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Sovietų

smūgio
pasėkos

Sovietų šviesuomenės aštri ko
va dėl laisvės sugriovė prielaidą 
apie laisvesnį gyvenimą. Sovieti
nio laivyno įsigalėjimas Vidurže
mio jūroje ir karinis smūgis Če
koslovakijai niekais pavertė Mas
kvos kalbas apie taiką.

Maskvos politinis biuras ilgai 
svyravo dėl jėgos panaudojimo 
Čekosiovakijai užimti. Lenkijos 
ir Rytų Vokietijos spaudimas tu
rėjo įtakos politinio biuro spren
dimui, kurį paskubino neramu
mai krašte. Kompartija, viena ko
ja bežengianti į duobę, antra ban 
do įrodyti savo stiprybę gyventi.

Europoje užpuolimas 
buvo žinomas

Kariniai žinovai turėjo pakan
kamai duomenų apie Čekoslova
kijos užpuolimą. Jie savo žinias 
perteikė JAV ir įspėjo apie būsi
mą žygį. JAV saugumus ir politi
kos vairuotojai gautomis žinio
mis nepasinaudojo. Sovietų ir 
’ liaudies respublikų” karuome- 
nėms užplūdus Čekoslovakiją, 
Washingtonas pasitenkino žodi
niu karinio veiksmo pasmerkimu. 
Dar didesnę nuostabą sukėlė JAV 
prezidento spėliojimas dėl Rumu 
nijos užpuolimo, kurį Sovietai pa
neigė. Sovietai smerkdami JAV 
įsikišimą Vietnamo kare siun 
čia ginklus amerikiečiams naikin 
ti. JAV, šiame pokaryje, vengė 
naudoti jėgą kitoje Liubeko - Trie 
sto linijos pusėje.

De Gaulle teisus smerkti JAV 
ir Sovietų pasidalinimą įtakos sri 
timis Europoje, tačiau ir Prancū
zija bejėgė panaudoti ginklą prieš 
Sovietus.

Maskvos klaidingos prielaidos
Sovietai turėjo geriausias sąly

gas stebėti Čekoslovakiją ir jos gy 
ventojų nuotaikas. Jų stebėtojų 
klaidingos išvados padrąsino da
ryti karinį užpuolimą.

Pirmoji klaida tai sutapatini
mas rusų - slovakų nuotaikų.

Maskvos politinis biuras spė
jo, kad krašte, rusų kariuomenei 
įsigalėjus, jvyks visuotinis pakri
kimas. Jis nesitikėjo gyventojų pa 
sipriešinimo, ištikimybės savo vy
riausybei ir atviros kovos.

Čekai ir slovakai pasirodė kie
tais kovotojai prieš savo “didį
jį brolį”ir jo politiką. Tik rusų ir 
kaimynų šarvuočiams įriedėjus, 
prasidėjo pogrindžio kova, švei- 
kiškų gudrybių lydima.

Sovietai surado techniškų tal
kininkų,bet ne politinių išdavikų. 
Net ištikimieji, matydami tautos 
nuotaikas, nesiskubino padėti 
Maskvai.

Krauju apšlakstyta kova tebe- 
tęsiama. Ūkinė padėtis nepapras-

Paminklas popiežiui Jonui XXIII, 
pastatytas Lenkijoje, Wroclaw (b. 
Breslau) mieste.

Italų komunistai: ati
traukite savo dalinius

Reikalauja suverenumo 
Čekoslovakijai

ROMA. — Komunistų savait
raštis “Rinascita” vakar pas
kelbė pasikalbėjimą su italų ko
munistų vadu Luigi Longo. Jis 
kreipėsi į Varšuvos sutarties 
kraštus, juos kviesdamas pasi
traukti iš Čekoslovakijos ir jai 
suteikti “pilno suverenumo” tei
ses. Tai esą reikalinga, siekiant 
pasipriešinti “reakcijos ir kon
servatyviųjų sluoksnių pastan
goms Vak. Europoje atgaivinti 
šaltąjį karą”.

Longo pabrėžia, kad krašte 
esant kariniams daliniams ir 
nesant normaliai padėčiai, tai 
gerokai apsunkina paruošia
muosius pasaulinio komunistų 
suvažiavimo darbus. Jis numa
tytas lapkričio mėn. paabigoje 
Maskvoje.

Kitame straipsnyje vienas i- 
talų komunistų vadų, Pietro In- 
grao, nurodo, kad Čekoslovaki
jos krizės pradžios reikia ieš
koti “biurokratinio centralizmo” 
praktikoje, kuria buvo pasižy
mėjęs buvusio prezidento A. No- 
votno režimas.

tai sunki. Politinė raida netikra. 
Šiuo metu Maskva ieško bent lai
kinos išeities. Vasilij Kuzneco- 
vas, ministerio pirmininko pava
duotojas, pasiunčiamas į Prahą 
perkūnlaidžio pareigoms atlikti. 
Tuo pačiu metu Maskva grąsi- 
na sunaikinti 40.000 čekų ir slo
vakų - kovotojų prieš revoliuciją, 
t.y. sovietinę politiką. Spaudos 
puolimas tebetęsiamas.

Nerimas Federalinėje 
Vokietijoje

Sovietai nesiskubina atšaukti 
kariuomenės. Jie dabar žaidžia su 
kariuomenės atšaukimu, kaip ank 
sčiau karinės jėgos nepanaudoji- 
mu Čekoslovakijai užimti. Pra
džioje taria: mes kariuomenę at
šauksime. Savaitei praslinkus, 
tvirtina:—tik dalis kariuomenės 
apleis kraštą. Pagaliau pranešė:

Okupuotoje Prahoje, viename gražiausių Europos miestų, gatves pra
eiviai, iš paviršiaus, atrodo, nerūpestingi.

Čekoslovakijoje po 25 okupacijos dienų
Laisvo žodžio varžymo auka — pats partijos vadas fl. Dubček — Tūkstančiai čekų 
ir slovakų pasitraukė į užsienį — Dvasininkai remia režimą.

‘Spaudos priežiūra — 
kino pobūdžio’

tik lai-

PRAHA. — Gyvenimas oku
puotame krašte vis dar liudija 
apie partijos ar valdžios vyrų 
ir gyventojų masių priešinimąsi 
okupantui ir ypatingai Mask
vai. Vyriausybei ketvirtadienį 
patvirtinus naujo spaudos prie
žiūros įstatymo projektą, tą pa
čią dieną A. Dubček buvo nu
matęs per radiją ir televiziją 
kalbėti gyventojams. Tačiau jo 
kalba, įrašyta į juostas, buvo 
sustabdyta, nes, kaip teigia Va
karų stebėtojai, ji buvo sukėlu
si sovietų nepasitenkinimą ir, 
kaip pasakojama, “sovietų ka
riai su jų tankais būtų Prahoje 
atsiradę per penkias minutes”. 
Tarp kitų teigimų, Dubčekas 
savo kalboje nurodė, kad nau
joji spaudos pirežiūra laikytina 
“žingsniu atgal” ir kad ji veiktų 
tik laikinai.

Laisvėjimo vyksmas 
tęsiamas....

būtų

Partijos vado numatytas, bet 
per radijus ar TV nepaskelbtas 
tekstas (televizijoje paskelbtos 
tik kelios ištraukos) buov iš
siuntinėtas laikraščiams ir jo 
turinys žinomas ir Vakaruose. 
Savo kalboje Dubčekas nurodė 
reikalą laikytis Maskvoje pasi
rašyto susitarimo. Tačiau čia 
pat jis pažymėjo, kad nuo š. m.

vykdyti laisvėjimo bei demokra
tinių reformų vyksmas būtų 
ir toliau tęsiamas, nors ir lė
tesniu tempu.

Jis toliau teigė, kad partija 
pasiryžusi Čekoslovakijos gy
ventojus nuolat informuoti apie 
padarytus ar daromus spren
dimus ir kad netenka ateity 
laukti jokių slaptų susitarimų. 
Jis dar iškėlė čekų ir slovakų 
vieningumo reikalą. “Šis klau
simas mums tiek pat svarbus, 
kaip reikalas saugoti savo akių 
vyzdžius”, — jis teigė.

Ligšiol dar vis neaišku, ku
riais sumetimais buvo sulaiky
tas Dubčeko kalbos skelbimas. 
Tai įvykdė partijos pareigūnai, 
ir tuo metu, kai sovietų kariai,

Auksė, Teismo'-' V/kshingtone na-
sausio mėn. krašte pradėtas I rys — vienintelis negras Marshall

Kandidatai kampanijos sūkury
“Susitvarkykime savo krašte” 
— pabrėžė Nixonas. Humphrey 

ir Nixono žodžių dvikovos
JAV prezidentiniai ir vicepre- 

čidentiniai kandidatai šiuo metu 
važinėja po kraštą ir vykdo rin
kiminę kampaniją, skelbdami 
savo pažiūras ir dažnu atveju 
nuvertindami kitos partijos kan 
didatus bei jų nuomones.

R. Nixon, respublikonų par
tijos kandidatas, vakar kalbė
jęs Indianapolis mieste, India
nos valst., kritikavo Johnsono 
valdžios ir Humphrey pažiūrą, 
esą, nusikaltimų augimo didžio
ji priežastis, tai vargas krašte.

kariuomenės pasiliks krašte, nuo 
priešų ginti. Vieninteliu "priešu” 
yra Federalinė Vokietija, kurios 
pasienyje kariuomenė telkiama, 
o puolimas žymiai paaštrėjęs.

Sėmjon K. Carapkinas, Sovie
tų ambasadorius Bonnoje, įtei
kė Federalinės Vokietijos kancle
riui ultimatumą, kuriuo reikalau 
jama: pripažinti dabartines sie
nas, užmegzti santykius su Rytų 
Vokietija, atsisakyti branduolinių 
ginklų ir vakarų Berlyną laikyti 
savaiminga valstybe. Jei Federa
linė Vokietija nepadarysianti rei
kalaujamų žygių, jos laukia rim
tos pasėkos. Vėliau jai grasinta, 
kad jos pastangos bendrauti su 
liaudies respublikomis "apsupti ’ 
Rytų Vokietijai esąs rimtas pa
grindas karui pradėti.

Sovietų kariuomenės telkimas 
Federalinės Vokietijos pasienyje 
liečia ne tik Vokiečius, bet Šiau
rinio Atlanto santarvę ir JAV, ku
rios linkusios pradėti pasitarimus 
su Sovietais nusiginklavimo ir ki
tais klausimais.

Nixono nuomone, smurto reiš
kiniai jaunimo tarpe ar svai
ginamųjų vaistų naudojimas tu
ri kitas priežastis, ir čia ne- 
kaltintinos vargo krašte sąly
gos, kaip teigia Humphrey. Per 
aštuonerius pastaruosius metus, 
kai gyventojų pajamos nepap
rastai padidėjo, nusikaltimų 
krašte skaičius padvigubėjo.

Ni,xonas atkreipė dėmesį į 
JAV prestižo mažėjimą pasau
ly. Jis pažymėjo: “Mes, pirmiau 
šia privalome atstatyti tą kraš
to pagerbimą čia, pas mus. Jei 
kraštas negali susitvarkyti vi
duje, nelauktina, kad juo pasi
tikėtų svetur. Sovietų ekspansi
jos atžvilgiu Amerika privalan
ti būti kieta ir griežta.

Humphrey, užvakar kalbėjęs 
New Jersey valst., dažnu atve
ju puolė Nixoną, kuris kovojęs 
prieš Trumaną, Stevensoną, 
Kennedj, Johnsoną. Humphrey 
priminė demokratų partijos pa
siekimus per 25 metus. Jis klau
sė: ar galima atsisakyti tų lai
mėjimų pažangos srityje?

George Wallace su viena savo ger
bėjų. “Trečiosios partijos” prezi
dentinis kandidatas/ gali turėti sėk
mės rinkimuose ypač visoje eilėje 
pietinių JAV valstijų Wallace grės
mė aiški ir Nixonui ir Humphrey.

drauge su tankais, traukėsi iš 
krašto sostinės, palikę kai ku
riuos smulkius junginius.

JAV helikopteriai 
virš Čekoslovakijos?

MASKVA. — Sovietų šalti
niais, JAV kariniai helikopte
riai, įsikūrę V. Vokietijoje, va
kar 9 kartus pažeidę Čekoslo
vakijos teritoriją. Manoma, kad 
buvęs sekamas sovietų dalinių 
judėjimas ties Vak. Vokietijos 
siena.

Maurice Chevalier, 80 m. amž. su
laukęs, vis dar žvalus ir neatsisako 
scenos. Jis neseniai grįžo iš “at
sisveikinimo koncertų” JAV mie&- 
tuose.

Trumpai iš visur
Bonnos atstovas

Washingto,ne
Vokietis Birrenbaeh keturias 
dienas tarėsi Wasbingtone

J. Lenart — galimas llajeko 
įpėdinis Čekoslovakijoje

Maskvai kelia nerimą ne JAV 
"įspėjimai”, bet nesutarimai ko
munistinėje stovykloje ir naujas 
šūkis Europai apsijungti.

G. Galva

PRAHA. — Hajek, užsienio 
reikalų ministeris, jugoslavų ži
nių agentūrai pranešus, atsista
tydino ketvirtadienį. Vėliau dėl 
šios žinios tikrumo buvo abejo
jimų. Tačiau manoma, kad Jiri 
Hajek, Maskvos kaltintas net 
keliais atvejais, greičiausia, sa
vo vietą turėsiąs užleisti bu
vusiam min. pirmiininkui ir 
Dubčeko reformų priešininkui 
— Josef Lenartui. Maskva Ha- 
jeką kaltino siekus artimesnių 
ryšių su Vak. Vokietija bei Iz
raeliu, be to, dėjus pastangų 
atgaivinti prieškarinę sąjungą 
su Rumunija ir Jugoslavija.

Trečioji sovietų auka, režimo 
nuolaida

Sovietams vykdant spaudimą, 
J. Hajek pasitraukimas būtų 
jau trečioji politinė, valdžios 
sluoksniuose, auka ir drauge 
Dubčeko režimo nuolaida. Pir
mąja auka buvo vidaus reikalų 
ministeris J. Pavel, atsistatydi
nęs prieš dvi savaites. Pavel 
buvo sukliudęs sovietams įsi
kišti į čekoslovakų saugumo or
ganizacijas. Autroji auka, už
sieny esąs ir ten pareiškęs sa
vo atsistatydinimą, prof. Ota 
šik, buvęs ūkinių krašto refor
mų, laisvėjimo srity, vykdyto
jas.

Dvasininkai remia režimą, 
reformų vykdytojus

PRAHA. — Katalikų laikraš
tis “Katolicke Noviny” paskelbė 
raštą, kuriuo pareikštas prita
rimas režimo vadams A. Dub- 

1 čekui, prez. L. Svobodai ir par
lamento pirmininkui J. Smrkov- 
skiui. Raštą pasirašė 25 Romos 
katalikų, protestantų ir ortodok 
sų Bažnyčių atstovai. Pasirašiu
sių tarpe yra katalikų ir pro
testantų vyskupai ir ortodoksų 
metropolitas. Atsišaukime, ku
riuo kreipiamasi “Į visus krikš
čionis krašte”, teigiamai įver
tintos režimo pastangos išlai
kyti “mūsų socialistinę valsty
bę”. Krikščionys skatinami, sie
kiant padėtį paversti normalia, 
teikti pavyzdį kitiems krašto 
gyventojams.
A. Dubceką remta ir arkivys

kupas F. Tomašek
Apaštališkasis administrato

rius Prahoje, arkivyskupas Fr. 
Tomašek, prieš kelius mėnesius 
vedęs pasitarimus su A. Dub- 
čeku, paskelbė atskirą gany
tojišką laišką. Jis taip pat pa
žymi pilnutiniai remiąs A. Dub
čeko režimą.

JAV su helikopteriais numa
tę paremti Biafrą ir jos badau
jančius gyventojus.

Tokio mieste 5.000 studentų 
kovėsi su policija. Studentai ne
patenkinti finansiniu universi
teto reikalų tvarkymu.

Policija paneigia: nesą, intelek
tualų suėmimų Prahoje

PRAHA. — Vakarus buvo pa
siekusios žinios apie čekų ir slo
vakų intelektualų tarpe įvyk
dytus suėmimus bei kai kurių 
sumušimus. Dabar, NYT žinio
mis, Prahos Vidaus reikalų mi
nisterijos (jai šiuo metu va
dovauja Jan Pelnar) pareigū
nai ir pats Pelnar informuoja, 
kad intelektualai nepersekioja
mi ir nesą suimti. Panašiai bu
vo atsakyta į PEN (tarptauti
nės poetų, essayistų ir rašytojų 
sąjungos) Londono padalinio 
aliarmuojantį laišką. Prieš sa
vaitę paskelbta, kad į užsienį 
išvykę buvo skatinami grįžti 
ir buvo pažymėta, kad jie nebū
sią persekiojami, nebent jie nu
sikalstų įstatymams.
Tūkstančiai gyventojų pasišali

no į užsienį
Iš Čekoslovakijos į užsienį pa

sišalino tūkstančiai krašto gy- 
' ventojų. Jų tarpe buvo nemaža 
intelektualų. Krašte likę pasislė
pė. Dabar gi pranešama, kad 
kai kurie jų nevengia viešumos.

WASHINGTON. — Vak. Vo
kietijos parlamento narys ir 
kanclerio K. G. Kiesingerio spe
cialus pasiuntinys, Kurt Bir- 
renbach, keturias dienas sosti
nėje tarėsi su valstybės sekre
torium D. Rusk, gynybos vado
vu C. Cliffordu ir kitais politi
kais. Buvo sutarta, kad Vakarų 
kraštų karinis pajėgumas Vak. 
Europoje būtina stiprinti.

Birrenbacho kelionė atspindė
jo europiečių susirūpinimą ka
rine padėtimi Europoje. Jiems 
ypač rūpėjo patirti, ar JAV-bės 
Europos kraštų kariniam pa
jėgumui bei jo stiprinimui pa- 
siryžusios teikti pirmenybę.

Laukiama NATO ministerių 
posėdžio

Dabar laukiama NATO kraš
tų užsienio reikalų ministerių 
posėdžio. Jis gali įvykti šio mė
nesio pabaigoje Vak. Europoje 
'arba spalio mėn. New Yorke, 
kai dauguma užsienio reikalų 
vadovų susirinks į J. Tautų pil
naties posėdžius.

Vak. Europos sostinėse reiš
kiamas rūpestis prez. Johnsono 
noru susitikti su sovietų min. 
pirmininku A. Kosyginu. D. 
Rusk šiomis dienomis yra pa
reiškęs Kongreso nariams, kad 
Johnsonas, įtampos Eurrpoie 
nepaisant, esąs pasiryžęs tartis 
su sovietų vadais. Tačiau, euro
piečių nuomone, toks JAV pre
zidento nusistatymas kaip tik 
reiškia mažesnį dėmesį Atlanto 
sąjungos pajėgumo stiprinimo 
reikalui.

Wallace ir 
demonstrantai

Vėl pasitarimai
PRAHA. — Min. pirmininkas 

O. Černik pranešė, kad artimo
je ateityje lauktina naujų pa
sitarimų Maskvoje. Be kitų 
klausimų, tikimasi tartis dėl so
vietų ir kitų dalinių atitraukimo 
iš krašto.

KALENDORIUS
Šiandien, rugsėjo 14 d.: šv. 

Matemas, šv. Notburga, Eis- 
vinas, Asta.

Ryt, rugsėjo 15 d.: šv. Niko
demas, šv. Melitina, Vismantas, 
Nautinga.

Poryt, rugsėjo 16 d.: šv. Kor
nelijus, šv. Liucija, Rigimundas, 
Normantė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, šilta, temp. sieks dau
giau 80 1. F., ryt — be pakiti
mų, vis šilta.

Saulė teka 6:29, leidžias 7:02.

7.000 šalininkų prieš tūkstanti 
priešų

MILWAUKEE, Wis. — “Tre
čiosios partijos” prezidentinis 
kandidatas George Wallace da
bar važinėja po vidurinės Ame
rikos miestus. Užvakar Mil- 
waukee mieste jis kalbėjo 7.000 
savo šalininkų. Prieš Wallace 
demonstravo bent tūkstantis jo 
pažiūrų priešininkų. Kun. J. 
Groppi vadovaujami demons
trantai žygiavo per miestą ir 
įsiveržė į salę, kur kalbėjo Wal- 
lace. Policijai teko juos mal
šinti.

Wallace pareiškė laimėsiąs 
lapkričio 5 d. rinkimuose. Pub
likai pritariant, jis pažymėjo, 
kad jį išrinkus krašto preziden
tu, jis neįeisiąs, kad JAV uni
versitetuose dėstytų profesoriai, 
viešai skelbią norį Vietkongo 
laimėjimo Vietname.

Pirmo pusi. redaktorius V. 
Alseika išvyko atostogų. Į dar
bą grįš rugsėjo mėn. 30 d.

Didžiosios vak. vokiečių partijos sutartų, jei ne sunkiai pakeliama kliu 
tis. (iš vak. vokiečių humoro)



DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. rugsėjo mėn. 14 d.

LAIMINU TAVE, AMERIKA
39-tasis Eucharistinis kongresas Bogotoje 

DR, I. URBONAS

Žydinčioji Bogota
39-tasis tarptautinis Eucha

ristinis kongresas šiais metais 
vyko Bogotos mieste, Kolum
bijoje. Bogota — 2 mil. gyv. 
miestas, išsitiesęs plačiame An- 
dų kalnų slėnyje, 3 km. aukštu
moje. Čia oras mielas, grynas, 
bet “plonas”, ir dėlto bogotie- 
tis pirmutinį žodį svečiui visada 
taria: “Neskubėk1”

Graži ta Bogota! Jos grožį 
lengvai galima apžvelgti nuo 
vienos Andų kalnų viršūnės, dar 
1 km. aukščiau, kur yra “Ver
kiančiojo Kristaus” šventovė. Ir 
kada mus tris — prel. A. Deks- 
nį, kun. dr. T. Narbutą ir ma
ne — Arūnas Vaičius su Ramin
ta Kalėdaite elektriniu “lopše
liu” ten užtraukė, jie daug 
mums ir nekalbėjo, o tik paro
dė žemyn. Apačioje —* pasken
dusi eukaliptų žalume ir orchi
dėjų žydėjime Bogota! Teisin
ga ir šio miesto legenda, kuri 
sako, kad kiekvienas keleivis, 
ją pamatęs, pažada vėl į ją su
grįžti.

Bogota kongreso ir ypatin
gai popiežiaus laukdama dar la
biau pasipuošė: naujom gatvėm, 
tiltais, pastatais, gėlėm ir šva
ri, švara. Ne veltui bogotiečiai 
dabar sako, kad geriausias Bo
gotos miesto meras yra popie
žius, nes be jo atvykimo mies
tas dar būtų ilgai laukęs to, 
ką jis dabar turi.

Kolumbijos žemė priima 
šv. Tėvo pabučiavimą

Šio kongreso kulminacinis 
punktas be abejonės buvo šv. 
Tėvo atsilankymas. Tai buvo 
pirmoji popiežiaus kelionė į P. 
Ameriką, ir jau vien dėlto visa 
P. Amerika, o ypatingai Ko
lumbija, jo labai laukė. Lėktu
vui “Avianca” nusileidus, Šv. 
Tėvas atsiklaupęs pabučiavo že
mę, kaip ir Kristupas Kolum
bas padarė prieš kelis šimtus 
metų. Šis popiežiaus nusižemi
nimas ir parodyta meilė Kolum
bijai jautriai palietė kolumbie- 
čių širdis. Džiaugsmo ašarom 
ir ovacijom nebuvo ribų. Laik
raščiai išėjo su didelėm antraš
tėm: “Kolumbijos žemė priima 
popiežiaus pabučiavimą”. Mili
jonai išėjo į gatvę jo pasitikti.

Sv. Tėvas, priėjęs prie mik
rofono, iškilmingai tarė: “Lai
minu tave, Amerika”. Po to vy
ko tiesiog į katedrą pasimelsti 
ir palaiminti ten jo laukiančių 
kunigų. Gatvėse tvarką palai
kė kariuomenės daliniai. Tiesa, 
dėl tų dalinių. Jie čia ne tiek 
tvarkai, nes minios tokios dide
lės ir tiek daug entuziazmo, šir
dies, džiaugsmo, kad net tako 
popiežiui praeiti, nei policija, 
nei skautai nepajėgė užtikrinti. 
Tam pavyzdys buvo katedra, 
kurioje buvo tik kunigai ir bū
relis garbės sargybos karių.

Prel. A. Deksnio dėka ir mu
du su kun. Titu Narbutu ga
vome kartu su juo vietą pres
biterijoje prie pat popiežiaus 
sosto ir galėjome viską lengvai 
sekti. įžengus Šv. Tėvui į ka
tedrą, kunigų minia sujudėjo 
ir tiesiai puolė prie jo. Kariai 
nieko negalėjo padaryti, nes 
negi muši kunigą ir dar bažny
čioje!? šv. Tėvas beveik nega
lėjo artėti prie altoriaus, nežiū
rint prel. P. Marcinkaus pas
tangų ir stiprių pečių. (Apie jo 
stiprumą rašė ir Bogotos laik
raščiai). Tada karių būrelis pta- 
simušė prie popiežiaus ir ran
komis apsupę privedė jį prie sos
to. Vienas gi senelis kunigas 
visai paprastai atsigulė ant sos
to laiptų ir kada jam karys lie
pė pasitraukti, jis atsakė: 
“Daug keliavau, kad galėčiau 
nors prieš mirtį pamatyti Šv. 
Tėvą, o be to, esu persenas — 
nesikelsiu”. Ir taip kunigų ap

gultas Šv. Tėvas suteikė jiems 
savo palaiminimą ir tarė jiems 
gražų žodį.

Jumyse aš matau kenčiantį
•-.tv . Kristų . >'.n'•

Šv. Tėvas vykdamas į Pietų 
Ameriką, gerai žinojo, kad vyks 
ta į kraštą, kur yra socialinės 
nelygybės ir neturtingųjų. Todėl 
atvykęs iš karto davė suprasti, 
kad atvyko pas neturtinguosius 
ir jiems daugiausia dėmesio bei 
širdies skyrė.

Nors pačiame Bogotos mies
te tų neturtingųjų lyg ir nesi
matė, bet girdėjau (už šią ži
nutę nededu galvos!), kad prieš 

' kongresą visi elgetaujantieji bu
vo surinkti, nuvežti 20 km. už 

Į miesto ir ten išlaikomi iki kon
greso pabaigos.
Į šv. Tėvas pirmiausia ir vyko 
susitikti su žemės darbininkais 
ir neturtingais ūkininkais, kurių 

l virš 200 tūkstančių susirinko 
San Jose miestelyje, didžiulėje 
pievoje, iš visų P. Amerikos 
kraštų. Šv. Tėvas, stovėdamas 
ūkio mašinoje, panašioj į džipą, 
pamažu važiuodamas juos lai
mino, su jais kalbėjosi ir tarė 
jiems nuoširdų žodį. Ir kada pa
brėžė, kad “jumyse aš matau 
kenčiantį Kristų", ovacijoms ne 
buvo ribų.

Šv. Tėvas beveik visose savo 
kalbose ir pamoksluose sociali
nį klausimą ir reformas kėlė ir 
visada žmonės į tai jautriai re
agavo. Net kai tą paminėjo ir 
savo pamoksle per Mišias — 
milijoninė minia pamokslą nu
traukė plojimais.

Vienas jautriausių, man at
rodo, momentų buvo, kai Šv. 
Tėvas šeštadienio rytą nuvykęs 
į šv. Cecilijos bažnytėlę prie
miestyje, atlaikęs šv. Mišias, iš
dalinęs vaikučiams pirmąją Ko
muniją, paprašė kleboną nuves
ti jį pas neturtingiausius jo pa
upiečius. Ir galima įsivaizduoti 
tų žmonių nustebimą, kai jie 
pamatė šv. Tėvą į žengiant į jų 
lūšneles! Ar galėjo gi žmogus 
net sapnuoti, kad kada nors 
į. ats šv. Tėvas iš Romos atvyks 
Į jų kuklius namelius?! Kas ži
no, gal ir šių dviejų laimingųjų 
šeimų namai taps istoriniai, 
kaip tapo istorine ir kongreso 
aikštė, vad. Templete. Kongre
sui besibaigiant jau buvo pas
kelbta, kad toje vietoje, kurio 
.e Šv. Tėvas laikė šv. Mišias, 
bus pastatyta bažnyčia, o visoje 
aikštėje bus įkurta nauja pa
rapija.
Didis tikėjimas spindėjo visur

Kongrese, be £v. Tėvo, kuris 
buvo lyg kongreso širdis, ma
tėsi didelis Kolumbijos žmonių 
tikėjimas. Jis spindėjo iš jų a- 
kių. iš jų gražiijjų bažnyčių, iš 
jų maldų ir v nos nuotaikos, su 
kuria jie visą kongresą sekė.

Pietiečiai — temperamentin
gi žmonės, bet Šv. Tėvo auko
jamas Mišias aikštėje virš mi
lijono žmonių minia sekė ir jo
se dalyvavo su didele rimtimi. 
Daugumas ir su aša- m akyse.

Virš 200 kunigų dalijo aikš
tėje Komuniją. Ją priėmė dau
gelis jaunimo ir tvarką palai
kančiųjų karių.

Prieš tai kongresuose pagrin
dinė dalis buvo — adoracija, o 
šiame — Mišios, kuriose dalyva
vo visi. Jos aukotos ispa
niškai, tik “Tėve mūsų” gie
dojo visi lotyniškai.

Kongrese vyko įvairių reli
ginių studijų, parodų, diskusijų, 
paskaitų. Įdomi paskaita buvo 
jėzuitų gehėrolo Aruppė’s apie 
naują Šv. Rašto interpretaciją. 
Kongresas vyko naujos liturgi
jos dvasioje, šv. Tėvas. įšven
tinęs 161 kunigą, įšventino ir 
keliasdešimt dijakonų pasaulie
čių. Bogota gyveno šventiška 
nuotaika. Popiežiaus buvojimo

Moksleivių ateitininkų stovyklos Kennebunkporte uždarymas. Kalba 
stovyklos komendantas Razgaitis. Nuotr. A. Juzaičio

Bogotoje dienos buvo paskelb
tos valstybinės šventės dieno
mis.

Lietuviškoji
“širdžių bendruomenė”

Bogotoje yra nedidelė, bec 
graži lietuvių kolonija. Jų yra 
102 su vaikais. Sakosi jie ne
turį jokios ciganizacijos, jo
kios partijos, bet sugyvena gra
žiai ir vieningai. Tai tikra lie
tuviška “širdžių bendruomenė”. 
Įsikūrę jie tikrai puikiai ir turi 
gerą vardą Bogosoje. Daugelis 
jų yra valdžios tarnautojai, in
žinieriai, prekybininkai. “Avian
ca” lėktuvų bendrovės komuni
kacijos šefas yra lietuvis inž. 
Gabriūnas Jis visą naktį budė
jo įstaigoje, palaikydamas ra
dijo ryšį su lėktuvu, kuris vežė 
popiežių.

Ši tad koijnija laukė lietųvaj 
atvykstant į kongresą. Laima 
Didžiulienė su Nijole Stasiuky
niene rūpinosi s večių priėmimu. 
Laukė jie 50 lietuvių svečių, o

HU p 1Y4NTKD MOTRRYK

0. R. Supervisor
For 261-bed fully accredit- 
ed general hospital with 
modern surgery dept. built 
on a center sterile core de- 
sign.

Prefer R. N. with 2 yrs. or 
more of surgery and super- 
visory experience.
Excellent salary and benefit 
•program.

Please apply Public Relations 
Department

St. Joseph Memorial 

Hospital
1907 W. Sycamore 

Kokomo, Indiana 46901

atvyko nepilni 10! Iš JAV prel. 
A. Deksny3, kun. dr. T. Naro į- 
tas, kun. A. Treška ir aš. Iš Ar
gentinos — kun. Margis su 
dviem atsto teis ir kun. A. Per
inimas iš Ve leeuelos su keliais 
atstovais.

Lietuviai turėjo dvejas bend
ras pamaldų už Lietuvos Baž
nyčią ir brouus, seses tėvynėje. 
Kai kurie Bogotos jaunimo at
stovai buvo aktyviai įsijungę į 
kongreso darbus, pvz. Aldona 
Gabriūnaite dirbo pirmosios pa- 
gelbos tarnyboje.

Bogotos lietuvių kolonija po
nų Kumpių Lcs.orane surengė 
svečiams šaunų priėmimą, ku
riame kalbas pasakė konsulas 
Sirutis, prel. Deksnys ir kicl. 
Kuri. Margis parodė filmą iš‘Ar
gentinos lietuvių gyvenimo.

Mūs tris “ame: ikonūs’sutiko 
p. Didžiūlienė. ktrt dr. V. Man- 
keliūnas ir Arūnas Vaičius, o 
globojo ir vaišino Trejų, Ur- 
banų, Vaičių, Cabriūnų ir jau
nųjų Kumpių šeimos. Vežiojo 
gi jaunimas. Linas Urbonas, A- 
rūnas Vaičius ir Arijana 'ei 
Petras Kumpiai. Visur savo ge
ra širdim padėjo k un. M. Tamo
šiūnas ir Jaugelis kitų, kurių, 
deja, nežinau ir pavardžių.

Gera ir graži ta mūsų brolių 
širdis — kaip gera ir graži ta 
mūsų tėvynė Lietuva.

R F A T. F S T A T F

GENERAL OFFICE
Some light typing. filing and misc. 
office duties. Some experience 
necessary. Kxcellent salary and 
company benefits-

ROSS ELECTRONICS
-;:vS89 K. Illinois 

527-0305. Mr. Weiaman

GENERAL OFFICE
FOR FAST GROWING COMPANY 

IN SKOKIE, ILLINOIS 
Intere&ting and varied duties. 
Salary commensurate with ex- 
perience. Excellent vvorking condi-
tkms and benefits.

FOR APPOINTMENT CALL
_________ 675-7850

W 0 M E N
Needed For Finishing Dept. 

DAY OR NITE SHIFT

ROCKFORD PAPER MILLS
Cooper Ca'rton Div .
7000 N. Maniiheini 

ROSEMONT, ILLINOIS 
299-7706 or 774-7000

BILLING CLERK-TYPIST
Check prices. extensions. Invoine 
totai. Type back orders. IBM 

i Electric typevvriter. Ūse calcula- 
tor and adding machine. Small 
pleasant office. Nr. Amphitheatre. 
Mature persona prefferred. Call:

Mr. Morrison 268-0640

Mūsų kolonijose
Kennebunkport, Maine

mokslo metai
ŠV. ANTANO GIMNAZIJOJE

Šv. Antano gimnazijoje Ken
nebunkporte, Maine, mokslo me 
tai prasidėjo rugsėjo 6 d. Mi
šias į šv. Dvasią lietuvių kal
ba atlaikė ir įžanginį pamokslą 
pasakč rektorius kun. L. An- 
driekus, OFM, Po mišių moki
niai buvo supažindyti su mo
kytojais ir bendrabučio taisyk
lėmis. Po to vieną dieną moki
niai turėjo dvasinį susitelkimą, 
kuriam vadovavo kun. Kazimie
ras Venslovas, OFM.

Mokinių š -.is mokslo metais 
gimnazijoje yra 97. Iš jų 42 nau
ji. Visos vietos šv. Antano gim
nazijoje skiriamos lietuviams. 
Dabar jų neužpildžius, pačioje 
vasaros pabaigoje priimta 12 
kitataučių mokinių. Lietuviško 
švietimo programa lieka ta pa
ti: 5 oficialios lietuvių kalbos 
pamokos savaitėje (kaip ir an- ■ 
glų kalbos), lietuvių jaunimo 

'organizacijų veikimas, choras, 
tautinių šokių ansamblis, kon
certai, rašytojų vizitai ir t. t. 
Šių mokslo metų lietuviško švie
timo programoje yra Metropo
litan operos solistės Lilijos šu
kytės ir sol. Stasio Baro kon
certai.

Mokytojų, pilnai dirbančių 
gimnazijoje, yra 12: 8 kunigai 
.pranciškonai ir 4 pasauliečiai. 
Šiemet du mokytojai yra iš Chi
cagos : E. Praninskas ir A. Juod 
vaikis. Be to, yra 6 instruktoriai 
įvairioms muzikos ir sporto ša
koms.

Gimnazijos vadovybė susirū
pinusi kuc daugiausia gauti lie
tuvių mokinių 3969 mokslo me
tams. Mokiniams -telkti Chica- 
gos apylinkėje pakrėstas mo
kytojas Juozas Kulys (6931 So. 
Rockwell £įi„ Chicago, m.). Jis 
/galiotas lankyti mokyklas ir 
lietuvių šeimas. J. B.

Marųuette Parke — tik blokas nuo 
parko — 10 butų kampinis ypatin
gai gerai prižiūrėtas geltonų plytą 
apartmontinis. Dideli šviesūs kamba
riai. šildymas guzu, modernizuotas, 
naujas stogas, aluniin. langai. Paliki
mo paveldėtojai svarstys kiekvieną 
rinitą pasiūlymą. 737-2646.

Parduodamą 15 akrų prie Archer 
Avė., netoli Lemont. Skambinti 
247-8267 _____ ______________ _

Netoli Pulaski ir 03-čios — Naujas 
8 butų po 2 miegamus labai moder
nus apartmantinis. Kiekvienas butas 
pats apsišildio Ir apmoka visas Iš
laidas. Gražus ir gerai išplanuotas 
pastatas. Galima nupirkti tik apie 
$15,000 įmokėjus. 737-2046.

Mūrinis. Geras. 15 metų. 6 kamb. 
2 maš. garažas. Sausas rūsys. 
Ąžuolo kabinetų virtuvė. Kerami
kos plytelių vonia. Kambarys eti- 
ke. Marguettę Pke PR 8-6916.

Gaklaun — Gražioje vietoje nau
jas 9 butų labai modernus kampi
nis apartmentin'ls. Nuomininkai ap
moka šilumą ir visus išlaidai D&l 
mirties šeimoje reikia būtinai par
duoti. Apie 815-20.000 įmokėti. 
737-2040.

ARTI 67-TOS 4R KEDZIE
6 kamb. mfir .bungaJou. Gazu ap- 
šild., 50 p. sklypas, 3 maš. mūr. 
garažas. Alumin. langai. Kilimai. 
Užuolaidos. Kreiptis j savininką 
tel. 925-1418 arba RE 5-5364.
Gražus kampinis 1>Ą aukšto mūr. 
namas, fl kamb. apačioj, 4 kamb. 
viršuj. Geras susisiekimas, krau
tuvės. Kreiptis 2-me aukšte ir kie
mo 3300 W .63 Place.

VYRAI Iii MDTKBTS

A S S E M B L E R S 
W A N TE D
PLEASANT VVORKING 

CONDITIONS.
FRINGE BENEFITS

Apply:

ILLINOIS LOCK 
COMPANY

301 W. Hintz Road. 
Wheeling, Illinois 

Tel. — 537-1800

An equfil opportuntty employer
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kainos prisiunčiamos gavus 
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A.-f-A. STELLA WITKUS
RATUMSKYTfi

* Mii*fMruą>r-j<t is'd.!*1!B«8, '8;30 tai. ryto, sulaukus n,‘1 
Gimė Idetiivoje. Kilo Iš Panevėžio apslu’itles, ) Naujamiesčio. 

Amerikoje išgyveno 57 m.
. Pasiliko dideliame nelindime sesuo Helen Uatdt'uiez, Jos \aiknil 
IAiui Marle Djiikietvlez, jos vyras Bemard ir šeima, .lolin Hameulc/., I 

jo žmona Veroniea ir šeima. Ir kiti gimtuos, dramrai ir pažįstami. 
Lietuvoje liko brolis Mykolas ir sesuo Elzbieta su sėtinomis, 
Kūnas bus pašarvotas šešUad., 1 viii. popiet. T*etkaus Maiaiuette I 

I koplyčioje, 2533 AV. 71 Kt.
Laidotuvės 

ryto bus atlydei 
[Avė., kurioje jvy _
[Ims nulydėta į .šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus; gimines, draugus ir pažjstiunus da- 
Ilyvauti šiose laidotuvėse.

2533 W. 71 Kt.
įves (vyks pii-mad., rugsėjo 16 d. iš koplyčios 8;45 vai. 
įlydėta f ši. 'Ričardo isirapijos bažnyčių. 50 ir Keimetli 
|e įvyks gisluliugos pamaldos už velionės sielą. 1*0 pamaldų I

NuliūdC: KEKEK5 K, BHOIdS IK KITI GIMINES. 
Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Kūnus. Tel. 475-2345.

KALĖDINES DOVANOS
. - __

cs greičiausiai Jūsų artimuosius

LIETUVOJE,
jei siųsite jas per

CENTRAL PARCEL SERVICE, Ine.
220 South State SI., Tel. WA 2-9354

arba
2618 West 63rd St., Tel. WA 5-2466

Mūsų turimas ypatingai gausus pasirinkimas įvairiausių prekių 
ir mūsų patarimai palengvins tikrai vertingų siuntinių sudarymą.

D E M EŠTo
U. S. A. gyvenanti našlė 54 m. amž. 

su interesuotu (Skelb. 3347)) nori su
sirašinėti. Rašykite adr.: Draugas, 3501, 
4545 W. 63rd Street, Chicago, Illinois 
60629.

Per mus galite užsakyti visus 
anksčiau skelbtus sovietų mais
to produktus bei pramonės ga
minius, išskyrus automobilius ir 
šaldytuvus.

Mes mielai priimame ir 
išsiunčiame siuntinius, 
sudarytus iš siuntėjų nuosavų 
daiktų bei maisto produktų.

Reikalaukite naujus katalogus bei muitų sąrašus. 
Garantuotą siuntinių pristatymą atliekame jau virš 21 metus.

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

O jeigu norite aplankyti Lietuvoje savo giminaičius, tai mūsų 
skyrius, —

— GORDON TRAVEL SERVICE, INC., —
sutvarkys Jums kelionės reikalus be jokių rūpesčių.

JEI JOS NORITE SIŲSTI

SIUNTINIŲ DOVANAS f LIETUVĄ
IR KITAS USSR DALIS,

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED bj Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA IŠTAIGA 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 

Tel. — 581-6590; 581-7729

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntiniu 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA. 4

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, 
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet. !

MŪSŲ SKYRIAI:

BKOOKIjYN, N Y.
SEW YORK 3, Ui. Y. 
VEWARK. N. J.
SOUTH ItIV I K. N. J.
VT1CA, N Y.
FAR.MTNGDAIiE, N. J. 
PHILiABEUPHIA 23, PA. 
AM,EM»WK, PA. 
ROCHRSTER 5, N. Y.
IX>S ANGELES 4, GAL. 
CHICAGO 22, ILI: 
BALTtMOBE 31. MD. 
BCFFAIiO 12, NEW YORK 
DETROIT 12. MICH. 
HARTFORD «, CONN.
JERSEY’ CITY, N. J. 
SYRAOVSE, N. Y. 13204 
CLEVFažAKR 13. OIHO 
HAMTRAMCK, MICH.
St). BOSTON. MARK.
TRENTON 10. NEW JEIISEY. 
RAHYVAY, N. J.

1536 BEDFORD AVĖ.
78 SECOND AVENUE
250 MARJtET STREET 
46 MTHTEDEAD AVENUE 
«63 ^LEECKER STREET 
FREEAVOOD ACRES 
031 W. GIRARD AVENUE 
126 TnXiHAIAN KTRI’KT 
558 HUDSON AVENUE 
107 SO. YERMONT AVENUE. 
1241 NO. ASHLAND AVENUE 
1000 FUliET STREET 
701 EIUUMORE AVENUE 
11001 JOS CAMPAU AVENUE 
122-120 HIUUSLDE AVENUE 
210 montgomery ST.
515 MARCELIiUS STREI6T 
1028 ki;nilwobth avenue 
n:i3» JOK CAVJ’AC AVENUE 
306 W. BROADAVAY

IN
OR
MI
CU
RE

7-6465 
4-1540 
2-2452 
7-6820 
2-7476

363-0104 
PO 9-45O7 
HE 5-1654 

282-2042 
DU 5-6550 
HC 0-2618 
D1 2-4210 

TX 5-0700 
305-6780 
249-6210 

HE 5-6308 
475-9740 

PR t -0696 
305-6746 

AN 8-1126 
ES 2-0800 

381-8097
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Dvasine kultūra —

PAŽANGOS

Kultūra ir civilizacijos prie
monėmis pasaulis kaskart vis 
kyla aukštyn, pasiekdamas di
delių laimėjimų. Bet kaip tik 
šiandien civilizacinių priemo- 
mU masinė gamyba dažniau
siai stokoja dvasinės kultūros 
pagrindo — žmogaus dvasinio 
kilimo iki tokių pat aukštumų. 
Jei civilizacija ir kultūra pro
porcingai augtų, nebebūtų pro 
blemos, kaip suderinti žmo
gaus su žmogumi santykius, 
kad jie vienas kitam būtų bro
liai, o ne priešai. Užtat ir ten
ka prisiminti svarbiausius dės
nius, kuriais remiasi žmonių 
bendro gyvenimo pažanga toj 
pačioj visuomenėj.

Ir šių dienų pasauly artimo 
meilė nėra nustojusi savo reikš 
mės. Ji dar labiau reikalinga, 
negu buvo reikalinga prieš
krikščioniškais laikais, nes ir 
šiandien daugelis žmonių ken
čia nepriteklių ir skurdą, dau
gelis tautų neturi laisvės ir 
būtiniausių gyvenimo sąlygų. 
Tas pat yra ir su teisingumu, 
kuris tartum yra užmirštas. 
Siekti visokio, ypač socialinio 
teisingumo pasaulyje, savo ap
linkoje ir savo gyvenime yra 
kiekvieno žmogaus, kaip žmo
gaus, juoba kaip krikščionio, 
didysis uždavinys.

Ir Vatikano II susirinkimas 
šiuo reikalu aiškiai pasisako: 
“Visi privalo artimą, nė vieno 
neišskirdami, laikyti “kitu sa
vimi”, pirmoje eilėje žiūrėda
mi jo gyvenimo ir deramam jo 
būviui reikalingų priemonių” 
(Pastoracinė konst., 27). Ne
same nuo šių meilės ir teisin
gumo siekimų atleisti ir mes, 
nes esame tos pačios žmonijos 
dalis ir už ją nešame atsako
mybę.

*
Žvelgiant ton pačion susirin

kimo išleiston pastoracinėn 
konstitucijon, mūsų žvilgsnis 
turi krypti ne tik į savo gy
venamąją aplinką, bet ir pla
tesniu akiračiu. Kur vyrauja 
skurdas, ten silpnėja žmogaus 
laisvė ir atsakomybė. Bet taip 
pat laisvei kliūtys pastatomos, 
kai žmogus tesiekia tik pato
gumų, užsidaro tartum auksi
niame kiaute, kurio niekas ne
gali paliesti. Šie du kraštuti
numai yra pavojingi žmogui, 
tautoms ir grupėms, nes juo
se prarandama asmens vertė. 
“Kad paskiri žmonės tiksliau 
atliktų sąžinės diktuojamas 
pareigas ir sau, ir įvairioms 
grupėms, kurioms priklauso, 
juose turi būti rūpestingai ug
doma aukštesnė dvasios kul
tūra, panaudojant gausias, 
šiandien žmonijai prieinamas, 
priemones” (t. p. 31). Net ir 
tobulos civilizacinės priemonės 
daugiau turi tarnauti žmogaus 
asmens ugdymui ir dvasiniam 
kilimui, o ne patogiam ir ra
miam gyvenimui.

Tačiau žmonijos skaičius ir 
jos įvairūs reikalavimai nūnai 
iššaukia didesnį vienų su ki
tais ryšį ir uždeda visiems di
desnę atsakomybę už tą “sa
vo kitą” — savo artimą, ne
paisant, kur tas artimas be
gyventų ir kas jis bebūtų. Da
lintis su savo artimu turimais 
ištekliais turi kiekvienas, nes 
kiekvienas yra skolingas ir ki
tam, ypač tam, kuris dėl ne
pritekliaus skursta. Nūn nie
kas negali atsakyti Kaino nuo
taika: “ar aš esu savo brolio 
sargas”, bet turi atsakyti: “a- 
tiduodu kiekvienam, ką priva-

Spaudoj ir gyvenime

BAŽNYČIA DABARTIES SŪKURIUOSE
Prieš kiek laiko plačiai nuaidė

jo garsas apie teologą Charles Da 
vis, kuris, atkritęs nuo Bažnyčios 
parašė knygą su įvairiais kaltini
mais.

Dabar atsakymą jam paruošė 
nauja knyga konvertitas į katali
kų Bažnyčią, Toronto universite
to Šv. Mykolo kolegijos profeso
rius Gregory Baum. Jis teologas, 
Ekumeninių studijų direktorius,

PAGRINDAS

lau”. Neužtenka šiandien tik 
paguodos žodžių, bet reikia 
meilės ir teisingumo darbų. Ir 
tai net tam savo broliui, kurio 
nežinai ir nepažįsti.

Konkrečiai kalbant, šiandien 
kiekvienas yra atsakingas ir 
už savo vergijoj esantį tautie
tį, ir už nepažįstamą badau
jantį afrikietį, ir už pavergtą 
tautą ir už pastangas laisvę 
atstatyti visoje žmonijoje. Šiuo 
metu mūsų kiekvieno santy
kiai su visuomene yra tokie 
tamprūs, kad mes negalime 
teisintis atsiskyrėlišku gyveni
mu — nešame atsakomybę ne 
tik už save, bet ir už visuome
nę. Nors visuomeniniuose san
tykiuose mes prarandame da
lį laisvės, bet visuomenė mums 
pagelbsti tą laisvę išlaikyti, 
mums padėdama apvaldyti pa
saulį ir santykius su pasauliu 
pastatyti asmens nelygstamu- 
mo šviesoje. Kitaip tariant, 
visuomenė padeda tobulinti as
menybes ir kilti dvasinėje kul
tūroje. Mes esame tik jos na
riai, padedą siekti ir kito as
mens vertės kėlimo ir laisvės 
įprasminimo.

*

Žiūrėdami į savo aplinką, 
mes turime sustoti prie tos 
visuomenės, kuriai daugiausiai 
esame skolingi — prie savos 
lietuviškos visuomenės. Neš
dami atsakomybę už artimo 
meilės ir socialinio teisingumo 
įgyvendinimą žmonijoje, pir
moj eilėj ją nešame savoj vi
suomenėj, nes tik čia turime 
progų tinkamai ugdyti savo 
asmens vertę. Ir čia visuomeni
nės priemonės yra tiek naudin
gos, kiek jos tarnauja asme
niui, “nes daiktai yra pajung
ti asmenims, o ne asmenys daik 
tams” (t. p. 26). Dėlto kaip tik 
šie du dėsniai — meilės ir tei
singumo — reikalauja rodyti 
daugiau pagarbos savo arti
mui, kad vertybės nebūtų iš
keistos į praeinamas priemo
nes.

Mūsų visuomeniniai santy
kiai dar nėra dvasinės kultū
ros lygio pasiekę, kai juose 
negalime įžiūrėti tikro asmens 
vertinimo ir tikros pagarbos 
kitam asmeniui. Pagarba as
meniui dėl jo asmens vertės 
išlygintų mūsų tarpusavio san 
tykius su kitais žmonėmis, kad 
mes lengviau galėtume siekti 
bendrų tikslų. Pagarba žmo
gui dėl paties jo žmoniškumo 
padėtų lengviau atiduoti mei
lės ir teisingumo duoklę kiek
vienam mūsų pagalbos reika
lingam. Pagarba savo tautie
čiui dėl jo tautinio panašumo 
pagelbėtų mums sustiprinti tą 
artimiausią visuomenę, kurioje 
mes randame atsparą ir pas- 
katus ateičiai.

Kol savo tarpusavio santy
kių neišlyginsime pagal nepa
keičiamus dvasinės kultūros 
dėsnius, tol mūsų visuomenė 
tebus tik lipdinys, o ne solida
rus, vieno tikslo siekiąs, lietuvy 
je lietuvį matąs vienetas. Ne 
vieni kitų u ekinimu ir kituo
se laisvės slopinimu, bet tik 
nuoširdžia pagarba asmeniui, 
tikru teisingumu ir tikra mei
le pajėgsime visuomeniškai 
subręsti, tautiškai stiprėti ir 
kultūriškai žengti aukštyn. 
Dvasinės kultūros stiglius mus 
skaldo, kultūringas kilimas tu
ri sudaryti pagrindą pažangai 
tarpusavio santykiuose ir lais
vės siekimo ryžte. Pr. Gr.

žurnalo “The Ecumenist” redakto 
rius, o taip pat Krikščionių vie
nybės sekretoriato patarėjas Ro
moje. Studijas išėjęs Friburgo ir 
Ohio universitetuose, eilės knygų 
autorius.

Veikalas, kuriuo jis atsiliepia į 
Ch. Davis knygą, yra “The Credibi- 
lity of the Church Today” (išlei
do Herder and Herder, New York, 

1968 m., 22 pusi.). Tai ne koks dia-

Tokią parašiutinę palapinę naudoja Eagle bazėje P «tų Vietname JAV 101 aviacijos divizijos kariai pamal 
doms. Divizija stovi netoli Phu Bai.

Tarybiniai laimėjimai ir miltai
Keli okupuotosios Lietuvos gyvenimo vaizdeliai

Turbūt, nėra daugiau pasauly 
tokio krašto, kuris taip girtųsi vi
sokiais laimėjimais, kaip Tarybų 
Sąjunga. Tam tikslui čia tarnau
ja visos priemonės ir visoki gyrė- 
jų kadrai. Pasižvalgius tarybinėj 
spaudoj,pasiklausius radio, pažiū 
rėjus televizijos, atrodo, kad Ta
rybų Sąjunga — tai kažkokia lai
mės sala kapitalistinių nesėkmių 
jūroje. Čia nėra nei traukinių 
katastrofų, nei lėktuvų nelaimių, 
nei savižudybių, nei nusikaltimų, 
nei kitokių blogybių. Visokios 
bėdos spaudžia tik "kapitalisti
nį” pasaulį, kuriame iš viso nėra 
nieko gera, tik visoki sunkumai 
nelaimės, nusikaltimai, katastro
fos, neramumai, ir dėl viso to

kalta kapitalistinė sistema.
Yra žmonių laisvajame pasau

lyje, kurie beatodairiškai tiki ko
munistinių šalių laime, nes ne
mačiusiam, nepatyrusiam sunku 
įsivaizduoti, kad kas nors kur 
nors galėtų taip akiplėšiškai me
luoti, iš juodo balta daryti ir 
priešingai. Užtat komunistinė pro 
paganda sumedžioja ne tik len-

kusinis veikalas, tai pozityvus dės
tymas tomis temomis, kurias kėlė 
Ch. Davis. Prof. Baum yra gerai su 
sipažinęs su teologijos pažanga ir 
moka painius klausimus naujai aiš 
kinti. Pvz. gimtąją nuodėmę jis 
aiškina tuo psichologiniu dvilypu
mu žmoguje, kai jis traukiamas 
tai į gerą, tai į blogą.

Savo šioj knygoj autorius spren 
džia tokius klausimus, kaip Bažny 
čia — atvira, plačiai apimanti 
bendruomenė: Liguista visuome
nė ir Bažnyčia; Vakar dienos a- 
pologetika; Patikimumas šiandie
nine Bažnyčia; Rytdienos Bažny
čia. Knyga patvirtina pasitikėji
mą Bažnyčios skelbiamomis tieso 
mis, jos misija žmonijoje. Veika
las iš skaitytojo reikalauja gilesnio 
filosofinio pasirengimo, bet skaity 
tojas knygą užvers su didesniu pa
sitikėjimu katalikų Bažnyčia.

J. Pr.

KELIAS | ALTORIAUS GARBĘ
DIEVO TARNO ARK. JURGIO MATULAIČIO 

BEATIFIKACIJOS BYLOS APŽVALGA

J. VAIŠNORA, MIC 
Generalinis postuliatorius

Informacinė byla apie šventumo, dorybių ir ste
buklingų pagijimų garsą buvo pradėta Romoje 1953 
m. spalio 30 d. Tai buvo renkamos žinios, apklausi- 
nėjant liudininkus, turėjusius ryšio su arkiv. Jurgiu, 
apie jo gyvenimo ir elgesio šventumą bei atsiliepi
mus apie gautąsias po jo mirties malones jo užtari
mu. Liudininkus apklausinėti turėjo būti paruoštas 
apie kandidato į palaimintuosius švento gyvenimo tei
gimų sąrašas, vad. “Articuli” — knygelė 50 psl. Ji 
paruošta ir atspausdinta 1953.VII.2 Iš jos teismas 
ėmė klausimus liudininkams, o šie galėjo naudotis 
savo turimoms žinioms papildyti.

Kadangi ne visi postuliatoriaus pristatyti liudinin
kai turėjo galimybės atvykti į teismo posėdžius Ro
mon, tai buvo kreiptasi į keletą vyskupijų, kuriose 
gyveno liudininkai, kad jose būtų padaryti pagelbi- 
niai teismai ten esantiems liudininkams apklausinėti. 
Tokių pagelbinių teismų buvo penkiose vietose: trys 
Jungt. Amerikos Valstybėse (Brooklyne, Buffalo, 
Scrantone), kur buvo apklausinėta po vieną liudinin
ką, vienas Šveicarijoje (Lugano) vienam liudininkui 
apklausinėti ir dar vienas Belgijoje (Malinęs), kur bu
vo apklausinėti du liudininkai, šie pagelbiniai teismai 
įvyko 1954-1955 metais.

Pačioje Romoje buvo apklausinėta 16 liudininkų.

gvatikius, bet ir rimtesnius žmo
nes.

Vienerių metų sausra 
"išdegino” keleriems 

metams miltus

Daug kas gali nepatikėti, kad 
Lietuvoje (turbūt, ir visoje T. 
S. - goję) negalima krautuvėse, 
kada prisireikia, nusipirkti mil
tų. Jie išimti iš vidaus rinkos 19- 
63 metų rudenį, motyvuojant 
tuo, kad 1963 m. vasarą Sibiro 
plėšiniuose kviečiai išdegė nuo 
sausros. Partiniai skelbė, kad po 
dviejų metų vėl bus galima pirkti 
miltų "sena tvarka”, tačiau iki 
šiol dar negirdėti, kad toji ”sena 
tvarka” būtų grąžinta.

“Sena tvarka” miltų (kvietinių 
valcuotų) buvo galima pirkti po 
3kg. užsiūtuose popieriniuose 
maišeliuose. Kas norėjo daugiau, 
galėjo stoti į eilę antrą, trečią 
kartą ir vis pirkti po 3 kg. Kai
miečiai, atvažiavę į miestą, pe
reidavo po lelias krautuves ir pri- 
reidavo po kelias krautuves ir pri. 
sipirkdavo po pusmaišį tų poke- 
nėjo, nes nebuvo reikalo.

Minėtą 1963 m. rudenį, be
rods, rugsėjo mėn., be jokių įspė
jimų, be pranešimų vieną dieną 
buvo įsakyta krautuvėms miltų 
pardavimą nutraukti. Net ir at
vežtieji į krautuves miltai buvo 
išvežti atgal.

Krautuvėse ”anei pyragėlio”

Gyventojai krito panikon, nes 
kartu su miltais dingo iš kepyklų 
pyrago gaminiai, ir manų kruo
pos, kuriomis maitinami kūdikai. 
Žmonės neturėjo kuo maitinti 
vaikus, valgydino bulvių koše ir 
kitokiu netinkamu maistu. Spe
cialių preparatų, kaip čia būna 
vaikų maistui, ten iš viso nėra.

Duona irgi pasidarė bloga,

kažkokių priemaišų į miltus pri
dėta. Žmonės kalbėjo, kad esą 
pridėta sumalto šieno, nes miltai 
buvo žalsvi. Pati duona greit su 
kietėdavo ir iŠ viso silpnesni žmo
nės ėmė nuo jos sirgti.

Partiniai teisinosi sausra, ra
mino, žadėjo, kad taip būsią ne
ilgai.

Žemės ūkio kraštas 
perkasi grūdus

Neužilgo T. S - ga užpirko di
delius kiekius kviečių Kanadoj, 
JAV - bėse ir Prancūzijoje. 
Londono BBC (radijas) su pa
šaipa kalbėjo, kad pavasarį Chruš 
čiovas skelbęs užversiąs kviečiais 
visas Europos rinkas, dabar jau 
pasirodęs rinkoje, tik ne pardavė
ju, o pirkėju.

Nors daug buvo nupirkta kvie
čių, bet Lietuvos gyventojams 
mažai teko. Pradėta duoti nusi
pirkti pagal korteles po 3 kg. mil
tų asmeniui tris kartus per metus, 
būtent: naujiems metams, gegu
žės pirmai ir spalio revoliuci
jos šventei. Blogesnės rūšies kg. 
miltų kainuoja 26 kap., o geresni 
41 kp. Suaugę ir nedirbą asmenys 
miltų kortelės negauna. Pensinin 
kai gauna.

Duonos krautuvėse vėl par 
duodami pyrago gaminiai - nor
muotai, po 0,5 kg. vienam asme
niui. Duonos po 2 kg. asmeniui.

Norintieji pirkti daugiau turi 
po kelis kartus stoti į eilę, parda
vėjos pastebėjusios ne visada duo
da antrą kartą, tenka eiti į kitą 
krautuvę. Kaimiečiai visą dieną 
pravaikšto, kol nusiperka didesnį 
kiekį.

Eilės prie krautuvių 
netrumpėja

Jei krautuvėje ko nors nėra, 
pav. cukraus ar druskos, dažnai 
iš stovinčių eilėje pasigirsta kom-

Tokiu būdu apie arkiv. Jurgio Matulaičio šventą gy
venimą paliudijo 22 asmenys, kurių 19 buvo prista
tyti postuliatoriaus, 2 buvo pašaukti pagal bažnyti
nė teisę paties teismo ir vienas, pastebėjęs skelbimą 
laikraštyje, pasisiūlė pats.

Liudininkų apklausinėjimas ir kartu informacinės 
bylos posėdžiai buvo užbaigti 1956 m. balandžio 18 d.

Byla, kad Dievo tarnui niekad nebuvo teikiamas 
garbinimas, kuris yra deramas tik šventiesiems, bu
vo pravesta 1955 m. nuo birželio 19 d. iki liepos 
28 d. Viešas kandidato į šventuosius garbinimas bū
tų kliūtis beatifikacijai. Vienas iš tos bylos veiks
mų būtų nuvykimas prie Dievo tarno kapo ir aki
vaizdinis patikrinimas, ar nėra kokių tik paskelbtam 
šventajam teikiamų pagarbos ženklų, pvz. jo paveiks
lų, išstatytų altoriuje ar su šventojo aureole. Dievo 
Tarno Jurgio byloje pakako liudininkų parodymų. 
Žmonių meldimasis prie karsto ar prašymai užtari
mo dar nesudaro tokios kliūties, priešingai, tai yra 
paliudijimas apie šventumą iš vidinio žmonių įsitiki
nimo, o ne iš kitų sudaryto viešo kulto.

Po šio paliudijimo buvo sudaryti informacinės by
los apie nederamo kulto nebuvimą ir apie raštus ak
tų nuorašai ir kartu su pačiais raštais įteikti Apei
gų kongregacijai 1957 m.

Netrukus po to popiežius Pijus XII paskyrė bylos 
referentu Apeigų kongregacijoje kardinolų kolegijos 
dekaną kardinolą Eugenijų Tisserant.

Tame tarpe Apeigų kongregacija paskyrė 6 cen
zorius peržiūrėti Dievo tarno Jurgio raštams. Paskuti
nis jų savo nuomonę apie perskaitytus raštus įteikė 
1959 m. balandžio 11 d.

Tuo pačiu metu buvo pradėtas informacinės by
los aktų perrašymas. Tenka paminėti, kad visų by
los aktų perrašymas vyksta ranka. Perrašinėja spe

Himlios valandėlei

ATSAKOMYBĖ UŽ TIESĄ 
IR GĖRĮ

Ar žmogus gali viską žinoti?
Katalikų Bažnyčioje yra kon

fliktų, ir katalikiškasis žmogus 
kenčia dėl tų konfliktų, kuriuos 

i jis turi su savo Bažnyčia ir sa
vo autoritetu. Bet jei abiejose 
pusėse yra vienoki dvasiniai nu
siteikimai, tai tie konfliktai 
virsta gyvybės elementu ir tik
iu pažangos pradu.

Kokie gi yra tie nusiteikimai, 
kurių turi turėti abi šalys? Gi 
atsakomybė už tiesą ir gėrį. Jei
gu abi šalys tik to tesiekia, tai 
konfliktas tėra tik pasigėrėti
nos rungtynės. Ir katalikas žmo 
gus, kuris stovi šitokiose rung
tynėse su savo Bažnyčia, tega
li džiaugtis, nes iš to jis susi
laukia ne prakeikimo, o palai
mos. Tai nelyginant Jokūbo im
tynės su savo Dievu: “Nepalei
siu Tavęs, Viešpatie, kol nepa
laiminsi manęs”.

Be abejo, abiejų šalių nusi
teikimai turi būti vienoki. Ka
talikų Bažnyčia brangina minti
jimą ir įvertina jo galią; jinai 
žino, kad mintis kaip žvaigždė 
gali sušvisti tautoms, bet kad 
jinai taip pat gali užliepsnoti 
kaip degalas, sukuriąs liepsną. 
Užtat — atsargiai su ugnimi! 
Katalikų Bažnyčia gerai žino, 
kad žmogaus intelektas yra stip 
rus ir galingas įrankis tiesai 
surasti; jinai, Bažnyčia, yra la
bai intelektualistinė, bet nėra 
racionalistinė. Ji netiki, kad in
telektas gali apimti visą realy
bę; kad ir didžiausias būtų ge
nijus, mokslininkas bei tyrinė
tojas, jinai netiki, kad jis vis
ką žinotų. Katalikų Bažnyčia

mentarai: "išdegė”. Tai vis dėl 
tų "išdegusių” kviečių, kurių net 
per penkis metus dar nepasisekė 
“palaistyti”, net prie stebuklin
gosios tarybinės technikos, žadė
jusios Tadžikistano dykumas pa
versti žydinčiais sodais.

Taip "išdega” Lietuvoje ne tik 
miltai, bet mėsa, odos gaminiai, 
pramoninės prekės ir kt. Lietuvos 
gyventojai gauna mažai ir blogas 
prekes, kurių negalima prakišti 
užsieniui, nei “broliškom respu
blikom”. Ta proga seniai girdisi 
Lietuvoje dainelė;

“Jei ne Čiombė, ne Mobutu, 
pas mus miltų visad būtų;

Jei ne Kastro, ne Fidelis, pas 
mus būtų ir mėselės”...

Negalima ginčyti, kad tų tary
binių laimėjimų nėra, tačiau jais 
naudojasi ne tie, kurie juos kuria. 
Užtektų Lietuvai miltų ir tų kol
chozų, jei ne “čiombės, fideliai 
ir vyresnieji broliai”.

J. G.

cialūs tam Apeigų kongregacijos skirti tarnautojai. 
Šis darbas užtrunka labai ilgai ir pareikalauja daug 
išlaidų, tačiau tokia yra nuo seno tvarka, dar ir šian
dien galiojanti, nors visa tai daug tiksliau, pigiau ir 
greičiau būtų galima atlikti rašomąja mašinėle arba 
fotostatiniu būdu. Ranka visus aktus perrašius, vi
sas darbas patikrinamas dviejų asmenų, kurių vie
nas garsiai skaito originalinį tekstą, o antras tikrina 
perrašytąjį tekstą.

Yra reikalinga, kad žymesnieji Bažnyčios asme
nys, susipažinę su kandidato į šventuosius gyvenimu, 
prašytų Šv. Tėvą paskelbti jį šventuoju. Tam reika
lui postuliatorius atspausdino trumpą Dievo tarno 
Jurgio biografiją ir ją išsiuntinėjo įvairiems Bažny
čios dignitoriams. 1956-1958 m. postuliatorius surin
ko 57 prašymus, kuriais kardinolai, vyskupai, vienuo
lijų generolai ir kiti asmenys pareiškė savo pageida
vimą, kad popiežius paskelbtų palaimintuoju arkiv. 
Jurgį Matulaitį.

1959 m. birželio 23 d. susirinkę Apeigų kongre
gacijoje kardinolai ir kiti dignitoriai patvirtino Die
vo tarno arkiv. Jurgio raštus, o trejetą dienų vėliau 
popiežius Jonas XXIII patvirtino kardinolų nutarimą 
ir išleido arkiv. Jurgio raštų reikalu dekretą.

Dabar reikėjo paduoti Apeigų kongregacijai for
malų prašymą paskelbti Dievo tarną Jurgį palaimin
tuoju. Pagal bažnytinę teisę tai turi būti padaryta 
ne postuliatoriaus, bet specialaus tam reikalui skirto 
advokato. Jis reikiamą prašymą įteikė 1960 m. ba
landžio 25 d. Kartu įteikė ir atspausdintus bylos ak
tus iš anų ranka perrašytų egzempliorių, kurie vadi
nasi viešuoju nuorašu (copia publica).

{Bus daugiau)

; yra kupina pasitikėjimo tiesai; 
! jinai tiki, kad tiesa gali perga
lėti ir kad ji pergalės, bet tatai

, bus ne šiandien, ne rytoj ir ne 
l išsyk, bet per šimtmečius ir 
tūkstantmečius. Jinai tiki, kad 
tikroji žmonijos pažanga eina 
labai pamažu ir kad didžiųjų 
asmenybių įnašai į ją teatžymi- 
mi tik kas keli tūkstančiai me
tų. Ji netiki, kad kiekvieną die
ną būtų padaromi epochiniai
atradimai.

Katalikų Bažnyčia skeptiškai 
žiūri į atskirus tiesos ieškoto
jus, nes ji per daug pasitiki pa
čia tiesa. Katalikų Bažnyčia pa
žangą mėgsta ir jos trokšta, bet 
dar aukščiau už pažangą ji sta
to sielos išganymą, gėrį, nusi
žeminimą, meilę. — Tokia yra 
Bažnyčios autoriteto pozicija. 
Dėl to tarp katalikiškojo žmo
gaus ir jo Bažnyčios neįmano
mas yra kartus konfliktas ar 
pikta bei arši kova: tai tėra 
dvasinės rungtynės bei nepa
liaujamas aiškinimasis.

Beje, ir šitoji saja slepia sa
vyje pavojų; bet juk visada tai, 
kas yra didžio, turi ir didžiau
sius šešėlius bei pavojus. Turi 
gundymų ir katalikiškasis žmo
gus, ir jo didybę kaip tik ir su
daro tatai, kad jo pavojai yra 
tokie dideli.

Gundymai
, Kokie gi yra katalikiškojo 
žmogaus gundymai? Gi tai, kad 
jį perdėm apvaldo objektyvybė, 
kad jis permala ima vertinti 
subjektyvybę ir subjektą — 
žmogų bei jo sugebėjimą ir pa
jėgumą. Kad tokios pagundos 
esama matyti iš to, jog net ka
talikiškuose raštuose klaidingai 
pastatoma nusižeminimo, tos di
džiosios dorybės, sąvoka: nusi
žeminimas tenai neretai perša
mas jau kaip menkystės jaus
mas. Tatai jau yra pasidavimas 
pagundai perdaug nuvertinti 
subjektyvinius sugebėjimus ir 
žmogaus veikimą per daug nu
stumti į užpakalį Dievo veiki
mui. Kas taip daro, pasidaro 
abejingas, neryžtingas, neveik
lus. Ne visi katalikai yra šito 
pavojaus išvengę.

Objektyvybė taip pat gali 
būti nepilnai, vienšališkai už
čiuopta. Katalikiškasis žmogus 
.žvelgia į aukštybes, ieško toli
mų tikslų, veikia į tolį. Gali at
sitikti, kad jis nepastebi to, kas 
yra čia pat arti, kad jis pra
eina neatkreipęs savo akies 
į kasdienines, paprastąsias na
tūralines dorybes. Ar visi tau
rieji katalikai yra šito pavojaus 
išvengę? Tie, kurie yra akis

(Nukelta j 6 psl.)
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HELP VVANTED VYRAI

Ricellent Opportunity at Purdue University

TOOL OR INSTRUMENT MAKER
yeaj,s professional experience mlntmum. To run newly eąuipped. 

■",,,lla0 R1'6®181®®? instrunient. shop; to design, fabrieute. modify reseąrch 
oųuipment in University acicnce department.

retirement plan, locate in clean, ąuiet midwestern tpwn. For 
Scleacee latervioiy, wrjte Ur. David FUnier, Department of Biolegical

PURDUE UNIVERSITY
LAFAYETTE, INDIANA 47907

Opportunity For Experienced

Maintenanee Mechanics
TO ADJUST AND RĖt»AlR 

LAMP PRODUCTION EOUIPMENT
OPENINGS ON THE FIRST SHIFT 7 A.M. TO 3:30 P.M 

AND 3rd SHIFT 10:30 P.M. TO 7 A.M.
Along with all our many other fringe benefits. we pay 10% 

bonus on 2nd and 3rd shifts 
We will be glad to talk with you about these opportunities 

WRITE, WIRE or CALL

ITT LAMP DIVISION
Į FORMERLY CHAMPION LAMP WORKS)^

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

IMMEDIATE, OPENINGS FOR

BOILER OPERATORS
With third class stationary license

ELECTRICIANS 
MACHINE REPAIR MEN

Why not decide NOW to join the I-T-E team of specialists 
and an investment in your future.

Apply in person or call (313) 875-7220 Extension 234

I-T-E IMPERIAL CORPORATION
7610 Joseph Campau Detroit, Michigan 48211

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPI.OYER

EXCELLENT OPENINGS FOR

PH AR MACĮ STS
UNLIMITED OPPORTUNITY with a growing company with a 

large scale expansion program.
BENEFITS — An uneąjtalled benefit program with paid vacation, 

health and life insurance plūs retirement program.
Contact MR. DONALD J. W.ELCH

KROGER FAMILY CENTER
1014 Vine Street (IneiniuUt, Ohio 45201

.... _ WE NEED —

MAINTENANCE MEN
Large multi fantory corp. has opening for Class “A” mechanics 
having skili in the following categories.

MILLWRIGHT & WELDERS
Start at $3.14 to $3.24 per hour, plūs company paid benefits. 

Apply, Call or VVrite to: FRED GANDIN (201) 887-3300

WHIPPANY PAPER BOARD COMPANY, Ine.
10 No. Jefferson Rd. VVHIPPANY, New Jeraey 07981

HELP VVANTED — MOTERYS

PRODUCTION MACHINE 
OPERATORS

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

■įį2-' IX’ .įi- • V'i-t- “'H*
• MASTER MEDICAL BLUE CROSS AND BLUE SHIELD &

-V PROLONGED ILLNESS COVERAGE ■
• SICKNESS AND ACCIDENT PAY
• GROUP LIFE INSURANCE
• 10>/2 PAID HOLIDAYS
• UP TO 5 WEEKS VACATION VVITH PAY
• PENSION AND SEVERANCE PAY PLAN
• OFF STREET PARKING
• CAFETERIA 

'NP ''i Lį’ię'- -'3X3. j ■'
Vacation is over. Shouldn’t you go to work — now!

VVRITE, VVIRE or CALL

ITT LAMP DIVISION
(FORMERLY CHAMPION LAMP VVORKS)

330 LYNNWAY, LYNN, MASS. 01901 

Phone — (617) 593-2000
AN EftUAU OPPORTUNITY EMPLOYER

NIGHT SHIFT
For lake front high-rise bhlg.

Excellent working conditions. 
SEE ENGINEER ON PREMISES

5650 N. Sheridan Rd.
OR CALL LO 1-4429 

AFTER 10 A M.

ŠILK SCREEN 
TECHNICIANS

National sign company needs a šilk 
screen tenhnician who has ex- 
perience in full color processing. 
Salary commensurate with ex- 
perience. Send resume or call 
Direetor of PersonneI.

CUMMINGS & COMPANY
200 12th Avė. S. 

NASHVlLLE, TENN. 37203
Phone (615) 244-5555

Electrical Engineer 
Transit

System-Boston
Duties: provide sentor technical
advice and expertise on preliminary 
and finai design and instnllat ton of 
electrical power and signal systems. 
kįualificatiops: Bachelor’s degree in 
electrical engineering. Broad techni
kai and engineering experience on 
transportai ton power and signal Sys
tems. Salary commensurate with ex- 
nefįenye, . Fend resuine tip: - -į.

JOHN P. KENNEDY
Manager of Employment 

or Phone: (617) 522-9757
MASSACHUSETTS BAY

TRANSPORTATION
AUTHORITY
500 Arborvvay

Boston, Mass.
IMMEDIATE OPENINGS

TOOL AND DIE 
MAKERS

Experienced on Progressive and 
compound dies.

Day Shift: Steady VVork
Apply:

Mandex Manufacturing 
Company, Ine.

2614 VV. 48th St., Chicago, lUinois

UFT TRUCK
MECHANIC

Experienteed to do vvork for large 
industrial firm. Excellent benefits 
and training. See Mr. Paul Bauchez

CLARK EQUIPMENT 
COMPANY

11033 So. Langley Avė.
Tel. — 264-1900

“An Eąual Opportunity Employer”

PAPER COMPANY 

NEEDS

WAREHOUSEMEN
Company benefits.

Permanent Jobs.

Tet - 376-0355
ĘNGINEERING
TECHNICIANS

No Acįertence necessary:. Wlll train 
jntcrosted individuals for responsible 
technical positions in construction 
engineering work. Immediate place- 
męnt. • ~i ■ ■

FOR INTERVIEW — PHONE

637-8100 Mr. Beaty

A & N CORPORATION
‘ 7414 (V. Belmont Avenue

WAREHOUSE 
M E N

To Piok and Pack Orders

RAVVLINGS SPORTING 
GOOOS

2500 Crescent Drive 
Broadview, Illinois 

Tel. - 343-0710

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED — VYRAI

JANITORS
HELPER

HELP VVANTED — VYRAI

VVAREHOUSE
MEN

lst and ~n<l Shift.
No ėxperiencė.

Pleasant working conditions 
f plūs benefits

JESSOP STEEL
25th & Cermak 

BROADVIEVV, ILLINOIS 
TEL. — Fllmore 5-7710

VVAREHOUSE
MEN

EXCELLENT STARTING RATE 
8 A.M. to 4:30 P.M. shift in plant 
in Clearing Industrial District. 
Paid hospitalizatlon and insurance. 
Call

Mr. Fitzsimons

PO 7-4600, Ext. 58

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

HELP VVANTED — VYRAI

ENGINEERS

DESIGN
ENGINEERS

The E. W. Bliss Engineering Re 
search and Development Center, 
loeated in suburban Philadelphia, 
has attractive openings for Design 
Engineers vvith at least 3 years 
experience in the following fields:

INDUSTRIAL EQUIPMENT 
(Heavy or Medium)

STEEL MILL MACHINERY
Thesę positions offer professional 
growth and advancement opportu
nities. Top salary based on ex- 
perience. Send resume or call:

E. W. Bliss Company
Engineering Research and 

Development Center 
SVVARTHMORE, Pa. 19081

101 Chester Road 
(215) KI 4-7600

A Gulf & VVestern Co.
An Eąual Opportunity Employer

MODEL MAKER
Experienced on Punch Press

Manufacturer of metai, wood and laminated dis
play items. Excellent salary and fringe benefits.

Call RON BLASS 766-5100

......... ...... .....................................
PLASTICS-SKILLED 

W O R K E R S

Growth Opportunity
Major multi-plant plastic manufacturer in Detroit area seeks 

experienced decorating department supervisory personnel, wlth 
hot stamping, spray painting and metalizing experience.

— SUPERINTENDENTS 
— GENERAL FOREMEN 
— FOREMEN

Vacancies on all shifts 
Expanded Fringe Benefits 

Top Wages.
SEND RESUME TO:

BIRMINGHAM PLASTICS, INC.
P. 0. Box 191

BIRMINGHAM, MICHIGAN 48075

AREA CODE 313-549-9200, Exten»ū»n 16

HELP VVANTED — MOTERYS

EXCELLENT IMMEDIATE OPPORTUNITIES IN 
OSSEO, VVISCONSIN, FOR

REGISTERED NURSES 
& LICENSED PRACTICAL NURSES

Desperately need r d in our liioepital-nursing home comtplex; assignments 
are either hospital er nursing home, not jointly; attractive salary, 
routine increinents, good work.ing conditions: 40 hours per weeik, any 
addittonal time paid at 1 Vi tirnes rogular rate- Please write w call

OSSEO AREA MUNICIPAL, HOSPITAL 
AND NURSING HOME

Osseo, VVisconsin 54758 Phone: (715) 597-3121

KEY PUNCH OPERATORS
All Shifts 

Full or Part Time
Northwestem and CTA to door 

Top Starting Salary

STATISTICAL TABULATING
2 N. RIVERSIDE PLAZA, CHICAGO 346-7300 Ext. 315

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

Remkite tuos biznierius, kurie 

Skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

DUE TO RECENT EXPANSION URGENTLY NEED

FULL TIME HELP
experienced or will train

Stitching, lasting and making and attaching. Paid holidays and 
vacation. Profit sharing plan Excellent working conditions 
Apply any time between 7 a.m. and 5 p.m. Monday through Friday. 
Saturday 7 a.m. to 12 noon. Or ivrite to

BROOKFIELO ATHLETIC SHOE C0,, INC.
EAST BROOKF1ELD, MASS 01515 617—867-6404

HELP VVANTED — VYRAI

NIGHT SALAD GIRŲ 
NIGHT BELT PRODUCTION 

GIRŲ
BAKE SHOP GIRŲ 

(Days)
Full time, all company benefits in
cluding company paid lunch.

Apply any day 9-7 P M.

ABC
Gladieux In-Flight 

CATERING KITCHEN 
2301 So. Mt. Prospeet Road

Dės Plaines, Illinois 

Platinkite “Draugę”.

help wantop^-I male

MACHINISTS OR 
OPERATORS

Iinmediate opening ln the folloning 
categories for ąuaJiticd nuu-JiInMa, or 
machine opei-utors. Mušt have own 
tools and be able to aet up and oa»er- 
ato Will train indlviduala who are J S 
or over ano have hart vocatlonal 
school machine shop training.

TURKET LATRE 
ENGINE LATIIE 

PRECISION GRINDERS 
MILLING MACHINfc 

KABIAI, DRIIJ. PRESS 
l’KIAISIDN DR1LL 

Apply in perso®
VVrite -r- Call or Wire 

301—276-0400 — Mr. Younkers
CR0WN CORK S SEAL CO.

1200 So. Neukirk Street 
BALTIMORE, MD. 21224

VVAREHOUSE HELP
Full Time Days

Bus Transportation Furnished To CTA 
Good Starting Rates And Benefits

Apply in Person Or Phone

GUARDIAN METAL SALES CO f
6116 Oakton St., Morton Grove, Illinois

Phone — 583 - 4400

VVHY TRAVEL? VVORK CLOSE TO HOME!

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

* PRESS BRAKE OPERATORS * PAINT SPRAYERS
* SPOTWELDERS * GRINDERS

•' >S fe * ••i'**

APPLY PERSONNEL DEPARTMENT
READY METAL MFG. COMPANY

4320 S. KNOX AVENUE TEL. RE 5-5151
tJi Bl<xdc of Cicero Avė.)

VVORK CLOSE TO HOME !
EXPERIENCED: ORDER FILLERS, 

PACKERS, STOCK MEN
BERMINGHAM & PROSSER COMPANY

PAPER MERCHANTS
Attractive working conditions. VVage rates and company benefits. 

Apply or call MR. R. L. JANES 
Tel RO 2-2300 2552 VV. Ogden Avenue, Chicago, Illinois

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

EUREKA WILLIAMS CO.
Manufacturer of the Eureka Floor Gare Products Ims openings for

PRODUCT ENGINEERS
B3.M.E. graduate with broad experiėnce in design and development 
of small electrical • and mechanical appliances. „ .. - ...

DESIGN DRAFTSMEN
High school graduate with minimam of five years exportence 
in design lay-out of small appliances'. ! v

Salaries cammehsurafe with background expcrience 
Eureka Williams is loeated in Bloomington, Illinois, ”a medium 
size Progressive city with two Univeraities.

Paid vacation -— Group insurance — Retirement plan — 
Air oonditioned officee. * •*» -

Please send resume in confidence to:
Mr. R. C. LAGER8TROM

EUREKA WILLIAMS COMPANY
1201 East Bell Street

Bloomington, Illinois 61701
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

- -.X........................

PRODUCT COST 
SUPERVISOR

A leader m the manufacture of private label appliances, 
Franklin Manufacturing Co. offers a position in its cost aenount- 
ing department to an individual who has a strong Standard 
cost background. a degree or commensurate ex|>enenca and a 
willingness to relocate to St. Cloud. Minnesota, a college coi®» 
munlty 70 miles northwest of Minneapolis, Minnesota.

Exeelent benefits are offered with protnotional opportunities. 
For further Information and an interview appointment call or 
write RON FINGER, Personnel Department.

FRANKLIN MANUFACTURING 
COMPANY
P. 0. Box 1286 

MINNEAPOLIS, Minn. 55440
Area code 612 — 781-6031, Ifixt. 333 

An Eąual Opportunity Employer



gyvas prisiminimas
Atmintinas kielikas ar cimborija įgraviruota pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms M sijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini- 

kuris bus įvertintas Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje Taip pat tu
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui

WATRA MEMORIAL CENTER
W. CERMAK ROAD 

CHICAGO, ILLINOIS 6062J
ARKA CODK III 147J4ZS

A. -j- A.
PULK. ANTANAS ŠPOKEVIČIUS

Gyveno 3341 S. Lituanica Avė.
Mirė rugsėjo 13 d., 1968, 9:30 vai. ryto, sulaukęs 67 m. 

amžiaus.
Amerikoje išgyveno 18 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stefanija, duktė Ina

Kunčiūnienė, 2 sūnūs Rimantas, marti Elena ir Vytautas, 2 anū-
I kai, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šeštad . 7 vai. vak. John F. Eudeikio
koplyčioje, 4605 S. Henmitage Avė.

Laidotuvės^ įvyks antrad . rūgs. 17 d. iš koplyčios 8:45 vai. :
ryto bus atlydėtas j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje 

j įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
Į nulydėtas į Štv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus:
Į gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnūs, marti ir anūkai.
Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Tel. YA 7-1714

fl. fl.

PA U L S A M O N
Gyventi 7343 S. Claremont Avė.
Mirė rugsėjo 12 <1., 1008, II vai. ryto, sulaukęs pusės amžiaus

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities, Troškūnų para
pijos, Samaniu kaimo. Amerikoje išgyveno 55 m.

Pasiliko dideliame- nuliūdime žmona Lucille, 2 dukterys; 
l.ueilje. žentas Ituvmond .tleC'lory. ir Alvina, žentas Leo Stankus, 
« anūkai, 1 proanūkė, brolis .losepli Namon ir brolienė Stella, bro
lio duktė Hubertu Palaima su šeima, uošviai Antanas ir Konstan
cija Slankai ii- daug pusbrolių ir pusseserių. Lietuvoje 2 Moliai; 
Jonas ir Kazys ir sesuo Ona su šeima, ir kiti giminės.

Kūnas Ims pašarvotas šeštadienį, 
tyčioje, 2124 W. «»th St.

1 vai. p. p., Ija<‘ka\vicz kop-

inldotuvės įvyks plrmad. rugsėjo Iii d. iš koplyčios 10 vai. 
ryhi Imis atlydėtas į šve. Panelės AI. Gimimo parapijos bažuyėbl, 
kurioje įvyks gedulingos pa maldos už velionies sielų. Po panuddu 
bus nulydėtas į Liyt.^J’aiitines kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus; gimines, d rungus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

pažįstamus

N Nuliūdę; 
PROAN P K F:.

ŽMONA, DUKTERYS, ŽENTAI, ANŪKAI IK

Laidotuvių direktorius Laekaulez ir Sūnūs. Tel, RE 7-1213.

HELP WANTEB — VYRAI

FLORIDA

OPPORTUNITIES
FOR ENGINEERS

RF/MICROWAVE
ENGINEERS

Contįnued expansion of Trak Mlęro- 
wave Corporation a Progressive young 
company on t be movė, luis oreatod 
openings in top leve! positions. Con- 
seuuently, responslbiiity danes early, 
coupled wjt,h fast proinotions.

ELECTRONIC ENGINEERS
(Solid State design)

Design active soiid-state eompo- 
nents / syateins encoinpossing multi- 
pliers, amplifiers, oscillators and 
mixers. Mušt have practical eac- 
perience. Openings from senior to 
assoelate leveis. BSEE and 2-3 
years experionce desired.

ELECTRONIC ENGINEERS
(Components developmen t)

Design and develop passive micro- 
ivave components consisting of de
vices such as ferrite eirculators, 
lumped element devicee, filters, at- 
tenuators, and other sophisticated 
mierowave devices. Capable of di- 
recting engineering personnel in 
the produet development of these 
devices to custouier speclflcations. 
Mųst eochibit ability to work witb 
pustoiners and niarketing personnel. 
BSEE and 3—5 years related ex- 
pertenee desired.

SYSTEMS ENGINEERS
Individuais mušt have background 

in RiFZ microwave Systems including 
tosting. reliability and maintainability. 
Mušt be a capable engineering su- 
pervisor and be familiar with pro- 
posals, sehedųles, and cost control 
aspects of programs. BSEE plūs 
1-3 years Systems engineering ex- 
perience dešired.

Send resume in confidence to: 
W. L. PASCOE

Manager of Engineering

TRAK MICROWAVE
CORPORATION

4726 Kennedy Road 
Tampa, Florida 33614

BENCH LATHE 
OPERATOR

STEADY
Free Hospitalization And 

Life Insurance.

4545 W. Cortland Street
An Bqual opĮJortunity employer

Tsnuo^mAm™FOR BENT

Best Agoncy. 2923 W. 63. PR 8-6032 
BUTAI rinktiniams nuomininkams 
Nelaukit — užsircglstinokit dabar!
Aptarnauja pietvakarinę J«lį 7 nie- 
us. Savininkai kreipkitės dėl patar

navimo nemokamai-

Išnuomojamas naujai dekoruotas 
4 kambarių butas, Bridgeporte 
______Skambinkit 434-5598 _____

Išnuom. 2 apstatyti kamba
riai ramiam vyrui.
7212 & Talman Avė. 776-8127
IŠNUOM. naujai atremontuotas 5 
kamb. butas II aukšte. Tik suau
gusiems. 1330 S. 51 Avė., Cicero. 

Illinois. OL 6-5834.
Brighton Parke išnuomojama 4 
kambarių butas.

Tel, FR 6-8778
IŠNUOM. 4 kamb. butas suaugu
siems. Brighton Parke

Tel. 523-4975
IŠNUOM. 2 miegamieji kambariai 
rimtoms dirbančioms moterims. 
Skambinti 436-2394.

IEŠKO NUOMOTI

Ofiso tarnautoja ieško 3-4 kamb. 
buto, Marąuette Pk., Gage Pk. ar 
Brighton Pk apylinkėje. Skambin
ti po 6 vai. vak. WA 5-7902.
2-jų asmenų šeimai nuo spalio 10 
d. reikalingas 4—5 kamb. butas, 
f vakarus nuo Western.

Tel 434-1886.

Remkite tuos biznierius, kurie 
skelb:asi dienraštyje "Drauge”.

HELP WANTED — VYRAI —

Severai yodng m«n ‘ needed* ‘ to do 
genčiai labai- work, Starting rąte 
$2.46Ui per hr. inęieasing to 12.76 Vfc 
per hr. Thjųe are fulltlmo join}. 62 
weeka per year. Kee Mr, Capelan 
9 a. m. to 2 p. m. Monday ta Eritlay; 

CONSOLIDATED DISTILLED 
PRODUCTS

3247 S. Kedzie AveJHie

GENERAL LAR0RERS

STOCK BOY’S
Part time joh’ mvKnAblū for burti 
working gaad SĮuibjut. H. Sęhool 
or ooJlege. Apply ip person:

Kaymonds — in Downtown
Skokie '

7914 N. Lincoln, Skokie
w A-*-* -*- ♦ e e ♦ ee

PARDAVIMUI

Parduodami 4 buinfls fikusai 
Kreiptis 7^59 S. Campbell Avė.

Tel. HE 4-6123 ‘
Q ua 1 i t y Control 

MANAGE R
National sign company needs a man 
who is familiar with all phases of 
ąuality controJ including aerylie 
paint ing and šilk screcn Processing. 
Degree in industrial engineering or 
industrial manageroent is desired, 
būt not reąuired. Salary oommcnsu- 
rate with experienoe. Send rosutne or 
call Director of Personnel.

CUMMINGS & COMPANY
200 12th Avė. S. 

NASHVILLE, TENN. 37203
Phone (615 ) 244-5565

PLATINKITE "DRAUGĄ”

HELP WANTEI) — VYRAI

IMMEDIATE OPENINGS FOR

COLD HEADER SET-UP MEN
Wlth ejcporience in Progressive and Twio Blotv Machines. Exoellent 
vvorking conditions in new plant of aggrossive Fastener Coanpąny.
Paid holidays, many company paid benefits, plūs overtime.. All relo- 
catlon eocpenses paid. All inouiries will be answered. Send resume and 
salary reąnirements to:

AVDEL CORPORATION
P. O. BOX 1987 SOUTH HACKENSACK, N. J. 07608

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. rugsėjo mėn. 14 d. 7

REAL E8TATE

Prie 08-bu, ir Wcs|crn 6 kamb. 
med. bungalovv. Modernizuotas. 
$15,900.

Mūr. 5J4 kamb. butas ir tavernos 
patalpa su visais įrengimais. Prie 
mūsų ofiso. $21.900..

fM«xi. 2 butai — 6 ir 4 kamb. Ir 
paialpa ■ bigiiiui. Platus sklypą*. 
$13,500.

VAINA RE A L T Y
2517 W. 7l8t Street — RE 7-9515

Faldobdanun# nairaal *po 
4 po 4% lcamb. ir 2 po 3% kamb. 
abejuose — 5606 ir 5616 S. OaJdey. 
Gazu apšild. .spintelės virtuvėse, 
"built-in" orkaitės ir virimui kros
nys, šaldytuvai. Skambinkit prieš 
10 vai. ryte arba po 6 v. vak. šeš
tad. ir sekm. visą dieną. BE 8-5858

Apylinkėj 68 ir Campbell — 6 
butai rūsy. Savininkas. $73,000.
476^851.

Skubiai parduodama 6 kamb. ke
lių metų graži rezidencija. Arti 
Pulaski — Marąuette Rd. Kreiptis 
RE 7-7201

Atvykite, visi laukiami.
2 butų mūras. 2x6 k. Gazu šildy

mai. 2 auto garažas Arti Mariu Higl). 
$29.500.

De luxe raudona 8 metų re/.iden- 
cJJa. {įmigtos rūsys, 2 auto mūro ga
ražas, arti 71 Ir Pulaski. $35,000.

5 kamb., 9 metų niūms. įrengtus 
sausas rūsys. 2 auto garažas. Arti 
PulaskJ, Marųuette p.ke. $25,600.

4 butų gražiu mūras įr 2 auto 
mūno garažas. Platus lotas, Mamue- 
ttę Pke, $41,400,

Puikus 6 hutų mūrus. Platus lotas, 
3 auto mūro garažas. Geros paja
mos. Marąuette pke. $64,500,

8 kamb. med. apkaltas 2 aukštų 
namas, Marą, pke. $13,800.

Geras med. apkaltas, 2 būt., 2 šild., 
garaž., arti mūsų. $16.800.

Med., 3 būt., labai platus sklvp., 
atskiri Slld., Marą. parke.

Apart. mūr. apie $9.000 pajamų ir 
kiti priedai. Marą. Pk. platus sklyp., 
garaž. $59.500,

3 butai Marąuette pke. Gazo šil
dymas, ceramic vonios, daug prie
du. Garažas. $28,500.

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

REAL ESTATE

kamb. 11 ib. mflr buhgftlAvr, 
prie 78 jr Rockwell. Kilimai, gazo 
šild alum. langai $22.100,

3 būt. 2 aukšt. dldelūi mūr. na
mas prie (( ir K ėdalo 40 p. »kly- 
pos. 2-auto mūr garaž. $86.900 ar
ba paalūlymaa.

i V4 aukšt. 20 m. švarus mūr. na
mas 6—4 kamb. prie 71 Ir Sacra- 
mento. 40 p. sklypas. Taksai $860.00. 
2-auto garaž. $28.500.

12 butų inttr. prie ti -tos ir Rock- 
walj, $13,600 metinių pajamų. Kala* 
$T8,600. imokgjas $16,000 savininkas 
duos paskolą.

Naujas de luxe 2 aukštų mūr. 
Marąuetts pke 7 kamb. butas savi
ninkui ir 4 nuomos skoląi mokšti 
$74,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTAIUAYAH — 

1M1GK4CIJA . .
2735 W. 71»t Bt. Tel. 925^0>5

Brighton pke. 4 butų mfiraa -ė- ė 
po 5 k. Ir 2x2 k. Centr. šildymas. 
Geros pajamos Nebrangus.

2 butų |m* 0 kamb. kūr. arba med. 
Svarūs gerai užlaikyti

Maisto krautuvė su namu. Geros 
pajamos. Lengvas aptarnavimas.

Taverna su namu Bi-ightoa pke.

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 48 St. CL 4-2890

BY OWNER — 2 story and base- 
ment, 10 apts.; 4—4’s and 6—3’s 
Cabinet kitchens, tiied baths. in- 
dividually air-conditioned, gas heat, 
stovės and refrigerators, washere 
and dryers. 6 yTS. old. Yearly in
come $16,250. Vic. 74 and Westem. 
Call Mr Kazek, 586-7400.

NAMŲ FIRKIMAN — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuctiravhnns — Income Ta*. 
Notariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2288

BY 0WNER — 14—3's Cabinet 
Kitchens, ceramic tiied baths, in- 
dividually air-conditioned, gas heat, 
stovės and refrigerators, wa»hers 
and dryers. 6 yrs. old Income 
$19,295. Vic. Archer Rd. and 60th. 
Call Mr. Kazek, 586-7400.

SOPHIE GINIAT
(pagal tėvus Maitas)

Gyveno 6732 S. Campbell Avė.
Mirė rugsėjo 12 d., 1968, 7:50 vai. vakare sulaukus 50 

m. amžiaus.
Gimė Chicagoje, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Anthony, duktė Irene, 

brolis Frank Mattąs, brolienė Leoną, sesuo Doris Sweeny, 
švogeris Paul, sesers vaikai Patricia ir Paul Sweeny, teta 
Anna Kučinskas ir jos vyras Valerian, švogeris Adam Giniat 
ir jo žmona Ann ir kiti giminės draugai ir pažįstami.

Priklausė Marijos Aukšt. Mokyklos Motinų Klubui.
Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 

69th Stv Laidotuvės įvyks pirmad. rugsėjo 16 d. iš kop
lyčios 11:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. Panelės Marijus 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus1.: gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras ir duktė.
Laid. 'direkt, Lackavvidz ir |Eūnū<. Te). RE 7-12J3

W A N T E D

TOOL & DIE 
MAKERS

TOP WAGES —’ EXCELLENT 
COMPANY BENEFITS

BRUMMER SEAL DIVISION
BORG-WARNER CORP.
1320 McKInley Avenue 

Chicago Heights, Milinis 60411
An Equal opportunity employer

MEN
18 and over Full or part timę. 
Needed to run slicer machine. 
Also counter work.

Call Mr. AMATO 475-0035
ARBY’S ROAST BEEF 

RESTAURANT
121 Asbury, Evanston 

Mr. V ANA
9434 Skokie Blvd., Skokie, 

OR 0450

Jonas P. Petreikis
Gyveno 10631 S. Wabash Avė.
Mirė rugsėjo 13 d., 1968, 5 

vai. ryto, sulaukęs 76 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Telšių 

apskr., Žarėnų parap.. Karštėnų 
kaimo. Amerikoje išgyveno 55 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
Lietuvoje brolis Stasys su šei
ma, 2 seserys: Ona ir Juzė su 
šeimomis ir mirusio brolio a. a. 
Juozapo šeima, Amerikoje liko 
draugai ir pažstarpi

Priklausė 9-to Wardo Liet. De
mokratų klubui. ,

Kūnas bus pašarvotas šeštad., 
3 vai. popiet Leonard kopi., 
10821 S. Michigan Avė.LINDA BLOZIS

Gyveno 8415 S. Komensky Avenne.
Mirė rūgs. 12 <1., 1908, 1:35 vai. ryto, sulaukus 21 m. amžiaus. 
Gimė Chicago. III. _ ,,, , ,Pasiliko dideliame nuliūdime motina Julia.ua (KenlauskaiU*). 

tėias Erni-st, brolis Bruee, I tetos; Stella Zalatoris, Anioinette 
Cienlv Bemice Savickas ir Genevieve Sarkan su šeimomis. 2 dėdės: 
Anthony Rentnuskas ir Dan Blozis su šeimomis b- kiti giminės,
<,,a,'i^įUh'iu<-Ž Bon" Varnas Am. Leglon Post 980 Moterų skyr.

Kūnas pašarvotas Alažeika-Evans koplye., 6845 S. AVestern Avė. 
Laidotuvės ivvks pirmad., rugsėjo 16 d. iš koplyčios 9 v. ryto

bus atlydėta į švč. M. Marijos parapijos bažnyčių, kurtoje įvyks 
gedulingos pamaldos už. velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta 
F šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: MOTINA, TĘVAS, BKOI.IS IR KITI GIMINĖS 
laidotuvių direktorius Alažeika-Evans. Tel. RE 7-8600 j

l

Laidotuvės įvyks pirmad., rug
sėjo 16 d. iš kopi. 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į Visų Šventų pa
rap. bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Brolis, seserys ir kiti 
giminės.

Laid. direkt Leonard Bukaus
kas ir Sūnus. Tel. CG 4-2228.

WE NEED TRAINEES
Men wjth GeneraiJ Machino Shop Experience tvilling to Learų Cold 

Heading Tech.nlqueė. -

Excellcnt tvorking conditions in netv plant of aggreasive Fastener 
Company.

Paid Holidays, plūs Overtlme and many Company Benefits. Ali Inųuirięs 
will be aastvened.

AVDEL CORPORATION
PO. BOX 1987 SOUTH HACKENSACK, N.J. 07608

EKCELLENT OPENINGS FOR

ENGINEERS
PROGRAMMERS

SYSTEM ANALYSTS Q
PERMANENT POSITIONS 

TOP WAGES AND FRINGE BENEFITS

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

VARNER AND ASSOCIATES
LAS CRUCES, NEW MEXIOO 88001

Mavininlutg išsikelia įr turi par
duoti beveik naują 2-jų butų mū
rinį Marąuette pke. Platus lotas. 
Daug priedų. Skambint tel.

RE 7-7201

SAVININKAS PARDUODA 
3-jų butų 2-jų aukštų mūr. namą 
prie 69 ir Campbell. 2 maš. mūr. 
garažas. Arti krautuvių, mokyklos 
ir parko. Skambinkit tel. 434-9814

Savininkas parduoda Marąuette 
pke. 4 butų po 5 kamb. mūr. namą 
ant 2-jų lotų. Gazu apšild. 4 maš. 
garažas. 6335 S. California Avė.
Parduodamas mūr. namas su biz
niu Marąuette pke. Apie $10,000 
nuomos ir labai pelninga prekyba. 
Teiraukitės RE 7-7202.

Purdiiodauum mūr. 2 po fl kamb.
Gazu-vandeniu apšildomas Dideli 
kamb- didelė pastogė, 2 maš. ga
ražas, 30 p. lotas. Statytas po pas
kutinio karo. " 7028 S. Campbell 
Avė. Savininkas.
CICERO. Mūr. 2-jų butų po 4 
kamb. Lietuvių rajone — 14 ir 
50 Avė. Gazu apšild. 2 maš. ga 
ražas $19,900 SVOBODA, 2134 S 
61st Ct. BĮ 2-2162 arba LA 1-7038

HELP WANTED — MOTERYS

CHIEF MEDICAL TECHNOLOGIST
ASCP Registered with preference to Masters degree Fully ac
credited 425 bed hospital. Full time pathologist and a school of 
medical technology. Latest mechanized eąuipment in modern air 
conditioned facilities. Supervise personnel and co-ordinate education 
program. Ęxcellent fringe benefits including siek leave and in
surance program. 40 hours per week with no night calls. Fine com- 
munity of 80,000. Just an hour drive from metropolitan Kantas 
City. Salary commensurate with experience.

REGISTERED NURSES
Openings Avajlable On All Shifts. Shift Differentials. 
APPLY: WARREN S. HINTON, ADMINISTRATOR

METHODIST HOSPITAL & MEDICAL CENTER 
St. Joseph, Missouri 64501

NEW METHODIST HOSPITAL
Located in Old Ntw Orleans to OPEN in Mid September 

SEEKS QUALIFIED

NURSE - ANESTHETIST 
Nurses - RN and LPN’s

Excellent Starting Salaries and Benefits are available 
to ąualified apphcants - •

Itiąuirics should be direct to Personnel Director.

METHODIST HOSPITAL
5620 Read Rd. NEW ORLEANS, La.

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS
R. & L. INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
A 1 AURAI TIS

4645 So. Ashland Avė., LA 8-8775 
(Currency Exchange patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas

Med. M kamb. 2 vonios, rūsyg, gu.-
ražųs. 72—Mfestorn. $13,900.

Mūr. 2x5. Gage p. Garažas. Gazo
šild. $24.809,

Mūr. 2x0. M. p. Butas rūsy. Nau
jos garažas. $31,000. .

Med. 2x4. M. p. Priedo 26x126 
tuščias sklypas. $22,800.

Mūr. ltjį a. 10 metų. 4 ir 3 kamb. 
M. p, Įrengtas rūsys. $82,800.

A. KAIRYS REALTY
2943 W. 59th St. MM 9-5151

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. MaplewmMl Av.. CI. 4-7450

REAL ESTATEa. ‘ H

1 Vi unkšto ,10 metų niūras. 2 at
skiri šildymai, alumin. langai, gra
žiai įrengtas poilsiui rūsys, 2 auto 
mūro garažas. Ma^nuette pdrke. 
$37,000.

114 anksto med. 6 ir 4 kamb., 2 
auto garažas ir atskiras 25x125 p.
sklypas. 60 Plaoa j vakarus nuo
Laivndale. $21,60.0-

I % aukšto mūr. 6 ir 6 kamb. 2 
jojimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 ir Oakley. $W,900.

15 hutų mūras. Nauja elektra gra
žūs butai. Visas išnuom. Pajamų virš 
$20,000. metams. Marąuette pke.

S butai po 3 kamb. Naujas mūras. 
Visi išnuom. su sutartim. Šiluma 
gazu, šaldytuvai, virimui plytos, v6- 
slntuvai. $13,600 pajautų metams. 
Labai gera vieta. $115,600.

Naujas de luxe 4 butų mūras piet
vakarių miesto daly. Z po 4H k., 
3«4 kamb. ir 5 % kamb. su 2 vemtom. 
$59,900.

0 kamb. mūr. “Built-ins", kokli- 
nSs plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą- pke. $21,600.

9 po 4 M kamb. apynanjis narna* 
Atskiri šildymai pažu, aliumin- lan
gai, 2 autom, garažas. Netoli parko. 
$42,800,

4 miegamųjų apynaujis mūr. Bliu
mą gazu Centrallnls vėsinimas. 
Alium, langai, Įrengtąjį rūsys, 2 au
tom. garažas Netoli parko. $27‘600.

100 s 220 p. sklypas Prie ežero. 
26 minutes nuo Chicagos. Geras sn- 
Blslektmae greitkeliu. Labai graži 
vieta. Teiraukitės.

2 po kamb ir 8 kamb. angliu
kam rūsy. Bevek niaująs. 2 auto ga
ražas. 2 atskiri šildymai rasų Gra
žiame Marąuette pke. $62.000.

NERIS REAL ESTATE
6924 South Wesfer« Avenue Tel, 471-0321

SALES ■ MORTGAGES e MANAGEMENT

Member of M.L.S.
ALEX ŠATAS — REALTOR

Main offlce 5727 W. Cermak, Cicero, IIL, Tel. OL 6-2288 
Aurime šimtas namų Clceroje, Berwyne, Rlverside, La Grange Parke 
ir kitnose vakariniuose prieojieečtnoee. Prašom ožmkti I mūsų (staiga 
ir išsirinkti iš katalogo. r

i k

Julia.ua
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X Vincenta Lozoraitienė ir 
min. Stasys Lozoraitis, Lietu
vos diplomatijos šefas, lydimas 
gen. konsulo dr. P. Daužvardžio, 
rugsėjo 12 d. aplankė Draugo 
redakciją ir spaustuvę, susipa
žindamas su lietuviškos spau
dos darbais. Po to padarė vizitą 
tėvų marijonų vyresniajam kun. 
V. Bagdanavičiui ir kitiems 
marijonams. Svečiai iš Romos 
pasidžiaugė spaudos darbais ir 
jos pažanga.

x A. Makausko stalių dirb
tuvę prie 22-ros ir Ashland 
apiplėšę vagys jau sugauti ir 
nuteisti. Pasirodė, tai buvusi 
jaunų juodukų, tik ką išėjusių 
iš kalėjimo, gaujelė. Pavogė pi
nigų, foto aparatą, įrankių ir 
kelias dešimtis čekių blankų, 
kuriuos ibekeisdami ir įkliuvo.

X M. Peteraitienė, 3938 W. 
Marąuette, žinoma visuomenės 
veikėja,, šiemet ir vėl ėmėsi 
sėkmingai vadovauti Roselando 
lit. m-lai.

X Saulė Jautakytė (ne Sau
lė Jautokaitė) sumainė žiedus 
su Alfonsu Geču.

X Knygos “The Lithuanian 
National Revolt of 1941“ auto
rius dr. A, Budreckis kalbės 
Vilniaus dienos minėjime rug
sėjo 29 d. Įėjimas nemokamas, 
visi kviečiami gausiai dalyvauti.

X Kazimieras 
Kontautas, ilgame
tis tėvų marijonų 
rėmėjų dr-jos pir
mininkas Melrose 
Parke, sulaukęs 91 
m. amžiaus, gimęs
Josvainių parapijoje ir į Ame
riką atvykęs 1911 m., la
bai pasiilgęs pažįstamų ir drau
gų, nes jau nebegali gerai 
vaikščioti. Jei kas gali aplan
kyti, tai būtų labai patenkin
tas, bet džiaugtųsi jei kas nors 
ir telefonu pakalbintų. Adresas 
903 No. 20th Avė., Melrose 
Park, 111. 60160, Telef. FI 4-5258.

X Ąžuolas Stelmokas, sūnus 
Antano ir Elenos, žinomas Chi
cagoje akordeonistas, sėkmin
gai baigė savo studijas univer
sitete ir gavo gerą tarnybą.

X Muz. J. Bertulis išvyko į 
Los Angeles, dalyvauti savo gi
minaičio Jasinio laidotuvėse.

X Romas Ubus po operaci
jos, kurią padarė dr. V. Tuma- 
sonis, pamažu sveiksta šv. Kry
žiaus ligoninėje, 517 kmb.

X Kazio Kleivos, Liet. Kat. 
federacijos cv pirmininko, pa
gerbimas bus rugsėjo 29 d. 5 
vai. vak. Sharkos restorane. 
Pakvietimų dar galima įsigyti, 
skambinant A. Rūgytei tel. PR 
6-3209.

X Geras investavimas. Prie 
Lockport, III. 11 akrų žemės, 
3-jų miegamųjų modernus na
mas ir naujas 2 maš. garažas. 
Yra sūrai, gazas ir vanduo. Ga
lima padaryti 45 rezidencinius 
sklypus. Kaina $36,000. Telef. 
656-0412, po 5 v. v. (sk.)

x Naujausių nešiojamų te
levizijų vėl nauja siunta gauta 
Gradinsko krautuvėje, 2512 W. 
47 St., PR 6-1998. (sk.)

x Tauragės Klubas kviečia 
visus atvykti į vasaros užbaigai 
linksmą gegužinę, rugsėjo 15 d., 
Bruzgulienės sode, 8274 Keane 
Avė. Kosto Ramanausko mu
zika. Bus skanių valgių, gėri
mų. Pradžia 12 v.

Rengimo komisija 
(pr.)

X L. Vyčiai kviečia jus at
silankyti į “Sudiev vasara" šo
kius šeštad., rugsėjo 14 d., 8 v. 
v., 2455 W. 47 St. Gros A. Gei- 
selhart vokiečių profesionalų 
orkestras. Pelnas skiriamas na
mo skolai panaikinti. (pr.)

x A. a. pulk. Antanas Špo
kevičius mirė vakar. Laidotuvių, 
diena bus pranešta vėliau.

x Genocido parodos ekspo
natai, dokumentų nuotraukos 
ir kt., padaromi trijuose egzem
plioriuose ir taip pat nufilmuo
jami, kad atsitikus nelaimei ši 
sunkiai surinkta dokumentacija, 
rodanti Lietuvos okupanto dar
bus, nebūtų sunaikinta. Doku
mentacija buvo renkama per 
eilę metų ir dar nuolatos papil
doma, nes Sovietinės Rusijos 
okupuotose kraštuose genoci
das tebevykdomas.

X šv. Pranciškaus vienuoly
no seserų rėmėjų 2 sk. Brigh
ton Parke rengia parengimą su 
daugybe dovanų sekmadieny
je, rugsėjo 15 d. 2 vai. po p. 
Uršulės Garelevičienės namuo
se, 4437 So. Artesian Avė. 
Kviečiame gausiai atsilankyti 
pas rėmėjas, visi bus maloniai 
priimti ir pavaišinti. Veikėja 
Marijona Melkienė iš Bridgepor- 
to paukojo daug gražių rank
darbių parengimui. Kad visa 
gražiai pavyktų darbuojasi skr. 
pirm. A. Zalandauskienė, U. 
Garelevičienė, M. Pakeltienė, B. 
Strumskienė, M. Paukštienė, 
Palioikienė, U. Rastenienė, A. 
Veleskienė ir kitos rėmėjos. 
Visas pelnas skiriamas pasvei
kinti seselių pranciškiečių sei
mą, kuris įvyks spalio 6 d., 
Šv. Jurgio parapijos svetainėje 
Bridgeporte.

X A. a. Della Kalvaitienė
' mirė rugsėjo 4 d. ir buvo pa
laidota rugsėjo 7 d., iš St. Mi
chael parap. bažnyčios. Kleb. 
kun. F. Coyle pasakė pamokslą 
apie a. a. Dėlios gražų gyveni
mą. Buvo palaidota Šv. Kazi
miero kapinėse šalia savo mi
rusio vyro prieš 4 mėnesius. Ka
pinėse paskutinį patarnavimą 
atliko kun. prof. Vito Mikolaitis 
ir kun. F. Coyle. A. a. Della 
Kalvaitienė buvo amžina narė 
visų vienuolynų, stambi gerų 
darbų rėmėja. A. a. Della buvo 
gilaus tikėjimo moteris. Po lai
dotuvių gedulo pietūs buvo 
Sharkos restorane. Paliko duk
rą Florence Enders ir sūnų 
Henry su šeimomis.

X Cicero kolonijoj šį šešta
dienį atidaroma filatelijos ir pi
nigų paroda. Bus išstatytos 
Lietuvoj rastos Didžiosios Lie
tuvos kunigaikštijos, Lenkijos, 
Totorių ir Kryžiuočių monetos, 
o taip pat ir nepr. Lietuvos pi
nigai. Kitoje rinkinių grupėje 
yra išstatyti visokių rūšių or
dinai, medaliai ir ženkleliai. Pa
rodą globoja LB Cicero apylin
kė. Vieta: Šv. Antano parap. 
salė, 15 St. ir 49 Ct., Cicero, UI. 
Paroda bus atidaryta šeštadie
nį, rūgs. 14, 2 v. p.p. iki 9 v. v. 
Eksponatų aiškinimas jaunųjų 
grupei 4 v. p.p. Tautos šventė 
7 v. v. Sekmadienį, rūgs. 15 
nuo 10 v. r. iki 6 v. v. Jaunie
siems filatelistams premijų į- 
teikimas: 4 v. p. p. Įėjimas — 
auka.

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 Lietuvių Golfo klubas ir 
III. Gydytojų s-ga remia inž. V. 
Adamkų. Rugsėjo 29 d. (sek
mad.), telkimui lėšų rinkimų 
fondui, ruošia Golfo dieną ir 
banketą, kuris įvyks Glen- 
eagles Country Club, 123 ir Bell 
Rd., Lemonte. Žaidynių pradžia 
8 vai. ryto, kokteiliai 6 v. v., 
vakarienė — 7 v. v. Grieš Neo- 
lithuanų orkestras. (Pr.)

X PASKOLOS NAMŲ PIR
KIMUI daromos lengvais mėne
siniais išsimokėjimais ir priei
namais nuošimčiais.
Mutual Federal Savings, 2212 

VVest Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747 (sk.)

X Reikalingas vargoninin
kas. Kreiptis adr. Rev. John C. 
Jutt, St. Casimir Parish, 41 
Providence St., Worcester,
Mass. 01604. (pr.)

Apdraustų lietuvių taupymo įstaigų lygos banketas* įvyko rugsėjo 7 
d. Nuotraukoje Svečiai stovi ponia Rosalie Locaitis Clark ir gen. proku
roras William G. Clark. Sėdi: John Locaitis, ponios Clark motina, ir 
Zakarauskienė, kun. Antano motina.

CHICAGOS ŽINIOS
APIPLĖŠĖ BANKĄ

Du ginkluoti vyrai pagrobė 
$10,000 iš First Federal taupy
mo ir paskolos bendrovės Mer- 
rillville skyriaus pietinėje Gary.

NORI MILIJONO UŽ DVI 
KOJAS

Iešmininkui John DeCause- 
makeriui sausio mėnesį nuplau
tos abi kojos po nelaimės, įvy
kusios 'Chicago Burlington & 
Quincy geležinkelio prekinių va
gonų surikiavimo centre Eolo- 
je. 'Teismo keliu jis prašo vieno 
milijono dol. atlyginimo.

KOMUNISTAI RIAUŠIŲ 
UŽNUGARYJE

JAV-ių atstovų rūmų . prieš- 
amerikoniškai veiklai- tirti ko
misija spalio 1 d. pradės tirti, 
ar komunistai buvo užnugaryje 
Chicagoje konvencijos metu į- 
vykusių riaušių. 'Tyrimas užsi
tęs keletą savaičių. Nepranešta, 
ar jis vyks Chicagoje ar Wa- 
shingtone.

X Kazys Bradūnas, Draugo 
kultūrinio priedo redaktorius, 
šį savaitgalį išvažiavo dviejų 
savaičių atostogoms. Darban 
grįš rugsėjo mėn. 30 d.

X A. Stelmokas ,3315 So. 
Halsted, šią vasarą du kartu 
gydęsis Šv. Kryžiaus ligoninėje, 
vėl grįžo ten pat. Gydo dr. 
Vaitkus.

x Min. Stasys Lozoraitis, be
sisvečiuojąs Chicagoje, sekma
dienį, rugsėjo 14 d., sutiko da
lyvauti LVS Ramovė Chicagos 
skyriaus narių susirinkime, ir 
padaryti įdomų pranešimą poli
tiniais klausimais. Susirinkimo 
pradžia 12 vai. Jaunimo centre, 
Ramovėnai, viešnios ir svečiai 
prašomi nesivėluoti.

x “Aldutės” kviečia studen
tes, mėgstančias dainuoti, įsi
jungti į ansamblį; skambinti: 
muz. Alice Stephens po 3 vai. 
p. p. HA — 7-0500.

O. Gradijiskienė, M. Rem'enė ir 
akt. J. Ci.jūnėl'enė organizuoja 
madų parodą, kuri įvyks spalio 5-6 
d. Jaunimo centre.

Nuotr. P. Maleto

TĖVAS Į KARIUOMENĘ 
ISŪNAUS VIETOJE

Robert Bostwick, 54 metų, 
600 Van Buren st., antrojo pa
saulinio karo veteranas, pasisiū
lė stoti į kariuomenę savo sū
naus vietoje. Sūnus areštuotas 
Californijoje už Amerikos vė
liavos išniekinimą. Tėvo prašy
mas atmestas. Jis per senas.

ATSISAKO ATSIPRAŠYTI 
AMERIKOS

Mero Richard Daley kritikai 
pasiūlė Chicagos miesto tary
bai rezoliuciją, kad meras atsi
prašytų Amerikos už demokra
tų konvencijos metu vestą lini
ją. Taryba 36 balsais (prieš 6) 
rezoliucija nukreipė į taisyklių 
komisiją, kas reiškia, kad ji pa
dėta ant lentynos ir nebus reali
zuota.
PAPLŪDIMIAI UŽSIDARO

Chicagos paplūdimiai oficia
liai užsidaro šį sekmadienį, rūgs. 
15 d. 9:30 v. v. Po tos dienos 
nebus sargų ir maudymąsi sa
vo atsakomybe ir rizika.

X Praeitą šeštadienį pavėla
vę užsiregistruoti į Dariaus - 
Girėno lietuvišką mokyklą, ga
lės registruotis šį šeštadienį, 
rugsėjo 14 d., nuo 9 vai. r. iki 
1 vai. p. p. Nightingale valdi
nės mokyklos patalpose, 5300 S. 
Rockwell avė. Mokiniai priima
mi nuo Vaikų darželio amžiaus 
iki aštuntojo skyriaus. Priimami 
ir silpnai moką lietuviškai, jiems 
bus speciali klasė.

X Kun. Alfonso Lipniūno 
moksleivių ateitininkų kuopos 
po vasaros pirmasis susirinki
mas įvyks rugsėjo 15 d. (šį 

Į sekmadienį) Jaunimo centre po 
110 vai. mišių. Narių dalyvavi
mas būtinas. Kviečiamas ir 
šiaip visas moksleiviškasis lie
tuvių jaunimas atvylkti susirin- 
kiman ir tapti lipniūniečiais.

X Mokt. M. Šulienė, 4436 S. 
Washtenaw, kukli ir nuoširdi 
visuomenininke, vėl įsijungė į 
kelių lit. mokyklų darbą.

X Don Varnas American Le- 
gion Posto ir pagalbinio viene
to naujos valdybos įvesdinimas 
įvyks šeštadienį rugsėjo 21 d. 8 
v. v. Don Varnas Posto salėje. 
Frank Jurgaitis užims naujo 
komanderio pareigas. Viceko- 
manderiai bus Paul Jocius ir 
Leonard Povilaitis. Raštininkas 
bus Adolph Gabriel ir kasinin
kas, Joseph Stanaitis. Kiti val
dybos nariai yra Adam Ander- 
son, John G. Evans. Rev. An- 
tthony švedas, Charles Petrila, 
Edward Pocius, Walter Benzin, 
Bruno Mikėnas, Frank Zogas, 
Konstant Savickas, dr. John J. 
Simonaitis ir dr. Ronald Povi
laitis. Violeta Jocius užims mo
terų vieneto pirmininkės parei
gas. Vicepirmininkės bus Ma- 
rion Zemeske ir Rita Radcliff. 
Raštininkė bus Genevieve 
Krajicek ir kasininkė Valeria 
Stanaitis. Kitos valdybos narės 
yra Beraice Ambrose, Stella Mi- 
rowski, Stella Wabol, Jean Par- 
gauskas ir Joanne Sobeckis.

ARGENTINOJ
— A. a. mokytojos Zuzanos 

Vanagaitės, tragiška mirtis.
Žaibo greitumu apskrido sukre
čianti žinia, kad 21 d. rugpiūčio 
automobilio 'katastrofoje po ke
lių valandų ligoninėje mirė mo
kytoja Zuzana Vanagaitė. Buvo 
pašarvota Aušros Vartų parapi
jos salėje ir rugpiūčio 23 d. iš
kilmingai palaidota. Susirinko 
visa lietuvių kolonija, ypač daug 
jaunimo, visas mokyklos perso
nalas atsisveikinti su mokytoja 
ir didžia jaunimo veikėja. Zu
zana Vanagaitė buvo gimusi 
1941 m. rugpiūčio 3 d. Avella- 
nedoje. Pradžios mokyklą baigė 
pas seseles 'kazimierietes para
pijos mokykloje kurioje kaip 
mokytoja išdirbo apie 9 metus. 
Buvo labai energinga ir savo 
mokinių mylima mokytoja. Lie
tuvių kolonijoje pasižymėjo di
dele savo veikla, ypač tarp jau
nimo. Dalyvavo aktyviai per 5 
metus “Rambyno’ ansamblyje. 
Buvo nuvykusi į pirmą Jaunimo 
kongresą Ohicagon. Grįžusi va
dovavo naujam ir gajam ‘•Atža
lynui”, su kuriuo pasirodė per

Chicagoje
ir apylinkėse

MARIJONOS MELKIENĖS 85 
'METŲ SUKAKTIS

Marijona Melkienė, 3248 So. 
Green St., rugsėjo 5 d. atšven
tė savo gimimo dieną 85 m. 
Tą dieną į M. Melkienės namus 
susirinko artimos draugės ir 
giminės ją pasveikinti. O rug
sėjo 7 d. sūnus ir marti Anta
nas ir Josephine Ambutai savo 
gražioje rezidencijoj River Fo- 
rest surengė šiaunias vaišes, pa
rodydami meilę savo brangiai 
mamytei. Visi prie gausiai ap
krauto stalo džiaugėsi M. Mel
kienės gera išvaizda, nežiūrint 
tokio amžiaus. Jos anūkai An
tanas ir Dovydas močiutei įtei
kė tortą su 85 degančių žvaku
čių. Visi svečiai sudainavo ir 
palinkėjo mielai Marijonai svei
kiausių metų, daug palaimintų 
gimtadienių. Įteikta daug nuo
širdžių sveikinimų ir dovanų.

M. Melkienė yra motina 
pranciškietės vienuolės seselės
M. Matildos, tik gaila, seselė M. 
Matilda mirė jau prieš ketver

M. Melkienė

tą metų. Marijona Melkienė yra 
buvusi šauni šeimininkė įvairio
se parapijose ir klebonijose. 
Kol sveikata leido būdavo vy
riausia šeimininkė banketuose, 
piknikuose bei vakarienėse. Sa
vo darbu, auka, gera širdžia 
gausiai talkino draugijose, sąži
ningai eidama valdybos parei
gas, visų mylima ir gerbiama.

Marijona ir Vladas Melkai 
yra amžini nariai visų vienuo
lynų, stambūs gerų darbų rė
mėjai. Melkų gerumą ir gailes
tingumą yra patyrę labai daug 
pasauliečių, kunigų ir vienuolių. 
Jie yra dosnūs ir visuomet pa
gal išgales pasitarnauja vi
siems.

Yra ilgamečiai “Draugo” skai 
tytojai ir rėmėjai, visuomet 
yra malonu lankytis pas vai
šingus Melkus. Visi linki Mari
jonai ir Vladui Melkams svei
kiausių ir ilgiausių metų.

Dalyvė

IV Pietų Amerikos liet. kongre
są, ruošiant jaunimo studijų 
savaitę, o šių metų Jaunimo 
stovykloje San Paulo mieste 
Brazilijoje daug prisidėjo prie 
programų įvykdymo. Visada 
linksma ir energinga, su dau
gybe planų.

Argentinos Lietuvių koloni
joje ji visur dalyvavo: jaunimo 
sambūriuose, šventėse, draugijų 
susirinkimuose. Bet pati gražiau

A. a- Z. Vanagaitė

Rimties valandėlei

(Atkelta iš 3 psl.)
įspyrę į padanges, tuo pačiu me
tu negali pastebėti to, kas yra 
po kojomis. Gotika buvo katali
kiškojo viduržemio menas, ir jo 
savybė buvo ta, kad jo pasta
tai be atodairos ir su negirdėtu 
greičiu skrido į neapmatomas 
aukštybes. To meno pavojus 
glūdėjo tame, kad jo pagrindai 
buvo persiauri. Po to atėjo ba
rokas, kuris buvo pamėgęs pla
tesnius pagrindus; bet jisai jau 
buvo išleidęs iš akių tikslą ir 
netekęs aukštybių polėkio, ta
tai buvo kažkas plokščio, že
miško. Katalikiškojo žmogaus 
gundymas yra didelis, ir kas ga
li tarti jį esąs nugalėjęs. Bet 
tasai gundymas kaip tik ir įro
do jo didybę.

Sukaustytas milžinas
O dabar panagrinėkim judė

jimą, kylantį iš tos sąsajos su 
realybe. Taip, judėjimas kyla 
iš tos sąsajos, nes toje pačioje 
realybėje, kuri katalikiškąjį 
žmogų saisto, glūdi ir akstinai, 
kurie jį varo į priekį, tenai glū
di ir tos jėgos, kurios jį veikia, 
iš tenai ateina ir tos įtampos, 
kurios jam neduoda ramybės.

A. -J- A.
STASYS L. VAIČIUS

Gyveno 736 West Garfield Blvd.
Mirė rūgs. 1 d., 1968, sulaukęs 56 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas Kenny koplyčioje, 5438 S. Halsted St. 
Laidotuvės įvyks šeštad., rūgs. 14 d. iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas’ į Visitation parapijos bažnyčią, Garfield 
ir Peoria St., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Draugai ir pažįstami kviečiami dalyvauti laidotuvėse. 
Laidotuvių direkt. Kenny Brothers. Tel. BO 8-066(2.

NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuve
IR SIUVYKLA, 185 N. Wabash (kampas YVabasl 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryte 
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.

pranešimas'
Midway .Chiropraktikos Klinika atdara: Pirmad., Trečiad. ir Penk
tad, nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. Antrad. ir Ketvirtad nu® 

3 vai. p.p. iki 9 vai. vakaro. Vaikams klinika nemokamai veiks 
fcleštad. nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

DR. ROMAN CZAPLIGKI DR. JOSEPH J. GROLLO
Gydytojai Chiropraktikai

LICENSED UNDER THE MEDICAL PRACTICE ACT

MIDWAY CHIROPRACTIC CENTER
5450 So. Kedzie Avė., Chicago, III. 60632 Tel. 776-2455

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA
3236 South Halsted Street

Tel.: DAnube 6-9837
Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 606C

šia veikla buvo jos “Atžalyne”, 
kuris gyveno jos idealais: Dievo 
ir tėvynės meile. Per visas di
desnes šventes “Atžalynas” vi
sada dalyvavo pamaldose ir pro
gramoje su šokiais ir dainomis. 
“Atžalynas’ neteko netik mo
kytojos ir motinos, todėl visa 

I kolonija liūdi jos ir klausia, kas 
pavaduos ją? Tačiau labiausiai 
išgyveno staigią mirtį jos ma
mytė Ona Vanagienė, jos brolis 
Jonas, jos sužadėtinis Angel 
Piovano, jos brolio dukrelės 
Beatriz, Zuzana ir sūnus Osval
do, kurie savo tetą mylėjo kaip 
savo motiną. Niekados negalės 
užmiršti Argentinos Lietuvių į 
kolonija šios gabios ir veiklios 
lietuvaitės, kuri gyveno ne sau, 
bet jaunimui ir mirė besirūpin
dama jaunimo reikalais.

(K. A. S.)

— Alicija Kaufmamaitė, gy
venanti Santa Fe mieste, pasi
žymėjusi sportininkė šokime ir 
bėgime. Ji yra fizinio auklėjimo 
profesorė. Šokime į tolį ir bė- ' 
gimė parodė didelius gabumus 
ir jau 1956 metais pradėjo pa
sirodyti atstovaudama Argenti
ną. šiuo metu ruošiasi vykti į 
Meksiką, atstovauti Argentiną, 
pasaulinėj olimpiadoj.

Tatai įrodo itin įvairius katali
kiškosios sielos judėjimas dva
siškai — dorinėje srityje, mal
dos gyvenime ir nusiteikimuose.

Atseit, dvasinis kataliko 
gyvenimas irgi reiškia judėji
mą? O kodėl ne? Juk jisai kas
dien turi grumtis su tiek prob
lemų ir uždavinių; o be to, jam 
dar ir rankos surištos: jis turi 
grumtis kaip sukaustytas milži
nas! Jį saisto dogma, saisto
Bažnyčia, saisto Šventasis Raš
tas, saisto tradicijos, ir tačiau 
kasdien jis turi galėtyniuotis 
su amžinai naujais klausimais, 
,su amžinai nauju gyvenimu, su 
vis nauja nuodėme, su vis nau
ju džiaugsmu. Argi tatai netu
ri kelti jame judėjimo? Arklas, 
paskui kurį jis žingsniuoja po 
dvasios dirvonus, yra taip ap
krautas ir tokios sunkios naštos 
slegiamas, kad jis turi giliai 
įsmigti į dirvą ir gilią vagą iš
varyti.

Katalikiškojo žmogaus tradi
cija yra ne kas kita, kaip amži
nas judėjimas. Apie tai kitą 
sykį. K. Baras

— Amerikoje per savaitę žū
na eismo nelaimėse 1,000 asme
nų, per metus 52,000.




