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Arabai sveikino Šv. Tėvą
RABAT.— Prasidedant visų 

arabų tautų konferencijai Maro
ko sostinėje Rabate, konferenci
jos pirmininkas karalius Asan II- 
sis pasveikino popiežių Paulių 
Vl-jį. Atsakydamas į tai Šv. Tė
vas iškėlė religijos svarbą visų 
tautų vienybei išlaikyti visiems 
politiniams bei kariniams kon
fliktams ispręsti bei taikai įgy
vendinti. Ta proga Šv. Tėvas pa
linkėjo, kad visų trijų svarbiųjų 
religijų katalikų, ortodoksų ir is
lamo atstovams sėkmingai ir tai
kingai pavyktų išspręsti Palesti
nos šventųjų vietų klausimus.

Vokietijos vyskupų 

konferencija

FULDA. — Muencheno arki
vyskupui kard. Doepfner vado
vaujant Fuldoje įvyko visų Va
karų Vokietijos vyskupų konfe
rencija. Konferencijoje svarstyta 
naujų kunigų ugdymo klausi
mai, Bažnyčios laikysena šių lai
kų mokyklų atžvilgiu ir pagalbos 
teikimas ūkiniai atsitikusiems 
kraštams.

Brazilijos vyskupų 
atsišaukimas

RIO DE JANEIRO. — Sun
kiai susirgus Brazilijos preziden
tui ir krašto valdžią perėmus trim 
kariuomenės atstovams, Brazili
jos katalikų vyskupai bendrame 
posėdyje paskelbė atsišaukimą į 
tikinčiuosius kviesdami skubiai 
atstatyti krašte socialinę taiką ir 
konstitucijos teises. Brazilijos 
katalikų Bažnyčia nesiima spręs
ti politinių klausimų, bet trokšta, 
kad būtų įgyvendinti Vatikano 
II-jo susirinkimo nutarimai ir vi
sos Pietų Amerikos vyskupų kon
ferencijoje Medellin priimtos re
zoliucijos.

Paskyrė aukštom pareigom
New York — JAV-ių švietimo 

sekret. New Yorko valstybės uni
versiteto vicekanclerio pareigom 
paskyrė jėzuitų kunigą prof. Ti- 
mothy Healy, iki šiol ėjusį vice
prezidento pareigas Fordhamo ka 
talikų universitete. Prof.Healy y- 
patingai pasižymėjo savo pastan
gomis suteikti pilnas teises ne
grams ir portorikiečiams siekti 
aukštojo mokslo Amerikos valty- 
biniuose universitetuose. 

Krikščionių darbininkų sesija
BEIRUTAS. — Rugsėjo 21 d. 
Libano sostinėje Beirute prasidė
jo IV -oji pasaulinė jaunųjų krikš 
čionių darbininkų organizacijos 
vyriausios tarybos sesija, kurioje 
dalyvauja šimto kraštų jaunųjų 
darbininkų atstovai. Pasitarimuo
se svarstoma jaunųjų darbinin
kų padėtis pasaulyje ir rengiami 
planai ateinančių ketverių metų 
veiklai. Tarybos posėdžiai baig
sis spalio 13 d.

Vyskupų sinodus ir šv. Tėvo 
primatas

TORINAS — Paryžiuje leidžia
mas Italijos katalikų žurnalas 
“Rocca” paskelbė pasikalbėjimą 
su Torino arkivyskupu kard. Pel- 
legrino apie Pasaulio vyskupų Si
nodo darbų programą. I klausi
mą, ar siekiant įgyvendinti visų 
vyskupų dalyvavimą Bažnyčios 
valdyme nebus susiaurinta popie 
žiaus primato teisė, - kard. Pelle- 
grino pareiškė, jog niekas to ne
siekia. Priešingai, popiežiaus pri
matas būtų dar labiau sustiprin
tas ir būtų reikšmingesnis, nes 
įgytų visų vyskupų aiškų ir regi
mą pritarimą.

Aš tikiu — pareiškė kardino
las, - kad tuo būdu primato vyk
dymas įgytų naujas formas, skir
tingas kiek nuo įprastinių, bet 
dar labiau sustiprintas auten
tišku kolegiališkumu.

PATIKRINIMAS ČEKŲ 

UNIVERSITETUOSE
Išsiuntinėtos anketos, kuriose klausiama ką studentai ir 
profesoriai veikė Sovietų Rusijos invazijos metu.

PRAHA. — Čekoslovakijos 
komunistų partija ėmėsi žygių 
patikrinti universitetų politinį 
supratimą, kadangi jau anks
čiau siūlytą mintį, kad reikia 
dėkoti Sovietų Sąjungai už kraš 
to okupaciją, 140,000 krašto 
studentų vieningai atmetė. Pra
ėjusį trečiadienį Maskvai pa
lankus Čekoslovakijos švietimo 
ministeris Jeromir Hrbek išsiun
tinėjo anketas, kuriose klausia
ma, ką studentai ir profesoriai 
veikė 1968 m. rugpiūčio mėne
sį, kada į Čekoslovakiją įriedė
jo vergiją nešą Maskvos tan
kai. Prahos universiteto teisių 
fakultetas sakėsi opeliuosiąs į 

I aukščiausią teismo instanciją, 
i kadangi šie apklausinėjimai ne

teisėti.
Studentai yra dideli okupaci

jos priešai ir jie kartu su dau
guma profesorių atmeta nuola
tinį kompartijos siūlymą, kad 
reikia mylėti okupantą Sov. Ru
siją. šimtai studentų ir profe
sorių dalyvavo aktyvioj pogrin
džio rezistencijoj, todėl dabar 
prasidės jų valymas. Tokių ap
klausinėjimų ir anketų visuose

Sovietų Rusijos užgrobtuose 
kraštuose yra begalės. Dabar 
ir čekoslovakai pajus vis kie
tesnę priespaudos ranką,

Armijų vadai į Sov. Rusiją
Čekoslovakijos naujieji kari

niai vadai išvyko į Sov. Rusiją 
atšvęsti 25 metų sukakties nuo 
Karpatų srities išlaisvinimo iš 
vokiečių okupacijos. Manoma, 
kad gynybos min. gen. Martin 
Dzur ir kompartija rengia bylą 
generolui Vaclav Prchlik, kuris 
aktyviai dalyvavo 1968 m. re
formų periode. Tai bus pirma 
jau laisvėjimo periodo žmonių 
vieša byla. Čekoslovakijos pa
reigūnai jau ka’tina gen. Prch
lik, kad jis ignoravo Varšuvos 
paktą, kad jis išdavęs paslaptis 
savo kallboj, būdamas saugumo 
ir gynybos sekcijos viršininkas.

Iš Prahos pranešama, kad 
vėl iš naujo spaudoj puolamas 
Aleksandras Dubčekas

šiandien Draugas 14 pust
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Amchitka salose Aliaskoje buvo išsprogdinta atominė bomba. Gyventojai ir mokslininkai baiminosi, 
kad sprogdinimas nesukeltų žemės drebėjimo, tačiau nieko neįvyko. Amerika yra Aleutų salyne įvairių 
gyvulių ir paukščių prieglobstis, ten prisilaiko ruoniai, arktikos žąsys, amerikietiški ereliai ir kita.

Kairei Franc, 46 m. Čekoslovakijos 
konsulas Australijoj, su žmona ir 
vaikais paprašė pabėgėlio teisių. 
Jis Australijoj Prahą atstovavo 
ketvertą metų.

Nauji atitraukimai
iš Vietnamo

WASHINGTONAS. — Šen. 
George Aiken (R., Vt.) vakar 
pranešė, kad galimas daiktas, 
jog prez. Nixonas prieš Kalė
das dar atitrauks apie 45,000 
karių iš Vietnamo. Aiken yra 
senato užsienio reikalų komite
to narys, Vietnamo karo reika-
lais laikomas “balandžiu”.

Vakarų Vokietijos 
nauja koalicija

BONNA. — Socialistų parti
jos vadas Willy Brandt ir FDP 
partijos vadas Walter Scheel 
susitarė ir sudarys Vakarų Vo
kietijos koalicinę vyriausybę. 
Krikščionių demokratų partija, 
su dabartiniu kancleriu Kiesin
ger gavo daugiausia — 242 bal
sus, tačiau nepakankamai, kad 
viena galėtų sudaryti vyriau
sybę.

KALENDORIUS
Spalio 4 d.: šv. Pranciškus 

Asyž., šv. Anva, Mastautas, Ei
vyde.

Spalio 5 d.: šv. Placidas, šv. 
Gala, Pelemonas, Gildą.

Spalio 6 d.: šv. Brunonas, šv. 
Fidelė, Buivydas, Guoda.

Saulė teka 6:49, leidžias 6:29. 
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien šilta, temperatūra apie 80 
laipsnių.

Skelbiama, kad prasi
dės kom. Kinijos ir Sov.

Rusijos pasitarimai

MASKVA. — Skelbiama, kad 
Maskvoje prasidės kom. Kinijos 
ir Sov. Rusijos prakybos de
rybos. Patikimi ša'tinia' skel
bia, kad kom. Kinrics amba
sados prekybos šefas Tsai Hsin - 
te jau anksčiau atvykęs i Mas
kvą, iš kurios jis buvo apšauk
tas 1967 m. vasario mėnesi. Tai 
pirmas bandymas susėsti dvieių 
kraštų atstovams prie stalo, po' 
to, kada pavasarį prasidėję de
rybos dėl sienų, nutruko be jo
kių vaisių. Paskutinis preky
bos reikalais posėdis yra buvęs 
1967 m. liepos mėnesį. Manoma, 
kad prekybos sutartis lies tik 
300 mil. dolerių sumą.

Komunistai nukovė 
dvidešimt asmenų

TAUPEI, Formoza. — Viena 
nėščia moteris ir devyniolika 
asmenų žuvo, kai komunistinė 
Kinija apšaudė Matau salą, kom. 
Kinijai minint 20 m. komuniz
mo įsigalėjimo sukaktį.

ATOMINIŲ BOMBŲ 

BANDYMAI ALIASKOJE
Maskva, Japonija ir Kanada protestuoja, bet Sovietai pa
tys sprogdina

ANCHORAGE. — Jungtinės 
Amerikos Valstybės išsprogdi
no atominę bombą po žeme Am
chitka saloje. Bomba išsprog
dinta 4,000 pėdų gilumoje ir ne
sukėlė žemės drebėiimo, ko bi
jojo gyven+oiai irikai kurie mok 
rli",nkai. Sprogimas buvo ban
dant raketos kapsu’ę ir jis įvy
ko tik 700 myliu nuo Sovietų 
Rusijos žemyno. Pagal atomi
nės komisijos pareigūnus, visas 
sprogdinimo procesas įvyko 
taip. kaip buvo tikėtasi. Alias
kos stebėjimo stotys Anchora- 
ge, Kod'ak ir Juneau neužregist 
ravo jokių didesnių efektų. Mok 
slininkai bijojo, k?d bangavimas 
gali sukelti žemės drebėjimą. 
Kaip žinoma, žemės drebėjimas 
Aliaskoje buvo 1964 m., kada 
žuvo 113 asmenų ir buvo pada
ryta 300 mil. dolerių nuostolių.

Kongreso narys Chet Holified 
(D.. Calif.), atominės energijos 
kongreso komiteto viršininkas, 
buvo vienas tarp 128 asmenų I 
betono bunkeryje, 28 mylios 
nuo sprogimo vietos ir teigia, 
kad esąs bandymais patenkin
tas.

Protestai
Kaip žinoma, Sov. Rusija, Ka 

nada ir Japonija dėl bandymų 
išreiškė protestą. Sovietų Rusi
jos “Izvestija” ketvirtadienio 
laidoje pažymėjo, kad sprogdi
nimai gali sukelti žemės dre
bėjimus, o taip pat sprogdini
mai skatina ginklavimosi lenk
tynes. Nepaisant, kad susilau
kia protestų, numatoma salose 
atlikti dar du atominiai sprog
dinimai. Gen. Edvvard Giller, 
atominės energijos komisijos 
(A®C) viršininko pavaduoto
jas, skelbia, kad kiti du sprog
dinimai bus didesnio pajėgumo. 
Gręžiamos 90 colių ir 120 colių 
diametro skylės. Buvęs sprog
dinimas sukėlė bangas ir nuo 
tos vietos už 200 mylių Adak 
saloje. Kpt. Herbert Glenzer,

vietos bazės viršininkas, teigia, 
kad buvo tik labai lengvas su
krėtimas.

Sprogdinimai
Švedijos stebėtojai praneša, 

kad Sov. Rusija išsprogdino a- 
tominę bombą savo atominių 
bombų bandymo vietovėj Pala- 
tinske. Apie tai paskelbė Švedi
jos seismologijos instituto di
rektorius prof. Markus Baath.

Nori paramos
SEOUL, P. Korėja. — Pietų 

Korėjos gynybos min. išsireiš
kė, kad Amerika turi nesustoti 
remti šio krašto, nemažėjant 
komunistų puldinėjimams.

Astronautai Brazilijoj
RIO DE JANEIRO. — Apol

lo 11 astronautai ketvirtadienį 
atvyko j Rio De Janeiro, vyk
dydami savo geros valios kelio
nę apie pasaulį. Iš ten vyks į 
Kanarų salyną. Spalio 6-7 d. 
jau bus Ispanijoje.

Lėktuvo grobikas 
kaltinamas šnipinėjimu

BEIRUTAS, Libanas. — Pu
siau oficialūs šaltiniai skelbia, 
kad libanietis pilotas, kuris no
rėjo padėti rusams pavogti pran 
cūzų gamybos lėktuvą, bus tei
siamas kaip šnipas. Kaltinamie
ji rusai yra iš krašto ištremia
mi. Jie yra sunkiai sužeisti. Pi
lotas libanietis Hsaan Badawi, 
40 m., suimtas ir niekas prie jo 
neprileidžiamas. Rusai norėjo 
pavogti lėktuvą Mirage 111 ir 
jį nuskraidinti į Baku, Sov. Ru
sijos miestą.

Pakistanas siūlo, Indija
nebeparemia

JUNGT. TAUTOS. — Pakis
tanas pasiūlė, kad būtų į Jung
tines Tautas priimta raud. Ki
nija. Tai padarė Pakistano užs. 
reik. min. Sher Ali Khan savo 
kalboje Jungtinių Tautų na
riams, Jis pažymėjo, kad 700 
mil. žmonių valstybė turi būti 
atstovaujama Jungtinėse Tau
tose, Po jo kalbėjęs Indijos užs. 
reik. min. Sinigh nieko neužsimi
nė ąpie Kinijos priėmimą. Prieš 
keletą metų, kada nebuvo įvy
kę Kinijos ir Indijos susirėmi
mo, Indijos atstovai šiltai svei
kino kom. Kinijos priėmimą į 
Jungtines Tautas. Albanija, Ku
ba ir keletas kitų valstybių re
mia kom. Kinijos priėmimą.

Numušė lėktuvus
SAIGONAS. — Pietų Viet

name priešas numušė tris ame
rikiečių helikopterius. Kovos vy 
ko prie demilitarizuotos zonos 
ir netoli Saigono. Nuo Saigo
no už 95 mylių nukrito JAV 
sprausminis lėktuvas, žuvo vie
nas įgulos narys. Lėktuvas bu
vęs numuštas žemės pajėgų.

Kanada vis dar tikisi
OTTAWA. — Kanadoj lankė

si Sovietų Rusijos užs. reik. mi
nisteris Gromyko ir kalbėjosi su 
Kanados užs. reikalų ministe
riu Sharp. Abu sutarė, kad kraš 
tai turi siekti draugiškų santy
kių. Gromyko pareiškė, kad as
meniškas kontaktas tarp šių 
kraštų labai reikšmingas. Ka
nados oficialūs asmenys išreiš
kė viltį, kad gal Sov. Rusija 
pirks tuos kviečius, kuriuos pa
žadėjo nupirkti ir vėliau atsisa
kė sutarties. Pokalbiai vyko ket 
virtadienį ir penktadienį, kurio 
vakarą Gromyko išvyko į Mask
vą.

Dvigubas agentas
daug pakenkė

SAIGONAS. — Skelbiama, 
kad dėl nužudyto Vietnamo dvi
gubo agento veiklos žuvo de
šimt amerikiečių ir apie 200 
Pietų Vietnamo kanų. Agentas 
pranešdavo apie būsimus puo
limus. Agentas Thai Khac Chu- 
yen pranešdavęs, kur amerikie
čių ieškojimo misija žygiuos. 
Tose vietose komunistai tada 
suruošdavo pasalas.

Santa Rosa, Calif., įvyko žemės drebėjimas ir padarė kai kur nuostolių. 
Čia matyti iš lentynų krautuvėj išbyrėję maisto dėžutės, kurias, renka 
tarnautojau

MOTERYS NERVINA HANOI 
DELEGACIJA

Komunistai kaltina, kad JAV 
Paryžių

PARYŽIUS. — Šiaurės Viet
namo taikos delagacija Pary
žiuje labai nepatenkinta, kad 
ją nuolat atakuoja Amerikos 
lakūnų žmonos, norėdamos pa
tirti, kas ištiko jų vyrus, numuš 
tus virš Šiaurės yietnamo. De
legacija teigia, kad Amerikos 
vyriausybė išnaudoja šių mote
rų sentimentus ir leidžia susi
daryti joms krašte užuojautos 
jausmui, kad taip karo vedimui 
laimėtų pritarimo.

Pastarųjų 10 dienų laikotar
pyje net 20 JAV karių žmonų 
ir artimųjų atvyko į Paryžių 
ir nuolat atakuoja delegaciją, 
prašydamos jas priimti ir pa
aiškinti, kas ištiko jų vyrus. 
Delegacijos nariai kai kurias 
moteris priėmė, tačiau kitoms 
pasakė laukti ir įsijungti į rei
kalaujančių tarpą, kad būtų vi-

tyčia siunčiančios moteris į

| sai atitraukta kariuomenė iš
Vietnamo. Šiaurės Vietnamo de 
legacijos pranešime sakoma, 
kad jei Amerika pasitrauks iš 
Pietų Vietnamo, tai šiaurės Viet 
namas paleis visus belaisvius 
ir reikalas bus baigtas. Ame
rikos delegacijos galva Henry 
CaJbot Lodge jau ne kartą pra
šė Š. Vietnamo delegacijos su
teikti sąrašą, kokius belaisvius 
jie turi, tačiau niekas neatsiek
ta. Besikreipiančių į komunis
tų delegaciją vardu kalbėdamas 
Stephen Ledogar spaudai pa
reiškė, kad jie ieško artimųjų 
savo iniciatyva ir niekas jiems 
iš Washingtono nieko nepata
rė.

Vietnamietė kaltina
Komunistų delegacijos narė

Nguyen Thi Binh, kuri priėmė

Vienas iš buvusių apkaltintų Pie
tų Vietnamo agento nužudymu, 
serž. Alvin Smith, Naples, Fla., 
pareiškė, kad ten nebuvo jokio 
žudymo, tai buvo kova su priešu 
kaip ir visada.

keletą JAV moterų, kaltina, 
kad Pietų Vietnamo nelaisvėje 
kai kurios moterys buvo kan
kinamos, mušamos, prievartau
jamos ir žudomos. Manoma, kad 
priimant interesantus iš Ameri
kos, Binh iškels ir Pietų Viet
name esančių belaisvių klausi
mą. Astuonioms lakūnų žmo
noms iš Otklahomos buvo Hanoi 
delegacijos pareikšta, kad joms 
apie jų vyrus bus pranešta raš
tu. Panašiai buvo pažadėta ir 
keturioms moterims iš Texas 
prieš dvi savaites, tačiau jokio 
rašto negauta.
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Daug džiaugsmo būna ateitininkų baliuose. Čia vienas staliukas iš Chica
gos ateitininkų baliaus 1951 m. Iš kairės: J. Balčiūnas, J. Rapšys, E. 
Breimerienė, K. Rupšienė, A. Eiva, A. Eivienė, S. Sužiedėlio, O. Vaške- 
vieiūtė ir a. a. dr. B. Gaižiūnas. Šiemet ateit, balius Chicagoje įvyks spa
lio 11 d.

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
DRAUGOVĖ CLEVELANDE

s Clevelando draugovė per me
tus sustiprėjus prisidėjusiais stu
dentais, o ypač turint centro val
dybą Clevelande. Reikia įvertin
ti tą pagrindą, bet ir siekti dau
giau. Šiuo metu mes laikome 
svarbiu klausimą: “Kokia bus 
draugovė Clevelande”? Mokslo 
metai jau prasidėjo ir pirmu su
sirinkimu prasidėjo draugovės 
veikimas.

Susirinkimas prasidėjo žvilgs 
sniu į pereitus metus. Birutė Bal
čiūnaitė, buvusi vicepirmininkė, 
perdavė mums pereitos veiklos 
analizę. Veikimo tikrai buvo. 
Aštuoni susirinkimai, iškylos, ir 
projektai įrodė atliktus darbus. 
Žvelgiant giliau, atrodė kad kaž
ko trūko. Buvo nujaučiama, kad 
metinė temą būtų geriau gvil
denama sujungus susirinkimus, 
pasiekiant išvadas. Iš Birutės po
kalbio išryškėjo išvada: norint 
sulaukti pažangos draugovėje 
(asmeniškai ir visai grupei), rei
kia negailėti darbo.

Susirinkimas ir veikla gal eitų 
praeities keliu, jei nelaikytume 
priešaky SAS stovyklos, Lake 
Ariel, Pennsylvanijoje vaizdų. 
Daugumas mūsų dalyvavo, tai 
jau vienas pagrindas. Ta stovyk
la, pagal temą “Atsinaujini
mas’-’, užkūrė užsidegimą ir pasi
ryžimą grįžus stiprinti draugoves. 
Parvažiavus į Clevelandą, atsira
do' neformalus savanorių susirin
kimas iš anksto aptarti pirmą su
sirinkimą ir ateities veiklą. Dar 
užsidegimas neperdegė.

Lyginant mūsų draugovę su 
stovyklos pasisekimu, matyti, kad 
praeities veikla neišpildė visų 
vilčių. Iždas, nežiūrėjęs “tradi
cijos”, išlipo iš “skylės”1 ir lau
kia būt eikvojamas studijų sa
vaitgaliui ar panašiai. Buvo pa
žangos, tai dėkui senai valdy
bai.

Vienas iš susirinkimo tikslų 
buvo išrinkti naują valdybą. Rin
kimus pravedėm ir turim šią 
valdybą: Kęstutis Sušinskas - 
pirm., Vytautas Puškorius -vice 
pirm., Birutė Balčiūnaitė —sekr., 
Jonas Garka — iždininkas ir Ra
minta Vaitėnaitė— koresp. Iš- 
rinkom j kontrolės komisiją: E- 
lenutę Razgaitytę, Saulių Girnių 
ir Algį Pliodzinską. Jie buvę sto
vykloje, žino, kad laukiame artė
jančio SAS suvažiavimo.

Ruošiamės Dainavon pirmą
jį lapkričio savaitgalį. Vytas Klio- 
rys, centro valdybos narys, pa
aiškino suvažiavimo programą. 
Galima iš anksto prisidėti per
duoti v-bai patarimus rezoliuci
joms.

Vienas iš Birutės klausimų bu
vo: “Ko galime sulaukti iš veiki
mo”? Iš anksto sunku pasakyti. 
Clevelando draugovė turi daug 
galimybių, dalyvaujant gru
pėj atsieksim daugiau negu asme
niškus laimėjimus. Šiuo laiku 
galime konkrečiai veikti ryški
nant metines temas draugovėj ir 
besiruošdami suvažiavimui.

Raminta Vaitėnaitė, 
korespondentė

GYVA NAUJA ATEITININKUOS KARTA

Kai pamačiau šiandien gauto 
pašto tarpe įprastinį, žurnalo! 
siuntimui naudojamą, voką no- j 
rėjau atidėti ateityje skaitytinų 
leidinių krūvon, kuri vis didėja... j 
Tačiau kažkaip užkliuvo dėme
sys už paties leidinio; džiaugiuo
si kad taip įvyko, nes visu ryšku
mu pajautau koks kūrybiškai gy
vas mūsų ateitininkiškas jauni
mas. GAUDEAMUS IV numeris 
- tai jaunatviškas perlas, kuriuo 
negali atsidžiaugti.

Tiek daug tame leidinyje dei
mančiukų, kad neįmanoma jų vi
sų išvardinti. Gal vertingiausia 
tai, kad išskyrus A. Sabalio pas
kaitą, Dainavos studentų ateiti
ninkų kursuose skaitytą, autoriai 
išimtinai dabartinį akademinį 
gyvenimą jaučią jaunuoliai. Ir 
jie turi ką pasakyti — ir tai ne 
tik savo bendraamžiams, bet ir 
už save vyresniesiems ir mąs
tančiam savo jaunesniam bro
liui - moksleiviui.

Džiugu pajusti bandymą su
gretinti Šalkauskį su de Char- 
din; įdomu įsigilinti rašinį į “SM 
Monika”; verta su V. KlioriU 
svarstyti, koks Dievas mirė; drą
su su Juozapavičiūte ir Girniu
mi žvelgti į SAS ateitį; miela 
sekti Jurgio Bradūno ir A. Zails- 
kaitės poetinės kūrybos žingsnius. 
Savistovaus galvojimo žymės 
ženklina visą leidinį, ir tame be

ne pats svarbiausias laimėjimas 
visai ateitininkijai. Ryšku, kad 
gyva nauja ateitininkiška karta, 
kuri ryžtingai, nors be reklamos, 
siekia savo gyvenamojo momen
to rėmuose suprasti krikščioniš
kuosius idealus ir juos savan gy
veniman integruoti.

Šių dienų reklamų sutirštini- 
mui Gaudeamus yra puikus kon
trastas. Estetiškai labai vykusiai 
pristatyta leidinio medžiaga pa
sižymi nedviprasmišku kuklu
mu, kuris plaukia iš įsitikinimo 
stiprumo. Įdėta daug darbo prieš 
šį numerį paleidžiant į gyveni
mo sūkurius. Nejauti skubotu
mo, išsiblaškymo, neatidaus 
straipsnių “išklojimo”, kad tik 
leidinį pripildytų medžiaga. Žo
džiu, visur jauti tvirtą, sąmonin
gą redaktoriaus įtakos atspindį. 
Nors jis ir nori likti nežinomas, 
tačiau — jei neklystu — už šį 
redakcini deimančiuką atsakin
gas kol. Kliorys su savo talkinin
kais, praeitų mokslo metų kaden
cijos SAS centro valdybos nariais.

Žavios ir iliustracijos; brūkš
ninių linijų elegancija sukuria sa
vo nuotaiką, kuri vykusiai papil
do leidinio žodinės medžiagos vi
sumą. Šiuo Gaudeamus numeriu 
studentai ateitininkai parodė, 
kaip galima — ir kaip reikėtų - 
atlikti spaudos darbą mūsų są
lygose. Nenuostabu, kad jiems

Kun. Zigmas Ramanauskas, Waukegano šv. Baltramiejaus par. asis
tentas, priima moksleivių ateitininkų priesaiką,

tai pavyko, nes, neabejoju, jie 
vadovavosi savigarbos sankcija 
ir jausmu, apie kurį taip vyku
siai “Pox Vopuli?!” skyriuje išsi
taria Aldona Zailskaitė. Jos žo
džiais tariant: “Na, bet užteks 
filosofuoti. Einam prie darbo”. 
— prie tokio darbo visada, bran
gūs idėjos bendraminčiai.

J. Gailėnas

VISŲ ATEITININKŲ
SENDRAUGIU DĖMESIUI

Remdamiesi ASS įstatų 31-mu 
pagrafu, pakartotinai skelbiam 
Ateitininkų sendraugių sąjungos 
centro valdybos ir kontrolės ko
misijos rinkimus. Šiems rinkimam 
pravesti yra sudaryta rinkimo ko
misija, kurion įeina: A. Tumosa 
(pirm.), Antanas Balčytis ir Juo
zas Paškus. Komisija savo atsi
šaukimu pristatys rinkimų pro
cedūrą.

Raginame visus sąjungos na
rius ir skyrius šiam reikalui skir
ti ypatingai daug dėmesio ir be 
jokių delsimų visą rinkimų eigą 
laiku vykdyti.

ASS centro valdyba

d. Siūlomo kandidato raštišką 
sutikimą būti kandidatu ir

e. Siūlytojų vardus, pavardes ir 
adresus.

5. Balsavimo data ir taisyklės 
bus nurodytos balsuotojatns siun 
čiant kandidatų sąrašus ir bal
savimo vokus.

6. Rinkimų komisija prašo vi
sus ateitininkus sendraugius rin
kimais susidomėti, siūlyti kandi
datus ir balsuoti.

ASS rinkimų komisija

RUDENS DARBYMETIS

Sigutė Kavaliūnaitė, Audronė 
Valaitytė ir Rimas Gražulis šiuo 
metu išgyvena tikrą darbymetį, 
berengdami sendraugių rudens 
balių spalio 11 d. Argo Memo
rial Hali - 6050 So. Harlem. Pa
dėkime jiems savo atsilankymu. 
Dėl staliukų skambinti GR -6- 
8282.

JAUNYSTĖS TAKAIS

Racine- Kenosha- Waukegan, 
Vysk. Brazio moksleivių at-kų 
kuopa š.m. gegužės 17-18 d. šven
tė pirmąją metinę šventę. Šven

vaišino visus. O jaunimas ir seni
mas paskui, grojant orkestrui, pa
silinksmino šokiais ir dainomis. 
Po šokių visi gera nuotaika išsi
skirstė namo.

Kitą dieną, sekmadienį, Wau- 
kegan rinkomės Šv. Baltramie
jaus parapijom J pamaldas atvy
ko su vėliavomis atstovai iš kitų 
kuopų. Kun. Lipniūno kuopos ir 
Prano Delininkaičio jaunučiai iš 
Chicagos ir Vysk. Valančiaus kuo 
pos iš Cicero. Pamaldos prasidė
jo 10 vai. naujos kuopos vėliavos

pašventinimu. Apeigas atliko 
mūsų svečias kun. dr. A. Juška iš 
Šv. Antano parapijos, Cicero. Vė
liavos kūmai buvo J. Šalnienė ir 
P. Kružikas. Šv. Mišias, o taip pat 
ir gražų pamokslą pasakė kun. 
A. Juška. Per pamaldas solo gie
dojo sol. J. Šalnienė ir Šv. Baltra
miejaus parapijos choras, veda
mas N. Kulio.

Pamaldoms pasibaigus, visi rin 
komės į Lietuvių salę, kur laukė 
Waukegan mamyčių paruošti pie 
tūs. Baigiant valgyti svečiai ir 
tėvai šiltai sutiko trumpą meni
nę programėlę ir jos dalyvius: D. 
Augaitytę pianinu, “Bijūno” šo
kėjus, akordeonu akompanuojant 
E. Šilkaičiui iš Chicagos A. Va
laitį iš Chicagos gitara, I. Ba- 
žaitę pianinu ir B. Braciutę eilė
raščiais.

Po trumpos pertraukos prasidė
jo iškilmingas posėdis, kurį pra
vedė studentė N. Vindašiūtė ir 
sekretoriavo kuopos sekretorė
O. Milišauskaitė. Po vėliavų įne
šimo maldą sukalbėjo kuopos 
dvasios vadas kun. Z. Ramanau
skas. Garbės prezidiuman buvo 
pakviesti kuopos dvasios vadas 
kun. Ramanauskas, svečias kun. 
dr. A. Juška, vėliavos kūmai sol. 
J. Šalnienė ir P. Kružikas, kuopos 
globėjas Stasys Milašius, šventės 
paskaitininkas inž. P. Narutis 
Lipniūno kuopos globėjas R. Paų 
Bukonis, J. Milišauskas, tėvas iš 
Kenoshos, Waukegan LB pirm.
P. Petroliūnas, Chicagos studentų ' 
draugovės atstovas V. Narutis, 
Lipniūno kuopos pirm. V. Mer
kys, Valančiaus kuopos atstovas 
Stončius, Delininkaičio kuopos 
atstovas J. Juozevičius.

Waukegano š.m. gegužės 10 
d. egzaminų komisija nusprendė

* nukelta į 5-tą auslapjį)

Clevelando stud. ateitininkų draugovė po susirinkimo rugsėjo 21 d. Sto
vi: Dalia Zylytė, P. Alšėnas, D. Juodėnaitė, S. Girnius, R. Jasinevičiūtė, 
J. Juodėnas, E. Razgaitytė, A. Pliodžinskas, ir V. Kliorys. Priekyje: V. 
Puškorius, R. Vaitėnaitė, K. Sušinskas, B. Balčiūnaitė, ir J. Garka.

Nuotr. Algio Pliodžinsko

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 
SĄJUNGOS CENTRO VALDY
BOS IR KONTROLĖS KOMISI

JOS RINKIMAI
1. ASS centro valdyba, remda

masi įstatų 31 ir 37 str., pakarto
tinai skelbia Ateitininkų sendrau
gių sąjungos centro ir kontrolės 
komisijos rinkimus. Pravesti rin
kimus ASS centro valdyba suda
rė rinkimų komisiją Chicagoje. 
Jos adresas - A. Balčytis, 6819 S. 
Washtenaw Avė. Chicagoje, Illi
nois, 60629.

2. Pagal ASS centro valdybai 
ir kontrolės komisijai rinkti nuos
tatų pirmąjį paragrafą balsuoti 
turi teisę visi pilnateisiai ASS na
riai pristatyti ASS centro valdy
bai ne vėliau kaip š.m. spalio 
15 dieną.

3. Kandidatus gali siūlyti ne 
mažiau kaip 10 ASS nariųj cen
tro valdybą ir kontrolės komisi
ją siūloma atskirais sąrašais 
ne mažiau kaip 6 kandidatai į 
centro valdybą ir 4 į kontrolės 
komisiją. Vienu sąrašu siūlomi 
visi centro valdybos arba kontro
lės komisijos kandidatai turi bū
ti pilnateisiai nariai iš vienos vie
tovės.

4. Kandidatų siūlymai turi pa
siekti rinkimų komisiją iki š. 
m. spalio 24 dienos. Kandidatų 
siūlytojai turi nurodyti ir pridėti 
sekančias žinias:

a. Kandidato vardą, pavardę ir 
adresą,

b. Nuo kada siūlomas kandi
datas yra ASS narys,

c. Į kurį centro organą yra siū
lomas,

tės šūkis — “Jaunystės takais” - 
rėmėsi šiuo Maironio eilėraščio 
posmu:

Užmigo žemė. Tik dangaus 
Negęsta akys sidabrinės

Ir sparnas miego malonaus
Nemigdo tik jaunos krūtinės.

Viena kuopos narė šiuos žo
džius taip išaiškino: “Tie Mai
ronio žodžiai mums be galo pras
mingi, nes jie mums pasako taip 
daug, tą, kas kartais sunku išsi
reikšti ir net kartais dar sunkiau 
'suprasti ir tikėti, kad šių dienų 
jaunimas tikrai dar gali turėti 
savo dvasiose geros valios ir pasi
ryžimų, kad mūsų krūtinėse de
ga meilė visiems. Mes idealistai, 
dar nieko nepergyvenę. Netingi 
niai, dar nepavargę. Nenorim 
miegoti, žiopsoti, pabudę norim 
veikti, norim Įdurti, norim ieško
ti, norim bręsti, norim praminti 
savus takus... Kokie yra tie mūsų 
jaunystės takai? Ar tik mes klai
džiojam? Ar bandom teisingai 
eiti? Mes kviečiame jus pažvelgti 
į mus ir įsitikinti, kokion kryp- 
tin mes bandom žengti”.

Su tokia nuotaika svečiai buvo 
Į pakviesti dalyvauti šventėje. Šeš
tadienį nuo 6:30 iki 11:30 v.v. 
su tėveliais, draugais ir svečiais 
kartu praleidom laiką Šv. Kazi
miero parapijos salėje Racine, 
Wisc. Programėlę atliko iš Chi
cagos studentės Laima Undery
tė ir Daiva Matulionytė, kurių 
dainos, pritariant gitaroms, žavė
jo klausytojus. Po to Racine- Ke
nosha tėveliai skaniais valgiais
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Fotografas žavioms nuotakoms

The Paul 
Sludio

MODERN. FOTOGRAFO 
NAMAI.

ŠEIMOS PORTRETUS 
IR VISOKIŲ PROGŲ 

NUOTRAUKAS

3213 So. Morgan St.
Chicago, Illinois 60608 

TEL. YArds 7-5858

NAUJI — PATOBULINTI
GERESNI NEI PINIGAI

DOVANŲ
PAŽYMĖJIMAI

Į LIETUVĄ
OFICIALIAI 

PILNAI GARANTUOTI
NAUJOS NUPIGINTOS 

KAINOS
Vnesfhposyltorg labai nupi
gino visas kaimas, jau dabar 
galiojančios.
Tai reiškia, kad su DOVA
NŲ PAŽYMĖJIMAIS ir tik 
su DOVANU PAŽYMĖJI
MAIS, jusi, giminės gali pirk
ti ką jie nori per Vneshpo- 
syltorg krautuves už KUO 
PIGIAUSIAS KAINAS ir to- 
dėl GAUS DAUG DAUGIAU 
PREKIŲ NEI ANKSČIAU. 
Jūsų giminės tai patvirtins.

PATOBULINTAS 
PATVARKYMAS 

Išvengimui kai kurių praei
tų nesusipratimų, DOVANŲ 
PAŽYMĖJIMAI dabar išra
šomi netto sumoje ir visi ko
misai, viso 25%, bus priskaii- 
tainj. Pasekmėj šio patobu
linto patvarkymo ir taip la
bai nupigintam kainom jūsų 
giminės GAUS DAUG DAU
GIAU PREKIŲ UŽ PILNĄ 
SUMĄ NEI ANKSČIAU. To
dėl DOVANŲ PAŽYMĖJI
MAI yra geresni nei pinigai, 
nes su pinigais jūsų giminės 
negali gauti tokių vertybių. 
Jūsų giminės, tai patvirtins. 
Mjilnlinumas DOVANŲ PA
ŽYMĖJIMO yra $50.00, bet 
virš to galite siųsti bet ko
kioj sumoj. Siųsdami užsa
kymo pinigus, prašome pri
dėkite dar 25%. Daugelis 
tūkstančių žmonių jau y,ra 
užsakę DOVANŲ PAŽYMĖ
JIMUS savo giminėms per 
INTERTRADE EXPRESS 
CORP., o dabar jūsų gimi
nės bus dar daugiau paten
kinti nei anksčiau. Todėl 
padarykite jūsų gimines lai
mingais. Užsakykite jiems 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMUS. 
Taip pat mes dar priiminė
jamo užsakymus Moskvitch 
automobiliams kol išsibaigs
ribotas jų skaičius

Užsakykite dabar. Užsaky
kite tik per

INTERTRADE
EXPRESS

CORP.
125 E. 23rd Street 

New York, N. Y. 10010
REIKALAUKITE MOŠŲ 

NEMOKAMO KATALOGO 
su pilna informacija apie 
Dovani, Pažymėjimus ir apie 
patvarkyrpą dovanų persiun
timui.

SKIP'S Self Service 
LIOUOR STORES

1) 5515 SO. DAMEN AVĖ.
All Phones WA 5-8202

2) SO. ARCHER AVĖ.
Telef. — 735-2345

KENTUCKY BOURBON 90 proof qt. $4.49

FRENCH BRANDY V.S.O.P. 5th $5.49

FRUIT FLAVORED BRANDIESi 5th $3 98

PINK ROSE WINE 5 th 89 C.

SCHLITZ BEER 6 Pak 98 c.
MILLER HIGH LIFE 6 Pak 98 c.
GIN or VODKA 90 proof 5th $2.49
STRAIGHT BOURBON 86 proof Fifth $2.98
GRAIN ALCOHOL 190 proof 5th $5.19

CIGARETTES — Regular, King & Filters $3.29 

100 Size .. $3.39

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.



Šalpa ir geri darbai —

DVASINIO KILNUMO ŽYMĖ
ABEJOTINOS MEILES VEDYBOS

Vokietijos socialistai bando sudaryti vyriausybę

Rimties valandėlei

Esame Skolingi vieni kitiems. 
Vieni nuo kitų priklausome 
daugeliu požiūrių. Negalime 
išsiginti skolos tėvams, nors 
ją gavome neprašydami. Ne
galime išsižadėti skolos savo 
tautai, kurios dalį nešiojame 
savyje. Negalime atsisakyti 
ir skolos savo artimui, nes dau 
geliu atžvilgių jam turime pa
reigų. Juoba savo artimui pri
valome konkrečios pagalbos, 
nes iš daugelio esame gavę 
mes patys ar mūsų artimieji.

Tie dvasiniai ir medžiaginiai 
saitai mus jungia vienus su 
kitais taip tampriai, kad jų 
nutraukti, nenusikalsdaani žmo 
niškumui, negalime, kaip ne
galime, būdami žmonės, pasi
daryti kitokiais. Socialinis ry
šys žmonių tarpe yra įrėžtas 
giliai sieloje ir jis reiškiasi pla
čiu atvirumu mūsų santykiuo
se, mūsų bendrame gyvenime, 
mūsų likiminiam kely ir mūsų 
geresnio gyvenimo troškimuo
se. Kai nelaimė užklumpa mus 
ar mūs artimuosius, mes 
laukiame paguodos ir pagal
bos iš tų, kurie tuo metu yra 
stipresni ir turtingesni. Bet 
kai mes patys esame ateitį už
sitikrinę ir mums nereikia gal
voti apie rytojų, iš mūsų pa
galbos laukia tie mūsų arti
mieji, kurie gyvena kitose są
lygose, kuriuos liga ar nelai
mė yra sunaikinusi, kurių gy- 
veniman vargas yra įsiveržęs 
be jų valios. Ir negalime svars 
tyti, kas kaltas dėl tos ar ki
tos nedalios, bet tik svarstyti, 
kaip konkrečia pagalba atiduo
ti artimui skolą.

Geras darbas kilnina jį da
rantį žmogų ir sušvelnina žmo
giškuosius ryšius, kuriuos mes 
turime tinkamai palaikyti, kad 
jaustume vieni kitų artumą ir 
vienų kitais rūpestį. Tai yra 
būtina, jeigu norime, kad ma
žiau vargo būtų pasaulyje ir 
kančios paskiro žmogaus gy
venime.

*
Lietuvio išeivio pareiga teik

ti artimui pagalbą yra dvigu
ba. Laimė ar nelaimė, bet tos 
pareigos mes negalime išsiža
dėti. Gyvenimas, kuriame mes 
sukūrėme lyg ir naują dabartį, 
iš mūsų reikalauja atviro žvilg 
snio į savo aplinką ir joje ma
tyti visa tai, kas yra gero ar 
blogo. Kai mums prireikia pa
galbos, mes jos laukiame iš sa
vo artimo, iš valstybės ar drau 
'gijų, su kuriomis esame susi
rišę naujojo gyvenimo ryšiais. 
Bet kai kitiems yra reralin- 
ga mūsų pagalba ar parama, 
į mus žvelgia tos pagalbos rei
kalingieji, kaip į savo artimuo
sius. Gyvenimas dabartyje ir 
šiose sąlygose yra mūsų gy
venimas ir iš jo negalime sau 
daryti išimties.

Tačiau tampresniu ryšiu e- 
same sujungti, su kuriais da
linamės bendru likimu ir nese
niai esame nešę tą patį vargą. 
Ir šiuo atveju mūsų pareiga 
nėra tik sentimentas, bet tik
ra pareiga iš meilės ir teisin
gumo padėti savo tautiečiams, 
patekusiems į vargą ir nepa
jėgiantiems iš jo išsikapstyti. 
Jie turi teisę į mus pirmiausia 
atkreipti savo akis su pagal
bos prašymu, nes gali duoti tik 
tie, kurie turi. Tačiau galima 
sakyti, kad duoda tik tie, ku

Spaudoj ir gyvenime

JUODOJI RINKA OKUPUOTOJ 
LIETUVOJ

Krašte, kur gamyba įstengia 
pasivyti gyventojų pareikalavi
mus, juodosios rinkos nėra, kaip 
jos dabar nėra beveik visame 
vakarų pasaulyje. Tik komunis
tinė santvarka neįstengia gyven
tojų aprūpinti būtiniausiomis 
prekėmis, iš čia ir juodoji rinka. 
Ji paplitusi okupuotoj Lietuvoj, 
ką pripažįsta ir šiaip jau oku
pantams gana palanki Vienybė,

rie neužmiršta savo netolimos 
praeities ir tikroviškomis aki
mis žvelgia į žmogiškąją ateitį. 
Duoda tik tie, kurie neprarado 
žmogiško kilnumo ir kurie že
miškam kely nori sukilninti sa
vo gyvenimą.

Ši antroji žmogiškumo pa
reiga — atsiliepti į savo vargs 
tančio brolio balsą yra tokios 
didelės vertės, kad ją priminti 
reikia dažnai. Juoba dažnai ją 
turi prisiminti tie, kurių liki
mas buvo palankesnis nauja
me krašte sukurti patogų gy
venimą. Niekas negali reika
lauti iš tokių, kurie ir čia ma
to pakankamai vargo, bet dau - 
gelis mūsų jau susidarė tokį 
materialinį pagrindą, kad jų 
kilni auka artimui nėra skris u 
da nei sau patiems, nei šeimai, 
nei tiesiogiai šelpiamiems arti
miesiems. Ogi žmogiškas kil
numas, kurį mes galime paro
dyti išmokėdami artimui sko
lą, sudaro visos tautos kilnu
mo žymę.

*
Kasmet bent keletą kartų 

kalbame apie šalpos reikalin
gumą. Negalime neatkreipti 
dėmesio ypač šiuo metu, ka
da mūsų pagrindinė šalpos or
ganizacija — Balfas — pra
deda metinį vajų surinkti šal- 
kalui skiriamas visas spalio mė 
kalui skiriamas visa spalio mė
nuo, o nuo spalio 5 d. oficia
liai pradedamas aukų rinki
mas, kurio našta gula ant rin
kėjų ir aukotojų pečių. Rin
kėjai turės savo artimui paau
koti daugelį valandų energijos, 
eidami nuo durų prie durų, iš 
susirinkimo į susirinkimą, o 
aukotojai turės būti pasiruošę 
atsižadėti bent dalies savo san 
taupų, kad galėtų suteikti pa
ramą vargstančiam artimui.

Jei ir po tiekos metų dar 
vis reikia naudoti tas pačias 
priemones šalpai lėšoms sutelk 
ti, nereikia nusiminti. Toks jau 
yra mūsų gyvenimas, kad ja
me dar niekada nebuvo panai
kintas skurdas ir vargas. Ir su 
tuo reikia sutikti. Tiktai rei
kia į jį žvelgti tokiu atviru
mu, kaip žvelgiame į ligas, gals 
rus, audrų daromus nuosto
lius ir kitas gamtos ar atsi
tiktines nelaimes, prieš kurias 
turime kovoti, bet vis nuolat 
jų padarytas žaizdas gydyti. 
Ir vargą turime lengvinti mes, 
kurie tai galime padaryti. Net 
turime džiaugtis gero darbo 
proga, dargi pagalba savo bro
liui — skurstančiam lietuviui.

Balfo vadovai ir rėmėjai tu
ri geriausius norus pagelbėti 
visiems saviesiems, bet ne jų 
galioje yra viską aprėpti. Dėl 
to juo didesnis skaičius į šį 
darbą savo auka ir parama į- 
sijungs, juo daugiau suvar
gusių brolių ir sesių galės leng 
viau atsikvėpti. Vajaus metu 
mes neturime statyti klausi
mo, ar visos surinktos lėšos 
nueina tiems, kurie labiausiai 
paramos reikalingi, bet turi
me sudaryti sąlygas, kad pa
ramos gautų visi, kuriems jos 
reikia. O tai atliksime, jei nuo
širdžiai prisidėsime prie Balfo 
vajaus tiek aukų rinkimu, tiek 
Balfo veiklos rėmimu, tiek ir 
savo auka, džiovinančia ne vie 
nam suvargusiam ar sergan
čiam broliui ašarą. Pr. Gr.

kuri 14 n-ry (rugp. 29 d.), pasi
naudodama Lietuvą lankiusių tu
ristų laiškais, rašo:

“Kai kurie laisvai pasivaikščio
ję turguose pastebėjo, kad juodo
ji rinka Lietuvoje tebeveikia. Ste
bėjosi, kad kai kurie krautuvių 
tarnautojai dalyvauja juodoje 
rinkoje. Kai tik kas nors naujes
nio atsiranda krautuvėse, ilgiau
sios eilės pirkėjų tų prekių laukia.

Federalinės Vokietijos viešo
sios nuomonės tyrinėtojai su
klydo. Jų prielaidos nepasiteisi
no, kad krikščionys demokra
tai gali turėti persvarą rinki
muose. Rinkimų išvakarėse jau 
vyravo abejonės. Vokiečių kanc 
leris jau nebuvo tikras, kad rin
kimų diena atneš laimėjimus 
jam ir jo partijai.

Prieš pat rinkimus vokiečių 
partijų veikėjai tarėsi, aiškinosi 
įvairias galimybes numatė, bet 
laukė, ką pasakys didžiausias 
burtininkas — rinkimų urnos. 
Tik laisvieji demokratai, įvairių 
verpetų susukta FDP, besiva
diną liberalais, jau prieš rinki
mus ėmė pirštis socialistams 
sudaryti vyriausybei.

Rinkinių išdavos

Rinkimai neatnešė ypatingų 
staigmenų. Krikščionys demo
kratai (CDU-CSU) surinko 
46.1%, socialistai (SPD) - 42.7 
% ir liberalai (FDP) — 5.8% 
balsų. Tautinių demokratų (N 
PD) balsai atiteko kitoms par
tijoms, nes jie tegavo 4.3% bal
sų. Partijos, negavusios 5% bal
sų, nepraveda nė vieno atsto
vo į Bundestagą.

Krikščionys demokratai, su
kūrę Federalinę Vokietiją ir 20 
metų ją valdę, šiuose rinkimuo
se, palyginti su buvusiais 1965 
m., gavo 1,6% mažiau balsų ir 
prarado 3 atstovus. Jie turi 242 
atstovus Bundestage ir yra ga
lingiausia partija.

'Socialistai laimėjo 3,4% bal
sų, surinko 42,7% balsų ir pra
vedė 224 atstovus, t. y. 22 at
stovais daugiau, kaip 1965 m. 
Šiuose rinkimuose jie gavo dau
giau balsų, kaip visuose rin
kimuose praeityje.

Liberalai (FDP) sulaukė triuš 
kinančio smūgio, nes jie, praė
jusiuose rinkimuose laimėję 9.5 
% balsų, šiuose tegavo 5,8%. 
Jie turi 30 atstovų Bundestage, 
bet pralaimėjo 19 atstovų, paly
ginti su 1965 m. rinkimų duo
menimis. Maža, silpnėjanti ir, 
gal būt, išnyksianti partija šiais 
metais turi didelės svarbos, nes

Bet prekės dingsta ir tris kartus 
brangesne kaina atsiranda juo
doje rinkoj! Taip pat parduoda
mos ir kai kurios iš Amerikos 
giminėms nusiųstos dovanos*’.

Kaip su juodąja rinka, taip ir 
su elgetomis. “Vienybė” tame 
pat numery skelbia, kad Lietu
voje šventoriuose prie bažny
čių kai kur daug “ubagų”., JAV- 
se elgetų prie bažnyčių nėra, 
nes čia ir neturtingieji gauna 
aprūpinimą. J. Žvilb.

KRAUJO BALSAS
Romanas
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— Niekada, — pasižadėjo sau Auksė ir impulsy
viai apsikabino netikėtai surastą draugę ir pabučiavo 
ją-

— Būk laiminga, — nuoširdžiai palinkėjo.
Ponia Dean nuo pat ryto buvo meili. Po pusry

čių nusivedė Auksę į visada uždarą laikomą kambarį, 
kurio iki šiol Auksė dar nematė. Čia buvo sudėti ponios 
Dean labiausiai vertinami šeimos daiktai: biblijos, ku
rių sutrūniję lapai byrėjo, skryniose rūbai, kuriais dė
vėjo pastoriaus senelis, prosenelis ir jų žmonos, gamtos 
vaizdai, kurie vos laikėsi suskilusiuose rėmuose ir in
dai nudužusiais kraštais, arba pažaliavusio sidabro. Vi
sa tai buvo Dean kelių kartų turtas, kurį ponia Dean y- 
patingai brangino.

Paėmusi sidabro arbatinuką ir cukrui bei grietinė
lei indelius, ji padavė juos Auksei:

— Tai jums vestuvinė dovana. Nesiuntėm, nes ži
nojom, kad atvažiuosite. Johnny žino jų vertę. Iš jų 
gėrė pastoriaus prosenelis, kuris pastatė šitą namą ir 
kuris buvo pirmasis pastorius šioje parapijoje. Bažny
čios sienoje yra iškaltas jo vardas. Jo susus ir sūnaus 
sūnus ir pagaliau mano vyras, — visi jie naudojo ši
tuos indus. Dabar Johnny eilė, — liūdnai pridėjo žila
galvė senutė, kurios net veido bruožai atgijo prisiminus 
šeimos praeitį.

— Vargšė, sūnus tikrai ją nuvylė, — nuoširdžiai 
pagailo jos Auksei. — Ir aš nuvyliau savuosius, — pri
siminė ji tėvus.

Ponia Dean rodė jai kiekvieną indelį ir pasakojo 
jo istoriją. Šitame kampe buvo saugojamas jos gyveni
mo džiaugsmas.

— Ne, mano motina niekada nedirbo, nenoriu, 
kad žmona dirbtų, — nenusileido jis.

— Tavo motina dirba kaip mulas, ir be atlyginimo, 
— pagalvojo Auksė, bet nieko nesakė. Jai dar vis buvo 
nemalonu prisiminti jo tėvus.

— Gal galiu tau kuo padėti? Aš nebloga mašinin
kė, — pasisiūlė, bet Johnas negalėjo nieko namo par
sinešti, viskas turėjo būti atliekama laboratorijoje.

Kaimynų Auksė nepažinojo, o Johno draugai bu
vo bendradarbiai, kuriuos susitikdavo tik pripuolamai. 
Nuo savo draugų Auksė buvo visai atitolusi. Vieninte
lė, su kuria palaikė ryšius, buvo Irena. Bet Irenos gy
venimas taip skyrėsi nuo jos, kad draugės bendrų te
mų rasdavo tik praeities prisiminimuose. Mažoji Rasytė 
buvo mielas kūdikis, ir Auksė ją labai mylėjo, bet 
buvo Irenos, ne jos duktė. Be to, žaisdama su mergaite, 
iš naujo pajusdavo dyglį, kurį paliko pasikalbėjimas su 
Johnu.

Tėvus Auksė matydavo taip pat gana retai. Abu 
jie dirbo ir susitikti galėdavo tik savaitgaliais. Kartais 
abu su Johnu nuvažiuodavo pas juos pietų. Mama vi
sada juos meiliai priimdavo, vaišindavo, bet būdavo ne
kalbi.

— Kad man sunku angliškai, — skųsdavosi vargšė, 
o lietuviškai prie žento kalbėti lyg nedrįsdavo, nenorėda
vo užgauti.

— Aš kalbu, — sakydavo kaimynė, kurios duktė 
buvo ištekėjusi už italo. — Tegul mokosi, jei nori su
prasti. Aš dėl jo liežuvio nelaužysiu!

Bet Klimienė nenorėjo erzintis. Jį tik sakydavo 
vyrui:

— Ką mes blogai padarėm? Rodos, ir į lietuviškas 
mokyklas leidom ir nedraudėm eiti į šokius ar draugų 
atsivesti...

— Kokių draugų? — praburbėjo Klimas.

. {Rm Baugiau]) __
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gali talkininkauti didžiosioms 
partijoms vyriausybę sudaryti.

Socialistai bando sudaryti 
vyriausybę

Socialistams yra trys galimy
bė®. Pirmoji — abeiųtinos mei
lės vedybos su vadinamais li
beralais — FDP, nors ši partija 
nevieninga ir priešiška socialis
tų partijos socialinei politikai. 
Antroji — proto nulemtos ve
dybos, nesurinkus pakankamai 
balsų, sudaryti sutelktinei vy
riausybei, dėtis su krikščionimis 
demokratais. Trečioji — likti 
opozicijoje ir merdėti.

SPD ir FDP visai skirtingos 
savo pajėgumu, tačiau jų pa
dėtis kiek panaši. Socialistai bū
dami opozicijoje ėmė silpnėti, o 
liberalai šiais metais sulaukė 
skambučio, kad ateinančiuose 
rinkimuose ji} partijai gali būti 
supiltas kapas.

FDP — liberalų pirmininkas 
Walter Scheel dėjo didžiausias 
pastangas įtikinti partijos va
dovybę tuojau pradėti pasita
rimus su socialistais. Gavęs 
pritarimą ėmėsi pasitarimų.

SPD ir FDP susitarimą suda
ryti vyriausybei galima vadinti 
abejotinos meilės vedybomis. 
Socialistai, vadovaudami vyriau 
sybei, galėtų didžiuotis vėl iš
kilę, nes paskutinė socialistų vy
riausybė, vadovauta Herman.no 
Muelerio, tebuvo 1928-30 m. Ta 
čiau ji būtų silpna. Naujoji vy
riausybė teturėtų mažą — ke
lių atstovų vyriausybę. FDP i

Pabaltiečių protesto demonstracija prie Jungtinių Tautų rugsėjo 20 d Nuotr. Vyt. Maželio

— Negi ji niekada nepatyrė tikros laimės? — ste
bėjosi Auksė, nes senos moters prisirišimas prie tų šu
kių jai atrodė patetiškai graudus. Ji padėkojo už brangią 
dovaną, kurią žadėjo saugoti ir vertinti, bet jau lipda
ma į viršų suko galvą, ką su ja daryti.

— Kur dėsiu tą senovišką gramozdą savo jaukiame 
mažame butukyje? — Bet jau vien dėl Johno turėjo 
rasti jam vietą.

— “Namai yra ten, kur grįžti su džiaugsmu iš 
plataus pasaulio!” Kas taip pasakė? — galvojo Auksė.

Jos džiaugsmas buvo neribotas. Jį jautėsi turtinga, 
laiminga ir vėl ne viena, nes čia Johnas jai priklausė. 
Jie nekalbėjo apie praėjusias atostogas, lyg susitarę. Tik 
sidabrinis arbatos servyzas blizgėjo savo šaltu metalu 
ir buvo toks pat nereikalingas, kaip ir prabėgusių dvie
jų savaičių prisiminimai.

— Tai šeimos darnumas — vengti temų, kurios 
gali jį suardyti, — nusijuokė Auksė ir jautėsi labai iš
mintinga.

Johnas tuojau pasinėrė į darbą, o Auksė džiaugėsi 
atgauta vidine ramybe, kurią stipriausiai jautė didmies
čio triukšme.

— Aš miesto paukštis, — nusprendė ji ir pasiža
dėjo niekada niekur iš miesto nevažiuoti.

Pavasaris pasikeitė į vasarą. Skaistus žalumas ap
dulkėjo, vešli jauna žolė pradėjo gelsti, nes jau seno
kai nebuvo lietaus.

Mažame bute ketvirtam aukšte pasidarė nemaloniai 
šilta. Tik vakare, saulei nusileidus, Auksė atidarydavo 
langus ir ežero drėgna vėsuma atgaivindavo karščiu 
pritvinkusį orą. Dienos prailgo. Johnas buvo labai užsi
ėmęs ir beveik kas vakarą grįždavo tik apie dešimtą 
valandą. Po ilgos darbo dienos jausdavosi pavargęs ir 
tik užkandęs, kiek paskaitęs, eidavo miegoti. Auksė vėl 
buvo viena.

— Aš turiu susirasti darbo, — vėl užsiminė Auksė. į

deologiškai nevieninga. SPD ir 
FDP sutaria užsienio politikos 
klausimais bendrauti su vaka
rais ir ieškoti ryšimų su komu
nistinėmis respublikomis, tačiau 
jas skiria ryškus nesutarimas 
finansų ir ypač socialinėje po
litikoje. Socialistai remia Mit- 
bestimmunig, t. y. darbininkų 
dalyvavimą įmonių valdyme, kai 
liberalai yra jam priešingi. So
cialistai ypatingą dėmesį turės 
kreipti į socialinę sritį ir stip
rinti savo įtaką darbininkuose.

FDP lieka trys galimybės da
ryti nuolaidas socialistams, su 
jais nesusitarus kalbėti su krikš 
čionimis demokratais ar opozici 
joje sunykti.

Krikščionių demokratų 
pastangos

Stambiausia Federalinės Vo
kietijos jungtinė CDU - CSU 
partija nenuleido rankų. Ji ban
do toliau vadovauti krašto po
litikai. CDU - CSU pasirinkimas 
negeresnis už socialistų. Jei li
beralai ir socialistai nesutartų, 
krikščionims demokratams telik 
tų kalbinti liberalus, su kuriais 
jau ne kartą bendravo sutelk
tinėje vyriausybėje. Tiesa, jie 
turėjo vargo ypač dėl užsienio 
politikos, nes FDP stengėsi už
megsti glaudesnius santykius 
su R. Vokietija ir kitomis ko
munistinėmis respublikomis. Už 
sienio politika partijas išskyrė, 
krikščionims demokr. teliko vie 
nintelė galimybė sudaryti su
telktinę vyriausybę su socialis
tais.

Pastaroji krikščionių demo- 
(nukelta į 5-tą puslapį)

ŽMOGUJE YRA PASLĖPTI 
TURTAI

Parkersburge, West Virgini
joje, viename kieme buvo už
kurta ugnis pietums virti. Juos 
išvirus ir šeimai pavalgius, at
sargumo dėlei, židinys buvo iš
ardytas, kad anglys savaime 
užgestų. Tačiau rytą ugnis te
bedegė.

Keturis kartus buvo mėginta 
ją užgesinti, bet visada be pasi
sekimo. Manyta, kad ugniavie
tės vietoje gali būti pakasti du
jų vamzdžiai. Bet pasiteiravus 
atitinkamose įstaigose buvo 
gautas atsakymas, kad toje 
apylinkėje visai tos rūšies įren
gimų nėra.

Geriau ištyrus vietą, buvo 
rasta žibalo versmė. Nemažiau 
nustebtum ir tu, jei pilnai pa
žintum savyje paslėptas gėrio 
jėgas, kurias Dievas tau davė. 
Jis kantriai laukia, kad tu pats 
atrastum savyje paslėptus tur
tus ir juos naudotum save ir 
pasauliui gerinti bei tobulinti.

Anot prancūzo mąstytojo 
Louis Evelyn, kaip anų laikų 
pasauliui reikėjo vyno, duonos, 
žuvies, sveikatos, taip šių laikų 
pasauliui atsiversti reikia mei
lės ir krikščionių brolybės ste
buklo. Mes dabar taip vienas 
nuo kito priklausom, kad jau 
pasidarėm vienu kūnu, pana
šiai kaip žmogaus kūnas. Kaip 
tik vienoje pasaulio dalyje pasi
daro nors ir mažiausias pasi
karščiavimas, visas kūnos užsi
dega. Bet tame kūne gyvena 
milijonai išsigandusių, šaltų, 
nedrąsių sielų, kurios nepajėgia 
viena su kita suartėti ir viena 
kitą mylėti.

Šiandien nemažai yra nedrą
sių, šaltų ir išsigandusių sielų, 
kurios nenori ar neįstengia pa
žinti dabartinio pasaulio, ban
dydamos dabartines visuomeni
nes bei socialines negeroves ki
tiems suversti, numesdamos at
sakomybę nuo savo pečių. Jei 
žmogus leidžiasi dvasiškai su
nykti, ar už tai reikia kaltinti 
tik visuomenę, o ne patį žmo
gų. Dabar ypač mūsų dėmesį 
patraukia kunigo pabėgimas, 
bet tai nėra naujas dalykas 
Bažnyčios istorijoje. Sis pabė
gimas pradėtas su Judu, vienu 
iš Kristaus parinktų apaštalų, 
ir tai kartojasi nuo tada. Vieni, 
kaip Judas, mirė nusivylime ir 
“nuėjo į savo pasirinktą vietą”, 
antri pradėjo kurti “naujas baž
nyčias”, treti buvo išsiurbti pa
saulio, keletas atgailojo ir tapo 
nepaprastais Bažnyčios gynė
jais.

Pabėgimas paprastai įvyksta 
dėl vienos ar abiejų iš dviejų 
priežasčių: a) kūno silpnybės 
ir nesugebėjimo suvaldyti savo 
galingų aistrų, b) išdidumo ir 
savimeilės. Pirmoji yra apgailė
tina, bet suprantama, nes žmo
gaus prigimtis yra nepaprastai 
gaji; antroji — nepateisinama 
ir beveik neatleistina, nes žmo
gus bando pasidaryti Dievu. Tai 
galima vadinti “galutiniu siau
bu”, nes žmogus laisvai iššau
kia Dievą dvikovon, tardamas: 
“Aš netarnausiu Tau.”

Kristus nepaprastai griežtai 
pasmerkė Rašto žinovus ir pa- 
riziejus, kurie Dievo doktriną ir 
įstatymus sąmoningai aiškino 
savo užgaidoms patenkinti ir 
atmetė dieviškas tiesas. Trage
dija prasideda, kai žmogus liau
jasi melstis arba jo malda virs
ta piktažodžiavimu. Šį mėnesį 
nepamirštinas sąmoningas roži
nio kalbėjimas, kuris stiprina 
krikščioniškąjį tikėjimą.

“Tėve mūsų’’ maldą kaip rei
kiant gali sukalbėti tie, kurie 
yra buvę mūsų mirusio ir vėl 
prisikėlusio Kristaus mokyklo
je. Tokie žmonės pilnai leidžia 
Dievui kištis į jų reikalus; jie 
jaučiasi saugūs, pripažindami 
Dievo Apvaizdą; jie leidžia Die
vo malonei paimti jų gyvenimo 
vairą; toks žmogus žino, kad 
nors jis savyje yra geras ir kil
nus, nes tokiu išėjęs iš Dievo 
rankų, bet jis taip pat nepa
miršta esąs paliestas pirmgimės 
nuodėmės. K. Baras

— Pirma pataisyk gūžtelę, 
paskui pagauk vištelę. (Pušalo- 
riškių patarlė).

Herman.no


DRAUGAS, šeštadienis, 1960 m. spalio mėn. 4 d.

.j i

Jauni ir ryškūs lietuviškieji veidai East Chicagos lietuvių kolonijoje.
Nuotr. Iz. Valančiaus

KUZNECOVO PAREIŠKIMAI IR
“BENDRAVIMAS SU KRAŠTU”

Iš Sovietų Sąjungos pabėgu
sio rašytojo Kuznecovo pareiš
kimus plačiau perteikdamas 
Vyt. Meškauskas “Dirvos” Nr. 
71 (rugsėjo 10 d.) pirmame 
puslapyje cituoja dar šiuos jo žo
džius:

“Mano nuomone, sovietų slap
toji policija — KpB — iš prin
cipo nesiskiria nuo Gestapo. Prie
monės ir principas yra vienodas: 
prievartos panaudojimas tautos 
priespaudai. Hitlerio ir sovietų 
metodai yra irgi tokie patys”.

Visi rašytojai esą glaudžiame 
kontakte su KGB agentais. Tie 
būna iš pradžių labai malonūs 
ir prašo tik vieno dalyko: prane
šinėti apie savo pažįstamus. Tik 
tokioje “tarnyboje” pasižymėjęs 
asmuo gali pasireikšti ir kaip 
rašytojas. Tik šnipai gali nau
dotis Literatūros Fondo gėrybė
mis, įskaitant ir gyvenimą ištai
gingose vasarvietėse.

Rašytojų sąjungos pirminin
kas esąs Konstantinas Fedin, ku
ris savo sprendimus daro pasita
ręs su savo padėjėjais, sekreto
riais. Svarbiausiu rašytojų sąjun
gos sekretorium yra Konstanti
nas Voronkov, kuris visai nee
sąs rašytojas, bet tiesioginis KGB 
pareigūnas, ryšininkas tarp są 
jungos ir saugumo. Nuo tokio 
‘bendravimo’ negali išsisukti ir 
rašytojai su įžymiu vardu, kaip 
pvz. Solochovas...

“Į klausimą, kaip Kuznecovas, 
dabar vos 40 m., pradėjo kritiš
kai vertinti sovietinę sistemą ir 
gavo supratimą apie Vakarų gy
venimą, Kuznepovas atsakė, kad 
iš klasiškos literatūros, užsienio 
radijo programų, Vakarų komu
nistų spaudos ir skaitymo tarp 
eilučių. Apie Freudą, pavyzdžiui, 
jis sužinojęs tik skaitydamas jo 
‘klaidingo mokslo’ kritiką.

Tarp kitko, sau vizą į Londo
ną, studijuoti Lenino gyvenimą 
Anglijoje, Kuznecovas išsiderėjo 
apskųsdamas savo kolegas. Jis 
specialiai dabar tai paskelbęs, 
kad parodžius, jog tie kaltinimai 
yra išgalvoti. Apskųstieji — Jev- 
tušenko ir Aksjonow — buvo 
pašalinti (ne vien dėl to skun
do) iš 'Junost’ žurnalo redakci
jos. Aksjonovo vieta atiteko Kuz- 
necovui”.

V. Meškauskas straipsnį bai
gia:

“Kuznecovo mintis turėtų pla
čiau panagrinėti tie, kurie tiki į 
‘bendravimą’ tie neturėtų stebė

IŠNUOMOJAMA — POR RENT

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Agencv. 2025 W. 03 PB 8-0032 

Nelaukit užsiregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai .kreipkiitSs dSl pa
tarnavimo nemokamai.

Marųuette Pke. išnuom. kambarys 
su atskiru įėjimu. S. Maplewood 
prie 67-tos. Tel 778-2858
IŠNUOM. 4 kamb. butas pirmame 
aukšte. Yra apšild. pečius. Pagei
daujama vidutinio amžiaus lietu
vių pora. Užimti galima spalio 1 d. 
2511 VVest 46th St. Tel. 847-0123

PROGOS — OPPORTUNITIES

Valykla ir rūbų taisymo biznis. —
$250.00, Gyvenimui patalpa. Prieina
ma nuoma. 434-0692.

NORI PIRKTI

Noriu pirkti 2-jų butų mūr. namą 
iš savininko. Marąuette parke arba 
Gage parke. Skambinkit 434-6448, 
priešpiet iki 12 vai.

tis, kad jų pastangos rasti dalį 
tiesos komunistinėje ‘Tiesoje’ y- 
ra iš kalno pasmerktos nepasise
kimui. ‘Bendrauti’ galima tik su 
KGB agentais ir tam nevisi turi 
patraukimo”.

J. Žvilb,

MISCELLANEOUS

SPECIALIAI
Dažau namus, Pritaikau spalvas 

ir namus rementaoju.
Kaina visiems prieinama. 

TEL. 582-9881 — BABUSIS

uiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii f

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J, BUBNYS — Tek RE *7-5168 

........ .....................................................

Perkrausto baldus iš arti ii toli
A. BENIULIS

Chicago, ūl. 60629. Tel. RE 7-7083

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri 
nas. nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūra “tuok- 
polntlng”. Pilnai apBidraude. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1*6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

10% — 20% — 80% pigiau mokMl 
už apdrauda nuo ugnies ir automo 
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208 M West »5th Street 
Ohicago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 Ir GB 0-4888

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai

APDRAUDŲ AGENTCRA

L tarano?j
senves YOU MRST

J. B A C E
6455 So. Kedzie

Kff AGENT )

Namo, gyvybės, 
automobilių.

sveikatos, blz-
nio.
Patogios išsl-
mokėjimo s»-
lygos.
V I č I U S
Avė., PR 8-2233

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

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

Įdedu naujus pečius ir vandens 
šildytuvus. Išvalau ir sutvarkau 
alyvos ir dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu d81 du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 H S. Auna Avė., Lyons, 
Illinois. Telet. 447-8800.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOU

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, 01. 60632. TeL YA 7-59841

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street

Užsieniniu lr vietiniu auto taisymas. 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-8858 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

b/Tn~g a
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard, ir taisymai! 
2649 W. 63rd St. — Tei. 434-6421 

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rudėnas K. šimulis

ga il!iSSS“'i!SSS®
TELEVIZIJOS

Spalvotos ir paprastos, radijai, 
stereo, oro vėsintuvai. 

Pardavimas ir taisymas
I. MIGLINAS 

Krautuvė Marųuette Pke.

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tet — PB 6-1063

VVAGNER & SONS

Typewriters — Addlng Machines — 
Ghecktrritors.

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Virš 50 m. patikimas patarnavimas
NAUJOJE VIETOJE 

5610 S. Pulaski Rd,, Tet 581-4111

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai proga. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telet. PRospeet 6-8998

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 84th PLACE 
Telef. FRontfer 6-1882

REAL ESTATE

Savininkas parduoda 2-jų butų po 
5 kamb. namą. Atskiri "radiant heat” 
apšildymai. Užimti bus galima sau
sio 2 d. 7216 S. Troy St. Apžiūrėti 
galima tik susitarus tei. HE 6-1776.

CICERO. Mūr. 6 butų namas arti 
VVestern Electric. 4 po 5 kamb., 4 
kamb. ir 3 kamb. $615. pajamų 
per mėn. $8,0000 įmokėti; galima 
perimti morgičių. SVOBODA, 2134 
S. 61st Ct., BI 2-2162, jei neatsako 
skambinkit LA 1-7038.

STASYS SULA
% INTERCONTINENTAL R E. 

PALMDALE, CALIFORNIA &355O

Namų tol. (218) 470-3615, Wee* L.A. 
Pirkite žeme Paimdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 

— iš savininkų, akrais ne sklypais!

$20,000 JMOKftTI — 21 BUTAS, 
CICEROJE. Apyl. Cermack Rd. 
Pajamų $27,0000 per metus. Gera 
nuosavybė investavimui. Teirauki
tės. $165,0000.

SVOBODA, 3739 VV. 26th St.
LA 1-7038 arba PO 8-2460.

NETOLI 59-tos IR PULASKI 
Savininkas parduoda 8 butų, 2-jų 
metų apartmentinį namą

TEL. — 585-51285

Perskaitę "Draugą", duo
kite ji kitiems pasiskaityti.

REAL ESTATE

Savininkas parduoda 2-jų butų me
dinį namą. 4 ir 5 kamb. Garažas. 
$10,000. Kreiptis 1-me aukšte

923 VVest 35th Street

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4250 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

Palos Hills
Atd. sekmad. nuo 1 iki 

5 vai. vakaro 
9701 S. 90th AVĖ.

HILL & DALE
Apartmentiniai namai

Atvykite — Būkite mūsų sve
čiai — Pamatykite gražiausiai su
planuotą 4 butų natną ką esate ka
da matę. Kiekviename bute 2 mie
gamieji, dinette, galionas, virtuvė 
su virimo krosnim ir šaldytuvu ir 
pilnas rūsys su paruošimu įrengti 
dar vieną vonią. Rūsy galimybė į- 
rengtl puikų poilsio kambarį. Nai- 
,mos pastatytas aukštoj vietoj (gie
drą dieną galima matyti Loop- 
downtown).
Sklypo dydžiai 69x165 p.

Kaip pasiekti:
Važiuokite 95th Street iki 8800 

j vakįįrus, pasukite į pietus iki 98th 
Street. (Stebėkite didelę iškabą), 
pasukite į vakarus ant 98th Street 
iki OOth Avenue.

OLSICK&GAVV
DEVELOPERS

* * *

FRENZ-HAYES 
General Contractors

586-1100 788-8410
LUXURY 3-FLAT

Didesnis, geresnis 2-jų butų mūras
apie 10 metų senumo. Du dideli 
butai po 5% kaanb., plius dailus 
4}^ kamb. “Garden apt.” Visi di
deli klalmbariai. Ąžuolo medžio pa
puošimai ir tvirtos spintelės, kurios 
nesubyrės kaip dabartinės naujos. 
Visur tinkas. “Built-ins”, puošnios 
Hollywood vonios, “island bar” vir- 
tuvė-dinette”. Visur “radiant heat” 
apšildymas. Kuo geriausias namas. 
Arti 59 ir Pulaski. Gyvensite lai
mingi. Kreipkitės į Miracle Man. 
Skambinkite dabar.

MICHAELS 
Tel. 254-8500

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Botų nuomavimas — Income Taz

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra .
BELL REALTY
J. BACEVICIUS

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233 
Mūr. 2 butai po 4 kamb. lr raš-

REAL ESTAT
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main offiee 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, III. Tet OL 6-2233 
Turime Šimtas namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, LaGrange Park 
ir kituose vakarininoee priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllllllllllllllliilliiiiiiiiimilllllllllllllllll

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3000 W. OSrd STREET TEL 471-0321

REAL ESTATE

SUPER BARGAIN
Pažiūrėsite ir pirksite šį gražų 5% 
kamb. mūr., tik 8 metų senumo. 
3 dvigubi miegamieji. Smagi vir
tuvė — dinette su “built-in” or
kaite ir virimui krosnis. Iškelti 
vamzdžiai. Geroj vietoj šv. Nicho
las platrap. Daug sutaupysite, kaina 
tik $23,900. Kreipkitės į Miracle 
Man. Skambinkite dabar.

MICHAELS 
Tel. 254-8500

BERVVYN. 3 kamb. mūr. bungalotv. 
Apyl. 35 ir Lombard. Naujas ga
zo šildymas. Dideli miegamieji. 2 
maš. garažas. 220 V laidai, šva
rus namas. $23,900. SVOBODA, 
2134 S. 61st Ct. BI 2-2162, jei ne- 
,atsako ska'inbinkit LA 1-7038.

Medinis — 5 ir 4 kamb. moderniš
ki batai. 2 auto garažas. 45 ir Talman. 
1 butą tuoj galima užimti. Geras 
pirkinys.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Publio
2737 W. 43rd St. — CL 4-2390

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

RUDENIOP BE NAMŲ!

4 butų mūras. Gazu šildymas. Mū
ro garažaa. Pelningas $52,000.

Prie Ford City — 9 metų, 5 % 
kamb. gražus mūras. Apie 40 p. lo
tas, šalia garažas. $22,700.

štai 4 butų puikus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. ir 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. 3 auto 
mūro garažas. $40,900.

Jauki taverna, 2 namai, geros pa
jamos Brighton pke. Apie $12,000.00 
jmiokStl.

Mūr. bungalow Marąuette pke.
Naujas gazu šildymas. Garažas. 
$18.200.

Pajamų mūras ant kumpo. 2 bu
tai. 6 ir 3 ko.mb. 2 auto garažas. 
Naujas šildymas. Negilus beismentas. 
Arti ofiso $21,000.

2 butų gražus mūrinis. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Arti mūsų 
$27,900.

Uotas SO p. Marą. Parke, $11,000.

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

72 lr Talman. Mūr. rezidencija — 
8 kamb. pirmam aukšte ir 2 kamb. 
antrame. Geram stovy namas. $28,000.

Prie Nabisco mūr. 5 kamb. bun- 
ga.low. 18 metų senumo. $21,200.

Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir raš
tine. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas lr taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $85,000.

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

2 po 0 kanib. didelis mūr. namas 
prie 66 ir Califomia. Gazo karšto 
vand. nauja šiluma. 2 auto mūr. ga
ražas. $31,900.

aukšto švarus med. prie 65 ir 
Westera. 5 ir 4 kamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $] 6,900.

kamb. naujas mūr. bungalovv 
prio 67 ir Kedzie. llį vonios, virimo
pečiai. $25,000.

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

5 kamb., 20 metu mūr. rezidencija 
prie 72 lr Albany. 2 maš. garažas. 
$19,500.

Ui aukšto, 10 metų mūr.: 5 kamb, 
(8 mieg.) lr 4 kamb. Prie 69 ir Ca- 
liDornia. Gazo karšto vandens atski
ri šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

11 butų, 10 metų. S-ju aukštų mfl.r 
namas prie 71 ir Callfornla. $152,000.

SI p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplewood $.10,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Skelbkitės “Drauge”.

HELP VVANTED — MOTERYS

COOK
Experienced all around. Mušt have
k.nowledge of broiler Full time. 
Good salary.
TEL. 756-0319 — MRS. SEAY

Order Dept. CLERK
Exper’d sharp gal for all around 
diversified work in our Order Dept. 
Processing orders, credit, etc. Ex- 
cellent opport’y for advancement 
to supervisory position. 5 day wk„ 
good starting salary, plūs a full 
range otf company benefits.

For interview phone: 
VIRGINIA KAY — 384-1200

RECEPTIONIST 
For Co-Ed Airline Training Center
Mušt have nice personality to meet 
the public. Will train for switch- 
board. Some typing necessary.

All Benefits. Salary to $490
MR QUINN TEL. ST 2-5947

SECRETARY
SKOKIE, ILLINOIS

Reaponsible & Challenging Position 
In Sales Department. 

Salary Commensurate With Ability 
Varied Duties

For Interview Call
MR. LARSON — 675-7850

I C P INC.
An eąual opportunity employer

COOK
Food produetion position available 
in institutional setting with food Serv
ice contract company. Excellent 
starting salary, benefit program,. op
portunity for promotion arui advance
ment. Desire a mature person with 
previous hospital food Service ex- 
perience.

To arrange appointment. contact 
MR FRENCH, 426 VVisconsin 
Mon. th^u Fri., 9 a.m. — 5 p.m.

D fi M E S I O !

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Mannfactnrers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams rėmai — metalu 
aplieti rėmai.

2400 S. Oakley Avė., Chicago 
Tel. Virginia 7-7258-59

CONTRACTORS

I REZIDENCINIAI, 

V9BKOMERCINIAI,

M | MEDICINOS IR 

y | KITOKĮ pastatai!

J 2457 VVest 69th Street J TeL HE 4-7482

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildyme 
pečius lr air-oomdltlonlng — * 
naujus ir senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
komai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI' 
4444 S. VVestern, Ohicago », III.

Telefonas VI 7-8447

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
VVTTH COVERS AND HANDLES 

30 and 60 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

Platinkite “Draugą”.

HELP VVANTED — VYRAI

MONOTYPE KEYBOAKD OPER.
Union shop. Many benefits. Day si- 
tuation now might turn into nights.
Want man willing to work on tapė 
punehing unit. Steady. Over-scale
Ask for Don or K<*n 663-1213

MEN W A N T E D
METAL

FABRICATING
No Experience Necessary.

Fringe Benefits

DIVISION LEAD COMPANY
7742 VVest 61st Place

Summit, Illinois 60651
TEL. — RE 5-8600

MATERIAL
HANDLERS
$3.25 per hr. start

Liąuid Carbonic Corporation, a 
leading manufacturer of compress- 
ed gasses has inunediate openings 
for Material Handlers^ High school 
graduates reąuired.

Qualified calndidates will receive 
complete fringe benefit package. 
For immediate interview call:

MR. PAVELKA — 352-4690
LIQUID CARBONIC CORP.

26th & BEACH STREET 
LA GRANGE PARK. ILL 

An sąiui) opportunity employer

VVAREHOUSE MAN
Experienced Preferred 

To work in modern plant. Good 
pay and benefits.

7550 Oak Park Avė., Niles, III 
TEL. — 647-0044

MACHINISTS
Capable of making own setups. 

Good tvorking conditions. Benefits 
and fast growing company.

VVBRE MACHINERY, INC.
4630 W. 54th St., Chicago Iii.

GENERAL MAINTENANCE
MAN

Experienced. Day shift. $3.59 per 
hr. Full hospitalization and other 
benefits. Plenty of overtime.

MR. NELSON — WA 8-9744
BUS MECHANIC AND 

BUS CLEAN Eli
to work nights 

SEE MR. MAYBILDE
LA GRANGE TRANSIT CO.

710 E. Slst St., Ija Grange Park
352-2720 OR 352-2721________

MACHINISTS
JOURNEYMEN

To set-up and operate a 4 H-72 
DeVlieg jig mili and-or Giddings and 
Lewis horizontai boring mills.. Also 
Engine lathes, turret lathes, Bullard 
Dyna-Trol, Man-Av-Trol and mil- 
ling machine. Able to work to close 
tolerances. Top wages for top ma- 
chinists. We offer hospitalization, 
life insurance paid holidays, paid 
vacations and profit-sharing. Jon 
openings on day shitt and night shitt 
with overtime hours. Apply in person 
or phone 678-8510 for further In
formation.

MASTER MACHINE AND 
TOOL CO.

9900 Franklin Avenue
FRANKLIN PARK, ILLINOIS

SHIPPING 
DEPARTMENT 
Needs Young Men

To Crate Signs
APPLY

ACME - WILLEY CORP.
2480 GreenJeaf Avenue
Eik Grove Village, Iii.

TEL — 437-1950 
An Eąual opportunity employer

AUTO BODY MAN
Guaranteed hrly. base, rate of $5 
per hr. or commission, 50-50. Paid 
vac.; hol.; Oppty. to earn up to 
$500 per week.

Call Sam — 251-7859.
LABORERS — New Galvanizing 

Plant
7 a. m. to 3:30 p. m;

All benefits and profit sharing 
JOSLYN MFG. & SUPPLY CO.

10909 Franklin Avė. Franklin Pk. 
Tel. 625-0354

Plastic Molders
Experienced both injection and 

Compression.
Top hourly rates plūs produetion 

bonus. 10% extra for night work. 
Liberal employe benefits.

Auto Point Co.
1801 Foster Avė.

An Eąual opportunity employer



Smagu saulėtoje Floridoje. Lietuviai vasarotojai Milafmi Beach. Iš k.: 
J. Jazbutienė, St. Lidys, Jankauskienė, Ličkus, S. Garlienė, O. Kas- 
manienė, J. Bardatuskas. S. Jazbutis, J. Garla, E. Jankauskas, J, P. 
Ližaičiai ir kt. Nuotr. V. Bacevičiaus

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO
(Atkelta iš 2 psl.)

Šiuos kandidatus pakelti į vy
resniuosius moksleivius: D. Au- 
gaitytę, I. Baužaitę, A. Bracių, 
B. Braciutę, R. Kažemėkaitytę, 
R. Kuliavą, V. Kružikaitę, A. Ma
lišauską, O. Milišauskaitę ir V. 
Petroliūną. J. Vizgirdaitė, Lip
niūno kuopos kandidatė, kartu 
su Vysk. Brazio kuopos kandida
tais davė įžodį.

Kuopos dvasios vadas kun. Ra
manauskas prisaikdino būsimus 
naujus ateitininkus. Kun. dr. 
Juška naujiems ateitininkams pri 
segė ženklelius, o kuopos globė
jas Stasys Milašius savo globoti
nius papuošė juostelėmis. Tuo
met nauji nariai sukalbėjo at-kų 
Credo, o po to su visais sugiedo
jo at-kų himną.
Visi garbės prezidiume sveiki

no naują at-kų moksleivių kuo
pą, linkėdami jai sėkmės toliau 
tęsti gražiai pradėtą veiklą. Bu
vo gauta sveikinimų ir raštu iš 
dr. Justino Pikūno. At-kų fede
racijos vado, iš Lemonto Dovy
daičio kuopos ir iš Bronės Pliū- 
raitės, kuopos pirmininkės, kuri 
tuo laiku buvo išvykus Vokieti
jon.

Visus klausytojus labai sudo
mino inž. P. Naručio paskaita - 
“Ką reiškia šiandien būti moks
leiviu, ateitininku”. Ypatingai 
vieni jo paskaitoje pabrėžti žo
džiai gal daugeliui ilgam laikui 
išliks mintyse, kad tautybės kal
ba yra Dievo kalba, reiškia, kad 
kiekvienas iš mūsų gimė lietu
viu ir galim nuoširdžiai su Die
vu pasikalbėti lietuviškai.

Pasibaigus paskaitai, Stasys 
Milašius visų vardu padėkojo P. 
Naručiui, garbės prezidiumo svei
kintojams ir bendrai visiems sve
čiams bei šventės dalyviams, o 
taip pat ir tiems, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėjo prie 
šventės parengimo. Sugiedojus 
Lietuvos himną, apie 3 vai. p.p. 
Vysk. Brazio M.A. kuopos pirmo
ji šventė pasibaigė. Palengva, 
lietui lynojant, nors pavargę, bet 
patenkinti pasisekusia švente, 
Vysk. Brazio kuopos nariai, jų 
svečiai ir visi atvykusieji skirs
tėsi namo su viltimi, kad kitos 
šventės bus ne blogesnės, išsky
rus, kad užsakys geresnį orą.

Bernadeta Braciutė 
kuopos korespondentė

Abejotinos meilės 
vedybos

(Atkelta iš 3 pusi.)

kratų ir socialistų sutelktinė vy 
riausybė per nepilnus trejus me 
tus daug nuveikė įvairiose sri
tyse, ypač ūkiniame bare. Bet 
šiuo klausimu ir įvyko pats di
džiausias susikirtimas, kai ab: 
partijos nesutarė dėl markės 
vertės pakėlimo.

Abi didžiosios partijos abejin
gai žiūri į FDP, tačiau kalbina 
silpnutėlę FDP talkininkauti vy
riausybei sudaryti.

Vokietijoje gana ilgai užsitę
sia po rinkimų naujos vyriau
sybės sudarymas. 1965 m. vy
riausybė buvo sudaryta po 5 
savaičių, 1957, 1861 metais tik 
6 savaitėms praslinkus, o 1953 
metais dėl paskutinio ministe
rio susitarta tik po 3 mėnesių.

Naujoji vyriausybė, kas ją 
besudarytų, gali padaryti nau
jus šuolius ūkio ir socialinėje 
politikoje ,bet užsienio politiko
je nenumatomas žymesnis pa
kitimas, nors vokiečiai Europos
klausimais jau garsiau prabyla

RAŠAU ,NES NEGALIU UŽ
MIGTI...

GAUDEAMUS, Studentų A- 
teitininkų centro Valdybos leidi
nio, ketvirtoje numerio 18 p. bu
vo atspausdintas šis rašinys, ver
tas platesnio ateitininkų, dėmesio

‘Rašau, nes negaliu užmigti. 
Prisipažinsiu, einant miegoti, tu
riu įprotį ką nors paskaityti. Ir 
šį vakarą paėmiau “Gaudea
mus”, tokį gerą, nekaltą, ramų 
laikraštėlį. O pasirodo, kad ne 
tik negaliu užmigti, bet imu 
plunksną ir rašau.

“Gaudeamus” įdomus — kas 
kart gerėja. Sveikinu. Bet turiu šį 
tą nuo širdies numesti: tai dėl 
paskutinio puslapio ir dėl Jurgio 
Juodėno pasisakymo parašyto:

“Pox Vopuli” skyriuje.
Paskutiniam puslapy parašy

ta: “Ateitininkams stinga viešos 
kovos objektų, kaip seniau”. Gal 
seniau ir stigo, kai save pasivadi
nusiems “intelektualais” “a-re- 
ligija” dar nebuvo tapusi moks
lingumo ar išprusimo žyme. Bet 
neseniai man teko pajusti uni
versitete maždaug tokią pažiū
rą: “O, tai nieko, kad jis religin
gas, jis dar naivus”. Tegul ši gal
vosena jo religingumo ir neken
kia, bet kas nori būti vadinamas 
naiviu? Ir jei visi iškalbieji ir 
gerbtinieji taip galvoja, o tie, ku
rie kitos nuomonės, tyli, tai nėra 
tvarkoj, lr jei ši tikėjimo- nai
vumo mada nėra “viešos kovos 
objektas”, tai ateitininkai neži
no savo tikslo ir paskirties.

Dėl J. Juodėno pasisakymo 
“Pox Vopuli” skyriuje. Kovos tik
slas nėra visus atversti, bet atsta
tyti pagarbą religijai. Kokiu bū
du? Ar organizuoti demonstraci
jas prieš “a-religiją”? Nors tai 
būtų madinga, ir gerai suorgani
zavus, gal patrauktų pramušt
galvių masę, manau, kad mes sto 
vime aukščiau tokios metodikos. 
Siūlau apeliuoti į ką nors giles
nio — į kiekvieno galvojančio 
žmogaus savigarbos jausmą.

Čia išdėstysiu “kovos” metodi
ką:

1. Buk tuo, kas esi. Jei iš pri 
gimties esi “svvinger”, tokiu ir pa 
silik. Tarp kitko, tokie ir būna ge 
riausi ateitininkai. Tavo ilgi 
plaukai ir sandalai gali tau padė
ti “Viską atnaujinti Kristuje”.
O jeigu esi akiniuotas mokslinin
kas, tavo akiniai ir Deans List 
atžymėjimai irgi pravers. Todėl 
būk savo kolegų mylimas ir ger
biamas.

2. Būk geras katalikas ne tam, 
kad ką nors atverstum, bet sau 
pačiam. Jeigu abejoi, stenkis iš
siaiškinti, pasinerdamas į tos in- 
institucinės religijos gelmės, kad 
tau pačiam paaiškėtų, ar tas for
malizmas reikalingas, ar ne. Pa
našiai , kaip sutikus žmogų, jei 
neaišku, ar jis tau patinka, ar 
ne — su juo šnekiesi, bendrauji 
ir išaiškėja.

3. Būk sėkmingas savo užsimo
jimuose. Ne tam, kad kiti tave 
gerbtų, bet kad tau pačiam nebū
tų gėda prisipažinti, kad “aš esu 
biologijos studentas” arba “aš 
studijuoju matematiką”. Tik 
tuomet, kai save gerbsi, gerbs ta
ve ir kiti.

4. Kai esi visuomenėj reiklšmin 
gas, tada mandagiai netylėk, kai 
pasitaiko religiškumo -naivu
mo momentas, bet paremk “nai
vųjį”.

Aš tikiu, kad mūsų trūkumas 
yra ne kovos objektas, bet neno
ras kovoti, nes tai yra sunku ir 
nemadoj.

. Na, bet užtenka filosofuoti. 
Einam prie darbo.

Aldona Zailskaitė

MOSU KOLONIJOSE
Worcester, Mass.

naujas aušros vartų
PARAPIJOS KLEBONAS

Vietoje mirusio a a. kun My
kolo Tamulevičiaus nuo spalio 1 
dienos nauju klebonu paskirtai 
kun. Alfonsas Volungis, pas- 
taruoiu metu buvęs kitataučių 
Šv. Tomo Beketo parapijos So. 
Barre, Mass., klebonu. Savo kil
me yra vvorcesterietis, ilgą lai
ką buvęs Šv. Kazimiero parapi
jos vikaru, keletą metų Atholy 
Šv. Pranciškaus parapijos vi
karu, Aušros Vart parapijos 
vikaru, o dabar paskirtas tos 
pačios parapijos klebonu.

VAKARIENE - KONCERTAS 
NERINGOS NAUDAI

Rugsėjo 27 d. Maironio par
ke Nek. Prad. Švč. Mergelės 
Marijos kongregacijos rėmėjų 
Aušros Vartų skyrius surengė 
vakarienę - koncertą naujai kon 
gregacijos nupirktos vasaros 
mergaičių stovyklos Neringos 
įrengimo naudai.

ATEITININKŲ RAMOVĖ
Chicagos at-kų Ramovė yra 

Jaunimo centre 201 kamb. Dabar 
kiekvieną sekmadienį ten 9:30 v. 
iki 1 vai. p.p. budi du jaunosios 
kartos .veiklūs at-kai sendraugiai 
Vida ir Augstinas Tijūnėliai. 
Kviečiame visus sendraugius ir 
ateitininkišką jaunimą sustoti ten 
pasikalbėti rūpimais klausimais, 
padiskutuoti, išgerti kavos puo
duką ir suvalgyti kokį pyragėlį. 
Taip pat dabar ten galima įsigy
ti pakvietimus ir padaryti rezer
vacijas į rudens balių, kuris bus 
spalio 11 d. Argo Memorial Hall- 
6050 So. Harlem Avė.

Be to, geroji Vida mielai sutin
ka pasaugoti ir jaunųjų šeimų

Spectatžai šventėms 
siuntiniai į

LIETUVĄ
Iš anksto apmokytas muitas ir 
persiuntimas. Gavėjas nieko 
nebemoka.
40 sv. kvietinių miltų $30.70
40 sv. cukraus 32.00
40 sv. ryžių 35.00
20 sv. taukų 32.50
10 sv. lašinukų 26.00
SPECIAL — 1 38.50
10 sv. taukų, 10 sv. kvietinių 
miltų, 10 sv. ryžių, 10 sv. 
c u k r a u s
DOVANŲ KREPŠYS 45.00
1(4 sv. degintos kavos, iy4 
sv. olandiško kakao, 1(4 sv. 
pieno miltelių, 2(4 sv. rūky
tų lašinukų, 1 (4 sv, rūkyto 
kumpio, 1(4 sv. šveicariško 
sūrio, 1(4 sv. sviesto, 2(4 sv. 
ryžių, 2(4 cukraus, 1(4 sv. 
medaus, i (4 marmalado, 1(4 
sv. maišytų vaisių, 1(4 ma
karonų, (4 sv. pipirų, 10 mai
šelių pudingo miltelių.
10 SKARELIŲ 46.80
5 vilnonės skarelės su dide
lėm ar mažom gėlėm arba 
turkiškais raštais, visų spalvų 
ir 5 nylono skarelės vienos 
spalvos arba su raštais, visų 
spalvų.
ITALIŠKI NYLON 
LIETPALČIAI
Vyriški ar moteriški — visų 
dydžių nuo mažų iki didelių 
— spalvos tamsiai mėlyna, 
tamsiai žalia, tamsiai ruda.
2 LIETPALČIAI $39.30
BATAI — SPECIALIAI $46.00 
2 poros geriausios rūšies odi
niai batai, vyriški ar mote
riški, stiprūs ir patvarūs, ge
ros išdirbystės juodi ar4 rudi. 
MOTERIŠKI ŽIEMINIAI 
BOTAI $31.00
Modemiški įmaunami arba 
suvarstomi, geriausios rūšies 
“boxcalf” odos, su avies kai
lio pamušalu, labai stiprūs, 
šilti ir patvarūs, juodi ar rudi. 
VYRIŠKI ŽIEMINIAI 
BOTAI $33.50
Suvarstomi, geriausios rūšies 
“boxcalf” odos, avies kailio 
pamušalu, labai stiprūs, šilti 
ir patvarūs, juodi ar rudi. 
MOTERIŠKAS
NYLON IMITACIJOS 
KAILINIS PALTAS $99.00
Dovana visam gyvenimui __
šiltas liuksusinis paltas __
tamsiai rudas ar pilkas.

Užsakykite dabar. 
Užsakykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street 

New York, N.Y. 10010
Reikalaukite mūsij nemoka
mo katalogo su dar daugiau 
dovanų. Taip pat teiraukitės 
apie naują patvarkymą, 
siuntinių p-ersiun.ti.mli.

Vakarienę pradėjo ir atvyku
sius pasveikino rengėjų vardi: 
Savickienė. Vakarienės progra
mą kultūringai ir turiningai pra 
vedė Maironio parko pirminin
kas K. Adomavičius. Maldą at
kalbėjo prel. Pr. Juras.

Dalyviai pasisotinę turėjo pro 
gos išgirsti M. Petrauskienės 
solo padainuotu dainų. Jai a- 
kompanavo E. Minukienė.

Po programos padėkos žodį 
tarė kongregacijos motinėlė M. 
Aloyza. Dalyvių pagal Worces- 
terio koloniją galėjo ir daugiau 
atvykti.

“ŽIBUOKLIŲ” KONCERTAS

Sol. Liudo Stuko vad. “Ži
buoklių” sekstetas koncertuos 
skautų ruošiamam baliuje spa
lio 11 dieną, Worcester, Mass.

MIRK MOKYKLOS VEDĖJOS 
MAMYTE

Rugsėjo 26 d. New Philadel- 
phijoje mirė Šv. Kazimiero pa
rapijos mokyklos vedėjos sese
lės M. Charlene mamytė Mari-

mažuosius, kad abu tėvai kartu 
galėtų dalyvauti pamaldose. Pe
reitą sekmadienį Vidos globoje 
sutikau ten Motekaičių ir Rač
kauskų judrųjį' “Atžalyną”. Ki
tą sekmadienį malonu buvo ma
tyti Ramovėj besilankant dr. A— 
runą ir Aušrelę Liulevičius su sa
vo mažaisiais. Ten pat visada 

galima rasti ir visą at-kų sendr. 
skyriaus valdybą posėdžiaujant 

ir besvarstant ateities veiklos pla
nus. Tat, mielas at-ke, užsuk ir 
tu pabendrauti, ateitininkiškos 
spaudos pavartyti ar seniai be
matytiems prieteliams ranką pas
pausti. A. E-nė

—your best reason 
for saving

I
GERIAUSIA TURfijTI vienerių metų pa
jamas taupymo sąskaitoje, kad galėtum 
^kiekvienu atsitikimu apsaugoti savo šeimą, 
tvirtina piniginių reikalų žinovai. Atidary
kite pas mus savo taupymo sąskaitą ir dar 
šią savaitį pridėkite prie jos savo santaupas.

Wsp»jsOrotefted»tow>e^

i/MONFEOEfJAL SAV/NGS
99U(h Muistei 1 Chieeso 1 f tone 523-2300 Albett J. Aukers, President ASSkiS 0V2K f32,000,QM

Pranešame, kad 1969 m. spalio 2 dieną po ilgos ir 
labai sunkios ligos atsiskyrė su šiuo pasauliu 

A. -j- A.
Gail. sesuo Alexandra Steponavich

LIUBERSKAITĖ

Gyveno 6920 S. Artesian Avė., Chicago, III.
Gimė Rygoje Amerikoje išgyveno 20 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime draugai ir pažįs

tami.
Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioj, 

2424 W. 69th St. Laidotuvės įvyks šeštad., spalio 
4 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. 
Marijos parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiami visi: draugai ir pažįsta
mi dalyvauti šiose laidotuvėse.

Laid. direkt St. C. Lack ir Sūnūs, RE 7-1213.

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

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

AREA CODE 812 247-2425
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IŠSIRINKITE DABAR — MOKĖKITE VĖLIAU I

! PETER TROOST 
1 MONUMENT 

COMPANY
| 6440 S. Pulaski Road,
| Chicago, III. 60629
| ČESLOVAS VITKAUSKAS
s District Manager
| Tet: 585-0242 ; 585-0243
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MISIJŲ STUDIJOS

Krikščionių Vienybės įSelkre- 
toriato iniciatyva Milano katali
kų universitete prasidėjo kata
likų Misijų studijų savaitė visų 
krikščionių bažnyčių misijonierių 
laikysenai ir Kristaus molkslo 
skelbimo metodams suderinti. 
Kalbėdamas tema: “Misijos ir 
ekumeninis sąjūdis” prof. kun. 
Humer pareiškė, kad didžiausio
ji kliūtis evangelijos skelbime 
yra krikščionių Bažnyčių susi
skirstymas. Pagal Vatikano II- 
jo Susirinkimo nuostatus ir de
kreto “Ad Gentes” dvasią, sie
kiama artimai bendradarbiauti 
su protestantų misijonieriais at
silikusių tautų dvasios ugdyme, 
žmogaus teisių gynime ir visuo
tinės pažangos kėlime.

ja Vasiliauskienė. Seselė vedėja 
išvyko į laidotuves visai savai
tei. Worcesterio lietuvių visuo
menė seselei M. Charlene reiš
kia. giliausią užuojautą jos skau 
smo valandoje. Pr.

AUKOS LIETUVIO 

FONDUI
Prof. dr. a. a. Juozo Motiejūno at

minimui bei įamžinimui Lietuvių Fon
dui aukojo: A. L. Veterin. Gyd. D- 
ja Tremtyje $35.00; po $20.00: dr. 
K. G. Balukas, dr. Gedas ir Aldona 
Griniai, dr. V. Bagdonas, dr. Antanas 
ir Halina Milakniai, dr, Adolfas ir dr. 
Elena Miliai, kun. Petras Ąt Arijana 
Dagiai, Plačių šeima, dr. K. G.. Am- 
brozaitis, dr. Sylvia Barnett, dr. Jo
nas A. Valiūnas; $10.00: dr. Karolis 
ir Marija Avižieniai ir dr. Petro Ra
gučio bendradarbiai. LF adresas: 
6643 S. Maplewood Avė., Chicago, 
(11. 60629, telef. 778-2858. (pr.)

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Mielą
ROZALIJĄ PETRįONIENę, 

broliui KAZIMIERUI Lietuvoje mirus, giliai užjaučia
me ir kartu liūdime.

Bendradarbės:
E. Jociūtė, M. Verbickienė 
P. Rentelienė, A. šimėnienė 
P. Jakutiene, V. Venckienė

A. A.

VINCENTAS JURKEVIČIUS
Gyveno 7013 S. Tnlmnn Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė Spalio 3 <1., 10(10, 2:45 vai. ryto, sulaukęs 68 m. amžiaus.
Gimė Lletlvoje. . .
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marija (Kunsasitytė), 4 

dukterys: Martini, žentas Jonas, Scma. Gerda, žentas Juozas Stro
pus, Ann, žentus Otto Beitner, ir Brigita, 2 sūnūs Jonas, marti 
Helen ir Lietuvoje sūnus Stasys, marti Marija, 8 anūkai ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marųuette koplyč., 2533 W. "lst St. 
laidotuvės Jvyks pirmad., spalio (i d. iš koplyčios 0:15 vai. 

ryto Ims atlydėtas į Sve. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčių, kurioje jvyks gedulingos pamaldas už velionies sielų.
Po pamaldų bus nulydėtas į kapines.

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

Nuliūdę: ŽMONA, DUKTERYS, SCNfiS, MARČIOS, ŽENTAI 
IR ANŪKAI.

Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345.

Mielai
VERONIKAI JANUŠAITIENEI 

IR ŠEIMAI,
jos mylimai mamytei Lietuvoje mirus, reiškia
me nuoširdžią užuojautą.

Veronika ir Bronius Mačiulaičiai.

Lietuvių krikščioniškosios demokrati
jos kūrėjui, nepriklausomybės akto signata
rui, buv. Lietuvos Valstybės prezidentui, 
tautos kankiniui

ALEKSANORUrSTULGINSKIU!
MIRUS,

dukrai DR. ALDONAI JUOZEVIČIE- 
NEI ir jos šeimai nuoširdžiausią užuojautą 
reiškia r kartu liūdi

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
’ SĄJUNGOS CENTRO KOMITETAS

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų modemiškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ 'STAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO-
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir Šeštad. 
nūn 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki *:30 vai. po pietų.



6 DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. spalio mėn. 4 d.

X Prof. dr. Tomas Remeikis 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
metu Darbo dienoc savaitgalį 
moderuos simpoziumo dalį “Svar 
besnių mokslo šalkų stovis Lie
tuvoje.” Siame simpoziume pa
sižadėjo dalyvauti įvairių mo
kslo šakų specialistai: D. Šatas
— griežtųjų mokslų, dr. Šaulys
— medicinos, dr. Pr. Zundė — 
ekonomijos, V. Trumpa — isto
rijos, G. Procutia — pedagogi
kos, dr. Ostrauskas — literatū
ros, dr. L. Dambriūnas — kal
botyros.

x Dresdeno didžiųjų bombar
davimų, kurie įvyko prieš 25 
metus Saksonijoje, Vokietijoje, 
1945 m. vasario 13 — 14 d., 
daugelis ten gyvenančių lie
tuvių matė ir pergyveno. Asme 
niški atsiminimai ir įspūdžiai to 
laiko istorinių įvykių ir liudinin 
kų turi būti smulkiai užrašyti 
ir prisiųsti adresu: A. Gintne
ris 3221 W. 61 st., Chicago, 
UI., 60629. Surinktoji medžiaga 
bus panaudota atskiram leidi
niui.

X Urbanos lietuviai studen
tai prašo padėti surengti gruo
džio pradžioje tautinių šokių pa
sirodymą ir meno parodėlę į- 
vairių tautybių studentų pasi
rodymų metu. LB Chicagos apy 
gardos valdyba nutarė jų pra
šymą patenkinti. Susipažinimui 
vietoje dėl tvarkos ir ekspona
tų išdėstymo, pasižadėjo vykti 
pirm. A. Julškevičius ir taut. šo
kių mokyt. Ir. Smieliauekienė,

X Dr. Julius Simaitis, mūsų 
dienraščio skaitytojas ir ben
dradarbis Forest Hills Gardens,
N. Y., džiaugdamasis “Draugo” 
pažanga ir kasdienine informa
cija, prisiuntė 10 dol. auką spau 
daj paremti. Nuoširdžiai dėko
jame. )

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS du-odamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
VVest Cermak Road. Telefonas 
VT 7-7747 (sk.)

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

X RAŠOMOS MAŠINĖLĖS, 
visokioms progoms nuo mažiau
sios iki 92 ž., liet.-angl. 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 
tel. 476-7399. (sk.j

x Matulaičio Namuose, Putnam, 
Conn. senelių slaugymui reikalinga 
registr. gailestingoji sesuo (R N.) 
Galėtų gauti patogų kamb. ir mais
tą vietoj. Kreiptis asmeniškai ar 
telefonu: Sesuo M. Bernadeta — 
928-7977. (sk.)

X Literatūros ir dainos šven
tė įvyksta spalio 11 d., šešta
dienį, 7 v. v. Jaunimo centre. 
Bus įteiktos premijos Myk. Vait
kui ir Danutei Brazytei, solo 
dainuos sol. Valentina Kojelie
nė. Bilietai gaunami pas platin
tojus ir Marginiuose, 2511 W. 
69 st. (pr.)

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris reprezentuoja Glore 
Forgan, Wm. R. Staats, Ine. Tel. 
FI 6-1284. Albinas turi daug 
metų asmeniško patyrimo su 
akcijomis ir jums sąžiningai pa
tars investavime vertybėse.

(sk.)

X Chicagos Meškeriotojų 
Medžiotojų klubas kviečia visus 
į pikniką spalio 5 dieną, tuoj 
po piet, Bruzgūlienės sode prie 
Tautinių kapinių. Gros Ramonio 
orkestras, bus valgių, gėrimų ir 
daug paįvairinimų. _ (pr.).

X Mirusių žurnalistų nuo
traukų ieško Liet. žurn. s-gos 
Chicagos skyrius. Reikalingos 
šių asmenų nuotraukos: J. Ber 
tūlio, J. čigo, J. Antanaičio, 
Alf. Kaulėno, J. Charžausko, dr. 
J. Paplėno, J. Strolios, Era. Pet 
rausfcaitės, Alb. Valentino, L. 
Mockevičiaus ir Al. Žalpio. Pa
sinaudojus bus grąžintos savi
ninkams. Giminės ar kiti, tokių 
nuotraukų turį, prašomi iki 
lapkr. 1 d. atsiųsti adresu: A. 
Gintneris, 3221 W. 61st Str. 
Chicago, IU. 60629.

X A.L.R.K. Moterų sąjungos 

20 kuopos Brighton Parite susi
rinkimas įvyksta spalio 5 d., 
sekmadienį, 1:30 vai. Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje. Narės ir vieš
nios kviečiamos dalyvauti.

X Mikas Vitkus, Detroit, 
Mich., nuoširdus lietuviškų rei
kalų rėmėjas ir lietuvių visuo
menės veikėjas, siųsdamas pre
numeratos mokestį parėmė 
Draugą 5 dol. auka. Dėkojame.

X Gerą darbą atlieka lietu
viškos spaudos rėmėjai. “Drau
gui” atiko jo: 3 dol. — Pr. Šli
teris; po 2 dol. — M. Dausa, 
Br. Burfbta, F. Milius, A. Bart- 
ninkaitis: 1,50 dol. — V. Viltra- 
fcis. Visiems aukotojams nuošir 
džiai dėkojame.

X Povilas Dirkis, mūsų vi
suomenės veikėjas, netrukus 
ruošiasi švęsti savo 80 metų 
amžiaus sukaktį.

X Liet. suvalkiečių dr-jos

susirinkime, kurį pravedė vice
pirm. J. Sadauskienė, pagerbti 
mirusieji nariai: dr. St. Naike- 
lis, K. Tarvydienė, S. Puniškie- 
nė ir J. Pranskevičius. Drau
gija metų bėgyje suruošė 41 ge
gužines ir gavo 400 dol. pelno. 
Rudeninis pobūvis įvyks iapkr. 
15, Hollywood salėje.

X Derliaus šventė šiemet į- 
vyksta lapkričio 1—2 d. Navy' 
Pier patalpose. LB apygardos 
valdyba nutarė joje dalyvauti 
su paroda, virtuve ir rankdar
biais. Tuo rūpinasi mok. Irena 
Smieliauskienė, Bronius Mace
vičius ir Antanas Būga, kurie 
spalio 12 d. posėdžiui turi pri
statyti savo projektus. Visuo
menė kviečiama padėti. k

X Juozas Kudirka, mūsų 
dienraščio skaitytojas Baltimo- 
,rėje, MD, siųsdamas prenume
ratos mokestį, pridėjo 5 dol. au
ką, už anksčiau gautas korteles j 
ir kalendorius. Nuoširdžiai dėko1 
jame.

X Gerų lietuviškų knygų ir
šiuo metu išleidžiama Chicago
je, Bostone, Clevelande, New 
Yorke, Kanadoje, Anglijoje, 
Australijoje Sr kitur. Šių ir ki
tų leidinių galima gauti pirkti 
“Drauge”. ‘Sekite mūsų praneši
mus. Pareikalavusiems katalo
gus siunčiame dovanai.

X Chicagos Anglijos Lietuvių 
Klubo tradicinė metinė vakarie
nė šiais metais ir vėl įvyks Ba
lio Pakšto salėje, būtent spalio 
mėn. 11 d., 7:30 v., šeštadienio 
vakare. Bilietai dar gaunami 
pas J. Jokubką 4039 S. Maple- 
wood, Brighton parke arba pas 
bet kurį Valdybos narį. Pataria
me iš anksto užsisakyti stalus 
skambinant dienos metu B. Se
bastijonui 436-4540 arba vaka
re po 6 vai. J. Šidlauskui telf. 
776-5927. (,pr.)

X Arūnas Vasys, dirbąs Į 
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 Reikalingas 4 kamb. (su 
apšildymu) butas Brighton 
Parke, nuo spalio 15 d. arba 
lapkr. 1 d. Sikambinti 847-5638 
po 4 v. v. (sk.)

X Jei nori pamatyti daug 
TV, radijų patefonų, hi fi ste
reo, magnetofonų, tai eik pas 
Gradinską, 2512 W. 47 St., FR
6-1998- (ak.). l

vių moterų klubų federacijos 
pirmininkė Vincė Jonuškaitė - 
Leskaitienė savo kalboje plačiau 
paaiškino, kodėl ši knyga išleis
ta. LKMF yra narys tarptauti
nio sambūrio ir šis naujas leidi
nys padės svetimtaučiams ge
riau Lietuvą ir jos žmones pa
žinti.

— New Yorko ir New Jersey 
liet. dantų gydytojų dr-jos siu-

X J vaikų literatūros popie
tę, kuri įvyks š. m. spalių m. 
12 d., 3 vai. vak., Jaunimo cen
tre, bilietai gaunami “Margi
niuose” ir pas platintojus.

(pr.)
X Brighton Parko apylinkės 

Lietuvių Bendruomenės tradi
cinis Rudens Vakaras įvyksta 
šiandien B. Pakšto salėje. Pra
džia 7:30 vai. Visi kviečiami 
atsilankyti. (pr.)

X Jaunas lietuvis ieško kam
bario. Rašykite: Draugas, AD- 
8317, 4545 W. 63rd St., Chica
go, III. 60629. (sk.)

X Chicagos At-kų Sendr. ba
lius • :

Ten bus miela ir jauku 
Ateik ir Tu —
Pabūsime kartu 

Kada? — Spalių 11 d. 8 v. v.
Kur? _ Aigo Memorial Hali

— 6050 So. Harlem Avė. 
Dėl informacijos skambinti 

Audronėj — GR 6-8282. (pr.)

Vysk. P. Brazio moksleivių ateitininkų kuopa, susidedanti iš Waukegano-Kenoshos-Racine būrelių.

J A VALSTYBĖSE
— Bernardo Brazdžionio poe 

zijos rinktinės išleidimas, kiek 
ilgiau užtrukęs, pastaruoju me
tu vėl pajudėjo į priekį. Knygą 
iliustruoja ir meninę dalį prižiū
ri Kanadoje gyvenąs dailinin
kas Alfonsas Docius. Knygai 
leisti buvo sudarytas specialus 
komitetas: J. Andrius (pirm.), 
Ig. Medžiukas, Alg. Raulinaitis, 
kun. dr. P. Celiešius, Br. Raila, 
J. Švaistas - Balčiūnas, R. Ku
likauskienė, Alė Rūta, A. sod
rius, J. Tininis, dr. E. Tumie- 
nė. Tebetelkiamos ir garbės pre 
numena  tos (25 dol.). Visais rei
kalais rašyti: P. A. Raulinaitis, 
1501 Riverside Dr., Burbamk, 
Calif. 91506.
_ Pabaltiečių muzikos kon

certas rengiamas spalio 12 d. 
4 vai. p.p. Columbus Gallery of 
Fine Arts, 480 E. Broad Str., 
Columbus, Ohio. Bus išpildyti 
lietuvių, latvių ir estų kompo
zitorių muzikos kūriniai.

—r Lietuvių moterų klubų fe
deracijos centro valdyba išlei
do 198 pusi. knygą anglų kalba 
“The Lithuanian Women”, ku
rią iedagavo Ilgus metus ligos 
kankinama Birutė Novickienė.

sirinkime, kuris įvyko dr. St. 
Birutienės namuose, išrinkta 
nauja valdyba: dr. F. Ignaitie- 
nė, dr. B. Paprockienė ir dr. R. 
Saldaitienė. Be kitų darbų, 
draugija rūpinasi ir šalpos rei
kalais.

ARGENTINOJ
— Sol. Zuzanos Valatkaitės 

dainų koncertas ruošiamas Bue
nos Aires, spalio 20 d. Koncer
tui ruošta sudaryta speciali ko
misija.

— Julius Kakarieka, istori
jos ordinarinis profesorius Chi 
Įėję, buvo atvykęs paviešėti į 
Argentiną.

— Bronė ir Juozas šiušiai at
šventė savo bendro vedybinio 
gyvenimo sukaktį.

Frederikas Koreikis nupir-‘ir Strūnaičio (Švenčionių aps.)
ko vieno fabriko mašinas ir pra 
plėtė savo įmonę.

— “Lietuviai Argentinoje” 
leidinys baigiamas ruošti spau
dai. Šiam reikalui sudaryta 
speciali redakcinė komisija.

Pietų Amerikos lietuvių daryti. Tuo tarpu stumbrą bū- 
kangreso ateinančiais metais riais lanko apylinkės gyvento- 
organizavimks keliamas Argen- jai- Stumbras 12 m. amžiaus.
tinos lietuvių laikraštyje “Lai
ke”. Buvo kreiptasi į Brazili-

Ta proga New Yorko lietuvių • Į08 lietuvius su prašymu, kad 
žymesnieji veikėjai buvo susi-1 sunktų tokį kongresą su
rinkę ų redaktorė* namus. Lietu- niošti, nes Urugvajaus lietuviai,

kaip buvo numatyta, negalį to
kio kongreso priimti.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
— Dysnos lygumose aptikti 

ir ištirti didžiuliai keraminių 
molių sluoksniai, vietomis siekią 
8—14 m. storio. Jie yra labai 
riebūs, mažai turi klinčių ir to
dėl labai vertingi pramonei. 
Apskaičiuojama, kad ten esą 60 
—70 milijonų kubinių metrų ge
ro molio. Projektuojama statyti 
stambią keramikos pramonę į- 
monę, kuri gamintų gaminius 
visai Rusijai.

— Utenos rajone šiais metais 
nusausinta 662 hektarai žemės.

— Arklių skaičius okup. Lie 
tuvos žemės ūkyje yra labai;suose R. Vokietijoje, 
sumažėjęs. Keliamas klausimas
jų skaičių dar sumažinti, nes jų 
išlaikymas duodąs didelius nuos 
tolius, tuo tarpu kai kolchozinė 
karvė vidutiniškai kasmet duo
danti 170 rublių pelno.

— Užpalių kolchozo pirmi- Nuoširdžią padėką noriu pa-
ninku yra Rom. Lcbago. reikšti savo brangiems drau-

— “Žalgirio” komandos (Vii- gams bei prieteliams, kurie, re
niu je) irkluotojai keturviečių dydami man priediankumą, su- 
valčių lenktynėse Kijeve tapo i rengė malonias išleistuves ar 
visos Sovietų sąjungos čempio-' prisidėjo prie kelionės išlai-
nais, varžybose laimėdami I vie

'tą. Komandą sudarė: yrininkai
Z. Jukna, V. Briedis, L. Suba-

dų sumažinimo.
Ypač dėkoju Marijonų ben

dradarbiams, Ikurie, vadovaujant 
čius, Jagelavičius ir vairininikas apskrities pirmininkei A. Snars-
J. Stackevičius. Rimčiausi var
žovai buvę ukrainiečiai, kuriuos 
lietuviai aplenkę.

Diskusijų ratelis studentų ateit, s-gos stovykloje Lake Ariel, Pa.
Nuotrauka K. Cižiūno

— Naujosios Zelandijos ko
munistų delegacija, lankydama
si Sovietų sąjungoje, Ibuvo ir į 
Vilnių užsukusi.

— Baltijos jūroje, ypač prie 
Latvijos ir Lietuvos krantų, 
neseniai siautėjo didelė audra, 
12 balų stiprumo. Jūros bangos 
pasiekusios S metrų aukštį.

— Madų parodos pradėtos 
ruošti ir okup. Lietuvoje. Nese
nai Kretingoje buvo suruošta 
vaikų drabužių ir žaislų paroda.

— Vienas Lenkijos girių 
stumbras, dėl nežinomų priešas 
čių, paliko savo buveinę ir atkly
do į ofcupt. Lietuvos miškus. 
Jis buvo pastebėtas Pociūnų 
miške. Vaišindavosi griežčių, 
kukurūzų ir kopūstų laukuose. 
I^irrrrieji jį pastebėjo Cirkliškių

gyventojai. Medžiotojai šį lau
kinį jautį apsupo kai jis sukosi 
apie Pociūnų karves ir, pasitel
kę traktorius ir kitas auto ma
šinas, įvarė į akmeninį tvartą. 
Kolchozininkai nežino ką su juo

Iš kur jis kilęs_  nenustatyta.
— 300 kauniečių buvo išsiųs

ti kaip “maldininkai” lankyti 
rusų bolševikams šventų vietų, 
kur Leninas gimė ar gyveno. 
Sovietinė spauda rašo, kad tai 
tik pradžia ir ikad ateinančiais 
metais turėsią vylkti tūkstan
čiai lietuvių.

— Gintaras okup. Lietuvoje 
yra spekuliacinė prekė. Klaipė
dos ir kituose turguose jo gaba
lai pardavinėjami “iš po skver
no”. Sovietiniai įstatymai drau
džia piliečiams rinkti ir parda
vinėti gintarą.

— Kauniečiai P. Janulevičius 
ir L. Balsevičiūtė, šokėjų pora, 
išvyko į Leipcigą (Rytų Vokie
tijoje). Mėnesį laiko jie treni
ruosis pas geriausius vokiečių 
šokių mokytojus Leipcige ir 
Drezdene, vėliau dalyvaus ke
liuose pramoginių šokių korikur-

— Lenkijos estradinių artistų 
grupė lankėsi Vilniuje ir atliko

PADĖKA

kienei, suruošė viešo pobūdžio 
atsisveikinimo išleistuves.

Dėkoju taip pat ir naujajam 
provinciolui kun. Juozui Damb
rauskui, parodžiusiam tiek daug 
draugiško supratimo ir taip 
gražiai visuose reikaluose pa- 
gelbėjusiam.

Neminėdamas draugų ir prie- 
telių vardais, visus maloniai pri 
simenu ir tariu Jums ačiū!

Kun. V. Rimšelis, MIC 
Via Corsica 1.
00198 Roma, Italia

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
NAMŲ SAVININKŲ 

DRAUGIJOS VEIKLA

Marąuette Parko lietuvių na
mų savininkų draugija pastarų
jų metų bėgyje sustiprėjo ir iš
augo narių sl.eaičiumi, kuris da 
fciar siekia 350. Namų savinin
kai šiuo metu turi įvairių rū
pesčių, kuriuos galima tik ben
dromis jėgomis nugalėti. Vie
nas iš didžiausių jų — greitke 
lio pravedimas per Marąuette 
Parko apylinkes. Savininkai tu
ri rūpesčių ir dėl projektuoja
mos naujos valstybinės gimna
zijos statybos. Į tokią mokyklą, 
jeigu ji būtų pastatyta, moki
niai būtų suvežami iš 'kitų mies 
to vietų ir tuo būtų labai pa
kenkta mūsų kolonijos ramybei. 
Ramybės neteikia nuolatinis ne
kilnojamo turto ir kitų mokes
čių didinimas, nepageidaujamų 
asmenų artėjimas, vis dažniau 
pasitaikantieji apiplėšimai, ku
riuos daro iš kitų kolonijų at- 
vykstantieji gyventojai.

Marąuette Padko bet. namų 
savininkų valdybos vienas iš 
narių rūpesčių yra parengimo 
(tradicinės vakarienės) prave
dimas, kuris bus lapkričio 2 d.

Nauja Clevelando ateit, draugovės valdyba: (iš kairės) Vytas Puš 
korius, vicepirm., Raminta Vaitėnaitė, koresp., Kęstutis Sušinskas, 
pirm., Birutė Balčiūnaitė, sekr., ir Jonas Garka, ižd.

Nuotr. Algio Pliodžinsko

CHICAGOS ŽINIOS
IEŠKO TAUTYBIŲ 

KARALAITĖS
Chicagos tautybių festivalis 

. bus lapkr. 1 ir 2 d., Navy Piero 
1 patalpose. Tautybių grupės ra
ginamos prieš spalio 15 d. iš
rinkti savo karalaitę ir ją įre
gistruoti prie rengimo komisi
jos. Karalaite turinti būti 16-22 
m. amžiaus, baigusi aulkšt. mo- 

! kyklą, neištekėjusi, Chicagos 
gyventoja. Festivalio karalaitė 
bus paskelbta mero Richard 
Daley raštinėje spalio 21 d.

PRAŠO ALGŲ PAKĖLIMO
Chicagos policininkai ir ug

niagesiai peinai gavo $2,000 al
gos pakėlimą ir dabar uždirba 
$11,000. Šiomis dienomis 17,500 
uniformuotų vyrų pralšo vėl to
kio paties algų padidinimo. Pra
šomas pallcėlimas per metus 
miestui kainuotų 35 mil. dolerių.

RETŲ KNYGŲ PARODA
Newberry biblioteka, 60 W. 

Walton st., ištisą spalio mėnesį

lenkišką programą.
— Ventės Rage statoma ne

didelė gamtos tyrimo stotis. Čia 
bus nedidelis gamtos muziejus, 
laboratorija, viešbutėlis. Dvide
šimties mokinių grupė, atvažia
vusi čia su savo mokytoju, ga
lėsianti keletą savaičių gyventi 
ir tirti. Panaši gamtos tyrimo 
stotis būsianti kuriama ir prie 
Žuvinto. Iš viso tokių gamtos 
tyrimo stočių būsiančios astuo
nios.

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

Kalbame lietuviškai.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street 
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

parapijos salėje. Manoma, kad 
visi namų savininkai ir jų bi
čiuliai, tiek draugijos nariai, 
tiek kiti, šias pastangas parems 
ir į pobūvį atsilankys. Koresp.

BU1S PAGERBTA MOTERŲ 
VEIKĖJA

A.L.R.K. Mioterų sąjungos 
Chicagos sąjungietės rengia pa 
gerbimo banketą savo mielai ir 
brangiai veikėjai Donnai Žilie
nei - Raštėnaitei, buvusiai cen
tro valdybos raštininkei ir tvar 
kingai paruošusiai Moterų są
jungos 50 metų auksinio jubilie
jaus knygas. D. Žilienė atliko 
didelius darbus są-čių labui. 
Pagerbimo banketas bus lap
kričio 23 d. 4 vai. po p. Gold 
Coast Banąuet salėje, 2523 W. 
7Tth St. Bilietus malonėkite įsi
gyti iš anksto pas veikėjas, cen 
tno, apskrities ir kuopų pirmi
ninkes, Centro valdybos nares. 
Juos platina J. Raško, ižd. N. 
ISatunienė, ižd. glob. S. BtertOoai- 
tė, Druktenis, apskr. pirm. A. 
Paurazas ir rašt. V. Šimkienė. 
Bilietų galima gauti ir pas visas 
kuopų pirmininkes.

Sąjungietė

1

pravedą retų, Amerikoje tarp 
1640 ir 1877 m. spausdintų, 165 
knygų parodą.

NAUJI SKAUTAI
Chicagos apylinkės Amerikos 

skautų taryba spalio mėnesį 
tikisi jrašydihti 24,000 naujų 
skautų.

GAILESTINGUMO VAJUS
Jau pradėtas 1969 m. Chica

gos Gailestingumo vajus, kiuris 
įvairioms labdaringoms organi
zacijoms tikisi sutelkti net
27.5 mil. dolerių. Pernai sutelk
ta 25 mil. dolerių.

VERTINGIAUSIA DOVANA 
JAUNIMUI

Liuksusine knygos nauja laida 
R. SPALIO

ATVĖS
Berniuko

528 puslapiai su 18 iliustracijų, 
skaitcimi su dideliu susidomėjimu.

Kaina: $5.00-kietas virš.
Kaina: $4.00-minkštas virš.

Platina laikraščių redakcijos ir lei
dėjai Dr. Vydūno Fondas:

MR. R. MERKYS 
6650 So. Fairfield Avė. 
Chicago, Illinois 60629

(Pridėkite 25c pašto išlaidoms.)


