV kariai, 
rugpiūčio 17 d. numušti su ma
lūnsparniu, yra gyvi, tik du iš 
jų sunkiau sužeisti. Komunistai 
neskelbia, ar jie sutiks lakūnus 
grąžinti JAV-bėms, tačiau rei
kalauja, kad amerikiečiai “at
siprašytų pažeidę Š Korėjos 
oro erdvę”.

P. Linstrom komitetas, ties 
Chicaga, vakar paskelbė, kad 
jo atstovas rugsėjo 18 d., susi
tarus su Š. Korėja, vyksiąs į 
Š. Korėją ir iš ten atsiimsiąs 
tris vyrus.

“Draugo” pirmo psl. redakt.
V. Alseika ryt išvyksta kelioms 
savaitėms atostogų.

• Šen. E. Kennedy žmona 
Joan vakar neteko jos 1970 m. 
vasario m. lauktojo kūdikio. 
Kennedžiai augina tris vaikus.

• Vak. Berlyno ežeruose dar 
vis yra bombų, pastarojo karo 
liekanų — ežerai tebus išvalyti 
po 6 -12 metų.

JAV ambasadorius Saigo- 
ne E. Bunker apie rugsėjo 1 d. 

I atvyksta į Washingtoną. Jis nu
mato vieną mėn. atostogauti.

lia nusikaltėlio, su juo dar buvc 
moteris ir du vaikai.

KALENDORIU8
Šiandien, rugpiūčio 39 d.: šv. 

Fantinas, šv. Rožė Lim., Kin- 
tenis, Augūna.

Ryt, rugpiūčio 31 d.: šv. Rai
mundas, šv. Rufina, Sirmantas, 
Vilmė.

Poryt, rugsėjo 1 d.: Darbo 
Diena. šv. Egidijus, šv. Verena, 
Daugvinas, Gunda.

Užporyt, rugsėjo 2 d.: šv. 
Steponas, šv. Kalista, Protenis, 
Tugaudė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, vis dar šilta ir drėgna, 
temp. sieks 90 ir daugiau 1. F., 
ryt — debesuota, galima per
kūnija su lietumi, kiek vėsiau. 

Saulė teka 6:14, leidžias 7:28.

Loretta Young, žinomoji filmų ir 
TV aktore. Viršuje 1969 m. ir 
apačioje su vyru Thomas Lewia, 
1947 met j.



2 DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. rugpiūčio m. 30 d.

DVYLIKTOJI ATEITININKŲ 
SENDRAUGIŲ STOVYKLA

vienintelis šventasis Kazimieras 
išsilaikys nuo tokio “išbrauki
mo”. Tačiau tikra, kad lietuviam 
(ir lenkams) jis visada pasiliks 
neeiliniu šventuoju.

Kitas reikalas su tokiais šven
taisiais, kurie pasirodė, buvę tįk 
legendarinės asmenybės. Kadan
gi jų visai nėra buvę, tai jie ir iš
braukti.

Kun. dr. Celiešiaus nuomonę, 
mūsų marijonams pavyks sėkmin 
gai užbaigti vyskupo Matulaičio 
šventuoju paskelbimo bylą. Dar 
daugiau. Jo giliu įsitikinimu, 
iš lietuvių būtinai dar turėtų bū
ti viešai paskelbti šventaisiais 
šie trys didieji lietuvių tautos ir 
Bažnyčios vyrai: vysk. Merkelis 
Giedraitis, vyslk. Motiejus Valiau 
čius ir vienintelis mūsų tu 
retas kardinolas Jurgis Radvila.

Liturgijos svarba

Kodėl Vatikano II susirinki 
mas skyrė tiek daug svarbos litur
gijai? Ji amžių bėgyje ne daug ką 
su tikėjimu turinčiais priedas 
buvusi stačiai užgožta. Dabar i 
gryninama ir paliekamą ne jos iš- 
tbritiiš blizgesys, bet pati esmė 
Prie šv. Mišių “mišelės” jau ne
bereikalingos. Liturgijai net ir ku- 

inigų seminarijose pirmiau .būda
vo skiriami tik laiko trupiniai. 
Tuo tarpu dogminei, moralinei 
teologijai buvo tiek daug dėmesio 
kreipiama, taip metodingai ir 
precižiškai šios disėiplinos buvb 
kultivuojamos. Šiais laikais atsta
tomas liturgijai prideramas dė
mesys.

Pasaulio įkūrimo, Dievo ir žmo 
gaus su juo santykiavimo sam
prata kun. Celiešiui atrodo, yra 
artima Teilhard de Chardin fi
losofijai. Bet kun. Čeliešius pa
brėžė, kad ši pažiūra nėra Baž
nyčios nei priimta, nei atmesta, 
čia nuomonių skirtumas yra ga
limas ir leidžiamas. Klausytojai, 
kiek teko nugirsti, šiai pažiūrai 
vienos nuomonės taip pat netu
rėjo.

Vakaras su porcesija

Trečiadienio vakare stovykla, 
giedodama “Viešpaties angelas”, 
pajudėjo nuo administracinio pas
tato kryžiaus link. Pasiekus jį, 
dr. Juozas Masilionis paskaitė Į 
kun. prof. Stasio Ylos sukurtą 
maldą “Pasigailėk mūsų, Viešpa
tie”, o Pranas Zaranka lūpom ir 
širdim perdavė gilios prasmės po
eto Bernardo Brazdžionio “De 
profundis” žodžius. Taip pager
bę mirusius už Dievą, grįžome 
atgal giedodami “Marija, Mari
ja”. Šį paminėjimą tvarkė kun. 
Stasys Raila.

Sekmadienio ryto pamaldos 
šiai stovyklai buvo paskutinė! 
Šv. Mišias aukojo kun. Gediminas 
Kijauskas, SJ. Pasakė gražų pa
mokslą, kurio viena mintis, švie
si ir viltinga, ypatingai įstrigo at
mintin, būtent, kad “gėris ir gro
žis ir šiandien tebegalioja”. Šis 
kun. Kijausko tvirtas pabrėžimas 
buvo lyg ir tąsa kito pamokslo, 
girdėto šiemetinių atostogų mė
tų “hippių” pamaldose prie At
lanto. Jaunas kunigas ten, kal
bėdamas jiems, garbinantiems 
Kūrėją jau su gitaros pritari
mu, pabrėžė: “Dievas nėra nei 
prieš ilgus, nei už trumpus plau
kus, svarbu tiktai, kad jūs laiky
tumėtės dešimties Dievo įsaky
mų”.

Šiose paskutinėse Mišiose, pa
baigus komentatoriui Benedik
tui Neverauskui skaityti bendras 
aukojimo intencijas —prašymus, 
kun. Kijauskas paprašė pamaldo
se dalyvaujančių pareikšti ir sa
vo asmeniškas intencijas. Jų bu- 
vo keletas. Bet ypatingai jautriai 
visus turėjo nuteikti vienos ma

Ji vyko šių metų rugpiūčio 3- 
9 dienomis. Atidarymo dieną da
lyvių turėta šimtinė, o savaitga
lyje jų skaičius padidėjo keturio
mis dešimtimis. Dienos progra
mą sudarydavo: iš ryto pamal
dos ir paskaita su diskusijomis; 
po pietų — laisvalaikis ir vaka
rinė programa. Šia tvarka čia ir 
bus bandoma atkurti (kad ir la
bai jau blankiai) vaizdas to, kas 
ištisą savaitę vyko Spyglio pašo
nėje.

Religinė dalis

Kiekviena stovyklos diena bū
davo pradedama šventomis Mi
niomis 8 vai. I jas susirinkdavo 
nekviesti (nes varpo neturėta) 
beveik visi stovyklaujantieji. O 
kad kurie nebūtų rytinio miego 
Saldume pergiliai paskendę, to
kiems mielas Pranas Zaranka pa 
maldų laiką primindavo indėniš
ku būdu išgaunamais garsais, 
trumpam pridėdamas plaštaką 
prie burnos ir vėl ją atitraukda
mas. Ir kas galėtų tvirtinti, kad 
Bažnyčia neprisitaiko prie vietos 
sąlygų?

Įdomūs būdavo stovyklos ka 
peliono kun. dr. Petro Celie
šiaus trumpi pamokslėliai. Juose 
paliesdavo Vatikano II suvažiavi
mo nutarimus ir dabar vykstan
čius Bažnyčios gyvenime pakeiti
mus. Kaikurias jų mintis, po mė
nesio dar užsilikusias atminty, 

-bandysime čia perduoti.
Gal pačia pagrindine priežas- 

,tjuii dabartinių (ir tai neretų) 
Bažnyčios sunkumų tektų laiky
ti dalies jos vadovų dar tebede- 
damas pastangas išlaikyti lyg ir 
feodalizmą, kuris civiliniame gy
venime buvo panaikintas jau 
prieš šimtą metų. Dar ir šian
dien pasitaikąs galvojimas, — 
nesvarbu, ar tai būtų pasaulie
čio, kunigo ar vyskupo, — kad 
“Bažnyčia — tai aš”, yra iš es
mės klaidingas ir labai žalingas 
kasdieninius tikinčiųjų klausi
mus ar jų bendruomenių santy
kius sprendžiant. Tiek užkietėję 
senųjų formų besąlyginiai palai
kytojai, tiek ir kraštutiniai naū- 
jovininkai, pasiryžę viską aukš
tyn kojomis apversti, kas buvo 
seniau, abeji yra trukdytojai Baž
nyčios atsinaujinimo ir protingo 
prisitaikymo šiems moderniems 
laikams. Visi esame atsakingi už 
Bažnyčią ir jos ateitį. Šia pras
me, ar kam patiks ar ne, bus 
Sudaromi ir parapijų komitetai. 
Tiesos monopolio nė vienas ne
turime, o geriausiu atveju — tik 
jos dalį. Trokšdami jos ir ta link
me veikdami, mes tik priartėja
me prie tiesos.

Šventųjų “išbraukimas"

Buvo paliestas ir šventųjų 
“išbraukimas”. Kunigų seminari- 
}6se ir vienuolynuose kasdien y- 
ra skaitoma iš martirologijos ge
ra? pusšimtis šventųjų vardų, 
priskirtų tai metų dienai. Mūsų 
kalendoriuose jų yra sužymėta tik
tai trejetas šimtų. Taigi geras pus 
Šipitis dienų dar yra palikta lais
vų ateičiai. Šituo “išbraukimu” 
Bažnyčia turėjo mintį kiek išly
ginti šventųjų “perteklių”, kilusį 
iš Italijos, Prancūzijos, Vokieti
joj. Šios šalys geografinių bei 
istorinių sąlygų dėka turi viešai 
Bažnyčios paskelbtų šventųjų 
gąl kiek neproporcingai daugiau, 
negu kiti kraštai. Dabartiniu jų 
“išbraukimu” yra suteikiama ga
limybė nebeskirti jiems dėmesio 
tuose kraštuose, kurių tikintie
siems jie yra svetimi arba ir vi
sai nežinomi. O jų kilmės kraš
tuose arba ten, kur jie dėl vienos 
ar kitos priežasties yra ypatingai 
vertinami, šis jų “išbraukimas” 
jol.io skirtumo nesudarys. Šia 
prasme dar nežinia, ar ir mūsų

- s' i*
Dainavos stovyklautojų Sesučių būrelis

žos mergytės iš tolimo kampo 
pasigirdęs, nors kiek ir nedrąsus, 
bet nuolankus prašymas: “Kad 
Lietuva būtų laisva...” Ir visi da
lyviai atsakėme: “Meldžiam Ta
ve, Viešpatie”.

Neužmirštas buvo ir bendras 
giedojimas pamaldų metu. Va
dovaudavo jam, o kartais ir nau
jų giesmių truputį prieš pamal
das pamokydavo Pranas Zaran
ka. Pasirodo, kad atskiroms Mišių 
dalims jų turima ir paprastų, bet 
kartu prasmingų, ir gražių ir į- 
vairių. Keletą kartų bendrą gie
dojimą paįvairino Tadas Rūta, 
pagiedodamas solo.

Aplamai, . pamaldų dvasia, 
kaip gal pati laisviausia, bet ir 
vieningiausia šios stovyklaujan
čios grupės širdžių išraiška, lei
džia manyti, kad dar yra ateiti
ninkų tiek vyresnio amžiaus, tiek 
ir jaunų puikių šeimų, kuriem 
ir Dievas nėra miręs ir ateizmas 
dar ne prie širdies.

PAVYKUSI MOKSLEIVIŲ 
ATEITININKŲ JAV RYTINIO 

PAKRAŠČIO STOVYKLA
Rugpiūčio 3 d., į Kennebunk- 

port, Me. atvažiavo ir atskrido 
daug lietuviško jaunimo. Jau tą 
pirmą dieną buvo daug darbo. 
Reikėjo lovas kraustyti, “lakerius” 
perkelti, paklodes paruošti, kam
barius pervalyti ir pagaliau re
gistruotis. Bet visi dirbome be 
priekaištų.

Pagaliau stovyklą ir atidarėme.
Per tas dvi savaites turėjome 

progos pabendrauti su senais 
draugais ir susipažinti su nau
jais. Turėjome progos klausyti, 
diskutuoti, dainuoti, pasirodyti, 
pakalbėti, pasimaudyti, sportuo
ti, mokytis, valgyti, šokti ir šiek 
tiek pamiegoti.

Kazys Razgaitis, stovyklos ko
mendantas, labai nuotaikingai 
(su šypsena) prižiūrėjo stovyklos 
tvarką.

Stovyklos vyriausias vadovas, p. 
Gailą, prižiūrėjo ne tik stovyk
lautojus, bet ir jų vadovus, kurių 
buvo netoli dvidešimt

Stovykla paliko man ir visiems 
kitiems stovyklautojams, vado
vams, tėveliams ir svečiams daug 
ryškių įspūdžių.

Elenutės Bradūnaitės suorga
nizuotos vakarinės programos 
buvo ypatingai įspūdingos. Buvo 
suruošta kaukių paroda, karna
valas, keletą linksmavakarių, ta
lentų vakaras, savosios kūry
bos vakaras, literatūros vakaras 
ir keli šokių vakarai. Turėjome 
ir laužą, kurį keletas stovyklauto
jų gerai pravedė. Aplink jį susė
dę dainavome, vaidinome ir sva
jojome. .

Antrosios savaitės ketvirtadie
nio vakare įvyko partizanų va
karas. Programa prasidėjo, kai 
naktis gerokai sutemo. Tamsu
moj matėsi gal šimtas blyksin
čių žvakių liepsnelių.

Vaikštinėdami tankiame pran
ciškonų miške, stengėsi įsivaiz
duoti partizanų vargus ir aukas. 
Keliose vietose susėdome aplink 
stovyklautojų paruoštus partiza
nų “kapus”, skaitėme eilėraščius 
ir dainavome liaudies dainas. Vė
liau susirinkome koplyčioje susi
kaupimo valandai, kurią prave
dė kun. Šulcas iš Romos. Tai bu
vo sėkmingiausias ir geriausiai 
suorganizuotas stovyklos vakaras.

Geru žodžiu minime ir dieni
nes programas. Paskaitos dažnai. 
Tiesa, kartais nuobodžios, ypa
tingai jauniesiems, už tai disku
sijos gyvesnės. Elenutės Bradū
naitės ir kitų vadovų entuziastiš
kai pravestos dainos buvo labai 
nuotaikingos.

Dainoms nutilus, kasdięn daly

vavome Šv. Mišiose. Kun. St. Y- 
la ir kun. Šulcas, stovyklos kape
lionai, ne tik mums laikė Mi
šias, bet ir pravedė pašnekesius 
ir diskusijas. Po pietų ir laisva
laikio maudėmės jūroje ar basei
ne.

Mes neužmiršime, kaip jau
nesnieji vadovai (ir ne taip jauni 
vadovai) padėjo stovyklautojams 
išdykauti. Vienas kitą įstūmėme 
į baseiną; ar įmetėme į Kenne- 
bunko šaltą jūrą. Netikėtai ki
tus sušlapinom ir netikėtai pa
tys sušlapome.

Sporto šventė, kurią pavadi
nome Kennebunko olimpiada, 
labai pasisekė. Joje ypatingai pa
sižymėjo jaunučiai ir jaunesnieji 
moksleiviai. Sportas, vakarinės 
programos, ir maudymasis paliks 
mums giliausią atminimą.

Išskirti buvo sunku. Taigi pa
sižadėjome susirašinėti, suva
žiuoti į šventes ir kitais metais 
vėl grįžti stovyklon.

Vyt. M.

SENDRAUGIŲ
SUSIRINKIMAS

Nors šiemet vasara nepapras
tai trumpa, ir ta pati jau baigiasi, 
bet jau ateina ruduo, parvežda
mas pailsėjusius vasarotojus su 
atnaujintom jėgom darbui.

Tad ir šaukiamas Ateitinin
kų sendraugių Chicagos skyriaus 
susirinkimas, rugsėjo 5 d. 8 vai.
v. Jaunimo centre. Programoje

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos 
alr-eonditioners. Pard. ir taisymas 
2649 W. 63rd 8t. — Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-8607 
P. Rudėnas K. šimulis

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

APDRAUDŲ AGENTŪRA

d Namu, gyvybės, 
automobilių,

sveikatos, biz-
nlo.
Patoeios išsl-
mokėjimo sa-
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus b 
kitus daiktus. Ir Iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Plaee — WA 5-8068

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlI

2457 West State* 
Tei. HE 4-7482

Heating Contractor
ĮreDgiu naujua ir peratatau se
nus visu'rOšiu namo ApSildymo 
pečius ir air-conditionlng — 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimu> 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 
4444 S. Western, CJhicago », III. 

Telefonas VI 7-344T

numatyta pereitų metų veiklos | 
apžvalga, santrauka Jūsų atsaky- I 
mų į anksčiau išsiuntinėtas an
ketas if naujos valdybos rinkimai.

Po susirinkimo bendrausime 
prie kavutės puoduko ir galėsi
me naujai valdybai pareikšti sa
vo pageidavimus.

Prašome ikuo gausiau dalyvau 
ti.

Iki pasimatymo.
Skyriaus valdyba

AT-KŲ VADOVYBE 
DAINAVOJE

Šiais metais jau penktą kartą 
susirenka AF Valdyba. Dviejų 
dienų posėdis įvyks rugsėjo 13-14 
d.d. Dainavos jaunimo stovyklo
je. Šis ilgas posėdis yra skiriamas 
praktiškai visos ateitininkijos rei
kalų problemų nagrinėjimui bei 
sprendimams. Bus valdybos na
rių ir sąjungų pirmininkų bei 
referentų pranešimai, 1970 m. 
kongreso programos svarstymas 
ir bendrai sekančių metų veiklos 
kalendoriaus sudarymas. Ateiti
ninkų veikėjai yra prašomi raš
tu išreikšti savo sumanymus ir 
pageidavimus AF Vadui arba Ge
neraliniam sekretoriui (dr. R. 
48906) iki nurodytos posėdžio 
Kriaučiūnas, 1816 Tecumseh Ri
ver Drive, Lansing, Michigan 
datos. (JP)

PRAŠO POLITINĖS GLOBOS
šeši jauni Vengrijos darbinin

kai — keturi Gorid joj ir du Ra- 
gūzoj — vakar pasiprašė Itali
joje politinės globos. Visi šeši 
buvo atvykę į Jugoslaviją su tu
ristų pasais ir pasinaudojo pro
ga pereiti į Italijos pusę ir Čia 
užsitikrinti politinę globą.

IEŠKOMI
CHICAGOJE AR APYLINKĖSE 

GYVENANTIEJI LIETUVIAI
ČERNIAUSKAS Antanas, Jokūbo sū

nus, gimęs 1900 Vildūnuose ar Jo
niškėlyje. Anksčiau gyveno Wis- 
consine.

GAIŽAUSKAITĖS Marijona ir Kazi
miera, Augustino dukterys, kilusios 

iš Mažeikių, Židikų valsčiaus.
JUŠKA Kazys, Jono sūnus, gimęs 

Paežeriuose, gyvenęs Kybartuose, 
dabar — Kenosha, Wis. arba Čika
goje.

RUTKAUSKAI Julius ir Bazilis, Justo 
sūnus, išvykę iš Lietuvos 1912 m.

SAMOLYTĖ Elena, gimusi 1924 Ni- 
kolsk-Ussurjsk, Rusijoj, Stasio ir 
Jadvygos Buračauskaitės duktė. At
vyko į Čikagą 1950 m.

ŠULČIUS ir jo duktė Ona, ir jo sesuo. 
ŠULCIŪTĖ-Ulienė, kuri turėjo sūnų 

Albertą ir dukra Ritą.
TOL.EVIČIUS Kazimieras, Jurgio ir 

Anelės sūnus, gimęs 1925-6 Šeduvo- 
voje. Gyveno Ciceroje
Ieškomieji arba apie juos ką nors 

žinantieji maloniai prašomi atsiliepti.
LIETUVOS GENERALINIS 

KONSULATAS 
6147 So. Artesian Avė. 

Chicago, Illinois 60629 
Telefonas REpublic 7-8334

Santaros-Šviesos Federacijos 
visuotinio suvažiavimo
ĮVYKSTANČIO RUGSĖJO 3-7 D.D.

TABOR FARMOJE, SODUS, MICH-

PROGRAMA
IIUGSĖJO 3 D., trečiadienį

4:00 vai. p,p. —. ISSmpoziumas: “Naujų idėjų kūryba ir Federacijos atei
tis” — Santaros - Šviesos jaunimo sekcija.

8:00 vai. vaJk. — Hiustruota paskaita: K. P. Žygas, “Naujasis brutaliz- 
mas architektūroje”,

K : ' . •

RUGSĖJO 4 D., ketvirtadienį
10:00 vai. 'ryto — IMIažų tautų seminaras I (Rytų Europą) — R. Kondro- 

tas, R. Misiūnas, J. Kazlas.
2:00 vai. p.p. — Pašnekesys: Dr. Elona Vaišnienė, “Moterys amerikie

čių ir lietuvių visuomenėje”.
4:00 vai. p.p. _ Mažų tautų seminaras n (Vietnamas) — A. Makaitis, 

J. Dambrava.
8:00 vai. vak. — Mažų tautų seminaras IH (Pietų Amerika ir lietuviai 

JAV) — R. Mieželis, V. V. Adamkus

RUGSĖJO 5 D., penktadienį
10:00 vai. ryto — Organizacinis posėdis

2:00 vai. p.p. — Paskaita: Dr. Ben Mačiuika, “Socialinės problemos 
Lietuvoje”

4:00 vai. pjp. — Simpoziumas: “Avangardizmas ir provinein;liOTnfl? so
vietų Lietuvos literatūroje” — dr. Ilona Gražytė, Liūtas Moo- 
kunas, dr. Kostas Ostrauskas

8:00 vai. vak. — Demonstraci ja/pašnekesys: “Avangardinė sovietų Lie
tuvos muzika” — V. A. Dirda, M. Dnuiga.

RUGSĖJO 6 D., šeštadienį
10:00 vai. ryto — Paskaita: Rasa Gustaity tė, “Turning On”
2:00 vai. p.p. — Paskaitai: Gunmar Salins apie latvių literatūrą
4:00 vai. p.p. — Paskaita: dr. Rimas Vaišnys, “Gyvybės evoliucija”
8:00 vai. vak. — Literatūros vakaras — Liūne Sutema, Jurgita Saulai

tytė, Algirdas Landsbergis, Henrikas Nagys, Kostas Ostrauskas

RUGSĖJO 7 D., sekmadienį
10:00 vai. ryto — Paskaita: Algirdas Landsbergis, “Naujos konfrontaci

jos teatre”

JSluvažiavimo metu taip pat vyks Romo Astrausko skulptūros ir Algio Kaupo grafikos 
parodos; vakarais vyks jaunimo šokiai ir bus rodomi eksperimentiniai filmui
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
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SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUUTTE GIFT PARCEL SERV. 
2008 fl»th St. Tel. WA 5-2787
2501 89th St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis Jvalrlu prekių padrlnklnuta

E. (r V. ŽUKAUSKAI

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų

A. VILIMAS

MOVING

823 VVEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882
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EUROPOS SAUGUMO 

KONFERENCIJAI
Rusų bolševikų marksistų 

siekimas buvo užvaldyti pa
saulį. Stalino laikais atrodė, 
kad Sovietų Rusija siekia vi 
šame pasaulyje įgyvendinti 
rusiškąjį bolševikini komuniz
mą. Jos imperialistiniai kėslai 
nebuvo taip aiškiai pramato- 
mi kaip dabar. Todėl kitų kraš 
tų komunistų partijos ir rėmė 
rusiškąją bolševikinę sistemą. 
Pasaulio komunistų partijos 
prieš keliolika metų pripažino 
Maskvą visa ko viršūne ir klus 
niai laikėsi jos įsakymų.

Dabar Sovietų Rusija jau 
nustojo net kalbėti, kad ji ne
galinti sugyventi su kapitalis
tiniu pasauliu. Kai tik nori, 
kai jos valstybinė politikai lei
džia, ji gerai sutaria su bet 
kuria valstybe. Komunistinia
me pasaulyje tokia laikysena 
turi revizionizmo vardą. Šitaip 
žinoma, lengviau gyventi, ne
gu atsitverus nuo laisvojo pa
saulio. ",

Sovietų Rusijoje ir ūkinės 
reformos vykdomos ta prasme, 
kad būtų daugiau pelno, aiš
kiau sakant, labiau artėjama 
į kapitalizmą, į valstybinį bol
ševikinį kapitalizmą.

*

Tarptautinio komunizmo ir 
pasaulinės revoliucijos vėlia
vą iš Sovietų Rusijos išplėšė 
ūkiškai labiau atsilikusi, dau
giau idėjomis negu duona pa
jėgianti maitintis, nesurandan
ti turtingame pasaulyje drau
gų ir sąjungininkų. Jos vadai 
neleidžia savo biurokratams 
aptukti, todėl nuolat šokdina 
ir purto juos, palaiko nuolatinę 
revoliuciją viduje — niekam 
neleidžia nei ramiai miegoti, 
nei praturtėti, kaip pvz. So
vietų Rusijoje.

Kinijos komunistų partijos 
laikysena — neleidimas savo 
biurokratams aptukti ir pra
turtėti — patraukia į save ne
maža kitų šalių komunistų, 
ypač laisvųjų kraštų. Net išti
sos pąrtijos pradeda rodyti pri 
tarimo raudonajai Kinijai ir 
atgręžia nugarą Sovietų Rusi
jos, kurios vadai ima aptukti 
ir netekti prestižo.

Komunistų partijos, kurių 
pasaulyje yra apie 100, yra su
skilusios į keletą linkmių: vie
ni palaiko rusus bolševikus, 
kiti kinus, o treti Kubos dik
tatoriaus Castro politiką, ku
ris nori pasaulinės revoliuci
jos misiją vykdyti Pietų Ame
rikos kraštuose. Ten komuniz
mui nepaprastai palanki dirva. 
Bet kai kurių P. Amerikos 
kraštų kompartijos nelabai ti
ki, kad Castro galėtų joms pa
dėti.

*

Kaip jau minėjau, Sovietų 
Rusijos bolševikų siekimas bu
vo užvaldyti pasaulį. Tačiau 
šiandien jau galima pastebėti 
jų spaudoje, kad jie pradeda 
abejoti savo galutina pergale. 
Priešingai, galima pastebėti, 
jog jie kalba apie “laikinius 
sunkumus socialistų bendruo
menėje”. Sovietų Rusijos ita- 
ka pasaulyje mažėjanti. Kon
fliktas su raudonąja Kinija ašt 
rėjantis. Santykiai su Rytų 
Europos valstybėmis blogėja. 
Sovietų invazija į Čekoslovaki
ją sukėlė nepasitikėjimą ki
tose komunistų partijose, ypač 
Vakarų Europoje.

Jugoslavijos komunistų par
tija ir maršalas Tito kelia ru
sams bolševikams daugiausia 
rūpesčio. Kodėl? Pirma, Ju
goslavija yra Europos valsty
bė, todėl jos nepaklusnumas 
gali užkrėsti kitus Rytų Eu
ropos komunistus. Antra, Ju
goslavija per eilę, metų vado
vavo vadinamajam trečiajam 
pasauliui — komunistų valdo
mam pusiau neutraliom tau

tom. Dabar tos tautos krypsta 
į tikrąjį neutralumą, ir tai la
bai jaudina rusus bolševikus 
marksistus. Jugoslavai ruošia
si kviesti tų tautų konferen
ciją ir ketina išskirti iš jų tar
po tokias tariamas neutralias 
valstybes, kaip Lenkiją ir Ven 
griją, kad būtų sumažinta ru
sų bolševikų itaka trečiajame 
pasaulyje. Dėl to rusai bolše
vikai nepatenkinti jugoslavais 
ir kaltina juos, sakydami, jog 
Tito bando įvaryti kylį tarp 
“socialistinių tautų” ir neutra
lių kraštų Azijoje ir Afrikoje.

*

Neseniai marksizmas-leniniz 
mas mokė, pastebi J. Vilčins
kas, kad komunizmo pergalė 
pasaulyje yra neišvengiama. 
Dabar ir ši teorija jau turi pa
keitimų: esą, pergalei užtik
rinti reikalinga Rytų Europos 
komunistų partijų vienyDė ir 
viso pasaulio komunistų par
tijų paklusnumas Maskvai. 
Bet, kaip žinome, rusų bolše
vikų ir kinų skilimas kaip tik 
ir įvyko dėl to, kad Kinijos 
komunistai nenorėjo paklusti 
Maskvai. Kitos partijos taip 
pat kovoja dėl nepriklausomy
bės. Ir kuo toliau, tuo dau
giau. Tad kaip gi ji galėa pa
siekti vienybės ir pasaulinės 
pergalės.

Kinai kaltina rusus imperia
lizmu, o rusai bolševikai kinie
čius. Kinijos komunistų laik
raščiai rašo, kad Sovietų Ru
sija pavertė Rytų Europą “nau 
jųjų carų kolonijomis”, o ru
sai bolševikai sako, kad Kini
ja pavergė Tibetą. Kažin ar 
Maskvos vadai atsispirs pa
gundai 'bombarduoti raudono
sios Kinijos atominius įrengi
mus Sinkiango provincijoje?

Rusai bolševikai teigia, kad 
ideologinė kova tarp komuniz
mo ir kapitalizmo aštrėjanti, 
nors pas juos yra nukopijuotas 
kapitalizmas ir paverstas vals
tybiniu. Tos kovos frontas ei
na ne tik išilgai valstybinių 
sienų, bet taip pat kova vyks
ta ir abiejų pasaulių viduje: 
kapitalistiniuose kraštuose ir 
komunistų valdomose šalyse. 
Suprantama, kad komunistai 
labai džiaugiasi, jog jų idėjos 
skverbiasi į laisvąjį demokra
tinį pasaulį, bet tuo pat metu 
jie yra labai susirūpinę, kad 
Vakarų idėjos plinta komunis
tų valdomuose kraštuose. Tai 
sudaro pavojų komunistiniam 
režimui, ir todėl Sovietų Rusi
ja bando dar šiemet sukviesti 
Europos valstybių saugumo 
konferenciją savo bolševiki
niam kailiui išgelbėti.

Baltijos kraštų — Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos — laisvėje 
gyvenantys asmenys — į tą 
Europos saugumo siūlymą 
konferenciją rivalėtų atkreip
ti daugiau dėmesio.

Saugumas Europoje priklau
so nuo pačios Sovietų Rusijos. 
Jei ji nori saugumo, ji priva
lo atsisakyti savo rusiškos bol
ševikinės imperialistinės politi
kos. Todėl taikliai J. Vilčins
kas pastebi, kad Vakarų val
stybės, prieš eidamos prie de
rybų stalo turėtų gauti Sovie
tų Rusijos įsipareigojimą;

1. Pripažinti kiekvienai tau
tai Europoje teisę turėti ar at
statyti savo nepriklausomą vai 
stybę;

2. Suteikti kiekvienai tautai 
teisę pasirinkti sau valdymo
si formą ir valdžią;

3. Nesikišti į kitų valstybių 
vidaus reikalus. Vakarų val
stybės nieku būdu neturėtų 
sutikti pripažinti dabartines 
Europos sienas galutinėmis.

K. Br.

KUO AMERIKA GRINDĖ SAVO POLITIKA
Ką amerikiečiai galvoja apie save, kaip juos apibūdina kiti?

Rimties valandSlei

Praeitą kartą buvo rašyta, 
kad atsirandanč'cs užsienio po
litinės problemos verčia ameri
kiečius aktyviai susitvardyti, 
bandant suderinti ne tik skirtu
mus, bet ir įvairumus

Tačiau amerikiečiai dar pil
nai nesuprato pagrindinės pašau 
lio tiesos: kad visos valstybės 
labiau sugeba suardyti kitų sva 
jones, nei įgyvendinti savąsias; 
geriau išlaikyti esamą padėtį, 
nei esmingai ją savo naudai pa
keisti.

Taip pat, tvirtina S. H., ame
rikiečiai nėra pratę iš perspek
tyvos pažiūrėti i save. Jie mėgs 
ta save matyti kaip šaunius ko
votojus už demokratiją, nepri
klausomybę ir pastovumą, ve
dančius pasaulinio masto kovą 
prieš chaoso ir smurto jėgas. 
Jų gera nuomonė apie save re
miama jų gerom intencijom.

Bet svetimieji mato amerikie
čius visai kitokius: kaip suklum
pantį milžiną, kuris karines ba-

būtų pasaulio išsigelbėjimas ir 
kartu visų amerikiečių naminių 
problemų išsprendimas.

senieji dėsniai patapo neveiks- Siūlymas pasprukti iš užburto 
rato

P. GAUCVS

nungi. Amerikiečiai laikė Viet
namą antrąja Korėja, tačiau 
netrukus įsitikino, kad taip nė- 

-. Prieškomunistinė laikysena 
nieko negelbsti kai jo pusėje e- 
sančios jėgos negali sudaryti tei 
sėtos ir veiksmingos valdžios, 
ar kai kita pusė turi stiprų tau
tinį patrauklumą ir tobulesnį 
organizuotumą. Toji jėga ne
veiksminga kai karo išplėtimo 
baimė riboja jos panaudoji
mą ten, kur pergalės ieško
jimas reikštų išplėstą karą ir 
sunaikinimą tautos, kurios glo
bėjais amerikiečiai sakosi esą. 
Be to, senų elgsenos būdų ne
tinkamumas įvairiose pasaulio 
dalyse amerikiečiams sudaro ne
garbę, nes jie laikomi nepatrauk 
lauš status quo rėmėjais prieš
komunizmo pavojų, kuris daž- 

zes laiko daugumoje pasaulio na* ©sti tolimas ar netgi netik- 
šalių, kurio klientai valdo tuzi- ras.
ną valstybių, kuris remia —
Pietų Vietname, Gvatemaloje ir 
Pietų Afrikoje — diktatūrines 
valdžias, panašias tai, prieš ku
rią jis kovoja, trumpai, kuris 
lygiai taip elgiasi kaip kad im
perialistinės valstybės praeityje 
elgdavosi.

Komunizmo sulaikymas ir 
tvarkos išlaikymas

Kad amerikiečiai galėtų būti 
tikrai įtakingi kaip tauta, rašo 
S. H., jie pirmiausia turi išmok
ti pasaulį priimti tokį, koks jis 
yra. Per 20 metų jie savo užsie
nio politiką grindė dviem princi
pais. Vienas teigė, kad pasauli
nis komunizmas turi būti su
laikytas, o kitas — kad Ame
rikos uždavinys visam pasauly 
išlaikyti tvarką. Tos idėjos da
bar tapusios nenaudingos, dar 
blogiau — pavojingos.

Sulaikymas, sako prof. Hoff- 
mannas, stojimasis karinių prie
monių, ūkinės pagalbos ir daž
nų, nors nevisada matomų įsiki
šimų keliu, į “jėgos padėtį” — 
suteikė jos veiksmams vadovavi 
mo ir misijos vykdymo prasmę.
Jis taip pat davė amerikiečių 
užsienio politikai jos didžiausius 
laimėjimus: NATO ir Vakarų 
Europos atgimimą. Bet tie pa
tys laimėjimai sukūrė pagrin
dinius pakitimus tarptautinėje 
santvarkoje: šitos sąjungos ri
bose iškilimą neramių galingų 
tautų; Kinijos ir Rusijos išsi
skyrimas Vietname ir Š. Korė
joje. Dėl tų ar anų priežasčių

Pavojingas politinis kelias
Tiesa, kad Amerika yra vie

nintelė nekomunistinė valstybė 
turinti didelę jėgą ir pasaulio 
misijos supratimą. Bet iš to ne
seka, kad JAV gali visą laiką 
stovėti priešakinėse linijose. 
Taip elgtis, lyg kad niekam ki
tam negali būti patikėta bent 
dalis atsakomybės, kuriant pa
tenkinamą tarptautinę tvarką, 
lyg kad vienintelis geras susi
tvarkymas yra tas, kurį tik a- 
merikiečiai sukuria, kuriame ki
ti turi elgtis tik pagal jų nu
rodymus — yra nepaprastai pa
vojinga. Labai dažnai tai ve
da, sako S. H., į pasirinkimą 
pagyrūnų ir tironų, o ne į pai
symą labiau atsakingų ir pa
žangių kritikų. Jeigu tokia lai
kysena įamžina bejėgiškumo ir 
nepriklausomybės neišbrendamą 
balą užsienyje, ji taip pat veda 
į perdėtą savimi pasitikėjimą 
viduje. Ji išveda iš pusiausvy
ros šio krašto išteklius — ypa
tingai psichologinius išteklius 
— ir sudaro labai stiprią įtam
pą amerikiečių vidaus gyveni
me.

Pretenzingas bei perdidelis į- 
sipareigojimas veda į galvų dau 
žymą namie, į Naujosios kairės 
ir kitų reikalavimus persvars
tyti vidaus politiką, į teigimus, 
jog amerikiečių kišimasis į pa
saulio reikalus esanti vienintelė 
pasaulio negerovių priežastimi 
ir, kad jų pasitraukimas iš jo

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENE RASA
22

Tikrai, jo rankos buvo stambios, tvirtos, nudegusios 
nuo saulės, lyg griovakasio.

— Jos ne tik apsaugoti, bet ir sutriuškinti gali, — 
smalsiai žiūrėdama į kaimyną atsakė Auksė.

Rimas visu balsu nusijuokė:
— Taip dar iki šiol nepasitaikė, bet už ateitį neat

sakau. Todėl jaunoms, smulkių kauliukų mergaitėms vi 
sada pravartu pasisaugoti, būti geroms ir nuolaidžioms.

— Pažadu būti kaip avelė, — taikiu balsu atsakė 
Auksė.

Jai patiko Rimas. Jis jai atrodė kaip spalvota mo
zaika, sudėta iš priešingybių: mėlynos, pilnos pasitikėji
mo akys, elegantiška apranga, ilgi plaukai, atvirą veidą 
sendinanti barzdelė ir darbininko grubios rankos — vis
kas piovėsi tarpusavy ir nesiderino nei prie jo lengvo 
jumoro, nei prie draugiškai naivios, lyg vaikiškos drąsos.

— Manau, kad visas Romos įžymybes jau apžiūrėjo
te, bet galėčiau parodyti jums senamiestį, — pasiūlė jis 
jai.

Auksė sutiko. Ji tik norėjo kur nors važiuoti, būti 
tarp žmonių, kad greičiau užmirštų liūdnas paskutinių 
valandų nuotaikas. Bet vistik neiškentė nepaklausus:

— Kas per žmogus ponas Petkus?
— Cha cha cha... — nusijuokė Rimas. — Jis — tai 

charakteris! Ar ir su jumis elgėsi, kaip jaunas kavalie- 
raitis?

—Siūlėsi aprodyti Romą, — santūriai atsakė Auk
sė.

— Žinoma, jis viskam pasiryžęs, jei tai liečia jau
ną ir dailią moterį. Vargšė teta! Kartais man jos gaila, 
o kartais darosi pikta, kad taip toleruoja jo pastangas 
pasirodyti jaunuoliu, kai galva balta. Ji tokia vištelė, į-

Amerikiečiai, rašo prof. H., 
turi ištrūkti iš to užburto rato, 
kuriame perdėtą aktyvumą se
ka apsnūdimas ir neryžtas. At
kaklus prieš amerikietiškas nu
siteikimas netgi draugų tarpe, ‘ mU- 
ar jų priešų stangrumas neturi 
patapti dangstiani naujam izo- 
liacionizmui. Jeigu amerikiečiai 
negali jų priderinti prie savo 
griežtų apibrėžimų, jie negali iš
vengti įnešti savo dalį į naujos 
santvarkos sukūrimą.

Galingiausiai, pažymi prof. 
Hoffmann, amerikiečiai turi at
sižadėti ginčijamo būdo, kuriuo 
jie ligi šiol tvarkė pasaulio rei
kalus. Jiems praktiškai betvar
kant kiekvieną reikalą, kas daž
nai reiškia, kad jie laukia ūgi 
iškyla krizė ir tada jie imasi 
ją tvarkyti trumpalaikio spren
dimo būdu. Jų nelaimė yra ta, 
kad jie neparuošia jokio ilgalai
kio politinio plano su pramaty
tais siekiais ir būdais jiems pa
siekti. Amerikiečiams reikia gal 
voti apie kokią nors tarptauti
nę sistemą, kuri kartu būtų į- 
manoma ir pageidaujama.

Kaip JAV konkrečiai turėtų 
rikiuoti savo užsienio politiką, 
nagrinėsime kitą kartą.

CEKOSLO V AKAI 
SALZBURGE

Teologijos studentų grupė iš 
Čekoslovakijos viešėjo Salz- 
burgo teologinėj seminarijoj, 
Austrijoj, ir lankė teologinius 
kursus. Iš Čekoslovakijos atvy
kę teologijos studentai anks
čiau dvi savaites viešėjo Regens 
burgo kunigų seminarijoj Va
karų Vokietijoj ir praktiškai su 
sipažino su apaštalavimo pro
blemom praleisdami savaitę lai 
ko pas vietinius klebonus.

Massachusetts gubernatorius Francis Sargent su buv. gubernatoriaus 
sūnumi L. Saltonstall aptaria rinkiminius reikalus.

simylėjusi tą donžuaną, lyg būtų gimnazistė, o jis tik 
išnaudoja ją, — beveik piktai kalbėjo Rimas.

— Jūs mylit savo tetą? — stengėsi pakreipti jo nuo
taiką Auksė.

— Ji —gera moteris. Gali sakyti, mane užaugino. 
Kai mirė mama, mane prižiūrėjo, o tėvas dirbo. Visada 
buvo vieniša, nes tas jos vyras neva biznio reikalais kar
tais net keliom dienom pražūdavo. Dabar, žinoma, tų 
biznio reikalų mažiau pasitaiko, bet tai ne jo, o žilo 
plauko, kurio jis nenori matyti, nuopelnas, — vėl grįžo 
prie tos pačios temos Rimas.

Saulės spalvos miestas atrodė gelsvai nudažytas. 
Mažas automobiliukas šokinėjo gatvės grindiniu links
mas ir laimingas, kaip ir visas miestas. Kairėje tarpi 
medžių driekėsi nusekęs Tiberis, kurio aukšti krantai 
veik slėpė nešvarų jo vandenį. Dešinėje vienas su kitu 
suaugę namai atrodė kaip ištisa mūro siena, o langai 
žybčiojo saulėje ir nebuvo nei niūrūs, nei liūdni, nors 
ir apkalti grotomis.

— Nuo šito bokšto Tosca įšoko į Tiberį ir prigė
rė, — rodydamas didelį apskritą pastatą, kurio viršuje 
stovėjo baltas angelas, aiškino Rimas.

— Nuo ten? Bet tai neįmanoma! Nebent ji nuo 
tramplyno šoko, nes čia gi toli, — nusijuokė Auksė.

— Nereikia į viską taip realiai žiūrėti. Teikia tru
putį romantikos, fantazijos... Gal tą dieną buvo didelis 
vėjas ir ją tiesiai į vandenį nunešė arba gal tais laikais 
Tiberis čia arčiau plaukė... Jūs amerikonai tokie realis
tai! — lyg nieko kito ir nesitikėdamas numojo ranka 
Rimas.

— Ooo! — pakeltu balsu nutęsė Auksė. — Bet jūsų 
nuomonė apie amerikiečius yra klaidinga, mes taip pat 
mokam būti sentimentalūs ir romantiški, nors iš mei
lės nuo bokšto gal ir nešokam. Bet aš girdėjau, kad ir 
jūs svajojat apie tą realų kraštą? — pašaipiai užklausė 
Auksė.

— Svaojoju tik todėl, kad ten jaunam žmogui dau
giau galimybių. Čia viskas laikosi ant senų pagrindų. 
Kaip buvo prieš šimtmečius, taip yra ir dabar. Jokios 
pažangos, jokio veržlumo. Pasaulis keičiasi, o mes nau

dojamės šimtamete kanalizacija, gyvenam šimtamečiuo
se namuose ir esame tokie pat, ar tai dvidešimties metų 
ar septyniasdešimties būdami.

— Tai gerai, niekada nepasenstate!
— Kas nori būti šimtamečiu jaunuoliu arba jau

nu šimtamečiu! Nebent dėdė Jurgis! — nusijuokė Rimas.
Jie važiavo siauromis gatvelėmis, kuriose buvo ne

įmanoma prasilenkti. Namai aukšti, tamsiom sienom ir 
apkaustytais langais. Aplinkui bėgiojo nešvarūs vaikai 
ir beveik lindo po mašina, kuri stenėdama kopė į kalną, 
tai vėl kulvirkščiais dardėjo žemyn.

Auksė norėjo užsimerkti, nes atrodė, kad tuoj ką 
nors pervažiuos.

— Nebijokit, nieko neatsitiks, vaikai čia kaip un
guriai, net norėdamas neužvažiuotum, — pastebėjęs jos 
balse baimę nuramino Rimas.

Netrukus jie sustojo prie namo, kuris atrodė kaip 
ir visi kiti, tik iš jo sklido muzikos ir balsų garsai.

Pasistatę mašiną pro siaurą angą įėjo į vidų. Ten atro
dė lyg “trylikos plėšikų” oloje. Nurūkusios akmens 
sienos buvo apkabinėtos kardais, lankais, žvėrių galvų 
ir milžiniškų žuvų iškamšomis, kurių piktos akys įkyriai 
sekė svečius. Tinkluose maišėsi jūros vėžiai, žvaigždės ir 
mažesnės žuvelės. Arkoje karojo svogūnų pynės ir kito
kios džiovintos daržovės. Padavėjai, apsirengę piratais, 
zujo tarp languotomis staltiesėmis apdengtų staliukų, 
pilstė vyną, nešė didžiules lėkštes'mėsos, daržovių ir keis
tų mišrainių.

Juos pasitiko piratas su juodu raiščiu perrišta aki
mi ir nuvedė prie mažo staliuko. Čia pat kūrenosi mil
žiniškas židinys, kuriame ant iešmo sukosi ir savo pa
čios riebaluose kepė avis.

Prie sienos dideliame stikliniame akvariume plau
kiojo žuvys.

— Jei pasirinksite kokią norit, jums tuojau iškeps, 
— paaiškino Rimas.

Auksė tik pasipurtė.
Piratas prisistatė su vyno bonka ir pripildė stiklus 

geltono gėrimo.

{Bus daugiau),

NUO ŽEMES j AUKŠTYBES
Vienos pašto įstaigos taniau- į kti akių”, — sako vokietis Ra-

tojus labai paveikė grįžęs laiš
kas sų pastaba:

“Adresatas mirė prieš me
tus! Iškeliaudamas į amžinybę 
niekam nepasakė savo busimo
jo adreso”.

Prasminga ir naudinga prisi
minti amžinybę kiekvienam žmo 
gui. Dažnai esame tiek prisi
rišę prie žemės, kad užmiršta
me rūpintis pomirtiniu gyveni-

Žmogaus uždavinys yra gy
venimą susieti su mirtimi, nes 
jis teisingai suprasdamas mir
tį, taip pat teisingai ir pras
mingai supranta gyvenimą. 
Krikščionybė mirtį supranta 
kaip gimimo dieną, nes jai 
mirtis yra užgimimas, užgimi
mas amžinybei — būviui, gyve
nimui, kuris nebeturi jau nieko 
bendro su laiku. Mirtis nereiš
kia gyvenimo pranykimo, o tik 
jo pasikeitimą. Mirtis prabilsta 
apie žemiškojo gyvenimo atbai
gimą, o ne jo beprasmiškumą. 
Miršta žmogus, bet kas yra die
viško jame nemiršta niekados

Norėdamas pagilinti šią min
tį, šaukiuos į pagalbą prancū
zų filosofą J. Serre’ą, kuris sa 
vo veikale “Juo plačiau, juo 
prie tiesos arčiau” teigia, jog 
dvi sistemos: žmogus yra orga
nizmas, žmogus yra siela pripil
do filosofijos istoriją savo am
žinų ginčų triukšmu. Tie ginčai 
kartkartėmis nutyla, paskui vėl 
greit iškyla, išpūstos visų geni
jų pastabų, analizių ir savo min 
čių ir pergyvenimų analizės (re
fleksijų) .

Visų amžių materializmą jis 
apibrėžia šitaip: Kruopštus kū
no svarbos įrodinėjimas. O nie
kada nenugalėtą dvasingumą 
(spiritualizmą), kuris savo sul
timis gaivina visas žmonijos do
rybes .apibūdina taip: Didingas 
sielos svarbos įrodinėjimas. 
“Niekada nuo žemės nenukelti 
kojų, o nuo žvaigždžių nenutrau

thenau.
Žmogus yra dvilypis, sako 

vieni. Žmogus yra vientisas, sa
ko kiti. Aš darau išvadą.: žmo
gus yra dvilypis ir vientisas.

Esu toks vientisas, toks vien- 
lytis, toks vienišas, jog sakau 
“aš” — vis tiek, ar valgau ar 
mąstau. Aš esu toks dvilypis, 
jog galiu būti nemirtingas.

Bet, iš antros pusės, jei dva
singumas (spiritualizmas) turi 
teisę stumti dvilypumą ir skir
tingumą (diferenciją) iki pomir
tinio sielos gyvenimo, tai neturi 
teisės užmiršti kūno ir naikinti 
žmogišką vienetą. Pasak filo
sofo J. Serre’o, sielos nemirtin
gumas, trumpai imant, esąs 
priešingas gamtai, bet jis čia 
mato tik vieną sutaikinimą ga
limą, kuris, kad ir religiškas, 
vis dėlto yra plačiaprotiškas: 
kūno pasikeitimą (transfigūra- 
ciją) ir žmogaus nemirtingumą.

Žmonės perdaug dažnai už
miršta, kad ir teisingos idėjos 
pačios tampa neteisingomis idė
jomis, kada jas pateikia protui 
atskirtas nuo tų, kurios turi 
joms tarnauti papildiniais; už
miršta ir tai, kad išmintinga 
sakyti žmonėms tiesą, tik kada 
gali jiems pasakyti dvi. Pavo
jinga, pastebėjo Pascalis, rodyti 
žmonėms jų vargą be jų didy
bės, arba jų didybę be jų var
go ; 'bet labai naudinga jiems 
rodyti ir vieną ir antrą.

Tokia pat byla su visomis 
priešybėmis, prideda J. Serre’as. 
Pesimizmas yra geras tik su 
optimizmo atsvarų. Modemiško
jo socializmo pagrinde glūdi di
džioji žmonių solidarumo idėja, 
kuri eina pagrindu krikščioniš
kajam mokslui apie žmogaus 
nuslydimą ir atpirkimą. Bet 
socializmas, o ypač rusiškas 
'bolševikinis marksizmas, tą idė
ją išskiria ir suklastoja, ižoliuo- 
damas ją nuo jos priešybės .in
divido teisės ir asmeninės lais
vės, kuria Kristus nuolat rū
pinosi. Socializmas turi būti pa
pildytas liberališkomis iniciaty
vos ir nepriklausomybės teorijo
mis, kurios taip pat per dažnai 
yra išskirios.

Krikščionys, besirūpindami 
gražesniu ir prasmingesnių šiuo 
gyvenimu, kuris būtų atbaigtas 
'<mžinybe, privalo visas jėgas 
sutelkti prieš bolševikinę ateis
tinę tironiją Baltijos kraštuo
se — Lietuvoje, Latvijoje, Es
tijoje ir kitur, — nes jų parei
ga yra apginti pilnutinį žmogų 
ir prasmingą gyvenimą.

K. Baras
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SUSITIKIMAS TABOR FARMOJE CLASSIFIED GUIDE
PLB valdybos buv. pirminin

kui a. a. Juozui Bačiūnui rūpėjo 
artimi ryšiai su lietuvių spau
da Ijr radiju. Rylšiams palaikyti 
jis turėjo dėkingas galimybes. 
1964 .birželio 6—7 jis buvo su
kvietęs spaudos ir radijo žmo
nes į savo ITabor Fairmą. Visi 
pakviestieji buvo jo svečiai, ir 
susitikimas paliko malonius at
siminimus. Bačiūnas susitikimą 
norėjo pakartot šiais metais. 
Deja, visus jo planus nutraukė 
mirtis.

Tai, ką planavo buv. pirmi
ninkas, dabar nori įvykdyti jo 
darbų tęsėjai — dabartinė PLB 
vaidyba. Sąlygas sudaro nauja
sis Tabor Parmos šeimininkas 
inž. V. Adamkus su savo žmo
na. Kadangi vietų skaičius ri
botas, ir šiuo atveju svečiai 
kviečiami individualiai. Be mūsų 
spaudos ir radijo darbuotojų, su 
sitikime taip pat dalyvaus PLB 
vaidybos nariai ir JAV LB bei 
Kanados LB centrinių instituci
jų atstovai. Tikimasi susitikime 
taip pat turėtų mūsų veiksnių 
pirmininkus.

Susitikimo tikslas — paben
drauti ir visiems mums rūpimais 
reikalais pasikalbėti. Bus taip 
pat prisimintas bei pagerbtas 
PLB valdybos buv. pirmininkais 
a. a. Juozas Bačiūnas ir simpo
ziumų būdu svarstomi du klau
simai — lietuviški mūsų užda
viniai Lietuvių Bendruomenės 
rėmuose bei lietuviško darbo

New Yorke pasirodė nauji moterų 
madų modeliai. Medžiaga — oda ar 
jos imitacija.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama taverna su namu. 
Biznis seniai įsteigtas ir gerai iš
dirbtas. Savininkai išeina iš biznio. 
2445 VV. 71st St. Tel. PR 8-9856

“,^iTo®T*L T’n Eo~irs*

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikla sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių, bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

■t ,11;

Namy Apšildymas
HKATING SERVICE 

Įdedu naujus pečius ir vandens 
Šildytuvus. Ifivalau ir sutvarkau 
Alyvos ir dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dSl du
jų. Dirbu Chicagoje ir prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 *6 S. Anna Avė., Dyons, 
Ullnois. Telef. 447-8806.

GARBAGE DRUMS
ni'l'H COVERS AND HANDLES 

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

talka jaunosiose mūsų kartose. 
Šiam tikslui kviečiami mūsų 
jaunimo organizacijų atstovai.

Susitikimo pradžia — 1969 
rugsėjo 13 d. ryto 11 vai. Susi
tikimui skiriamos dvi dienos — 
rugsėjo 13 ir 14, šeštadienis 
ir sekmadienis. ULB inf.

CHICAGOJE
KRAUTUVES DEGĖ

Gaisras sudarė $75,000 nuos
tolių trijose krautuvėse prie 
1400-22 Morse avė.

SKAUTAI VALO UPĘ
Harvey priemiesčio skautai 

ir kiti savanoriai pradėjo valy
ti Little Calumet upės 12-ką 
mylių nuotolį. Upė labai suterš
ta visokiomis atmatomis.

ĮSUSUUNGĖ KOLEGIJOS
Šiomis dienomis 82 metų se

numo Kent teisių kolegija susi
jungė su Illinois technologijos 
institutu. Kent kolegija buvo 
antra seniausia Illinois valstijo
je teisių mokykla.

IEŠKO NUOMUOTI

Moteris nori nuomoti kambarį, 
prie kitos moters.

Skambinti 476-2534

REAL ESTATE

Parduodamas 6 kamb. mūr. kam
pinis bungalow. 6500 S? Fairfield 
Avė. Susitarimui apžiūrėti skam
binkit RE 7-6472. 
Parduodamas 5 kambarių namas 
su gražiais baldais. Vienas akras 
žemės , prie pat Paw Paw ežero, 
VVatervliet, Michigan. Priežastis 
pardavimo, netekau žmonos. No
rėčiau perleist lietuviams pensi- 
ninkms. Adresas — Joseph Juš- 
kaitis, 287 Forest Beach Road, 
Watervliet, Michigan 49098, .Tel. 
(616 ) 463-8304. Už telefoną už
mokėsiu.

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

NAMU PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Ineome Taz

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2283 
Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir r-oft-

72 ir Talman. Mūr. rezidencija — 
8 kamb. pirmam aukšte lr 2 kamb. 
antrame. Geram stovy narnas. $28,00.0.

Prie Nabisco mūr. B kamb. bun
galovv. 13 metu senumo. $21,200.

Mūr. 2 butai po 4 kamb. lr raS- 
tinS. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas lr taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $86,000.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. — RE 7-9515

2 po 5)4 kamb. ir 3 kamb. anglis 
kam rūsy. 13 metų mūr. prie 71 L 
Sacramento. Dvigubas mūro garažas. 
$47,900.

5 kamb., 20 metų. mūr. bungalovv 
prie 51 ir Pulaski. 2 auto garažas 
$19,600.

4 butų, 2-ju aukštu mūr. prie 71 ir 
Campbell. Nauja gazo šiluma. $46,900

5 kamb., 20 metu mūr. rezidencija 
prie 72 ir Albany. 2 maš. garažas. 
$19,500.1*6 aukšto, 10 metu mūr.: 6 kamb. 
(3 mieg.) ir 4 kamb. Prie 69 lr Ca- 
liflornia. Gazo karšto vandens atski
ri šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

11 butu, 10 metų, 2-ju aukštu mū.r 
namas prie 71 ir California. $152,000.

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplevvood $.10,500.

8 kamb., 20 metu mūr. Cape God

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

IŠ GERŲ RANKŲ
2-ju butu mūras. Naujas šildymas. 

Platus lotas. GeiožinB tvora. Garažas. 
Marą. P. $21,600.

8 kamb. mūras. 2 maš. mūr. ga
ražas Plytelių vonia. Kabinetu vir
tuve. Gazo šildymas. Apie 67 Roek- 
well. $22,500.

2-ju butu švarus tvirtas mūras. 
Naujas gazo šildymas. Blokas huo 
Marą. P. $27,500.

Dvaras lietuviškam Lemonte. 2-ju 
metų, 7 kamb. mūras. Daug žemes 
paskirta sodui lr alėjoms. Pamaty
kite.

5 kamb., apie 10 metu. gelsvas 
mūras. Garažas. Karpetai. Alumin. 
langai. Marąuette pke. $23,900.

4 butų mūras. Gage parke. Gert. 
gražūs butai. Garažas. $41,000.

įjotas 30 p. Marą. Parke gi 1,000

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

NORI PIRKTI

NORIME PIRKTI nedidelį namą, 
ramioj vietoj Marąuette Parko 
apylinkėj. Skambint 964-1827

REAL ESTATE

NEBRANGUS
2-JŲ į BUTŲ

Naujesnis mūr. mamas — 2 dideli 
5y2 kam'bi butai. Aukštas rūsys 
su vienu ekstra įrengtu kambariu. 
Apsauga nuo potvynio. 3 maš. mūr. 
garažas su elektra atidaromom du
rim. Plytelių vonios. Spintelės vir
tuvėse ir visi kiti priedai. Atskiri 
šildymo vienetai. Vienas butas tuš
čias, tuojau galima užimti. Geroj 
vietoj, kaina žemesnė negu kainuo
tų tokį pat naują namą pastatyti. 
Kreipkitės į Miracle Man. Skam
binkite dabar.

M I C H A ELS 

Tel. 254-8500

STASYS SULA
y, INTERCONTINENTAL R. E. 

PALMDALE. CALIFORNIA 93S5O

Namu tel. (213) 479-3615, VVest L.A. 
Pirkite žemę Palmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 
— iš savininku, akrais ne sklypais!

HOT SPRINGS, ARKANSAS
Skubiai parduodu 2 aukštų 15 

kamb. miesto centre, gerai įrengtą 
biznio namą su baldais. 3 vonios, 
platus lotas. $500. pajamų mėn. 
plūs 3 kamb. butas savininkui.

TEL. 476-6512 po 7 v. vak

2-JŲ BUTŲ
DE LUXE 2-jų aukštų mūrinis. 
Geros kokybės bungalovv stogas 2 
labai dideli butai. Moderniškos vir
tuvės ir vonios. Dvi naujos šildy
mo sistemos — gazu, karštu van
deniu. Iškelti vamzdžiai ir ‘‘sump 
pump". Gražus mažas kambarėlis 
vaikui arba gali būti trečias mažas 
miegamasis. Arti Archer ir Kedzie. 
Savininkas turi išsikelti prieš tris 
savaites, būtinai turi parduot. 
Kreipkitės į Miracle Man. Skam
binkit dabar.

M I C H A ELS 

Tel. 254-8500

Labai švarus, gerai užlaikyas 3-jų 
miegamų mūras. “Master” miega
masis. 12 x 18 p. Erdvus salionas 
ir valgomasis. Naujos plytelės di
delėj virtuvėj, beržinės spintelės. 
Graži plytelių vonia. Langų stoge
liai, “Cyclone" tvora, patio, -gra
žiai apsodinta, 2 maš. garažas. St. 
Rita parap. RI| 7-9614

PALOS PARK
■ 4

Kontraktoriaus | liuksusinis mūr. 
namas — 3 mieg., kamb., 1% vo
nios, 2 maš. garažas. Valgomasis 
kamb:, šeimos kamb. Savininkas 
keliasi į Floridą, turi parduoti. 
Virš. $40,000. Duokite pasiūlymą. 
FIRESIDE REALTY 585-2064
Cicero nauj. mūr. 3 butų 5y2—5y2 
—3A/2 kamb. Gazo karšto vand. ap
šild., spintelių virtuv. ir modem. 
plytelių vonios, 2 — auto garaž., 
apyl. 15-tos ir 5-tos Avė. $42,900. 
SVOBODA 2134 S. ©lst Ct. BI 
2-2162. Neatsiliepus, skambinti 
LA 1-7038.
Savininkas parduoda mūr. paja
mų namą. Naujai atremontuotas. 
2 butai po 6 kamb. ir 4 kamb. 2 
maš. mūr. garažas, plius tuščias 
28 x 120 p. kampinis sklypas. 
2454 VV. 45 St. Po 6 v.v. skambin
kit FR 6-2115
Našlė parduoda gerą 4 kamb. me
dinį, arti Hlckory Hills, už $10,400. 
Platus lotas. Teirautis HE 7-7201.
Medinis 4 kambariai, geras namas. 
Naujas gazo pečius, nauji karpetai, 
alum. langai, sausas rūsys. Žemi 
taksai. Brighton Parke. 778-6916.
PARDUODAMAS MAŽAS KAM
PINIS MOTELIS. 150 pėdų “Gutf 
ot Meocico’’ pakrančio. Dėl plates
nių žinių rąžykite arba skambinki
te:1 ■■

Jacob J. Maskoliūnas 
350 Coronado Dr.

Clearvvater Beach, Florida 33513 
Tel. 442-1312

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi lr liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Ineome Tax ir atliekami kitokį 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4250 &. Maplevvood Av.. CL 4-7450• -- .—- — *

Apply in person 9 a.m. - 5 p.m.
Monday through Friday 
Saturday 9 a.m. - 1 p.m.

POLO
FOOD PRODUCTS CO-

601 L Algonquin Rd. Schaumburg, Illinois
% mile west of Meacham Rd. on Route 62

REAL ESTATE

Parduodu modernišką, 3-jų butų 
mūro namą, dideli butai, pačiame 
Marąuette pke. 38 p. lotas, 2 auto 
mūro garažas. $34,900. Tuoj ga- 
lima užimti. Tel, 737-7201
CICERO. TIK 8 METŲ mūr. 2 bu
tų 5 ir 4.y2 kamb. “Radiant” šild., 
2-auto garaž. 3 .mieg. viename bu
te. Daug priedų. Greitam parda
vimui savininkas atiduoda už žemą 
kainą $36,500.
SVOBODA 3739 W. 26th St. 

LA 1-7038
APYL. 65 ir KILBOURN. Savinin
kas parduoda 5^2 kamb. (3 mieg.) 
namą. Rūsys. 2 maš. mūr. garažas, 
šoninis įvažiavimas. Gazo šildymas. 
Plytelių virtuvė ir vonia. $29,900. 
Skambint LU 2-3294.
CICERO prie Šv. Antano mokyklos 
savininkas parduoda 2-jų butų (po 
3 mieg.) geram stovy medinį namą. 
1-as aukštas modernizuotas, 2 maš. 
garažas. 652-9297.

SO. BERVVYN APYL. — Sku
biai parduodamas 7 kamb. mūr. (3 
mieg.) "L-shaped’' salionas-valgoma- 
sis. Moderniška virtuvė ir vonios 
kambarys. Gazo šilima. Tuoj pat ga
lite užimti. Pilna kaina $25,500. Dėl 
raktų sustokite: Alex Realty, 5727

W. Cermak Rd. — 656-2232
Parduodamas 6 kambarių namas 
arti Marąuette Parko

Tet — 636-1525
6 kamb. mūr. "bi-level" namas (3 

mieg.) 42 x 118 p. sklypas. 2 maš. 
med. garažas. Gazu apšild., centr.1 
air conditioning, nuo sienos iki sie
nos kilimai.

84 Place arti California Avė. 
$32,000. Savininkas.

Tel. 471-2033_______
HOT SPRINGS ARKANSAS 

132 Chapel Street
SKUBIAI PARDUODAMAS NA
MAS, geram stovy — 15 kamba
rių, 12 išnuomojami ir 3 sau gy
venti. Kiekvienas kambarys pilnai 
apstatytas visais baldais ir pečiais. 
Pajamų mėnesiui $500.00. Priežas
tis pardavimo — žmonai mirus, vie
nam sunku išlaikyti. Skambinkite 
tel. 501-623-0553 iki 9 vai. vakaro.

CICERO-BLVD. MANOR. 5
kamb. mūr. Georgian. Modern. 
virtuvė; kilimai. Skambinkit sa
vininkui tel. TO 3-4606 arba 
969-6622.

6 H kamb. mūro bunaalovv, 9 me
tų, be garažo. 62 ir Kedzie.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge ir garažu. 43 lr Rockweli. 
$23,000.

18 vienetų mūr. atnaujintas roam- 
lng house prie Lincoln Parko, 2 
bloką iki ežero. $17,500 pajamų. 
Kaina $70,000.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Ineome Taz 
Notary Public

2787 W. 43rd St — CL 4-2390

Didžiulis liuksus 3-jų butų mūras. 
2 butai po 6 kamb., o trečias an
gliškam beismente. 2 auto mūro ga 
ražas, modernios vonios ir virtu
vės. Blokas nuo Marąuette pko. 
Kaina — savininko nuolaidumas. 
Pašaukite — 737-7201.

Naujas liuksusinis 
12 BUTŲ

apartmentinis namas su balkonais. 
Pilnai išnuomotas (leased). Paja
mų $2,250.00 per. mėnesį.

6251 So. Mason Avenue 
Tel. 469-8282 arba LA 3-3267

Skelbkites “Drauge”.

REAL E STATE
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Maln office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, Ilh Tet OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigų 
ir Išsirinkti iš katalogo.
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NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3Ū09 W. 63rd STREET TEL 471-0321

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOM. 5 kamb. apšildomas bu
tas. Apyl. 43-čios ir Maplewood.

PR 6-7298 po 6 v. v.
BUTAI: rinktiniams nuomininkams.
Best Agency, 2925 VV. 63. PR 8-0032 
Nelaukit — užsiregistruokit dabar I 
Aptarnauja pietvakarine dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dčl pa. 
tarnavimo nemokamaL

IŠNUOM. 4 Vi kamb. butas Mar
ąuette Pke. Vyresnio amžiaus žmo

nėms. Tel. 925-1089.

IŠNUOM. 3-jų kamb. butas su bal
dais ar be baldų'. Marąuette pke. 

476-5014

MOTERYS

GENERAL OFFICE
Interesting perm’t position in ware- 

house and sales office.
Good Company Benefits.

KENNEY MFG. COMPANY 
869-4640 — 273-4640

Reikalinga moteris lengvam namų 
ruošos darbui (jokio skalbimo ar 
prosinimo). 1 dieną savaitėj — ket
virtad. ar penktad. Arti 103-čios 
ir VVestern. Tel. RE 8-3768.

SALESWOMEN
Dress & Sportsvvear Dept. 

Steady Full Time & Part Time 
Mušt Have Evporle’nce 

Commlssions on Ali Sales 
Enjoy Benefits Al Discount 

Pleasant Surroundlngs 
Exoellent Salary — Profit Sharing 

( all After 12 noon
Wm. A. Lewis

2301 W. 65tli — PR 0-1010 
SCOTTSDALE SHOPPING CENTER 

70th Al Cicero — 585-1020

SEVVING MACHINE OPRS.
Clean, pleasant wicxnking conditions. 

40 Hour Week.
BLUE CROSS PLAN AVAILABLE 

COMPANY BENEFITS

Chicago Flag & Decorating Co. 
823 S. Wabash — HA 7-3960

VYRAI IR MOTERYS

Excellent Opportunity For

TEACH ERS
Special Education Secondary, Girls 
P. E. — Sodai Studies Seoondary. 
Instrumentai — Vooal Elementary. 
Girls P. E. Elementary.
Starting Salary $6,700 - $8,000

Call or vvrite JAMES FOCHT, Supt. 
(200) 024-3405

CENTRAL UNION SCHOOL 
DISTRICT

P. O. Box 1187, Navai Air Station 
LEMOORE, CALIFORNIA

Golf Mill State Bank
IS LOOKING FOR EXPER’D

•TELLERS
Work Close To Home.

5 Day Work Week. 
Excellent Working Conditions.

See or Contact 
MR. KUENSTLER

824-2116

PROGRAMMER
Excellent opportunity for a pro- 

grammer vvho has a minimum of 
6 months experience vvriting com- 
mercial application programs in 
Fortran on 1130/DOS.

Phone — Mr. Majid 
757-6500 or 568. 6400

CENTURY STEEL CORP.
300 E. Joe Orr Road 

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

HELP VVANTED — MOTERYS
~DRAPERY~WORK~ROOM

HELP
Machine operators and sizers. Full 
time, good pay. Lincoln-Dlversey 
A.rea

TEL. — 549-0700______
ENPERIENCED KEYPUNCH 

OPERATORS
Year Around Steady Employment 

Top Rates
YVONNE’S KEYPUNCH 

SERVICE
PHONE 678-4277 

HELP VVANTED — VYRAI

ENPER’D MACHINIST — DAYS
Mušt have tools. Gen’l work. Clean 
shop. 45 hrs. minimum. Mušt read 
blue prints. Only reliable men.

METAL MASTERS COMPANY 
2601 W. Diversey AR 6-5529

M N
Will train for light machine shop 
vvork.

PLASTIC CAPACITORS 
2620 No, Clyboum Avenue 

Tel. — 348-3735

MECHANIC
1 — Truck body & trailer repairs 
1 — Experienced truck mechanic
LAVVRENCE TRUCK LEASING
1415 W. 2 lst Place — 666-0660

PLASTIC
CONTAINER
DECORATOR
Need 2 men to handle latest 

eąuipment in Nevv, Modern plant. 
Experienced in bottle decorating 
preferred, būt will teach the right 
men who have some screening ex- 
perience. All benefits, excellent sal
ary.

Only the serious need apply

Suburban Screen Print
3535 Commercial Avenue 
NORTHBROOK, ILLINOIS 

_________ TEL, 498-2210_________

BODY MAN
5-Day Week

> }• Paid Holidays —*- Pension 
Union Sbop

Tremendous Opportunity

SHORELAND FORD

1383 VVest Park Avenue 
HIGHLAND PARK, ILL. 

CALL — 432-8640

HELP VVANTED-MOTEliYS

REGISTERED 
NURSES

Live And Work Year Round In 
Reautiful State Of Wisconsin 

WANTED AT ONCE
3-11 and 11-7 shifts in the heart of 
Wisconsini’s recreation area. To,p vvages 
and benefits plūs diffęftentialis. Con- 
veniently located roomis and ąpartmemts. I 

Apply — Write or Call Collect 
(715) 356-5222

Martin Anderson, Administiator

LAKELAND MEMORIAL HOSPITAL 
,P. O. Box 470, Woodruff, Wisconsin 54568: 

Phone (715) 356-5222 Collect

HELP WANTED
LADIES

(AGE IS NO PROBLEM)

NEEDED IMMEDIATELY

For light line work in our modern NEW Food 
Processing Plant.

DĄY SHIFT — 7:30 A M. - 4:00 P.M. 
HDUSEWIVES SPECIAL SHIFTS 

9 A.M. — 3 P.M. OR 5:30 P.M. — 11:30 P.M.
WE VVILL TRAIN 
EXCELLENT BENEFITS

HELP W ANTEli - VYRAI

GENERAL FACTORY HELP
New job openings in mechanical 
department to manufacture elec- 
tronic parts. Profit starting and 
bonus. Very high earnings. Air
conditioned plant. VVill train. Can 
advance to supervisory position.

. Kapitol Magnetic Corp.
2241 N. KNOX 

(Near Fullerton-Cicero)

BAKERS
Bencli vvork, steady, union shop. 

Pension and insurance plan.
Apply after 2 P.M.

HEINEMANN’S BAKERIES
3925 VVest 43rd Street

ENPERIENCED VVASHMAN
Good pay. Paid vacation, Union 

benefits, plenty of overtime.
Apply ln Person

MORGAN INDUSTRIAL GARMENT 
SERVICE

1030 W. YVrightvvood Avenue
_______ CHICAGO. ILUNOIS________

VVAREHOUSE MEN
An Eąual opportunity emmoyer

lst and 2nd Shift
Immediate opening for full time 

vvork. Duties vvill include shipping 
& receiving, order filling and stock 
vvork. Good starting salary and ex- 
cellent benefit program.

BAXTER LABORATORIES, 
iINC.

6301 Lincoln Avenue 
Morton Grove, Illinois

TEL 965-4700
An Eąual opportunity employer

SHIPPI NG 
CLERK

Young man for shipping, receiv
ing and general vvarehcusc dutiea. 
Excellent vvbnking conditions in a 
small modern facility in skokie, Ii1

Paid hospitalization, ProfSIt shar- 
in, Pension plan.

SALARY OPEN
Phone for intervievv MR. LITTLE 

or MR. MARTIN
________ 463-4275________

METAL FABRICATING 
ESTIMATOR

. Metai Fabrioating Experience .
Good pay and brfight future for man 
vvith knovvledge of job shop and pro
duction sheet rrnetal opei-ation and 
ability tio read hlueprints. Weli estab
lished manufacturer in clean modern 
plant. Call foh appointment.

VVilbur Jahaaski, 625-1300

UNIFORMS. FURNISHED 
MUSIC VVHILE YOU VVORK



Labor Day Greetings DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. rugpiūčio m. 30 d. 5

CHICAGOS ŽINIOS
GiRKETINGS ON LABOR DAY TO 

OUR FRIENbS ANb PATRONS 

Ftiom the

Republic Bank of Chicago
0001 So. Pulaski Rd., Chicago III. 

TEL. 581-4500
GREETINGS ON UBOR DAY 

TO THE FINE AMERICANS
Wlio Huilt This Mlght.v Nation.

Courtesy of

Kaspar Hardware
3732 W. 68rd St., RE 5-2181

BEST WISHES TO MY FRIENDS AND ASSOCIATES 
FOR A SAFE AND JOYOUS LABOR DAY

From
MATT C. BIRK

PLUMBING CONTRACTOR
Licensed — Bonded — Insured Plumbing — Piping — Sevverage 

3560 West 95th Street, Evergreen Park, Illinois______ Phone 422-2200
BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 

FOR A SAFE AND JOYOUS LABOR DAY 
Courtesy of

PURE-NAP PRODUCTS, INC.
4358 South Knox Avenulc, Chicago, Illinois Tel. REliance 5-4520

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
FOR Ą SAFE AND JOYOUS LABOR DAY

COURTESY OF THE

BOHEMIA RESTAURANT
’ Modern — Air Conditioned 

Serving The Finest Of American And Bolicinion F«xmLs
YVE CATER TQ. CLUBS, CHURCHES AND ORGANIZATIONS

PHONE — 788 - 2220
6834 WINDSQR AVENUE__________ BERWYN, TT.T.TNOIS

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

COURTESY OF

THE MANSION
Serving the Finest of Lunchėons — Dinntrs — Suppers. Privnte Rooms 

for Lnnclieons and Dlnner Meetings.
_____ 6250 West 63rd Street, Chicago, Illinois, Phone 586-7600_____

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

Courtesy of the

SPECIAL TOOL ENGINEERING CO.
4539 South Knox Avenue, Chicago, Illinois Tel. POrtamouth 7-6690

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

COURTESY OF

TOVVNSEND COMPANY
(T-R-S Division)

6600 South Oak Park Avenue, Chicago, Illinois, Phone 735-1134
GREETINGS ON LABOR DAY TO THE FINE AMERICANS 

WHO BUILT THIS FREE AND MIGHTY NATION 
Courtesy of

FLIP’S NEVER INN
5908 West OSrd St., Chicago, Illinois, Tel, REliance 5-4430

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS
FOR A SAFE AND JOYOUS LABOR DAY

MANDA’S RESTAURANT i
PHONE — 967-5980

9320 Waukegan Road s Morton Grove, Illinois
BEST WISHES TO OUR MANY FRIENDS
FOR A SAFE AND JOYOUS LABOR DAY 

Courtesy of

M. P. SCHNELLER & ASSOCIATES. Ine.
Webster Street & Railroad, Montgomery, Illinois, Phone 892-7961

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

COURTESY OS THE

SKYVIEVV RESTAURANT
A Complete Menu Of Hite Foods. Open 24 Hours 

FAMILY DINING ALL DAY SUNDAY — AMPLE PARKING
Corner 63rd and Cicero Avenue, Chicago, Illinois — Phone 767-:

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

COURTESY OF

MURPHY MOTORS, INC.
— FACTORY AUTHORIZED —

SAL/ES and SKILVI GE (Ford City Shopping Center J
4424 West 77th Street, Chicago, Illinois Phone 581-5858

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

COURTESY OF
EVERGREEN POPCORN AND CARAMEL SHOP

95th and Wesfern (Evergreen Plaza), Chicago, III. — Tel. 857-9369
ATTENTION! With every purchase of a 1 lb. bag of Caramel Corn at 

89c you vvili receritve a free box O'f popcorn or ice cream - eone— with
this coupon ad.

GREETINGS ON LABOR DAY TO THE FINE AMERICANS 
VVHO BUILT THIS FREE AND MIGHTY NATION

Courtesy of

District Furniture and Appliances, Ine.
V įĮSOI South Pulaski Rd., Chicago, Illinois — Phone 2.^-4700

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 
FOR A SAFE AND JOYOUS LABOR DAY

SOVEREIGN OIL COMPANY
PETKOlįiCM PRODUCTS

6051 South Khox,_________Chicago, Illinois, Tel. RElhmce 5-5050

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
FOR A SAFE AND JOYOUS LABOR DAY

LORRAINE’S BAKERY
FRUSH B.4.KU.D GOODS DAILY 

3956 W. 63rd St„ Chicago, Iii., POrtsmouth 7-1335

GREETINGS ON LABOR DAY 
TO THE FINE AMERICANS 

WHO BUILT THIS MIGHTY
NATION 

Courtesy of 
NEtt HEILMES

ENGRAVING MACHINE CORP. ------------ I--------- i-------—i---- I I I
GREETINGS ON LABOR DAY TO

OUR FRIENDS AND PATRONS 

Courtesy of the

SOUTHVVEST FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASS’N 

TEL. — 436-4600
3525 W. 6Srd St., Chicago, Illinois

Dariaus Girėno lit. m-los tėvų susirinkimo darbo prezidiumas Gage Par
ko patalpų salėje. Stovi Likanderis (pirm.), sėdi Kaminskienė (sekr.). 
Kalba mokyklos vedėjas J. Plačas.

Mokytojų studijų savaitė (4)

BESKYRĖS SISTEMOS 

SEMINARAS
JUOZAS MASILIONIS

Vėsus, nors ir giedras trečia
dienio rytas nevilioja į gamtą, 
bet į salę. Žinoma, eitume j sa
lę, nors būtų ir šiltas rytas...

PrieŠDiečio nirm. pakviečia
mas Arvvdas Barzdukas, o vi
sa priešnieti užima Antano Rin- 
kūno “Beskyrės sistemos se
minaras”. Visi klausytoiai pa
skirstomi j 6 grupes, grupės iš- 

girenlka grupei vadovą (iš alfa- 
bet. pradžios pirmąjį) ir gru
pės pranešėją (paskutinįjį). Vi
sos grupės gauna bendrą te
mą: “Kokia grupės nuomonė 
apie beskyrinę sistemą”, T gr. 
atsako, kad beskyrėje sistemo
je daugiau laisvės, bet laisvė 
vaikui greit nusibosta, gali ne
tekti iniciatyvos. Bendras auk
lėjimas nukenčia. Ir šioje siste
moje visi dalykai išeinami, vai
kas lyg apgaunamas. Teigiama, 
kad šia sistema geriau pasi- 
ruošiama universitetui, geriau 
gabesniems, bet bendra nuomo
nė, kad visa tai dar neaiškus 
dalykas.

II gr. mato daugiau teigiamų 
pusių, kaip neigiamų, bet abe
joja, ar pajėgsime įgyvendinti. 
UI gr. pritartų bandymui, bet 
jaučia, kad nukentėtų silpnieji 
ir bendras išsilavinimas. TV gr.

BEST WISHES TO MY FRIENDS 
AND ASSOCIATES

For a Sufo and Joyous Labor Day. 
Courteay of

Dr. Thomas Roth
OPTOMETRIST

Examinations — Eye Glasses 
Contaet Lenses

6312 S. Pulaski Rd., Chicago, III. 
Tel. POrtsmouth 7-5000

! GREETINGS ON LABOR DAY 
TO THE FINE AMERICANS

Who liave huilt this mljrhty nation. 
Courteay of

Dan’s Barber Shop
PHONE — 767.5901 

4030 West 55th Street, Chicaao, III.

GREETINGS ON LABOR DAY 
TO THE FINE AMERICANS

Who BuUt Uita Miglu? Nation.
Courtesy of

Egan Funeral Home
3700 W. 63rd. Chicago, UI.

LU 2-2000
GREETINGS ON LABOR DAY TO 

OUlR MANY FRIENDS
From tho

ELECTRONIC CONTROL 
SERVICE CO.. INC.

Radio & Television Service 
PHONE — 583-5110

4120 W. 63rd St., Chicago, Illinois
GREETINGS ON LABOR DAY 
TO THE FINE AMERICANS 

WHO BUILT THIS FREE NATION 
Courtesy of

SAKEENY HAIR STYLISTS
For Appointment BE 3-8700 

1832 VVest 95th St., Chicago, UL
BERT WISHES TO OUR FRIENDS 

AND PATRONS
For a Safe and Joyoos Labor Day.

I . ' Courtesy of

VALIRNT RESTAURANT
Phone 422-0345

7844 So. Cicero Avė. Chicago, III,
. GREETINGS ON LABOR DAY 

TO THE FINE AMERICANS 
WHO BUILT THIS FREE NATION 

Courtesy of
MUSHROOM GROVVERS ASS’N 

SALES
TBL. HAymarket 1-7088 

18 So. VVatęr Markei, Chicago, III.

darni savų patalpų, kur padėti.
V gr. gavo klausimą, kaip pa
laikyti beskyrėje sistemoje 
drausmę. Ši grupė, kurioje, kaip 
minėta, buvo daugiausia jauni
mo, pasirodė, kad lietuviškoje 
mokykloje paliktinos pagrindi
nės dabartinės drausmės taisyk
lės. Vaikas turi būti verčiamas 
ką nors diųbti. Mokytojas turi 
-■ rai žūioti savo dalyką, mo
kėti jį išdėstyti ir mylėti moki
nį. Tada mažai drausmės pro
blemų bus.

VI gr. turėjo sudaryti vieną 
klausimų kortelę iš Vytauto lai
kų ir sudarė. Klausimų korte
lės, kuriomis operuoja beskyrė 
sistema, panašios į mūsų mo-1 
kyklų pratimus.

Po to buvo diskusijos, kurios 
įsibėgėjo net į pietų pertraukos 
laiką. Vos ūkio vadovas J. Ta
mulis priprašė eiti pietų.

Popiečio pirm. Leonardas Ei
mantas, Kanados Londono lit. 
mokyklos vedėjas.

Juozas Plačas pristatė G. Če
sienės vadovėlį II sk. “Rūtelę”, 
referuodamas jo atskiras da
lis, kurios remiasi metų laikais 
ir didžiosiomis šventėmis.

Dėl šio vadovėlio kilo ilges
nės diskusijos, nes viename laik 
raštyje buvo net keli pikti strai 
usniai, nukreipti prieš šį vado
vėlį. Tuose kaltinimuose niekur 
vadovėlis nėra nagrinėjamas iš 
esmės ir metodikos pusės, o 
priekaištaujama, kad ten įdėti 
du eilėraščiai, parašyti Lietu
vėje gyvenusio poeto. Abu šie 
eilėraščiai buvo perskaityti, ir 
nieko nebuvo ten rasta komu
nistiško. Antra, vienas tų eilė
raščių buvo išspausdintas 1956 
m. balandžio mėn. “Eglutėje’*, 
o kitas LB Chicagos apygardos 
Moksleivių pavasario dainų šven 
tės repertuare. Iš ten jie ir pa
imti. Tada dėl jų niekas jokio 
triukšmo nekėlė. To autoriaus 
biografija yra Lietuvių encik
lopedijoje. Nieko ten nepasaky
ta apie jo blogus darbus. Tai 
rodo, kad autorė jokios blogos 
valios ar intencijos nėra turė
jusi.

Švietimo taryba, prieš išleis
dama vadovėlį, duoda jį patik
rinti komisijai. Ir šį vadovėlį y- 
ra tikrinusi komisija ir pada
riusi pastabų, į kurias buvo at
sižvelgta. Tačiau nebuvo jokių 
priekaištų dėl tų eilėraščių ir 
dėl himno vietos. Himnas yra 
savo Vietoje, viduryje, prie Va
sario 16 minėjimo. Pradžioje 
II sk. vaikams jis dar sunko
kas. Vadovėlis nėra iškilmingas 
susirinkimas, todėl labai naivu 
vadovėlio medžiagą tvarkyti jų 
pavyzdžiu. Be to, kritikai kaž 
kodėl nematė, kad ir “Aušrelė
je*’, ir “Kregždutėje” tas pats 
himnas yra ne vadovėlio pra
džioje, ir audros nekėlė. Įvairių 
vietų mokytojai, kurie su šiuo 
vadovėliu yra dirbę, pasisakė, 
kad jį naudojo, vaikams pati
ko.

S. Neris ir L. Gira (ir daug 
kitų) yra nusikaltę lietuvių tau 
tai, o yra čia išleistuose leidi
niuose ir jų kūrinių, ne kartą 
girdim ir deklamuojant.

Toliau L. Dambriūnas skaitė 
paskaitą apie skyrybą, kur pa
lygino lietuvių ir anglų k. sky
rybos panašumus it skirtumus.

Po vakarienės J. Juknevičienė 
skaitė paskaitą “Vaizdinės prie
monės priešmokyklinio amžiaus 

I vaikų auklėjime”. Ji nesiūlo vi
sur įvesti Montessori sistemos, 
bet vaikų darželio darbe visur 
galinta daug ko pasimokyti. Per 
vaizdines priemones galima pa-k 
siekti žymiai geresnių rezulta
tų. DaUg priemonių galima pirk 
ti, daug pačiam pasigaminti.1 
Priemonės turi būti gražios, pa
trauklios, nesudėtingos. Čia pat 
buvo tų priemonių paroda. Pre
legentė, rodydama tas priemo
nes ir skaidres, demonstravo, 
kokiu būdu yra dirbama vaikų 
darželyje.

Po šios paskaitos, nors bu
vo jau vėlus vakaras, dar buvo 
jaunimo simpoziumas, kurį mo- 
deravo Ramutė Plioplytė iš Chi
cagos. Buvo paliesti du klausi
mai: liet. spaudos skaitymas ir 
draugavimas su svetimtaučiais. 
Buvo nusiskųsta, kad maža tė
ra įdomių liet. fthygli, prltalky-

principe pritaria. V gr., kurio
je daugiausia buvo jaunimo, Iš
skyrei sistemai nepritaria. Jie 
mano, kad. maištaujantis jau
nimas nepajėgs ta sistema nau
dotis. VI gr. mano, kad gerieji 
greičiau baigtų, bet silpnieji 
greičiau atkristų. Galima bandy 
ti mažose mokyklose. Nereikia 
skubėti, nes ir JAV valdiškos 
mokyklos į šią sistemą žiūri 
labai rezervuotai.

Kiekviena grupė gavo dar po 
atskirą klausimą išdiskutuoti. 
I gr. — kaip pakeisti mūsų pro
gramas, kad jos tiktų beskyrei 
sistemai. Atsakyta, kad pro
gramą reikėtų Skirstyti temo
mis, visi dalykai turėtų būti 
apimti. II gr. gavo klausimą, 
kaip reikia perdirbti ar paruošti 
mokytojus beskyrei sistemai. 
Atsakyta, kad reikėtų tada per
orientuoti ne Uk ,rpokytojus, bet 
ir tėvus bei visuomenę. UI §t. 
klausta, ką reikia daryti, kad 
kiekv. mokykla turėtų biblio
teką. Atsakyta, kad biblioteka 
reikalinga, ir ją turi stengtis 
įsigyti kiekviena mokykla. ĮV 
gr. svarstė vaizdinių priemonių 
klausimą. Visi žino jų reikšmę, 
bet ne visi turi pinigų juos įsi
gyti ir — svarbiausia, neturė-

GREETINGS ON LABOR DAY 
TO THE FINE AMERICANS 

WHO BUILT THIS FREE NATION 
Courtesy of

Bartecki’s Pharmacy
Expert Prcscription Service 

TEL. REliance 5-5868 
4259 VV. 63rd St., Chicago, IĮL
GREETINGS ON LABOR DAY

TO THE FINE AMERICANS 
WHO BUILT THIS FREE NATION. 

Courtesy of

DAD’S CLOTHES CARE
PROSPECT 8.9130

2619 W. 63rd St., Chicago, III,
BEST WISHES TO OUR FRIENDS 

AND ASSOCIATES 
For a Sale & Joyous Labor Day. 

Compliments of

PARLENBEY, INC.
L U M B E K 

TEL. FACULTY 3-1670 
326 Park, Clarendon Hills, J1L

BEST WIEHES TO OUR ’ 
FRIENDS AND ASSOCIATES 

For a Safe & Joyous Ialx>r Day.
Compliments of the ‘

Radio Grove Farms
TEL. YVOODLAND 9-0739 

409 VV. Ogden Avė., VVestmont, JU.
Best wishes to our Friends and 

Associates for a safe and 
joyous Labor Day.
Courtesy of the

Quality Carriers, Ine.
GREETINGS ON LABOR DAY TO 

OUR MANY FRIENDS 
From the

REEDER SHEET METAL VVORKS 
PORTSMOUTH 7-7100 

4621 VV. 63rd St., Chicago, Hl.
GREETINGS ON LABOR DAY 

TO THE FINE AMERICANS 
VVho have huilt this mishty nation.

Courtesy ■jf

MAC’S SHELL SERVICE
Oomplete auto and towing' serviee'

TEL. REliance 5-1668 
4125 W. 63rd St., Chicago, Illinois

Remkit tuoe biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

DAKBIN1NKAI, VIENYKITĖS
Prie laikinos tvoros supan

čios statybos darbus Wacker ir 
Adams sankryžoje ištepti žo
džiai “Darbininkai, vienykitės”, 
ir prie jų kūjis ir piautuvas. 
Po jų praeivis pieštuku prirašė: 
“Gerai, (bet kodėl tuo turėtų1 
džiaugtis tiktai Rusijos ir Kini
jos daribo vergai?”

PAVOGĖ KANADOS 
DEGTINĖS

Iš Tucker Freight kompanijos 
kiemo, 7900 S. California avė., 
pavogtas sunkvežimis. Jame bu
vo 1,000 dėžių kanadiškos deg
tinės 'krovinys, kurio vertė sie
kė $73,000.

ATSISAKĖ PARDUOTI 
CIGAREČIŲ

Martin Sopocy, turįs vaisti
nę Lake Foreste, toliau nepar
duoda cigarečių. Jo teigimu, 
vaistinė siekia pagerinti savo 
klientų sveikatą, o kadangi įro
dyta, jog rūkymas kenkia žmo
gui, būtų netikslu cigaretes

tų jaunimui, bet pabrėžta, kad 
jų vis dėlto yra. Pats jaunimas, 
perskaitęs įdomesnę liet. knygą, 
turėtų draugam rekomenduoti. 
Be to, reikia laikraščiuose skai 
tyti knygų apžvalgas. Dovano
tas knygas anksčiau ar vėliau 
perskaito.

Dėl draugavimo, tai daugu
ma pabrėžė, kad smagiau drau
gauti su lietuviais, bet jaunimo 
tarpe yra ir prieštaravimo nuo
taikos; jei draudžia, nori išmė
ginti. Sunkiau su draugavimu, 
vedančiu į lietuviškos šeimos 
sudarymą ten, kur maža lietu
vių, o ir tie giminės. Iškelta, 
kad nevengtina užmegzti ir pa
laikyti draugavimasi ir laiškais.

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

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

AREA CODE 312 247-2425

A. + A.
WILLIAM GEORGE YARO

Mirė rugp. 28 d., 1969. 9 vai. vak., ,
Gimė Blaine, West Virginia.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stella (Szczesnlak) 

duktė Margaret Bambicino, žentas Peter, anūkas Alexander 
Mark, brolis Leon, brolienė Jean, sesuo Julia Yuravich, ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Velionis buvo brolis mirusio Stanley.
Priklausė Our Lady of Loretto — Šv. Vardo draugijai.
Kūnas pašarvotas Curley koplyčioje, 3510 West 79th St. 

Laidotuvės įvyks antradienį, rugsėjo 2 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Our Lady of Loretto parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, žentas ir anūkas.
Laidotuvių direkt. Antanas M. Phillips, Tel. 927-3401.

X

PADĖKA
A. + A.

MARIJAI BISKIENEI
mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie suteikė mirusiai 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Dėkojame kun. Kardauskui, atlaikiusiam šv. Mišias, prof. 
kun. P. Dambrauskui už prasmingą pamokslą, kun. A. Vil
kaičiui ir kun. tėvui Vaišniui už maldas.

Dėkojame solistams: Romai Mastienei ir Stasiui Barui už 
gražias giesmes laike šv. Mišių.

Dėkojame visiems už šv. Mišių aukas, gėles, pareikštas 
užuojautas žodžiu, laiškais ir spaudoje.

Dėkojame visiems už atsilankymą į šv. Mišias ir palydė
jimą į amžino poilsio vietą.

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui A. 
Petkui.

Ypatinga padėka Dr. Vytautui Melnykui už medicinišką I 
ir visą įmanomą pagalbą laike sunktos' ligdh. «

' Nuliūdę lieka:
sesuo ir sūnūs su šeimoniH

toliau pardavinėti. Keista, kad 
moterys daugiau skundėsi negu 
vyrai dėl tokio jo žygio. Kol 
kais, jis neturėjo nuostolių.

MILIJONINIS LIGONIS
Phillip Huber, 5632 Ridge 

avė., pateko į Swedish Covenant 
ligoninę, kur jam įteiktas spe
cialus adresas. Jis Illinois vals
tijoje tapo milijoninis ligonis 
gavęs “Medicare” aptarnavimą.

PADĖKA

A. A.
JURGIS

PRANUKE VIČIUS
(FRANKUS)

Mano mylimas vyras mirė 
1969 m. rugp. men. 14 d. ir 
palaidotas rugp. mSn. 18 d. 
sv. Kazimiero kapinėse, Chica
goje.

Dėkoju visiems, i kurie sutei
kė jam paskutinį patarnavimą 
ir palydėjo i jm poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkoju .kun. Jonui 
Plunkiui, kuris atlaikė gedu
lingas pamaldas už jo sielą lr 
palydėjo velioni i kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, ku
rie užprašė šv. Mišiaa už jo 
siela. Dėkoju Visiems, kurie pri
siuntė velioniui gėlią.

Dėkoju vargonininkui J. Ku
dirkoj už giesmes bažnyčioje.

Dėkdju grabnešiams ir laido
tuvių direktoriui Petrui Bieliū
nui, už malonų patarnavimą.

Dėkoju visiems laidotuvėse 
dalyvavusiems, kuriems atski
rai. neturiu galimybės padėkoti. 
Visiems, visiems nuofitrdus dė
kui.

žmona Rozalija

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.



DRAUGAS, šeštadienis, 1069 m. rugpiūčio m. 30 d.

X Ateinantį pirmadienį, Dar
bo dieną, “Draugas” neišeis, jo 
raštinė ibus uždaryta. Antradie
niui skirtas numeris bus išleis
tas įprasta tvarka.

X Dr. Elona Vaišnienė, JAV
LB švietimo tarybos n'airė, 1969 
m. rugsėjo 4 dieną, ketvirta
dienį, 8 v. v. Margutyje kalbės 
aktualiais mokslo ir kūrybos 
simpoziumo klausimais. Dr. E. 
Vaišnienė yra taip pat simpo
ziumo patariamosios programos 
komisijos narė ir aktyviai daly 
vauja paruošimo darbuose.

X Frank J. šimučio, dr. Leo
nardo ir Zitos Simučių sūnaus, 
sutuoktuvės su mokytoja Joyce 
Simcoe įvylko rugpiūčio 16 d. 
Sv. Marijos bažnyčioj, Lockport, 
N. Y. Jaunavedžių giminių su
važiavo iš daugelio JAV kraštų. 
Pažymėtina, kad sutuoktuvių 
iškilmėse dalyvavo keturios po 
ros jaunavedžių senelių: dvi po
ros jaunosios senelių ir dvi po
ros jaunojo (Frank ir Zita Kais 
parai ir Leonardas ir Angelą ši 
mirčiai). Jaunavedžių palydovų 
prie altoriaus tarpe buvo jau
navedžio broliai — Leonardas 
ir Robertas ir sesuo Zita Mari
ja. Sutuoktuvinės vaišės — 
priešpiečiai buvo jaunavedės 
tėvų namuose ir priėmimas 
Lockport klube.

x “Lituanicos” sporto klubo 
futbolo komanda šį sekmadieHį, 
rugp. 31 d., 3 vai. po p. Mar
ųuette Parke žais lietuvių fut
bolo pirmenybių rungtynes prieis 
Nevv Yorko lietuvių “Atletą”. 
Lituanica ža|da išstatyti geriau
sią savo komandos sąstatą.

X Genovaitė Miliauskienė, 
gyv. Palios Hills, III., mus prašo 
patikslinti, kad “Draugo” rugp. 
27 d. numeryje paskelbta žinia 
apie statomą paminklą nėra vi
siškai tiksli. Paminklas būsiąs 
atnaujintais jos vyro a. a. An
tano Miliauško atminimui ir jo 
remonto darbus atliksią P. Vėb 
ra su V. Sodeika.

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

X Arūnas Vasys, dirbąs 
telf. 782-9600, patarnauja kaip 
stockbrokeris, akcijų pirkimo 
Howe, Barnes & Johnson, Ine., 
ir pardavimo reikalais. Suinte
resuoti prašoma skambinti aukš
čiau duotu telefonu. (Sk.)

X Jaunučio Puodžiūno baleto 
studija rudens sezoną pradės 
rugsėjo 4 d., ketv. Naujus mo
kinius kviečiame registruoti tel. 
778-7182 arba Ibaleto studijoje 
— 2656 W. 71 St. (sk.)

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

(sk.)

X Mokslo ir kūrybos simpo
ziumui ruošti techninės komi
sijos posėdis įvyko 1969 m. 
rugpiūčio 26 d. Nainių namuo
se. Posėdyje dalyvavo komisi
jos nariai kun. J. Borevičius, 
SJ, dr. Ringus, V. Kamantas, 
A. Augaitis, B. Nainys ir pata
riamosios programos komisijos 
narė dir. E. Vaišnienė. Posėdžio 
dalyviai susipažino su simpoziu
mo programos ruošimo eiga ir 
aptarė su tuo susijusius tech
niškus darbus. Padėkos dienos 
savaitgaho metu Chicagoje į- 
vyikstančio mokslo ir kūrybos 
simpoziumo programos paruo
šimas šiuo metu yra baigiamas.

X Kazimieras Motušis, buvęs 
ilgametis švėlkšnos gimnazijos 
mokytojas, su žmona automo
biliu atvyko iš Los Angeles, 
Calif., į Chicagą dalyvauti gim
nazijos auksiniame jubiliejuje, 
įvykstančiame rugpjūčio 31 d. 
(Stu jais kartu atvyko Liūdas 
Bailvočius ir Kazys Karuža. Mo
tuzai lankys Chicagoje gyve
nančius gimines, draugus, vi
suomenininkus ir lietuviškas 
įstaigas. Motušiai yra apsistoję 
pas brolį Kostą Motulšį, 2907 
W. 71 St., Chieago, III., 60629.

x Daugelis skaitytojų laiš
kais ir telefonu mums praneša 
mielai atvyksią į “Draugo” ge
gužinę (pikniką), nes norį su
sitikti su savo pažįstamais, ku- 

1 rių, be abejo, kiekvienas daugy
bę sutiks, nes laulkiame svečių 
ne tik iš Chicagos ir apylinkių, 
bet ir iš kitų JAV ir Kanados 
vietų.

X Ona Pranckevičiūtė “Drau 
go” tarnautoja, piknike parda
vinės skanias dešreles, kurias 
taip mėgsta vaikai.

Visi lietuviai kviečiami susi
burti rugp. 31 dieną į Bučio 
daržą, kur gamtos prieglobsty
je, draugų tarpe turės progos 
linksmai ir maloniai prakišti 
dieną “Draugo” piknike.

X Feliksas Mackevičius, buv.
Brighton kepyklos savininkas, 
šiuo metu gyveną Hot Springse, 
Ark., džiaugiasi, kad “Draugas” 
jo nepamiršta ir lanko kiekvie
ną dieną. Atnaujindamas prenu
meratos mokestį, pridėjo 5 dol. 
auką spaudai paremti. Ačiū.

X Nuotaikingą “Antro Kai
mo” pasirodymą matysite atsi
lankę į Operos Lėšų Telkimo 
K-to rengiamus pietus — šo
kius š. m. rugsėjo 14 d., 4545 
West 95th Str., Oak Lawn, Rl. 
Bilietai gaunami “Marginiuose” 
ir pas k-to nares. (pr.)

X Gauta iš Lietuvos gražių 
unikalių gintarinių papuošalų. 
Tveras Jewelry, 2646 W. 69 SU, 
tol. RE 7-1941. (ek.)

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

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

X RAŠOMOS MAŠINĖLĖS, 
visokioms progoms nuo mažiau
sios iki 92 ž., bet.-angį. raidynu. 
Taip pat Radio, TV ir biznio 
mašinos. Reikalaukite katalogų: 
J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Norhtport, N. Y. 11731. Chi
cagoje informacijos vakarais 
tei. 476-7399. (sk.j

X DRAUGO leidėjai kasmet 
Darbo Dienos proga rengia tra 
dicinę gegužinę — pikniką. Toji 
iškyla šiais metais įvyks rug
piūčio 31 d. 12:00 vai. (sekma
dienį) Bučo sodyboje.

Iškylos tikslas suburti Chica
gos ir apylinkės miestų ne tik 
Draugo . skaitytojus, rėmėjus, 
bet ir visus lietuvius, sudaryti 
sąlygas šeimyniškai pabendrau
ti ir lietuvišku papročiu pasivai
šinti. Taip pat norima ,šia pro
ga sutelkti finansų Draugo ir 
lietuviškos knygos palaikymui 
bei platesniam paskleidimui.

Maloniai kviečiame visus at
vykti į metinę Draugo iškylą ir 
savo dalyvavimu parodyti, kad 
lietuviškos spaudos reikalas 
jums yra svarbus ir remtinas.

Būtų gera, kad ir tie, kurie 
negalėtų iškyloje dalyvauti, ta 
proga, paremtų lietuvišką spau
dą, savo auką atsiųsdami Drau
gui.

X Lemonto Maironio lituanis
tinė mokykla naujus 1969-70 

mokslo metus pradeda šeštadie
nį, rugsėjo 6 dieną. Mokyklos 
mokytojais .pakviesti Jadvyga 
Lukošiūnienė, Aldona Grinienė, 
Kleopatra Buinevičienė, Elena 
Raizmienė, Aldona Sohgal, Mo
desta Umbrasienė. Aukštesnią
ją mokyklą tvaiko mokytoja 
Zita Katiliškienė. Mokyklos ka
pelionu yra kun. dr. Feliksas 
Guredkas. Akademiniais ir ūki
niais mokyklos reikalais rūpi
nasi tėvų komitetas, vadovau
jamas pirm. inž. Kęstučio Bis- 
kio (telef. 968-7867). Buvusi 
mokyklos vedėja Ona Abro- 
maitienė taip pat prisideda su 
savo talka šiai mokyklai.

x Santaros - Šviesos federa
cijos metinis suvažiavimas į- 
vyksta rugsėjo 3—7 dienomis 
Tabor Farmoje, Sodus, Mich.

x Jonas Račkauskas baigia 
ruošti visų iki šiol išėjusių Li
tuanus numerių turinį (index), 
kuris bus paskelbtas 1969 me
tų žiemos numeryje.

x Angelė Gribienė sulaukė 
mielos viešnios — dukrelės Se
selės Marijos Frances, kuri at
vyko pas motinėlę ir įbrolius pa
sisvečiuoti. Angelė Gribienė yra 
žinoma veikėja ir gerų darbų 
Rėmėja.

X Auna Mikaitis rugpiūčio 
26 d. atšventė savo gimimo die
ną ir Ibuvo pasveikinta savo sū
naus, dukros ir jų šeimos na
rių.

X Santaros - šviesos federa
cijos suvažiavime, įvyksiančia
me š. m. rugsėjo 3—7 d. Tabor 
Farmoje, didelis dėmesys 'kryps 
į mažųjų pasaulio tautų padė
ties nušvietimą. Romas Misiū
nas, Rimas Krikščiūnas, Juozas 
Kazlas, Rimas Kondrotas, visi 
studentai, kalbės apie rytų Eu
ropos tautas. Algis Makaitis ir 
Dambrava, grįžęs sužeistas iš 
karo, pateiks asmeniškus įspū
džius iš Vietnamo. Raimundas 
Mieželis duos dabartinio Ko- 
lumibijos gyvenimo apžvalgą. 
Visuomenė kviečiama pasinau
doti šia neeiline proga išgirsti 
liudininkų pašnekesius. (pr.)

(X Rasa Gustai tytė, laisva 
žurnalistė, “TTuming On” kny
gos, kurią išleido McMilian ir 
Go. leidykla, autorė, Santaros- 
Šviesos Federacijos suvažiavime 
kalbės apie hipius, halucinaci- 
nius vaistus ir naująją jaunimo 
kultūrą. (pr.)

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE NAUJI TĖVŲ MARIJONŲ VIENUOLYNŲ 
VYRESNIEJI

V. R. GARBONKUS — 
MAGISTRAS

Štai ir vėl vienas lietuvis pa
sipuošė aukštojo mokslo laurų 
vainiku. Tai Vacys Ričardas 
Garbonkus, 8035 Kenton Ave., 
Chieago, Rl., rugpiūčio 1 dieną 
gavęs laipsnį iš Missouri Univer 
siteto, Columbia, Missouri, pre
kybos administracijos ir finan
sinės analizės srityje. Ha pro
ga jo tėveliai, Danutė ir Vacys 
Garbonkai, Balio Pakšto salėje 
suruošė šaunias savo sūnaus 
pagerbtuves. Dalyvaujant virš 
Šimto svečių, vaišės prabėgo tik 
rai gražioje lietuviškoje šeimy
ninėje nuotaikoje. Skambėjo 
linksmos lietuviškos dainos, kilo 
tostai magistrui Vaciui ir jo tė
veliams, gražūs sveikinimai ir 
geriausi linkėjimai.

Mokslo kelią Vacys pradėjo 
Anglijoje. Ten baigė pradžios 
mokyklą ir gimnaziją. Atvykęs 
į JAV 1962 m. įstojo į Bogan

V. R. Garbonkus

x Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopos vėliavos šventinimas į- 
vyksta rugsėjo 7 d., sekmadie
nį, Jaunimo centre. 11 vai. kop 
tyčioje bus pamaldos, kurių me
tų giedos solistė G. Mažeikienė. 
1 vai, po p. Vyčių salėje ibus 
iškilmingas posėdis ir pobūvis.

x Jurgis ir Julija Pūkeliai, 
plačiai žinomi veikėjai ir dosnūs 
gerų darbų rėmėjai yra išvykę 
į Mt. Vernon., Iii., pasisvečiuoti 
pas savo dukrelę vienuolę, se
selę Mariją Almą, (kuri dirba 
Gailestingo Samaritiečio ligoni
nėje, seselių pranciškiečių ve
damoje.

X Raimundas Kazlas, dail. 
Stasės ir Antano Kazlų sūnus, 
aktyvus jūrų skautas, liepos 
mėn. pabaigoje išvyko į Viet
namo kovos lauką.

x Chicagos aukšt. lituanisti
kos mokykla, veikianti Jaunimo 
centre, naujus mokslo metus 
pradeda rugsėjo 6 d., šeštadie
nį. 9-12 vai. ryto bus mokinių 
registracija, 9:30 vai. pataisų 
egzaminai, 10 vai. naujųjų mo
kinių priėmimas.

X Atpigintos kainos oro vė
sintuvams pas Gradinską tol, 
kol jų /bus. Paskubėkit. Atd. ligi 
6 v. v. Pirm. ir ketv. ligi 9 v. v. 
2512 W. 47 St., FR 6-1998.

(sk.)
X Irenos Veleckytės klasiki

nio baleto studija pradeda ru
dens sezoną rugsėjo 2 d., antrad. 
Naujų mokinių registracija ga
li būti atlikta telefonu. Mergai
tės ir berniukai priimami nuo 
4% m. amžiaus. Suinteresuoti 
tėveliai prašomi vaikučius užre
gistruoti skambinant 254-4012 
po 5 v. v. Studija randasi Brigh
ton Parke — 2541 W. 45 Place.

(sk.)

Junior College, Chicagoje. Bai
gęs šią kolegiją įstojo į South
ern Rlinois universitetą, Car- 
bondale, III. , kurį 1968 metų 
rugp. 31 d. sėkmingai baigė, 
gaudamas bakalaureato laipsnį 
ir Research Assistant stipendi
ją mokslui tęsti toliau.

Po keletos dienų “vasaros 
atostogų” įstojo į Missouri ir pe 
rėmė asistentūrą ekonomijos pro 
fesoriui ekonomistui daktarui 
Paul Junk.

Svetimtaučių eilėse Vacys ne 
tik stipriai reiškėsi savo aukš
tais akademiniais gabumais, bet 
pasirodė ir kaip kovojantis -lie-» 
tuvis, ne įkartą drąsiai be ato
dairos iškėlęs savo tautos trage 
diją ir pasaulio aukštųjų valdo
mųjų organų veidmainiškumą 
tautų genocido klausimuose.

Kai 1966 m. dėl Rodezijoje į 
iškilusių Maskvos agentų su
kurtų neramumų, J. T. gen. an- 
samlhlėjos Saugumo taryba bu 
vo sušaukta ypatingan posėdin 
svarstyti mažos Afrikos taute-1 
lės neramumų priežastis, Gar- 
bonskus pareiškime Tarybai 
išdėstė jog Rodezijos neramu
mų bylos svarstymą reikia pra
dėti ne nuo Rodezijos, bet nuo 
jojo krašto, Lietuvos, kuriame 
Maskvos raudonasis genocidas,
_ tas pats kuris šiuo metu be-
sikęsinąs įžengti taikingon Ro
dezijos respulblikon.

Dėja, mūsų mielo magistro 
Vacio, — tuo metu dar studen
to ir Ikoijp! Vytis nario, — žo
džiai Saugumo tarybos posėdy
je liko tik aidu.

Malonu, kai lietuviškame aka
deminiame jaunime ir jų orga
nizacijose atsiranda drąsos ka
rių kurie nesidrovi ir “akmenė
lį” paleisti tiems, kurie gal būt 
tikrai daug kuom galėtų padėti 
mūsų tėvynei prisikelti, bet de
ja, nenori net ir jos kruvino ke
lio matyti. Algis Barakauskas

— Robert Pine parašė knygą 
Mane, kurią išleido britų leidyk
la Allen. Knygoje atskleidžia
ma kokios žemos moralės ir 
koks jis buvo egoistas ir veid
mainis.

Mūsų bendradarbis Alg. Zaparac
kas (d.) kalbasi su diplomatu p. 
Balicku prie Lietuvos pasiuntiny
bės durų Londone.

A. ABALL ROOFING G0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengtame visu rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuoslua vamzdžlua Da
žome iš lauko. Taisome mūra “tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

Tėvų marijonų vienuolijos 
Šv. Kazimiero provincijos nau
joji vadovybė, vadovaujama 
provinciolo kun. Juozo Dam
brausko, išrinko arba perrinko 
ateinantiems trejiems metams 
paskirų narnų_ vienuolynų vy
resniuosius. Vyresniaisiais yra 
išrinkti šie kunigai:

Chicagos II namo (Draugo) 
vyresniuoju — kun. Antanas 
Miciūnas.

Marianapolio, Thompson, 
Conn. — kun. Jonas Jančius.

Marian Hills, Rl. — kun. Pet
ras Cibulskis.

Kenosha, Wis. — kun. Juozas 
Kupris.

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke. 

4346 W. 69th Street 176-1486
Namų tel. — PR 6-1063

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus

e. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chieago, IU. 60632. Tel. YA 7-5980

I

NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuvė
IR SIUVYKLA, 185 No. Wabaah (kampas Wabash 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 lr bute 677-8489- 

Kalbame lietuviškai.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chieago, IU. 60608

DĖMESIO VISIEMS 
PODAROGIFTS, INC. 

KLIJENTAMS
Mes džiaugiamės, galėdami pranešti, kad dėka pasitarimų. įvykusių Ameri
koje su Vneshposyltorgo Prezidentu ir asmeniško vizito Podarogifts Prezi
dento Maurice Rifkin Maskvoje, padaryti pakeitimai ir pagerinimai, pri
imant užsakymus dovanoms.

1. Komisijos arba mokesčiai nebebus imami nuo dovanų gross sumos, 
mokėtos pirkėjo, bet Visi mokesčiai bus pridedami prie užsakymo net 
sumos, taip, kad nekiltų nesusipratimų ar klausimų tarp Vneshposyltorgo 
ir gavėjo.

2. Prekių kainos yra sumažintos. Naujas kainoraštis bus paruoštas mėne
sio ar dviejų laikotarpyje ir siunčiamas paprašius.

3. Iki to laiko mes prašome gerbiamus klijentus, siunčiant dovanas, naudo
tis DOVANŲ PAŽYMĖJIMU — MERCHANDISE PURCHASE ORDER: 
tuo būdu gavėjas galės pasirinkti prekes, kurios jam patinka.

“MOSKVITCH” AUTOMOBILIO UŽSAKYMAI YRA PRIIMAMI KAIP 
IR SENIAU, KOL JŲ RIBOTAS KIEKIS BUS IŠNAUDOTAS.
Dėl smulkesnių informacijų prašome kreitis j mūsų prisijungusias firmas 
ar jų skyrius:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Stroet, Philadelpnia, Pa. 19106 Tel, 215-WA 5-3455 

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadvvay, New York, N.Y. 10019 Tol. 212-581-6500—581-7729

COSMOS PARCELS EKPRESS CORPORATION 
45 West 45th Street, Nevv York, N. Y. 10036 Tel. 212-CI 5-7905 

arba tiesioginiai j

PODAROGIFTS, Ine.
220 Park Ave. South, Nevv York, N. Y. 10003 — Tel. 212-228-9547

Chicagos I namo (Aušros 
Vartų) _  kiui. Bonifacas Vaiš
noras.

Niagara Falilis, N. Y. — kun.0 
Jonas Petrauskas.

Mihvaukee, Wis. 
zas Augimas.

kun. Juo-

POano, Rl. — kun. Vladas Bra
zauskas.

Avellanedos (Argentinoj) — 
kun. Juozas Petraitis.

Rosario (Argentinoj) — kun. 
Antanas švedas.

Kitų pareigūnų paskyrimas 
bus padarytas vėliau.

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO 
Tvoros, Sto 
geliai. Durys 
Langai, Ryn 
3S, Turekliai

<BEin5:wr.iimiW8Kai—
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd Street 
Užsieniniu lr vietiniu auto taisymas. 
Patyrė meohanlkal. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. OR 8-8134 arba OR 8-8358 
Savininkas Juozas <Joe) Juraitls

VISUS 

MALONIAI KVIE

ČIAME ATVYKTI 

| PIKNIKĄ

Draugo tradicinis piknikas-gegužinė
SEKMADIENĮ, RUGPIŪČIO MĖN. 31 DIENĄ, 12-ų VALANDĄBUČO SODYBOJE

Willow Springs, Illinois. Vieta pasiekiama Archer Ave., Willow Springs Rd. ir German Church Rd.
Pikniko metu veiks gausi lietuviškų valgių virtuvė ir bufetas su įvairiais gėrimais, šokiams gros geras orkestras. Bus ir valkams sudarytos sąlygos laiką 
praleisti linksmai. Pikniko - gegužinės tikslas: sudalyti sąlygas Chicagos ir apyl. lietuviams šeimyniškai pabendrauti ir ta proga paremti Draugą Ir liet. knygą.

SAVO
DALYVAVIMU

PAREMSITE
DRAUGĄ


