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Arabu ir Izraelio kaltinimai 
vienų kitiems 

WASHIXGTONAS. _ Ame
rikos pastangos a ts ta ty t i taiką 
Vid. Rytuose susilaukė naujų 
sunkumų. Į Valstybės departa
mentą jau kreipėsi ir Izraelio, 
ir Egipto atstovai su skundais, 
kad paliaubos pažeidžiamos. 

Izraelis skundžiasi, kad pa
skelbus paliaubas, Egiptas at
gabeno naujų raketų prie Sue-
so kanalo, kas nesuderinama 
su paliaubomis, tačiau kai išsi
aiškino su sekretoriaus asisten
tu Siseo, skundas nerastas toks 
didelis, kad t as neleistų tęsti 
paliaubų. Ambasadorius Rabin 
prašė, kad Amerika paspaustų 
Egiptą, kad atgabentos rake
tos būtų išvežtos atgal. Egipto 
atstovas dr. Ghorbal tą visa nu
neigė ir neturėjo naujo pridėti. 
Dabar ima aiškėti, kad raketų 
gabenimas prasidėjo kelias va
landas prieš paliaubų pradžią, 
o paliaubų minutę nebuvo spėję 
nuvežti kur reikia, ta i ir viskas. 
Jeigu jie būtų spėję nugabenti, 
nebūtų jų sunkvežimiai įklimpę 
smėly, nebūtų buvę ir erzelio, 
o padėtis nebūtų pasikeitusi. 

Kad nesusitiktų pasiuntiniai 

Ambasadorių Rabiną ir dr. 
Ghorbal Siseo priėmė kiekvie
ną atskirai, bet jie jo įstaigon 
atvyko veik tuo pačiu laiku. 
Tarnautojai pasirūpino, kad jie 
du nesusitiktų, lauktų atskiruo
se kambariuose ir keliautų ki
tais keltuvais. 

Dr. Ghorbal nėra Egipto am
basadorius, bet turi plačius įga
liojimus ir gali kalbėti Egipto 
vardu. Egiptas su Amerika nu
t raukė diplomatinius santykius 
po 1967 meųt Izraelio karo. 

Bėdos su dujom 
nesibaigia 

WASHINGTONAS. — Su ner
vus paralyžuojančiom dujom bė-

Moše Dayan, Izraelio gynimo 
ministeris Knesset (parlamentt) 
pareiškė, kad Izraelis neturėtų 
siųsti delegato į taikos derybas 
tol, kol nebus a ts ta ty ta padė
tis prie Sueso tokia, kokia buvo 
paliaubų pradžioje. 

Arabų partizanų didžiausios 
grupės vadas Yasir Arafat, ku
ris nepripažįsta paliaubų, vyks
ta pas Nasserį ir bandys išdės
tyt i partizanų atskirą nuomonę 
visais taikos reikalais. 

Kosyginas atvyks į K A T A I I K A I 
V. Vokietija M U M I I I V M I 

BONNA. — Kosyginas buvo 
pakviestas apsilankyti į Vaka-
r ų Vokietiją ir kvietimą priėmė. 
Taip buvo pranešta abiejose sos 
tinėse. Vizito data dar nepaskir
ta, bet manoma, kad rudenį. 

Kai Brandtas vyko į Maskvą, 
telefonu buvo pranešta, kad pa
dėta bomba lėktuve. Pora va-

PASAULY 
Atsilygins už tėvų nuodėmes 

Berlynas: — Berlyno katalikų 
jaunimo 13 grupių, viso 200 sa
vanorių, šią vasarą vyksta į Len
kiją padėti II-jo pasaulinio karo 
metu Auschwitzo ir Maidanek'o 
koncentracijos stovyklose žuvu-

landų sugaišo Brandtas, kol po- • s i ų j r k e n t ė j u s i ų šeimoms. Šia ak-

* 

Lietuviškos transliacijos 
Sibiro lietuviams 

Lietuvos radijo transliacijos Gintaro įlanka ties Juodkrante, Kuršių mariose. 
Sibiro lietuviams per Manilos 
"Veri tas" siųstuvą š. m. liepos 
mėn. vyko sėkniingai i r jos tę
siamos. Programas ruošia Ro
mas Kezys, New Yorke, Juozas 
Stempužis, Clevelande, ir Pet
ras Viščinis, Brocktone, Mass. 

Vlikas yra pakvietęs visą ei
lę asmenų paruošti rašinius tran 
sliacijų programoms. Dalis pa
kviestųjų jau atsiliepė i r prisiun 
tė rašinius. Vlika s laukia tal
kos iš visų jo pakviestų asme
nų. Šalia specialiai paruoštų ra
šinių, programos Sibiro lietu
viams dar papildomos i r geres
niais straipsniais, parinktais iš 
įvairių laikraščių. 

Programoms Manilos radijo 
siųstuve vykdyti ir j a s be kliū
čių tęsti ypatingai reikalingos 

į lėšos. Visi lietuviai kviečiami 
bendrauti su Sibiran ištremtais 
mūsų broliais ir sesėmis. 

Kiekviena piniginė a r darbo 
auka priimama ir nuoširdžiai 
vertinama. Esame visiškai įsi
tikinę, kad dažnam transliacijų 
klausytojui, girdinčiam lietuvių 
kalba pranešimus ar lietuviš
kos muzikos garsus, ta i suke
lia džiaugsmo ašaras. 

(S. Lukošiaus nuotrauka) 

BERLYNAS PAMINĖJO SAVO 
GEDOS SIENA 

BERLYNAS. — Vakarų Ber- nos p a s t a t y m ą iš rytų į vaka rus 
lyna s paminėjo l iūdnas metines i k a s valandą pereidavo po 100 
— devynerius me tus nuo gėdos i žmonių. Iš viso 2.824,000 vokie-
sienos. T a proga buvo padėt i ! čių perėjo į vakarus prieš sie-
vainikai p r i e paminklų žuvų- nos pasta tymą, 
šiems, kur ie bandė t ą sieną per
žengti, o tokių iki šiol j au y r a 
140. Berlynas optimistiškesnis, 
nes kancleris B r a n d t sakė, grį- V a t i k a n o - " J u g o s l a v i j o s 
žęs iš Maskvos, k a d pas i rašyta ; «• i • •« » • • 
sutart is p r i a r t ins galą mirčiai diplomatiniai santykiai 
ant spygliuotų vielų. 

VATIKANAS. — Tuo pačiu 
metu buvo p raneš t a Vatikane 
ir Belgrade, kad Vatikanas ir 
komunistinė Jugoslavija a tnau-

V. Ber lyno m e r a s K laus 
Schuetz t ač iau įspėja, kad ber
lyniečiai bū tų realistai i r ne-

Visas aukas prašoma siųsti 
dos nesibaigia. Dujos, jų rakė- I adresu: Tautos Fondas, 64 - ū4 
tos, sukrautos cementinėse dė
žėse, pervežtos geležinkeliu ir 
sukrautos į laivą. Nori jas pa
skandinti trijų mylių gilumoj, 
bet Floridos gubernatorius Kirk 
ir kiti kreipėsi į teismą, kad 

56th Rd., Maspeth, N. Y. 11378. 
(Elta) 

Vilniaus miesto klinikoje kas 
metai operuojama keli šimtai 
pilvo ligomis sergančių vaikų — 

sulaikytų skandinimą. Federa- į apie tai paskelbė doc. J . Gra-
linis teismas dvi dienas svarstė I dauskas "Tiesoje" (birželoi 25). 
ir jau paskelbė, ką reikia da- i Pasirodo, beveik ketvirtadalis 
ryti. Tie, kurie nori neleisti skan ligonių atvežama pavėluotai, su 
dinti, argumentuoja, kad n u o , pratrūkusiu apendicitu, su ki-
didelio vandens spaudimo cemen ' tomis ligų komplikacijomis. To-
tinės dėžės susprogs, neatlaikys, , dėl ligonius tenka gydyti ne ke-
o dujos užnuodys jūrų vandenį. I lias dienas, bet ištisas savaites. 

sitikėtų, k a d po pas i rašymo pak '• j ina pilnus diplomatinius san-
to greit s iena išnyktų. Vakarų ; tyk ius iki ambasadorinio lygio. 
ir Rytų Berlyno santykia i su- Tai bus antroj i komunistinė val-
sinormuos palengva. Reikia tu- stybė, kuri tu r i tokius diploma-
rėti kantrybės. P o devynerių ; t inius santykius . Pirmoji y r a 
metų pirmą kartą tur ime vilčių, i Kuba. 
kad ilgoji naktis a n t vokiečiu ' 
tautos galų gale pasibaigs. J is I Diplomatiniai santykiai su 
tikisi, k a d kitą mėnesį ke tur i ] Va t ikanu buvo atnaujinti 1966 
ambasadoriai, susir inkę septintą • meta is po 14 metų pertraukos, 
kartą, Ber lyno re ikalu kalbėsis [ N u t r ū k o jie 1952 m., kai popie-
rimtai ir sumažins įtempimą. į žilis Pi jus X I I įkalintą Zagre

bo arkivyskupą Aloyzą Stepinac 
Rvtų Vokieti ja Berlyno sie- P a k ė J ė kardinolu. 1960 m. san-

ną savaip paminėjo, priminda- ! ̂ ^ ^ Pagerėjo, tačiau ir at-
ma, kad t a i saugo nuo visokio ! naujinus buvo pasikeičiama tik 

licija ištyrė, kad nieko nėra. 
Pasirodo, grįžtant vėl buvo pa- j 
naši bėda: anoniminis balsas vėl 
pranešė, kad bomba y r a aero
drome, sprogs Brandtui grįž
tant . Bet ir vėl nieko nerado. 
Vokieijoj lygiai kaip da ro Ame
rikoj. 

MASKVA. — Willy Brandt, 
palikdamas Maskvą, pareiškė, 
kad po to, kai daugiau nei aš
tuonias valandas praleido be
sikalbėdamas su sovietų vadais, 
gali visus užtikrinti, k a d Vak. 
Vokietija be jokių svyravimų 
pasilieka ištikima Atlanto pak
tui. Jam sovietų vaadi sakė, 
kad jie neketina pagerinti santy 
kius su vokiečiais jų, vokiečių 
ir kitų sąjungininkų ka ina 

Iš derybų Paryžiuje 
PARYŽIUS. — Amerikos am

basadorius Bruce Paryžiaus tai
kos derybose su šiaurės Vietna-

cija Berlyno katalikų jaunimas 
siekia konkrečiai prisidėti prie a-
biejų tautų santykių pagerinimo 
ir atsilyginti už karo metais vo
kiečių tautos įvykdytus žiauru
mus. 

Pilnas šventųjų sąrašas 

Vatikanas: — Dieviškojo Kul
to kongregacijos organas "Noti-
tiae" paskutiniame savo numery
je paskelbė straipsnį, kuriame pra 
nešama apie oficialaus Bažny
čios šventųjų sąrašo, "Martirolo
gijos", naujos pataisytos laidos 
projektą, kuris įteiktas specialiai 
komisijai patikrinti. Naujosios 
"Martirologijos" projektą paren
gė Paryžiaus benediktinų Tėvas 
Giacomo Dubois,. "Martirologi
ja" siekia sudaryti pilną visų ka
talikų Bažnyčios šventųjų ir pa
laimintųjų sąrašą, tiksliai nusta
tant jų vardus, gyvenimo laiką 
ir vieta T u o "Martirologija" ski
riasi nuo "Bendrojo Romos litur
ginio kalendoriaus", kuris apima 
tik tuos šventuosius, kurių šven
tės yra minimos liturgijoje. N a u 
josios "Martirologijos" projektai 
bus išsiuntinėti viso pasaulio vys
kupams ir tų kraštų liturginėms 

po to, kai į Cafcbot Lodge vietą j komisijoms kur bus patikrintos 
nebuvo paskirtas k i t a s amba- l^** surinktos žinios apie tuose 

sadoriaus lygio delegatas. 

šlamšto i š vakarų pasaulio ir 
prisideda išlaikyti Europoje tai
ką bei pakel ia t u o rytų vokie
čių ūkį. Tuščių žodžių raizga
lynė, kuriais netiki nei t ie, ku
rie juos r a š ė . 

Šais me ta i s Berlyno sieną per 

žemesnio rango diplomatais. 

VTENA. — Antroji fazė A-
merikos - Sovietų Sąjungos de
rybų strateginių ginklų apribo
jimo reikalu pasibaigė. Po il
gesnės per t raukos derybos bus 
atnaujintos rudenį, lapkričio 2 

Kiti tvirtina, kad vanduo dujas 
neutralizuos. Kiekvienu atveju 
reikalas neaiškus. Bet ką su du
jom daryti, kur j a s dėti, 

Federalinis teismas paskelbė 
beveik saliamoniškai: armija 
turi rast i jūroje kitą vietą, ne
gilią, kur vanduo cementinių 
dėžių nesutrins ir ten nepagei
daujamą krovinį nuleisti. 

"Ačiū Dievui, esu 
gyvas" 

MTLLEDGEVILLE. Ga. — 
Buvęs kongresmanas Vinson pa
reiškė spaudai: "Ačiū Dievui, 
aš dar esu gyvas ir gerai lai
kausi". Taip pasakė todėl, kad 
viceprezid. Agnew, kalbėda
mas kongresmano Rivers (dem. 
iš S. C.) pagerbime suminėjo 
su kuo Rivers kaadise dirbo, 
ir jie mirę, t a rp jų ir Vinson. 
Vinson jau 86 metų ir seniai 
pasitraukęs iš Kongreso, apie jį 
niekas ir nežinojo, kur jis da
bar. 

(E.) | žengė tik 3 3 asmenys. Pr ieš sie- į d. Helsinky, Suomijoje. 

tarapį 

Urugvajuj nieko naujo 

MONTEVIDEO. — I š Uru
gvajaus sostinės jokių naujų ži
nių apie pagrobtuosius. Polici
ja ir kariuomenė vis tebeieško 
dviejų diplomatų, amerikiečio ir 
brazilo. Ir vieno, ir kito šeimos 
gavo laiškus paštu, ženklas, kad 
jie y r a gyvi. 

Amerikiečio diplomato Fly 
sūnus John iš Ann Harbor Į m o delegacija susitiko antrą 
Mich., įkalbėjo į juostą anglis-1 kartą. Delegacijos atstovas pra-
k a į draugai išvertė ispaniškai | nešė, kad "greit" į derybas su-
ir nusiuntė, kad paskai tytų per j gr is ir jų ambasadorius Xuan 
radiją teroristams. "Jei j ū s nu-1 T n u y - k u r i s boikotavo derybas 
žudysite mano tėvą, j ū s jį pa
darysi te žmonių akyse kanki
niu. Pergalvokite gerai, nepa
daryki te jį atpirkimo avinėliu.-' 

Montevideo mieste 1,000 stu
dentų buvo suruošę pr ieš vy
riausybę nukreiptas demonstra
cijas. 

Gen. Sikorskis žuvo 
ar nužudė? 

LONDONAS. — Britų teat
ralai, pastatę vokiečio drama
turgo R. Hochhut kontraversi-
nę pjesę "Kariai" turėjo sumo
kėti piniginę baudą buvusiam 
karo lakūnui E . M. Prchal už 
garbės pažeidimą. Pjesėje buvo 
parodyta, kad W. Churchill įsa
kė nužudyti lenkų gen. W. Si-
korskį, norėdamas įsiteikti so
vietams. Iš Gibraltaro aerodro
mo 1943 m. pakilęs lėktuvas su 

SSoVr^^f^SjVien, veto panaikino, 
čekų kilmės pilotas E. M. Pr- ' kito ne 
chal, kurį pjesės autorius ap- Į 
kaltino sąmoninga nelaimės in-j WASHINGTCNAS. — Atsto-
scenizacija. Karinis tribunolas ^ rūmaj oeg balsais prieš 114 
nelaimės priežastimi buvo pri-1 panaikino prezidento veto pini

gams, skirtiems švietimo reika
lams. Tačiau antro veto, pinigų, 
skirtų naujų namų statybai, ne
galėjo nugalėti. Surinko 203 bal
sus prieš 195. o reikėjo dviejų 
trečdalių. Trūko 63 balsų. 

"Time' žurnalo korespondentas 
Villagers buvo pagrobtas komunistų, 
kai keliavo džipu per Kambodija. 

pažinęs lėktuvo valdymo įren 
girnų sutrikimą. Teisėjas N. 
Bridge, patvirtindamas karinio 
tribunolo sprendimą, išteisino 
lakūną ir įsakė pjesės statyto
j ams sumokėti jam kompensa-
linę baudą. 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 15 d. : švč. M. Ma
rijos j Dangų Paėmimas (mi
šių prievolė), šv. Tercinas, šv. 
Limbanija, Utenis. Rugilė. 

Rugpiūčio 16 d.: šv. Rokas, 
šv. Serena, Butvydas, Alvitą. 

Rugpiūčio 17 d.: šv. Jacintas. 
šv. Joana, Saulenis, Sigita. 

Saulė teka 5:58, leidžias 7:51. 

ORAS 

Dalinai apsiniaukę, karšta. 
drėgna, į vakarą galimas lietus 

V. Vokietijos kancleris Wiiiy Brandt. atvykęs j Maskvą, buvo iškilmingai sutiktas, ^aiia jo Aleksejus J su perkūnija, temperatūra apie 
Kosyginas. 90 laipsnių. 

WASHIXGTOXAS. — Vicepre
zidentas Agnew rugpiūčio 22 d. 
išvyksta devynių dienų keuonei 
į Aziją. Sustos Pietų Korėjoje, 
Taiwane. Thailande ir Pietų 
Vietname. 

SAIGONAS. — Komunistai 
kelias dienas smarkiai atakavo 
pietų vietnamiečių stovyklą šiau 
rinėje dalyje P. Vietnamo, t ies 
Q u antri miestu ir patyrė dide
lių nuostolių, nemažiau kaip 500 
užmuštų. 

NEW CRLEAN. — Vakar į 
New Orleaną atvvko Nbconas. 

kraštuose garbinamus šventuo
sius, ir pataisius ir papildžius vi
sus netikslumus, vėl grąžinti cent 
rinei komisijai Romoje. 

Religija Slovakijos mokyklose 

Bratislava: — Slovakijos kultū
ros ministerio Valek patvarkymu 
nuo ateinančių mokslo metų pra
džios katalikai tėvai, norintys, 
kad jų vaikams būtų dėstoma re
ligija mokyklose, apie tai turi pra
nešti mokyklų vedėjams, ne pa
rapijų kunigams, kaip iki šiol bu
vo praktikuojama. Taip pat Slov-
vakijos kultūros ministeris pasky
rė naują "katalikų spaudos šefą", 
buvusį jėzuitų kunigą Skoda, ku
ris ypatingai pasižymėjo taip va
dinamųjų "taikos kunigų" sąjū
džio veikloje. Pirmasis naujojo še
fo žygis palietė plačiai skaitomo 
"Katolicke Noviny" redakciją. 
Vyriausias redaktorius kun. Ka
rolis Markovic buvo atleistas iŠ 
pareigų ir jo vieton paskirtas pa
saulietis Matulko. 

Ruošiasi sutikti popiežių 

SYDNEY — Australija ren
giasi sutikti popiežių. Nors dar 
keturi mėnesiai iki popiežiaus ke
lionės į Filipinus ir Australiją, 
bet pasirengimas vyksta pilnu 
tempu. I Sidney popiežiaus su
tikti suvažiuos šimtai tūkstan-

|čių žmonių iš visos Australijos ir 
i Naujosios Zelandijos. Katalikų 
tarpe tikimasi suorganizuoti eku-

Į menines pamaldas, kuriose, po
piežiui vadovaujant, galėtų daly
vauti visų konfesijų tikintieji. 

Ortodoksu sinodas 

New York. — Laiva jame pa
saulyje veikianti rusų ortodoksų 
Bažnyčia savo spaudoje paskelbė 
atsišaukimą, kviesdama visus ti
kinčiuosius aktyviai prisidėti prie 
III-jo visuotinio ortodoksų Bažny
čios sinodo parengimo. Visuotinis 
sinodas šaukiamas 1971 metais 
Jordanville mieste, prie N. Yorko. 
jame dalyvaus ne tik ortodoksų 

Susitikęs su pietinių valstijų [dvasiškiai, bet taip pat ir pasaulie 
vadais kalbėjosi daugiausia mo- j čių rinkti atstovai. Sinodui pa-
kyklų desegraemiais reikalais. įrengti sudaryta atskira komisija. 
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ŠATRIJIEČIAI IR JOANA D'ARKIETĖ 
Opera Joana d'Arkietė ir "rock" I rus muzikinis ritmas kartojosi pri 

muzika du elementai, kuriuos 
WHliam Russo, Columbia kolegi
jos muzikos centro direktorius, su-
«lerino, sukurdamas naują "rock"' 
muzikos operą "Joan of Are". O -
peros vaidmenis ir pačią muziką 

taikytuose filmuose (skambą var
pai, į kovą jojanti Joana.) 

Scenos greitai ir sklandžiai 
vystėsi: raudonas velnias pasiro
dė ir smilkaluose atliko gundy
mo Šokį; jaunasis karalaitis, vaik-

Prof. Prano Dovydaičio monografijos išleidimo komitetas. Iš k. i d. 
Jonas Žadeikis, Dalia Damijonaity te ir Antanas Auginąs. 

Nuotr. P .Maletos 

rentian kalnuose. I — Prieškongresinė stovykla Dai-
Liepos mėn. 18 d. iš įvairių navoje. 

- ,., , , .. , . . . . i ^ , . , , . . . . . . , Montrealio priemesei ir Otavos: Rugsėjo 4-7 d. — Aštuntasis 
atkko tos kolegijos_ studentai ir s todamas, kalbėjosi su savimi ir s a s i r i n k o 3 8 j a u n u o l i a i j ateiti- Ateitininkų Kongresas Chicagoje. 
kiti .susidomėję, pajėgus jaunuo- ' ° °' 
liai, pasivadinę "Free Theatre'". 

Sekmadienį, birželio 14-tos die-

vis muse gumirų prie virvutės j riiokų v a s a r o s a k l ą 
pririštą sviedinuką, anglų — ' 
prancūzų kova buvo mechaniš
kai stilizuota. Joana, pririšta prie 
stulpo, paruošta deginimui, buvo 
apsupta rankų ir pirštų "lieps
nom", buvo deginama "gyvame" 
raudoname lauže. 

Operos turinys buvo tuo susilp
nintas, kad Joanos nuteisimas ne

rtos popietę, keliolika šatrijiečių 
iškeliavo ton operon — antrą 
kartą bažnyčion. Mat, opera buvo 
pastatyta Lincolno Parko Presby-
terijonų bažnyčioje, o įėjimas bu
vo nemokamas. 

Septynių paveikslų operoje pa
vaizduotas Joanos gyvenimas: jos j buvo išryškintas. Atrodo, kad re
vizijos, susitikimas su prancūzų j žisierius paliko žiūrovų suprati-
karaįaičiu, kovos, teismas ir mir-1 mui (anksčiau matytame GB 
ti j . Jaunuoliai vaidintojai daino- ! Sha\v ar Carl Dreyer pastatyme), 
mis ir ritminiais judesiais patrau- I kas turi nutikti. Joanos paskuti-
kė žiūrovų dėmesį. Kostiumai — : nių dainų mintys buvo pritaiky-
kasdieniniai drabužiai. "Wo- į tos dabartiniam pasauliui, suku-
men's Liberation" būtų pasi- j riant tolimesnių istorinių ne-
džiaugusi, kai scenoje tardytojai į sklandumų, bet tuo pačiu metu 
klausė Joanos, kodėl ji ilgaplaukė, j įtraukiant žiūrovus į baigmę 

Stovyklai medžiaga buvo gau
ta iš Toronto MACV, jos pritai
kymą paruošė ses. Margarita Ba
reikaitė. 

Atsilankiusiems į stovyklą tė
vams buvo idomu patirti, kodėl 
ateitininkų stovykloje mūsų jau
nimas jaučiasi laimingas, paten
kintas. 

Tiek berniukai, tiek mergaitės 
atsakė, kad stovyklos jaukią nuo
taiką sukūrė stovyklos vadovai. 

Vyriausias stovyklos vadovas 
ir kapelionas Aušros Vartų para
pijos klebonas Leonas Zaremba, 

ATEITININKŲ 
REGISTRACIJOS REIKALU 

I iš visų rytinių pakraščių. Sto-
! vykios organizatorius — Ry tų 
Į Apygardos Komitetas, kur iam 
pūmininkauja Juozas Rygelis. 
Stovyklos komendantas — Pet
ras Vainius, ideologinių reikalų 
vedėjas — Vytautas Kliorys, 
spaudos viiiininkė — c. v. na
rė Gabija Juozapavičiūtė ir s to 
vykios kapelionas — Kunigas 
Šulcas, neseniai atvykęs iš Vo
kietijos. 

Jaunimo vadovai: mergaičių 
— c. v. narė Laima Gustainy-
tė iš Toronto; berniukų Ra
mūnas Underys iš Chicagos; 
jaunučių — Aldona Kairienė iš 
Rhode Island; vakarinių pro
gramų vedėja — Gitą Merkevi-
čiūtė iš Nevv Haven; ir spor to 
vadovė — c. v. narė Regina 
Kryžanauskaite iš Toronto. Va
dovų padėjėjai: Eglė Juškai tė , 
Suzana Pauliukonytė, V y t a s 
Maciūnas, Jonas Vainius, Da
nutė Vaškelytė, Ramunė Bui-
vytė, Algis Norvilą. 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
gražina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 

prašymus 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:30. 

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00. 

UKRAINIEČIŲ KARDINOLAS 
PRANCŪZIJOJE 

Ukrainiečių kardinolas Juozą 
pas Slipyj lankė ukrainiečių 

An tanas bendruomenes Prancūzijoje. Ta 
Rygelis, Rimas Kasputis, Anta - j proga kardinolas Slipyj at laikė 

Registracija Aštuntajam Atei
tininkų kongresui jau vyksta Pa
sinaudokite proga iš anksto užsi
tikrinti sau bilietus ir nakvynes. 
Registracijos anketos gaunamos j cas pabrėžė ideologinį 
pas Aldoną Zailskaitę, 1819 S. J los tikslą. 
48th C t , Cicero, 111. 60650. Pra-i Seselė Paulė 
šom skambinti vakarais tel. (312) 
523- 8182 arba (312) 863 -6400. 

nas Dambriūnas, Monika Vai-
niutė, Gabija Juozapavičiūtė, 
Onilė Vaitkutė ir kt. 

Stovyklą atidarė Juozas Ry
gelis. Atidarymo metu kun. Šul 

stovyk-

kelnėm apsirengusi mergina, ne-
aenori dėvėti moteriškų rūbų. 

Dirigentas — režisierius muša
maisiais garsais ir pabrėžimais 
s*gungė chorą su orkestru. Stip-

džiaugsmingą gyvenimo išpaži
nimą. 

Operą šatrijiečiai pergyveno, 
eidami Michigano ežero pakran
te dainavo jos gražesnes vietas. 

ATEITININKC -SENDRAUGIŲ j riais klausimais. 
**** STOVYKLOJE Ketvirtadienį išklausome Atei-

Į ties" žurnalo administratoriaus J. 
Išaušo šviesus, saulėtas, pauk- Polikaičio pranešimo šio žurna-

iškdlmingas šv. Mišias S t ras -
fcurgo šventos Trejybės baž
nyčioje. Čia jis susitiko su vie
tos savivaldybės atstovais i r 
su daugeliu ukrainiečių, specia
liai atvykusių j Strasburgą. 
Ukrainiečių kardinolas aplan
kė Lilio miestą, kur io katedro-

Prancūzijos miestų, be t taip 
pa t iš Belgijos ir Olandijos. 

_ " 7 '•,•'" lys, J. Bagdanskis, A. Domarkiene 
je, k a r t u su prancūzų kardino- B G i n č i a u s k a S ) P i n d r e i k a , Kunig: 
lu Lienar tu , prancūzų ir ukra i - - -

sykles. 

KONGRESINĖ EISENA 

Ateitininkų Jubiliejinio kon
greso metu rugsėjo 6 d. yra orga
nizuojama bendra eisena iš Ma
rijos aukšt. mokyklos kiemo į lie
tuvių parap. bažnyčią Marąuette 
Parke. Kongreso rengimo komisi
ja nori, kad ši eisena būtų vieša 
ateitininkų demonstracija — 
kiek galima daugiau vienetų da
lyvautu su vėliavomis. Vienetai i P™ V^mųjų krikščionybės 
yra prašomi iš anksto pranešti i apaštalų laikų bažnyčios. 

Neringos ūkve-
dė nurodė stovyklautojams šva 
ros, tvarkingumo, ir disciplinos 
reikalingumą. Taip pat priminė, į l l i e č " J vyskupais rytų apeigo-
kad vietos vyskupas rengėsi ap- ! • * • at laikė šv. Mišias. TJkrai-
lankyti šią stovyklą. Pet ras Va i ] me^i kardinolą, ilgus metus 
nius nusakė visas stovyklos ta i - : k a l i n t ą sovietų koncentracijos 

AUKOS BALFUI 
Balio 95-to skyriaus 1970 m. 

I-am pusmetyje aukojo: 
20 dol. — J. Neverauskas. 
Po 10 dol. — K Ciurinakas, E. 

Jankauskas, S. Karvelis, S. Kir
šinąs, J. Mikeliūnas, J. Pečiulis, K. 
Pocius, K. A. Sidabrai, K. Valeika, 
A. Vinick. 

8 dol. _ J. Olendra. 
o doL — Lietuvių Pasilinksmini

mo Klubas, A. Aukštuolis1, A. Čip-

stovyklose, pagerbė t a ip patjfutis' 

P. Jakulevičius, A. Juodvalkis, Y-
Kaltūnas. J. Kazragys, J. Liubinas, 
Markevičiai, T. Mason. T. Mečkaus-
kas, A. Moliejus, Z. Motiejus, R. 
Neznickas, A. špokas, P. Nenorta, 
J. Rimkūnas, A. Petraitis, A. Vi-

11 

Po atidarymo buvo vakarienė Uho katal ikų universi tetas, su-
ir šv. Mišios. J a s laikė kun. š u l j e n g d a m a s jo garbei specialią 
cas beržų šventykloj _ miške.'' a k a d e m i J % , kur ios metu buvo 
Altorius ir suolai natūralūs ras - j i š P H d y t i ukrainiečių tautiniai 
tai, paties kun. Šulco paruošti . I š o M a i į r dainos. Kardinolą Sli-
Pamaldų dalyviai čia priartėjo , p yJ_ Pasveikinti a tvyko daug uk-

įvairių 

apie dalyvavimą šiuo adresu: VI. 
Šoliūnas, 3549 W. 57th St., Chi
cago, 111. 60629, tel. 436—5091. 

CHICAGOS SENDRAUGIAI SSų giesmėmis skambantis trečia-1 lo klausimu. Vakare programą at-
dienio rytas. Ateitininkų sendrau-Į lieka vaikai, paruošti seselės I g - Į v W f t r i r f«_ a i t s iw. v * i H „ , ^ . . , _ . . . . , , . . 
gių stovyklos dalyviai dar mie- nes ir pagelbininkių. Vėliau ro - ! J n ^ £ w k l o?e " k a S f e " t r t e P*deh™ ^ s l e m a m s ateiti-
„ _ . i „ l * ,..._- _ _ _ . .-„.. - lA—, l i l«M "Tko Poakio" ],nriI MontreaSo Baltijoje pne f n m k a m s iš tolimesnių vietovių ga, nebent kuri mama jau stum- j doma filmą "The Parable", kuri 
do vežimėli su dar labai jauna j verčia mus pagalvoti ir pasida-
"sendrauge'". Šie jauniausi nesi- j Hnti mintimis. 
laiko bendros tvarkos ir sukyla Penktadienio rytą vėl įdo-
su primaisiais gaidžiais, suteikda- {mi paskaita: Jėzuitų provincijo
lai savo mamoms progą pasi- j las kun. G. Kijauskas kalba apie 
džiaugti žavingais Dainavos sau- į jaunimą moderniam pasauly. 
lėtekiais. Netrukus jau skamba j Prelegentas teigia, kad socialinis 
gaHnga giesmė, nes kas rytą susi- Į jaunuolio įsijungimas į visuome-
renkam pagarbinti šio nuosta- Į ninį gyvenimą, t. y. perėmimas 
biai gražaus kampelio Kūrėją. Šį j suaugusių rolių visuomet buvo di-
rytą — koncelebruotos šv. Mi- J džiausią jaunimo problema. Šian-
šios: stovyklos kapelionui kun. K. j dien jaunuolis laikomas vaiku la-
Pugevičiui asistuoja dienos pas- j bai ilgai, tačiau suaugusio spren-
kaitininkas kun. P. Geisčiūnas ir | dimus jis turi daryti labai anksti. 
svečias iš Montanos kun. Gedvi- Krizę, be kitų dalykų, dar aštri-
la . Po pusryčių, palikę gausų na socialinių normų neaiškumas: 
vaikų būrį seselei Ignei ir jos pa- į suaugę vieną sako, o kitą daro. 
gelbininkms su nekantrumu Į Vyresnieji bando perduoti savo 
renkamės salėn išklausyti Baif'o' galvojimą jaunimui, tačiau jau-
reikalų vedėjo kun. P. Geisčiūno čiasi dialogo — susikalbėjimo sto-
paškaitos: "Autoriteto prasmė ; ka. Vyresnieji nemoka prie jauni-
Bažnyčioje Vatikano II susirinki- i mo prieiti; be to neturi pasitikėji
m o šviesoje." Tema aktuali ir vi
sus domina. Svečias prelegentas 
kalba nuoširdžiai, Įtikinančiai ir 

i -

S.J., ramiu žodžiu stiprino ir vai
ravo jaunus vadovus, ir leido jau
niesiems laisvai reikštis. 

Stovyklos komendantu buvo V. 
Ptašinskas, S.J. Jis daug kam iš 
pradžių atrodė kietas ir griežtas, 
bet greit jaunimas jį pamėgo, nes 
surado jame savo draugą. 

Ladas Giriūnas su R. Vilčins
ku buvo nepamainomi berniukų 
vadovai. Laima Underytė visus 
užbūrė savo dainomis,. Jai buvo 
dainuojanti lietuvių jaunimo sto-

dalyvauti Kongrese, nupirkdami 
jiems bilietus į simfoninės muzi
kos koncertą. Aukas prašome siųs
ti skyriaus sekretorei Emilijai Vi
limaitei, 4421 S. Artesian Ave., 
Chicago, III. 60632. 

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
STOVYKLA 

120 stovyklautojų, drauge su 
tėvais, draugais, ir pažįstamais 
Vermonte rugpiūčio 9 d., ati
darė ateitininkų moksleivių sto 
vykią Neringoje, pakeldami vė-

vykla. Jauniausias stovyklautojas j liavas. Stovyklautojai susirinko 
globojo Vida Žitkutė ir Laima 
Skučaitė. Rankdarbių instrukto-| 

Stovyklautojai grįžo iš Mi
šių ir susirinko vakarinei pro
gramai lauke. Gitą Merkevičiū-
tė pravedė linksmavakarį ir su
sipažinimo šokius. Visą techni
kinį darbą šiam vakarui pa
ruošti atliko Vytas Maciūnas. 

Stovyklautojai yra pasiskirs
tę maždaug po dešimtį, į dvyli
ką namelių ir, atrodo, jiems t a s 
patinka, nes įdomu svečiuotis 
pas draugą kaimyną arba jį pa
vaišinti savo namelyje. Nuotai
ka linksma nors ir spėjo t ru 
putį palyti. Kartais galima gir
dėt skundų dėl dulkių ir t rūku
mo vandens, bet juk čia s to
vykla. Stovyklautojai dar ne
spėjo nuobodžiauti. Jei stovykla 
bus pilna įspūdžių ir įvykių, 
paskaitų ir užsiėmimų iki galo 
laikysime stovyklą pasisekusią. 

Stovyklautojas 

rainiečių ne t i k t a i i š 

3 dol. — J. Kvietkauskas, Ą. 
Kriaučeliūnas, J. Steikūnas, A. Ur-
baitis, A. Žilėnas. 

2 dol. — Z. Bagdanavičius, S. 
Kalvaitis. - .. 

1 dol. — A. Degutis, J. Budrys. 
Ačiū! 

S. Karvelis, J . Pečiulis 

Sėkmingas paieškojimas atnese džiaugsme 
Ponia O. P. prisiuntė "Draugui" laišką, kuriame rašo: "Gy

venimo aplinkybes taip susiklostė, kad aš netekau savo jaunystes 
dienų geriausios drauges ir nežinojau, kur ji šiuo metu gyvena 
ir as iš viso tebėra gyva. Aš paskelbiau jos paieškojimą mūsų dien-
raštyj ir mano drauge atsiliepė. Iš jos sužinojau apie Lietuvoje 
likusius mano gimines, gavau daug linksmų ir liūdnų žinių. Paga
liau mudvi abidvi susitikome ir ilgai verkėme. . . nuoširdžiai dėko
ju, kad paskelbėte paieškojimo skelbimą ir man taip labai padėjote". 

Tokių ir jiems panašių laiškų "Draugas" dažnai gauna. Malo
nu juos skaityti ir džiaugtis, kad skaitytojai patenkinti. 

Draugas kasdien pasiekia daugelį ietuvių. Paskaitę paieškojimo 
skelbimus, vieni perduoda juos kitiems. Tokiu būdu giminės vėl 
susiriša su savaisiais. 

Ir jūs, reikalui esant, galite "Draugu" pasinaudoti, kad galėtu
mėt artimuosius susirasti. 

Visais atvejais apsimoka skalbtis plačiai skaitomame "Drauge". 

pateikia visą pluoštą prasmingu, 
vertų apgalvoti minčių. Apibūdi 
nęs autoritetą bendrai, jis palie
čia individo laisvę ir autoritetą 
Bažnyčioje, pasauliečių teises, pa
reigas, apaštalavimą bei autori
tete* krizės Bažnyčioje priežastis. 
Klausimus ir diskusijas, kuriose 
išryškėja, kad Bažnyčia dabar pe
reina iš taisyklių į sąvokas, nu
traukia švilpukas, kviečiantis pie
tų.. Vakare vyksta diskusijos įvai-

I rė buvo ses. M. Jonė Laurinaity-! 
i tė. Tokių puikių rankdarbių gali' 
'• pa\ydėti kitos stovyklos, nes tai i 
lyra menas. Vaikai buvo mokomi! 
! kurti dalykus iš gyvenamos ap-
; linkos. 

Kad visas stovyklos ratas taip! 
t darniai sukosi, visi stovyklos tė-; 
į vai turime dėkoti ses. Margaritai ( 

diskusijose išrvškėjo, Į Bareikaitei. Ji vadovavo ir stovvk-
kad reikia žinoti dėl ko jaunimas I o s h * f t f w ? B a

1
I t I l a » k u n s 

šiais laikais sukvla - kad tai jo | £ s u s aplankydavo _laužo metu. | 
reakciia prieš daugelį siu laiku l P o n ' a A i d o n a Morkūniene su mo 
negerovių, kaip materializmas, j į 1 ^ 1 1 rūpestingumu 
diskriminacija ir pan. Gi maiš- ! 

mo jaunimu. Neradęs supratimo 
ir bendros kalbos šeimoj, vaikas 
jos ieško kitur ir taip kartais pa
tenka į klystkelius. Jaučiama di
delė gerų vadų stoka. 

Gyvose 

taujančiame jaunime yra ir daug 
geru aspektų - - tolerancija, idea
lizmas ir t.t. Iškeltas reikalas tu
rėti gerų uždegančių pavyzdžių, Į " 
kuriuos vaikai norėtų sekti. La
bai svarbu turėti geras organiza
cijas, kurios patrauktų ir apjung
tų jaunimą ir sulaikytų jį n u o 
ieškojimo prieglobsčio "gengėse". 
Svarbiausia — reikia priimti, ne
atstumti to jaunimo, kuris yra 
mūsų bendruomenės išdava — 
rezultatas. 

Vakare įvyko stovyklautojų pa
sirodymas. Gėrėjomės daina, po
ezijos žodžiu bei muzika. 

p r i ž i ū r ė j o , 
visi būtų sveiki. Nei vienas 

stovyklautojas nesusirgo, nesusi-
žeidė. 

Literatūros vakarą gan įdo- j 
miai pravedė Bronė Lukaševi- j 

i čienė. Visa stovykla buvo links-! 
ma ir energijos nepritrūko, tai j 
turime būti kartu dėkingi ir sto-i 
vykios ūkvedžiui Albertui Jone- j 
liui ir be galo darbščioms šeimi-; 
ninkėms: Janinai BUuzdžiūnie-
nei, Reginai Pocatiskienei ir Juli- •• 
jai Adamonienei. Vandens sar-, 
gas geras buvo Jonas Abromaitis. 

T. V. 

Regina Kryžanauskaite rytmečiais pravesdavo mergaitėms mankštą 
moksleivių ateitininkų stovykloje Kennebunkporte. Nuotr. R. Juzaičio 

MONTREALIO MOKSLEIVIU 
ATEITININKU STOVYKLA 

A. G. AUTO REBUHJDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nudažomi. 

Darbas atliekamas sąžiningai, gerai prityrusių specialistų. 
Kainos prieinamos. 

Darbo valandos: 8 vai. ryto iki 5:30 popiet 
SešCadšeniais: S vai. ryto iki 12:30 vai. popiet 

SAVININKAS LIETUVIS 

35(3-24 W. 63rd Street — Tel. 776-5888 

J Ada-r.-.nyte ir D. Ladygaitė — 
aktyvioj moksleivių ateitininkų 

Jau penkeri metai, kaip Nek. 
Pr. Marijos Seserys kartu su T ė 
vais Jėzuitais organizuoja ateiti-
ni n k ų M >vyk 1 ą - "Ba MĮgj", (^HX- j 

ATEITININKU VEIKLA 

Rugpiūčio 9-22d. — Rytų sto-
j vykia Neringoje, Vermonto kal-
j n uose. 

Rugpiūčio 16-23 d. — Mokslei
viu ir jaunučių stovykla Califor-

| nijoj. 
RngpffiSo TO u. - - -'•' A j . 
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11 B. V AKTAI išgydo: pleiskanas, sustabdo plaukų slin
kimą ir ataugina plaukus. Grąžina plaukams natūralią 
.spalva. Moterims ir vyrams. S uncijų buteliuko užtenka 
16 sr 'aičių. Siųskite užsakymus su $6.00 money orderiu: 

4. & 4. PHAJRMACY. 2557 West 69th Street, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

BUSINESS SERVICE 
DIRECTORY 

"Let an Expert Do It" 
Šios biznio firmos didžiuojasi faktu, kad jais galima pasitikėti, ir ge

ru patarnavimu, bei prekėmis. Jos pasižada savo klientams teikti geriau
sią patarnavimą už kuo žemiausias kainas. Kreipkitės į jas visais savo 
reikalais... 

NAMU - RASTINĖS - KOMERCINIAIS — 
PROFESINIAIS — INDUSTRIJINIAK. 

AIRPORT HONDA 
SALES & SERVICE 

2 wheels now — 4 to come — Bear 
with us — You'U be glad you did. 
4534 W. 63rd St., Chicago, DBnois 

PHONE — 767-2070 

VAN MALĖ BUICK, INC. 
7051 South Western Ave. 

Chicago, Illinois 
For a good deal, cal! 

776-0500 
TRAVEL TRAILERS 

"Streamline" — "Space Age" 
Sales — Service — Parts 

CHICAGO STREAMLDTE SALES 
152ad & Torrence Ave., CaJumet 
City, lUinois — Pbone 868-3377 

SOUTHWEST SHEET METAL 
CONTRACTORS, I N C 

Air Conditiong - Hea t in# - Cooiiog 
a n d Hot Water Systems InstaUed. 

3267 Coiumbus A v e n o e 

chicago, ulinois — Phone P R 8-8686 

CLYDP AUTO SUPPLY 
Auto parts & aipplies. Ęv$rything 
for the motorist. Open every lute 
'til 8 p.m., Sundays 'til 4 pjn. 

1449 W. 79 SU Chicago, m . 60620 
PHOIVE — 874-5945 

TED-S MOBIL SERVICE 
Specialistą — Tune-Up — Brake 

St?"1C-S — Mufne r . — Automobile 
Air Conditloniagr — Towiag and 

Road Service 
3800 W. 79t4i ^ . , Chicago, DL 

Pkone — 585-8722 

CRAWFORD AUTO PARTS AND 
REPAIR SERVICE 

Ali pa r t s for all c a r s : New, Rebuilt, 
iixchanse<i- Machine shop servtce. 

Open Sundays 9 a .m. to i p.m. 
6425 S. Pulaski Road, Chicago, 111. 

PHONE R E 5-3388 

ASTRO HEATJNG AND 
AIR CONDITIOMNG 

Hoating. Air Ccmditionlns, Refrijrer-
atk>n — Boiler and F w n a e e repairs 

— Ci t r W*de a n d Subnrbs 
24 HOUR EMERGENCY SERVICE 

CaH Dav or Nite — 597-0600 

VEFRON AUTOMOTTVE PARIS 
COMPANY, INC: 

WHOLESALE — RETAIL 
Auto Parts & Accessories: New. Re-
buiit, Exchan«ed. Hrs. daily 9-5:50. 
4556 W. 63rd St-, Chicago, Illinois 

Phone 581-2465 or 585-2967 
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Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas h> 
tuvių dienraštis. Gi skelbinuj kai-
oos visiems prietnamoe. 
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lietuviai katalikai 

MOKSLININKŲ SUVAŽIAVIME 
Dar nepriklausomoje Lietuvo

je įkurta lietuvių katalikų moks 
k> akademija ir išeivijoje reiš
kiasi gausia kūryba, ypač moks
lininkų suvažiavimais. Moksli
nes a r net praktines paskaitas, 
skaitytas suvažiavimuose, aka
demija išleidžia atskirais leidi
niais, kad šiuo mokslo žinynu 
galėtų pasinaudoti ir tie, kurie 
suvažiavimuost negali dalyvau
ti, šiemet rugsėjo 1 - 6 d. Toron
te įvyksta jau aštuntasis lietu
vių katalikų mokslo akademijos 
suvažiavimas, apimąs ne tik 
mokslą, bet ir meną. 

Mokslas yra kūryba, kurią 
kuria ne sambūris, kaip toks, 
bet paskiri mokslininkai. Kai 
lietuvis kuria mokslą, tiria ne
žinomas sritis ir laimėjimus per
teikia visuomenei susipažinti ar 
net jais pasinaudoti, tai moks
las pasidaro jau ne tik moksli
ninko, bet visos tautos, dažnai 
visos žmonijos nuosavybe. Ame
rikos ar Europos lietuviai, kur
dami mokslines vertybes, ieško 
mokslinių sprendimų ir giles
nio tiesos atskleidimo. Tais jo 
laimėjimais džiaugiasi ne tik tas 
kraštas, kuris mokslininkui su
daro sąlygas kurti, bet džiau
giasi ir pagrįstai didžiuojasi 
ir visi lietuviai, iš kurių tarpo 
jis yra kilęs ir su kurių bend
ruomene yra sąmoningai susi
jęs. Dėlto yra didelio dėmesio 
vertas katalikų mokslininkų su
sibūrimas akademijos pastogė
je, dėmesio vertas ir kitų lie
tuvių mokslininkų mėginimas 
susiburti mokslo sambūry. 

Šiame katalikų mokslo aka
demijos suvažiavime nagrinėja
mos temos nesiriboja tik tikė
jimo ar moralinių vertybių sri
timi, bet apima plačius mokslo 
laukus. Tai daroma, kad įvai
rių mokslų specialistai galėtų 
pasinaudoti surinktomis žinio
mis ir įgyta patirtimi moksli
niam akiračiui praplėsti. 

Lietuvių katalikų mokslo aka
demija gražiad tęsia nepriklauso 
moję Lietuvoje įsikūrusios insti
tucijos tradicijas ir darbus. Ka
dangi ir mokslo žmonėms reikia 
paramos, paskatų ir stipresnio 
užnugario, tai šis sambūris išei
vijoje siekia šio uždavinio, ap
jungdamas mokslines pajėgas. 
Akademijos tikslas ir yra ska
tinti kūrybai pačius mokslinin
kus ir sudaryti platesnę audito
riją tam mokslui skleistis. Pa
galiau mokslas nėra atsietas 
nuo dabarties reikalavimų. To
dėl katalikai mokslininkai sten
giasi surasti naujų mokslinių 
argumentų dabartyje aiškiau 
tiesai atskleisti ir jai sudaryti 
sąlygas plėstis, kad bent kata
likų dauguma tvirčiau pagrįs
tų savo dvasinius siekimus ir 
giliau pažintų pačias mokslo 
tiesas. 

Nors ši akademija priima tik 
katalikus mokslininkus, kurie 
prisipažįsta priklausomumą ka
talikų Bažnyčiai, bet pati in
stitucija neužsiskleidžia ir nuo 
kitokių žmonių. Savo suvažiavi
muose ir paskaitose kviečia da
lyvauti visus lietuvius, kurie 
tik domisi moksline pažanga. 
Susirinkimuose lietuvių visuo
menės dalis, besidominti moks

lu, gali susirasti sau tinkamą 
sritį ir joje pagilinti savo žinias, 
pasekti mokslinės kūrybos žings 
nius ir pasitikrinti savo pažiū
ras. Užtat ir į šį lietuvių kata
likų mokslo akademijos suva
žiavimą reikia žiūrėti ne kaip 
j uždarą mokslinių specialybių 
pagilinimą, bet kaip visuotinės 
reikšmės lietuvišką įvykį, kuris 
pralenkia daugelį savo pasiruo
šimu ir apimties turtingumu. 

Šiuo suvažiavimu ypač reik
tų susidomėti tiems, kurie turi 
vadovauti savo visuomenei ir 
pateikti vis naujų motyvų bei 
paskatų tinkamiau atsiliepti į 
laiko balsą. Gerai išstudijuoti ir 
tinkamai paruošti moksliniai 
pranešimai apie žmogų ir žmo
nių tarpusavius santykius da
barties gyvenime gali pagelbė
ti įžvalgiau orientuotis ir mūsų 
pasikeitusiose religinėse bei mo
ralinėse apraiškose ir sociali
niuose santykiuose. 

NETIKRUMAS JAV ŪKYJE 
Nedarbas, bet ir pagrįstas optimizmas didėja 

>t-

Akademijos organizacinė veik
la, suvažiavimai ir savo darbų 
leidimas yra visuomeninis reiš
kinys. Prie jo gali prisidėti ir 
tie, kurie tiesioginėj mokslo kū
ryboj nedalyvauja, bet savo pas 
tangomis remia mokslo insti
tucijas. Iki šiol organizuojami 
mokslo akademijos židiniai nė
ra ryškiau pasireiškę, nors tu
rėtų jėgų ir galimybių plačiau 
reikštis. Gal reikėtų iškiliesiems 
mokslo atstovams atkreipti dė
mesį į šiuos židinius ir jų or
ganizavimą, kad akademija tap
tų visų lietuvių katalikų rūpes
čiu. Taip pat šiais branduoliais 
turėtų labiau susirūpinti bent 
katalikų dauguma ir bendromis 
pastangomis kurti didesnį moks 
lirų" palikimą. 

Katalikų mokslo akademija 
apima tik labai mažą išeivijos 
lietuvių mokslininkų dalį. O jų 
turime didelį skaičių universi
tetuose ir mokslinių tyrimų in
stitucijose. Būtų naudinga, kad 
akademijos suvažiavimas pa
žvelgtų ir į šį reikalą, kuris 
yra visos tautos reikalas, nes 
juo stipresnė organizacija, ypač 
mokslininkų apsijungimas, juo 
daugiau būtų laiduotas našes
nis mokslinis darbas. Mūsų tau
tos dalis okupacijoje taip pat 
dirba mokslinį darbą, bet išei
vijai reikia sukurti nesuklasto
tą, neiškreiptą ir propagandos 
nesugadintą mokslą, kuris bent 
ateityje galėtų tapti kertiniu 
akmeniu tautos moksliniam 
brandumui Net sukūrus antrą 
mokslininkų instituciją, kaip 
buvo aptarta pereitų metų ru
denį, viena kitai kelio nesu
siaurintų. Tik abi turėtų ieškoti 
bendro pagrindo vieningai su
stoti šalia viena kitos ir viena 
kitą remti. O tas bendras pa
grindas turėtų būti bendra tau
tinė kilmė ir tautiniai siekimai. 

Šitai tėra tik išsisklaidžiusios 
lietuvių visuomenės pageidavi
mai. Jie nenuvertina lietuvių 
katalikų mokslo akademijos pa
siektų rezultatų ir nesumažina 
jos siekimų mokslinėj kūryboj. 
Esame įsitikinę, kad šis suva
žiavimas sukraus dar didesnį 
mokslinį įnašą mūsų tautos ir 
žmonijos lobynui. Pr. Gr. 

Skelbtasis ūkinis pagerėjimas 
šių metų viduryje nepasiteisino. 
Atsiranda pranašautojų, kad šių 
metų pabaigoje ūkinė padėtis 
pagerėsianti. Daugelis prana
šautojų remiasi ne tikrove, ūki
ne raida, įvykiais, bet siekimu 
savo tikslų. Prezidentui ir vy
riausybei paranku teigti, kad 
prieš rinkimus krašte ekonomi
nė gerovė padidės. Daugelis e-
konomistų šneka apie ūkinės 
padėties pagerėjimą reikšdami 
ne studijomis pagrįstą nuomo
nę. 

Ne lengvas uždavinys į dabar
tinę ūkinę raidą įžvelgti, dar 
sunkiau pranašauti pasirėmus 
ne tikroviškais duomenimis. 
Pranašautojų nuomonės atsar
giai vertintinos ypač šiame su
drumstame ūkiniame tarpsny
je. 

Didelė pažanga padaryta ū-
kinei raidai stebėti, tačiau ir 
šioje srityje pasitaiko klaidų 
ir net sąmoningų pagražinimų. 

Nedarbas didėja 

Nedarbo statistika yra svar
bus veiksnys, rodąs ūkinės rai
dos linkmę. Ji nesudėtinga tin
kamai aptarus bedarbio sąvoką. 
Čia prasideda nesklandumai ne
darbo statistikoje. Ne retais at
vejais į bedarbių skaičių nepa
tenka visi nedirbantys. 

Darbo departamento duome
nimis liepos mėn. bedarbių skai
do: prie posūkio ant kelio gulė
jo nedidelis ryšulėlis: į raudoną 
skudurą buvo susuktos juodos pir
štinės ir peilis. 

Mindaugas Cibas mašinoje dar 
spyriojosi, tačiau, peržengęs vi
daus reikalų skyriaus slenkstį, pri 
sipažino, kad ryšulėlį išmetė, pa-
matęs,jog veža ne į tą pusę. 

"Dirbau Kaune — pasakojo 
jis, — sportinio inventoriaus fa
brike. Buvau šaltkalvis, gyvenau 
neblogau, bet štai tėvas keturias
dešimt ketvirtaisiais išbėgęs į Ka
nadą, atsiuntė atraižą kostiumui. 
Reikėjo mokėti už pasiuvimą, 
tad sugalvojau pasiskolinti pini
gų iŠ senelės. Senelės namuose 
neradau, užėjau pas kaimynus. 
Pakelyje nuo kaliausės nuplė
šiau gabalą skuduro pasidariau 
kaukę". 

Plėšikavimą aišku, visi pa
smerkiame. Tačiau reikšmingas 
to žmogaus teisinimasis: gauna 
medžiagos iš Kanados, o čia, Lie

tuvoje, kai kas net neturi už ką 
i kostiumo pasisiūti. Matyt tokie 
S rūpesčiai turi pagrindo, jei tuo 
! naudojosi plėšikas save pateisin
ti. J. 2vilb. 

GEDIMINAS GALVA 

čius vėl padidėjo ligi 5r'r ir pa
siekė 4,5 mil. asmenų. Vyrų be
darbių skaičius padidėjo iki 25, 
o moterų daugiau kaip 25 m. 
amžiaus. Žymesnis baltųjų pra
monės darbininkų padidėjimas. 
Negrų bedarbių skaičius suma
žėjo. 

Šiais metais bedarbių skaičius 
nuolat didėjo, išskyrus birželio 
mėnesį. Darbo srities žinovų 
duomenimis bedarbių skaičius 
šiais metais gali prašokti 6r>. 

Atlyginimo kėlimas 
JAV prezidento sudalytoji ko

misija gamybos našumui ska
tinti jau susidūrė su nelengvais 
klausimais. Vienas esminių y-
ra infliacijos apvaldymas ir ga
mybos našumo skatinimas. Dar 
bo atlyginimo ir kitų gamybos 
kaštų kilimas skatino infliaciją. 
Pusiau gaminiams pabrangus, 
keliamos gaminių kainos. Dar
bininkai reikalauja didesnio at
lyginimo gyvenimo pabrangimui 
išlyginti. Iš šio užburto rato 
nepavyko vyriausybei išeiti. Kre 
dito varžymas, pastangos vals
tybės išlaidoms mažinti, nes biu 
dežtas nebuvo suvestas ir mo
kesčių nesumažimmas teatsiekė 
tik dalį tikslo. Prezidentas ne
pritarė darbo atlyginimo ir kai
nų įšaldymui, t. y. draudimui 
juos kelti bent per vienerius 
metus. 

JAV prezidentas ir jo vyriau
sybė pateko į prieštaravimus. 
Kai kurių gamyklų ir statybos 
darbininkai išsikovojo 15fr dar
bo atlyginimo padidinimą. Sunk 
vežimių vairuotojų atlyginimas 
bus pakeltas net 46 r> per atei
nančius trejus metus. 

Komisija gamybos našumui 

, kelti gali šnekėti ir patarinėti 
darbininkams našiau dirbti, ta
čiau ji neturi jokių priemonių 
nutarimams įgyvendinti. Ji yra 
dar vienas biurokratinis sraig
telis milžiniškoje mašinoje. 

Kainos tebekyla 
Daugelio pramonės įmonių 

gamyba, prekių važma mažė
ja ,bet du infliacijos rodikliai 
— kainos ir pinigų apyvarta 
didėja. Pernai liepos mėn. pa
baigoje pinigų apyvarta siekė 
51 mil., o šiais metais jau 54,5 
bil. dol.. t. y. padidėjo beveik 

Didžiausia vyriausybei staig
mena didmenų kainų pakilimas 
liepos mėn. sudrumstė jos nuo-

. taikąs. Prekybos departamento 
suvestinės sudaro niūrų vaizdą. 

Liepos mėn. mažmeninės mais 
to gaminių kainos vėl pakilo, 
išskyrus daržoves ir vaisius. 

Biržos svyravimas 
Vertybės popierių biržose te

bejaučiamas netikrumas ir net 
nervingumas. Biržos dalyviai 
bando bent tylomis įminti ūki
nės raidos mįslę, kad galėtų dau 
giau pasipelnyti. Juo tiksliau 
atspės tarpsnį, kada akcijų kai
nos ims kilti, juo daugiau pa
sipelnys. 

Daugelis vadinamų ekonomis 
tų bando bent psichologiškai 
įsiūbuoti vertybės popierių bir
žą. 

Biržoje vyksta pati aštriau-
į sia kova. Jai įsiūbuoti reikalin-
į gas stiprus kapitalas, kurio šiuo 
Į metu jaučiamas nepriteklius. 

Kai kurie biržos tarpininkai 
, (brokeriai), sukūrę savybės fon 
i dus, atlieka prieštaraujančias 
j operacijas, nes jie tampa ir san 
į dėrių dalyviais, šis, kaip ir kiti 
t biržos tarpininkų nesklandumai, 
| kelia viešą nepasiteJikinimą. 

fliinties valandėlei 

PALAIMINTI, KURIE LAIKOSI 
DIEVO 2 0 D 2 I 0 

Kambodijos kariai eina užsidengę veidus netoli Sre Khlong. Kambodi-
joj nes labai sunkų kvapą skleidžia sumušto komunistų dalinio žuvu
siųjų kūnai. 

Popiežius Pijus XII paskelbė 
dogmą, kaip tikėjimo tiesą, kad 
Švč. Marija su kūnu buvo pa
imta į dangų, nors krikščionys 
visais amžiais tuo tikėjo, kas 
metai minėdami tą įvykį, kuris 
Lietuvoje garsėjo Žolinės var
du, gražiausiomis gėlėmis išpuo-
šiant Marijos altorių paveiks
lus. 

Marijos, Dievo Motinos pa
slaptis apima ne tik tą didįjį 
faktą, kad iš jos 2odis priėmė 

| kūną ir kraują, t y. žmogaus 
j prigimtį. Katalikas ne tiktai 
džiaugiasi, kartodamas Evange
lijos moteriškės žodžius: ''Pa
laiminta įsčia, kuri Tave nešio-

I jo, ir krūtys, kurias žindai", 
i bet dar daug gilesnę prasmę 
I jis girdi Jėzaus atsakyme: 'Ta-
; laiminti, kurie klauso Dievo žo
džio ir laikosi jo" (Luk 11,28). 
Marija pirmiausia prisideda prie 
mūsų išganymo ne grynai kū
nišku, bet religiniu moraliniu 
atžvilgiu, t. y. kad ji, pagal savo 
išgales atsidavė Dievo tarnybai 
su savo skaisčiausia siela, su 
visa būtybe; kad ji. nors visi 
žmonių darbai ir kentėjimai Die 
vo tobulumo akivaizdoje yra be 
galo menki, pavedė juos pilnai 
ir be išimties dieviškosios ma
lonės veikimui, tuo būdu pasi-
ruošdama būti kilniausiu išga-
namosios Dievo malonės įran
kiu. Tiesa, mes maža težinome 
apie jos ankstyvesnį gyvenimą, 
bet, kai tik ji patenka į istorijos 
akiratį, mes jau matome ją a-
pipiltą gausia šviesa: "Sveika, 
malonės pilnoji. Viešpats su ta-
vmi, pagirta tu tarp moterų", 
(Luk. 1, 28). Didesnių, šventes
nių žodžių nėra ištaręs joks an
gelas apie kokį nors vyrą ar 
moterį. Jau daug šimtmečių, 
Btžnyčia melsdamasi ir mąsty
dama vis gilinasi į šį angelo 
pasveikinimą, surasdama jame 
vis naujų aukštų Marijos sa
vumų. Tačiau tuo dabar nesi
baigia Marijos paslaptis. Evan
gelijos šviesoj ji stovi prieš mus 
kaip toji, kuri, giliai suprasda
ma savo menkumą (Luk. 1,48), 
nepaprastai džiūgauja vien tik
tai savo Dievuje Išganytojuje 
(Luk. 1,41), karštai atsiduo
d a Jam, kaip nekalta mergai
tė, ir didžiame dvasios pakilime 
regi ir skelbia nepaprastus da
lykus: "štai, nuo dabar visos 
kartos vadins mane palaiminta" 
(Luk. 1, 48). Jau pačioje Evan
gelijos pradžioje ji. kaip niekas 
kitas, numato savo pasaulį pa
keičiančią ir nugalėsiančią jė
gą. Bažnyčia ją vadina "Kara

liene pranašų". Toliau mes ži
nome, kad toksai nusižeminimas 
iš vienos pusės ir gyvas tikėji
mas iš kitos — išliko joje per 
^ 4 gyvenimą. 

Nebuvo nė vieno apaštalo, 
kuris būtų patyręs ir taip išti
kimai išlaikęs tiek daug ir gilių 
dalykų apie Jėzų, kaip švč. Ma
rija, "Karalienė apaštalų". Jė
zus Kristus, atkreipdamas E-
vangelijos moteriškės dėmesį 
nuo kūniškos Marijos motinys
tės į jos dvasinę didybę: "Pa
laiminti kurie klauso Dievo žo
džio ir laikosi jo" (Luk. 11, 28), 
turi galvoje tą šviesų Marijos 
paveikslą, kurį vaizduoja Lukas 
ir Jonas. Išganymo istorijos 
šviesoje paaiškėja mums ši E-
vangelijos scena, gaudama skai 
stų turinį. Visas Marijos mora
linės asmenybės taurumas, jos 
skaistus nuoširdus atsidavimas, 
jos tikėjimo tvirtumas kulmi
nuoja jos angelui pasakytuose 
žodžiuose: "štai, aš Viešpaties 
tarnaitė, tebūnie man taip, kaip 
tu pasakei". Tai nebuvo kasdie
niški, atsitiktinai ištarti žodžiai. 
Tai buvo žodžiai iš pačių gelmių 
nežemiškai tyros ir kilnios sie
los, žodžiai, kurie buvo jos es
mė, jos žodis — jos darbas. 

it. 

Bažnyčios apimtyje šalia die
viškojo elemento yra žmogiška
sis. Nors dieviškasis elementas 
palaiko Bažnyčios gyvybę, bet 
žmogiškasis dažnai yra linkęs 
pasiduoti silpnybėm, iuuzrjom, 
klaidom. 

Dieviškasis elementas išlaikė 
Bažnyčią gyvą per du tūkstan
čius metų. Bet žmogiškojo ele
mento persvara — kiek jis per 
tuos amžius padarė Bažnyčiai 
žaizdų. i 

Jei šiandien Bažnyčioje būtų 
daug tokių žmonių, kaip Marija 
su žodžiais lūpose ir darbais gy
venime: "Štai, aš Viešpaties tar
naitė, tebūnie man taip, kakp t a 
pasakei", tai šeimyninis bei 
bendruomeninis gyvenimas butų 
mažiau sujauktas, konfliktai su
mažėtų. 

Asmeninis, šeimyninis bei vi
suomeninis gyvenimas tų, kurie 
išpažįsta Dievą ir Kristuje — 
Dievo Žmogų, prieš akis tori 
viltį. Tie. kurie išpažpta tik 
žmogų — juodą neviltį. Pirmieji 
tiki. kad Kristus Dievas Žmogus 
nugalėjo mirtį ir ją padarė slen 
ksčiu į naują gyvenimą- Kurie 
ir Kristų nudievino, artėja } 
mirtį su gyvenimo beprasmybės 
pajautimu, su nebūties, išnyki
mo baime. K- Br. 

V I L N I A U S 
VYSKUPO UŽRAŠAI 
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Spaudoj ir gyvenime 

PLĖŠIKAS IR KOSTIUME 
Elena Straižienė Lietuvoje bu-

bo užpulta plėšiko. Greit į įvy
kio vietą buvo iškviesta milicija. 
Toliau įvykį aprašo "Tiesa" n r. 
153 (liepos 4 d.): "Vairuotojas-
milicininkas Kundrotas išvažia
vo atvežti tardytojo. 

Tarp kalvelių vingiavo siauras 
krūmokšniais apaugęs kelias. Prie 
Radeikių — nuokalnė. Nusilei
dęs Kundrotas išvydo jauną žmo
gų, taip pat skubanti Radeikių 
pusėn. 

Sunku pasakyti, kas atkreipė 
dėmesį — purvini batai ar ap
siaustas; Nukentėjusioji pasako

jo, kad plėšikas buvęs neaukštas, 
tamsiais drabužiais, per ranką tu
rėjo persisvėręs apsiaustą. 

Vyresnysis seržantas sustojo. 
Paklausė, ar keleivis toli einąs. O 
kai šis pasisakė esąs iš Kauno, pa
siūlė pavėžinti. Užtrenkė užpaka
lines dureles ir atgal pas operaty
vininkus. 

Tačiau savo įtarimus reikėjo 
kuo nors pagrįsti, o nebuvo kuo. 
Tada Kundrotas paprašė majorą 
grįžti tuo pačiu keliu, kuriuo tik 
ką važiavo. Šįsyk važiavo nesku
bėdamas. Žvalgėsi į kelią, pakelės 
griovį. Ir tai, ko tikėjosi, —išvy-

SRITIS, NEPRIEINAMA TVARKYTOJAMS 
— Mūsų brolis giliai nepakenčia tvarkos. Ar tu 

atsimeni, kokia buvo priežastis, kad jis turėjo apleis
ti namus? Kai jis nesugebėjo eiti paprasto valdinin
ko pareigų ir išrinkti muitą iš norinčių pasinaudoti 
tiltu? Bet daug ryškiau jo nesugebėjimas laikytis 
žmogiškos tvarkos pasirodė mums vakar vakare. 

Žinoma, jis mums norėjo iškrėsti pokštą, keis
čiausiu būdu pasirodydamas imperatoriaus dukters vy 
ru. Bet tikėk manimi, mums, kurie jį pažįstame, nuos
taba ir taip būtų buvusi pakankamai didelė, jeigu mes 
būtume kvailį pamatę išsyk karietoje su karalaite. Ar
gi netiesa? Kas gali būti labiau keisto, kaip beprotis 
soste, kaip kvailybės junginys su tvarka? Deja. mes 
turime sutikti, kad taip yra... 

Tik vienas dalykas mane guodžia. Ir tai kaip tik 
kyla iš vakarykščio spektaklio, kurio žiūrovai mes tu 

! rėjome progos būti. Tai yra tas gilus įžeidimas pli-
i tinės tvarkos simbolio, ta visa eilė akibrokštų, ku-
| riais jis vakar apdovanojo savo imperatoriškąją žmo-
jną. 

Aš nežinau, kaip jie tai vakar išlygino ar kaip 
| šiandien išlygins. Bet man yra aišku, kad kvailys, 
kaip negerbė tėvo sąrangos, taip lygiai negerbia ir 
sužadėtinės sąrangos. Ir tai yra labai gerai. Tai reiš
kia, kad jis nesinaudos politine galia savo kvailvbėms 
įgyvendinti. O priešingu atveju būtų baisenybė. Tik 

I pagalvok, kiek kvailų idėjų yra ekscentriško žmogaus 

galvoje'. Ir jeigu jis pradėtų iš šių idėjų kurti są
rangą, kokia žiauri tragikomedija išeitų iš gyvenimo. 

Jaunesnysis brolis kurį laiką tylėjo, girdėdamas 
šiuos vakarykščių įvykių komentarus. Po kurio laiko 
jis išsiėmė pypkę iš dantų, nusispiovė ir tarė: 

— Aš taip gerai nemanau. Visa bėda yra ta, 
kad kvailumui negalima nustatyti ribų. Tu niekada ne
žinai, į kurią pusę jis pasines. Jis tam tikra prasme 
yra beribis. Kaip jis negerbia savo žmonos ir jai pri
daro visokių išdaigų, jis neturi pagarbos jokiam žmo
gui. Ir kai jam užeis noras manipuliuoti žmonių gy
venimu, kad ir panašiai, kaip jis pasitvarkė vakar su 
savo žmona, jis, tikėk manimi, nesivaržys pasinaudo
ti sosto įtaka ir prileisti žmonėms tokių potvarkių ir 
tokių įstatymų, kurie bus didesnis akibrokštas, negu 
išmetimas karštų bulvių ant karalaitės kelių. Dėlto 
aš esu linkęs jame matyti ne tiek nekenksmingą anar
chistą ,kuris nesugeba būti tvarkingu žmogumi, kiek 
slaptą autokratą ir būsimą diktatorių. 

Kai šitaip broliai kalbėjosi, klėties tarpduryje su 
užmiegotomis akimis stovėjo tėvas. Jis naktį prastai 
miegojo ir jį kankino sapnai apie jo nevykusį sūnų. 
Jis. įsijungdamas į brolių pokalbį, tarė: 

— Aš nežinau, kas yra tas mano sūnus. Baltu
mas, rodos, yra tas pat ir suglamžytos staldengtės 
ir amžinai snieguotų kalnų viršūnių. O skirtumas tarp 
jų yra didelis. Taip ir aš nežinau, ką reiškia vakarykš
ti mano sūnaus pokštai. Man po šios nemigo nakties 
atrodo, kad jie yra kažkas kito, kas neseka iš mū
sų gyvenamos tikrovės. Judu teisingai svarstėte klau
simą, kas slypi po šiuo jūsų broliu: ar esamos tvar
kos griovėjas ar žmonijos pavergėjas. Bet man kyla 
klausimas, ar čia dar nėra trečios galimybės. Ar čia 
nėra žaidimas? Ar čia nėra buvimas vien dėl paties 
buvimo ir džiaugimasis juo. Jūs abu gerai žinote ma
no pastangas įvesti tvarką toje milžiniškoje lygumo 
je tarp Baltijos ir Juodųjų jūrų. Ir judu man esate 
liudininkai, kad ne viskas yra man nepasisekę. Ta

čiau ar tik tvarka yra gyvenimas? Ar pačiame gy
venime nėra nuostolių, dalykų, kurie mums tvarkyto
jams yra neprieinami ar nėra kažkas dangiško, ta
me spektaklyje, kurį vakar jūsų brolis mums suruo
šė. Ar mūsų širdis nedarė tų milžiniškų šuolių tarp 
chaoso ir tvarkos, kai mano sūnus susuiiekino ir iž-
siaukštino ? 

ATIDARYTI DURIS LAIMIS VALANDAI 

Tais laikais, kai aš vadovavau arkivyskupijos gy
venimui, turėjau nemažai reikalų su įvairiais žmonė
mis. Tačiau daugiausia aš jų turėjau su savo gene
raliniu vikaru, kuris buvo kartu ir mano raštinės vir
šininkas ir mano mokytojas. 

Jis mane mokė, kaip aš turiu elgtis ir atrodyti, 
kad atitikčiau savo augštas pareigas. Jo dėsnis buvo, 
kad aš niekad nepasirodyčiau žmonėms išvargęs ar 
besilinksminąs. Nei viena, nei kita nuotaika netinka 
vadui. Jis niekada neturi prisipažinti, kad jis yra ap
sivylęs ar susikrimtęs. Šių žodžių neturi būti kuni
go žodyne. Juo labiau jis neturi savo nuotaikos trū
kumą papildyti kokiu kitiems žmonėms prieinamu po
ilsiu. Jokiu būdu aš neturįs ieškoti paguodos kituo
se. Tai būtų ėjimas į minią, paskendimas joje, bet 
ne jai vadovavimas. 

Tačiau aš neapseidavau be žmogaus paguodos. Ir 
ne kartą saulei leidžiantis aš pasibelsdavau į vieno 
Vilniaus universiteto profesoriaus butą su juo praleis
ti keletą valandėlių. Aš žinojau, kad daug kas mudu 
skyrė vieną nuo kito, bet man kaip tik dėl to jis 
buvo įdomus. Aš. kaip ir jis, būdamas vaikas, sva
jojau apie tą laiką, kada pagaliau galėsiu pasiekti 
Alpes ir viduryje karštos vasaros, išvargęs nuo kopi 
mo. pasemti saują amžino sniego, kai Čia pat šalia 
jo žaliuoja pieva ir žydi kalnų žibuoklės. 

(Bus daugįau} 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. rugpiūčio m. 15 d. 

KAIP YRA SU TUO MILIJONU 
DOLERIU? IRIŲ" PAGALBA MISIJOMS 

Austrijos katalikų sąjūdis 
UVA, siekiantis parūpinti pa-

Pr ieš kuri laiką lietuvių soau- ka dirbti amerikiečių dienraščių Rankamai susisiekimo priemo-

pasikalbėjus su dabartiniu Lie- " 
tuvių fondo valdybos pirmi
ninku dr. K. Ambrozaičiu. 

VI. Kms, 

D £ M £ S I O 

doje buvo paskelbta linksma mirties pranešimų skyriuj. Pe r 
žinia, kad Patersono, X. J. gy- dieną per rankas pereina de-
ventojas Krukonis Lietuvių fon- šimtys mirties pranešimų ko
dui užrašė savo milijono dole- rektūrų. Sakyčiau, kuone kas 
rių ver tės palikimą. Ta proga ant rame pranešime būna t rad i -
prof. J . Kuprionis "Draugo" cinis sakinys "Please omit fow-
laiškų skyriuje teisingai pašte- į ers". Tai reiškia nesiųsti į kop-
bėjo: "Nėra kilnesnio būdo savo ' lyčią gėlių, o vietoj jų siųsti 
san taupoms panaudoti, kaip kad \ auka s nurodytam ir pačių au-
Jūs . ,p. Krukoni, padarėte . Tai kotojų pasirinktam labdarybės, 
mūsų tėvų pagerbimas. Tai savo 
asmenybės kilnumo parody
mas. . . " 

mokslinių tyrinėjimų ar kito
kiam fondui. Gražu, kad ta t r a 
dicija vis stipriau Įsigali i r lie-

Taip, už tą išskirtiną žygį j tuviuose. Prieš kuri laiką ame-
Krukoniui pagarbos jausmą reiš į rikiečių spauda, charakterizuo-
kia kiekvienas lietuvis: juk tiek 
lietuvių mokslo įstaigų, jaunimo 
organizacijų, atskirų mokslinin
kų, rašytojų i r kultūrininkų ka
da nor s galės naudotis to būsi
mojo investuoto milijono dole
rių procentais. Bet visa ta i dar 
tik ateities vizija. 

nių. automobilių, motociklų, mo
torinių laivų ir kitų priemonių 
misijų kraštuose dirbantiems 
misijcnieiiams, šiemet praves
toje rinkliavoje šiems tikslams 
surinko jau daugiau negu vieną 
milijoną šilingų. Šių aukų dėka 
misijų reikalams bus parūpinta 
daugiau negu šimtas susisieki
mo priemonių. Iki šių metų ga
lo tikimasi surinkti dar vieną 
milijoną šilingų. 

imiiimiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Krautuve Marquett« Parke 

Pardavimas ir taisymas 
MIGLINAS 

2346 W. 69th St. — tel. 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063 

iiimiiiiiiiimiiimiiiiiiiimiiiiiiiimiimiii 
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V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis. 
J. BUBNYS — Tel. KE 7-5168 
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C L A S S I F I E D G U I D E 

Lietuvių fondas 
milijono dar neturi 

Krukonio šviesus pavyzdys ir 
didelis pasitikėjimas Lietuvių 
fondu ne vieną gyvosios lietu-

dama kitomis kalbomis leidžia 
mus laikraščius, pastebėjo, kad Į 
lietuviai mėgstą didelius mir
ties pranešimus ir gausų užuo
jautų skaičių. Bet dabar vis daž 
niau ir dažniau mūsų laikraš
čiuose matome ir mažesnes ži
nutes, kad tokiam ir tokiam lie-
tuvaui mirus, jo vardas įrašytas 
Lietuvių fonde a r kur ki tur . 
Kaip vieni iš gražiųjų pavyz
džių, mirusiųjų vardai lieka gy
vi ir po mirties. Juo daugiau 
bus tokių įnašų, juo lengviau 

TYPEWRITERS 
Sales, Service, Rentals, Repairs 

ALL BRANDS — including 
OLYMPLA and HERMES 
Typewriters — Adders 

A & H BUSINESS MACHINE 
3530 W. 63rd Sr, Tel. 925-8875 

NAMŲ TAISYMO DARBAI 
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina. 

SKAMBINTI RE 7-9615 ... 

ir Lietuvių fondui bus pasiekti viškos bendruomenes narių nu- I . . . . * * 
teikė taip, kad, gavęs Krukonio j Trū J 

milijoną dolerių, Lietuvių fon
d a s dabar tu r i per 1.600,000 dol. 
ir k a d pagrindinio kapitalo ne
bėra ko didinti, nes t a suma duo 
s ian t i užtektinai procentų. 

Bet esmėje tai klaidingai su
s idary ta nuomonė. Taip. Kru
konis savo palikimą užrašė Lie-

Nežinau, kaip ateityje didžio
ji amerikiečių spauda charakte
rizuos lietuvių laikraščius. Bet 
t a s smulkias žinutes apie mi
rusiųjų lietuvių įamžinimą Lie
tuvių fonde yra tekę ne ka r t ą 
parodyti amerikiečiams redakto 
riams, kurie už tai sveikino ir 

tuvių fondui, bet j is dar gyvas i kar tu domėjosi, kad mūsų gru-
ir energingas, ir jo kapitalo val
dy to ja s šiuo metu y r a ne Lie
tuvių fondas, bet p a t s savinin
kas . Lietuvių fondo pagrindinio 
kapi ta lo šiuo metu y r a per 600, 
000 dolerių, kaip ne sykį buvo 
informuota visuomenė. Todėl iki 
milijono dolerių, neskai tant Kru 
konio būsimojo palikimo, kuris 
t e s tamentu y ra t inkamai sutvar 
ky ta s , dar tolimas kelias ir tą 
tikslą — milijoną dolerių Lietu
vių fondo vadovybė būtinai sten 
gsis pas iek t i Todėl lietuvių au
kos fondui tur i ne mažėti, bet 
didėti . 

Krukonio pavyzdys ir pasiti-
k ė į m a s Lietuvių fondu turėtų 
d a r labiau uždegti bei paska
t in t i ir k i tus galimai greičiau 
pasiekti milijoną dolerių pagrin
dinio kapitalo. Čia, pasitikėjimui 
išreikšti, vėl norisi kar to t i taik
lius prof. J . Kuprionio žodžius: 
"Lietuvių fondą laikau pačia 
ver t ingiausia institucija, kokią 
t ik lietuviai tegalėjo sugalvoti 
i r sukurt i . J o lėšos eina lietuvy
bei stiprinti , tai y r a mūsų tėvų 
palikimui išlaikyti. O kai tėvų 
žemė a tgaus laisvę, tos lėšos 
nueis t au tos dvasinei kultūrai 
kel t i ir tautiečių dvasiai stip
r in t i ten tėvynėje..." 

Ptease omit fk>wers 
Maždaug kartą savaitėje ten-

pė einanti tautinės gyvybės iš
laikymo keliu. 

Mintys šiam straipsniui kilo 

Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienėf 

P0PULAR LITHUANIAN 
RECIPIES 

Joje kiekvienas atras savo mėgia 
mo lietuviško patiekalo receptą 
arba suras naują, iki šiol nėra 
gautą, kurių čia yra virš 200. 
Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms Šei
mininkauti moterims. 
Kaina tik 2.50 dol., galima gau 
ti DRAUGE. 
Illinois gyventojai prie knygo 
kainos prašomi pridėti 5 proc 
mokesčiams. 
^ _ i - ~ - ~ ' ^ _ _ ^ - - - - * £ _ _ _ . - > ~ ' - - _ ^ į ^ ' ~ ~ ^ į ^ f c į ' • " " _ _ _ 
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STATOME NAUJUS NAMUS 
Atliekame įvairius pataisymus. 

Petrauskas Builtiers & Co. 
Tel. — 585-5285 

imiimmiiiiiiimiuiimiiiiHiumiiiiiiHiii 

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

AR VILNIUS JAU TAIP TVIRTAI YRA MŪSŲ, 
KAD JUO NEREIKIA DAUGIAU RŪPINTIS? 

Taip galvoti, būtų neįvertinti realių pavojų. 

GRAŽINOS KRIVICKTENfiS - GUSTAlTYTfS 

liaudies dainų rinkinys, kuriose apdainuojamas Vilnius, yra gyvas 
dokumentas, kaip Vilnius yra suaugęs su visa tauta. 

Ši knyga, šalia daugelio savybių, yra vertinga tuo, kad turi 
visų dainų turinius angliškai. Dėl to ji gali eiti dovanos pareigas 
įtakingam kitataučiui. 

VILNIUS LIAUDIES DAINOSE 
gaunamas Drauge ir pas platintojus. 

Su daugelio dainų gaidomis, nesuprantamų žodžių žodynėliu, pa
ruoštu Dr. P. Skardžiaus, 384 psl., kainuoja tik 5'dol. 

Namų Apšildymas 
. .Įdedu visu rūsių pečius, van
dens šildytuvus ir power hu-
midifiers. Išvalau ir suremon
tuoju alyvos ir dujų pečius ir 
alyvos pečius perdirbu del du
jų. Sutaisau blogai veikiančias 
"steam" kontroles. 

Dirbu Ciceroje, Chicagoje ir 
vakarų priemiesčiuose. 

A L B I N A S B A N Y S 
4 4 7 - 8 8 0 6 

C O N T R A C T O R S 

REMONTUOJU: MCRA, (tuck-
pointing), STOGUS ir RENTAS. 

TELEF. — 268-8733 

Nuo abejingumo nėra kelio į meilę, 
bet n u o neapykantos y r a 

rašo 
PETRAS MALDEIKIS 
savo naujoje knygoje 

Meile Dvidešimtajame Amžiuje 
Kai tėvai ir kiti vyresnieji šiandien jaunimo neišven

giamai yra įtraukiami į sekso diskusijas, ši knyga jiems 
labai gera pagalba. J i peržvelgia visas modernias pažiūras 
apie lytinę meilę ir padeda susiorientuoti įvairiausiuose pa

siūlymuose. 
Knygą išleido Lietuviškos Knygos Klubas 

Jos 273 psl. kainuoja 5 doL Ji gaunama Drauge ir 
pas platintojus. 

R E A L E S T A T E R E A L E S T A T E 

Kaip pirkti gėrę namą? ^rquette Park' ? ! * Albany 
u miegamų Georgian namas. lx/2 

I vonios, poilsio kamb., air condition-Pažiūrčkit 2 butų, tvirtų 
gražūs įrengimai, po 3 mieg. buto i. j įng. Puikiam stovy 
B-HėhMl arti mūsų naujo ofiso, j -^,-
$3<\5UŲ. 

7 kamb. niūras ir 2 auto mūro 
garažas, moderni virtuve, gazo šil-
dymas. prie Maria H. S. $19.900.00 

Biznio mūras. 3 butai ir ofiso 
patalpa, gera gatvė. Marąuette Par
ke. $43.000.00. 

Pinige aruodas. $11.000 nuomos, 
įspūdingas mūras. Kaina $45,000.00. 

Savininkas kitur. Atiduoda už 
$88.000, S apt. 14 metų mūra. Prie 
Kvergreen Plaza. ($14.000 pajamų). 

Pažiba. 5 butų mūras žaliam Mar
ąuette Parke, asmeniškai 
nes bus gaila to puikaus namo ne-
nupirkus. 

Atdaras ap
žiūrėjimui sekmad. nuo 1 iki 5 v.v. 

GLOBĖ REAL ESTATE 
EXCHANGE, Tel. 436-3676 

Modern 2-flat — 6 and 6 rm. 65tn 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Prie 72nd ir Mozart Street iš
nuomojamas kambarys moteriai 
pensininkei. Telef. — HE 4-0465. 

Apylinkėj 4fitb ir Honore S I iš
nuomojamas 4 kamb. naujai deko
ruotas butas. Gazu apšild. Kreiptis 
I TONY — telei. PR 8-2424, 

Išnuomojamas mieg. kamb. Ga-
and Artesian Ave. Low $30's. By l l im ybe naudotis virtuve. Adr.: 
owner. Many extras. Tel. 436-5135 6 5 0 0 ^ ciaremont, tel. GR 6-2598 

2 aukštų 7 butų mūrinis namas, 
Marąuette Road ir Western Ave. 

teirautis | apylinkėje. Duoda labai geras pa
jamas, šaukti telef. tarp 3-8 vak.: 

4 butų mūras. Naujas gazo šildy- į 376-1385. 
mas, „ erdvūs šviesūs kambariai, mū- j ~ ~ ~ ~ ^ " ~ ~ " ~ ~ ~ — — ~ ~ ~ — 

ro garažas, gera vieta, po derybų j PARDUODA naują 8 butų namą, 
H 9 °kamb., 12 metų fabrikanto re- ! Marąuette Park. $14,200 pajamų, 
zidencija. 5 mieg.. 2 vonios, mūro } Laisvas butas. Tel. HE 4-2323. 
garažas. Graži vieta. Apie $40,000.00 j 

VAI n iC BE Ai ECTATE | Parduodama ant V-z akro moderni 
VALLld KCAL E d i A l t j 6 m§11 ranch style su beismentu 

7051 S. Washtenaw Av., RE 7-7200' plytų rezidencija j Chicagos vaka-
į rus — Blocmingdale apylinkėje. 

8 dideli kambariai, 2V2 tualetą:, 
akmenų fireplace, ąžuolo grindys, 
viskas moderniai įrengta. Susido
mėję gali skambinti — 894-7155-

57th & ARTESIAN AVE. 
Mūrinė rezidencija — 3 dideli mie
gamieji, didelis saiionas ir valgo-

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Aaencj. 2925 W. 83 PR 8-6032 

Nelaukit užsiregistruoklt dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dS pa
tarnavimo nemokamai. 

STASYS SU LA 
% 1NTERCONTINENTAL R. E. 

PALMDALE, CAL.IFORNIA 93550 
Namų tel. (213) 820-2925 West L.A. 
Pirkite žemę Palmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 
— 15 savininkų, akrais ne sklypais! masis. Virimui korsnis ir šaldytu-

• ^—„-r^ , — v a g Plytelių vonia. Pilnas rūsys. 
Brick 2 flat income buildmg. Gazu (forced air) apšild. Uždaras 

2 deluxe 5 rm. apts. witb enclosed porčius užpakaly. "Sundeck-' 
porches. Individual heating sys- garažas. 

i r 

Steve Grugin, 13 m. vienračiu iš
vežioja laikraščius Frankfort, Ky. i 
Labai galimas dalykas, kad jis bus,! 
^JuU3 ui*aQ SltJaLdJs, 

BIRUTE 
PŪKELEVlClOTĖ 

RUGSĖJO 
ŠEŠTADIENIS 

premijuotas romanas 
Brandi, plačios apimties rašytoja su psichologiniu 

g:iurrvu ir šviežiu artumu aprašo 

M A R Q U E T T E P A R K O 
.iefuviu gyv-nima dar mekeno nepažvelgtu požiūriu. 

Ifnyfa ?aunama „Drauge" ir pas platintojus 

Kaina — $5.00 

tem, 2 new fumaces, new roof. 
bath & shower in basement, can 
be coonverted to third apt. By 
appt. only 842-1453. 

3 butai, gazo pečiais šildymas, ap
sauga nuo potvynio, 44 <t Cadiiornia. 
$27.500. 

4 batai po 4 ir 2 kamb. skiepe, 
modernus $44,000. 

6 ir 5 mūrinis su įrer-gtu skiepu. . 
30 p. sklypas, arti Maria Hs. 

2 po « medinis Brighton Parke. 
3 butai medinis 3S ir Fairfield. 

Insurance — Income Tas 
Notary Public 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2737 W. 43rdSt.,CL 4-2390 

i 
j 6 kamb. 20 m. švarus mfir. bunga-
! low prie 71-os ir Californla. 45 p. 
sklypas, 3 auto garažas. $24.000. 

1% aukšt. 11 m. mūr. 2 butai, 4 
ir 3 % kamb. orie 68 ir Talman. 
įruoštas rūsys, alum. langai, dvigu
bas garažas. $34,500 arba pasiūliji-
mas. 
5 kamb., 20 m. švari mūr. reziden
cija prie 111 ir Pulaski, 37% pėdų 
sklypas, įruoštas rūsys, garažas. Ga-

; Įima tuoj užimti. $24,500. 
6 kamb. mūr. bunsalow prie 67-

tos ir California. Gazo šiluma, 2-jų 
auto garažas. $ 20.900. 

į LEONAS REAL ESTATE 
I INCOME TAX — NOTAMA

TAS, BnGRACIJA 
2735 W. 71st St. — Tel. 925-6015 

A R C H E R R E A L T Y 
3118 W. ^ t * S t Tel. 471-0770 

4 BUTAI PO o KAMBARIU 
4 mašinų mūr. garažas. Marąuette 
parke. Kaina — mažiau $50,000. 
Savininkas. Telefonuokite — 

HEmlock 4 

A. ABAU R00FING C0, 
I^ei«ta 5rie4 49 metu* 

Decjriame vl«u rOSlu stogu*. aJ 
•ome arba dedame naujus kaminu* 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da 
žome 0 lauko. Taisome mflra "tuck 
pointing". Pilnai apsidraudė. Visa* 
darbas garantuota* 

Tel U 1-6047 
ApsKaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiko. 

rSNUOM. 4 kamb. butas, Bridge-
porte dv,em a r trim asmenim. 
Skambint 842-5923. 
Išnuom 5 kamb. butas 2-me aukš
te. Suaugusiems. Ciceroje. Skam
binkit OL 6-5041 
1ŠNUOM. 4 kambarių butas Brigh
ton Parko apylinkėje. 

Telef. — LA 3-7153 

I E Š K O N U O M O T I 

Reikalingas 4 kambariu butas 
2-jų asmenų suaugusių šeimai. 
Marąuette pk. raione. Skambint 
po 5 vai. — 737-4573. 

Pensininkų porai reikalingas ap
šildomas butas. (1 miegamu k.), 
Marąuette pko rajone. Skambinti 
RE 7-9803. 

Vienam vyrui reikalingas kamba
rys su atskiru įėjimu, ne rūsy. 
Marąuette pke. Rašykit — Draugas 
1976. 4545 W. 63rd St-, Chkago, 
111. 60629. 

HELP WANTEB — MOTERYS 

WOMAN 
— Kitchen and light housekeeping. 
$1.50 per hour. 4 hours, 5 days. 

2856 No. Southport Avenue 
TEL. — 348-1161 

^Sf^ fTmAT: LIETUVA 
OOSMOS PARCELS EXPRESS 

(Licensed by VNTISHPOSTLTORG) 
2501 W. 69th St, Chicago, EU. «0H2» 
3333 S. Hakted. Cnicago, m. 60608 

Tel. WA 5-2737; 254-8320 
Įvairių prekių pasirinkimas, moto-

„ , ciklai, šaldvtuvai. maistas, doleriniai 
PARDAVIMAS — VALDYMAS ; CF.iiTinrKATAi. AUTOMOBILIAI . 

E. Žukauskas 

NAMŲ PIRKIMAS 

Butų nuomavimaf — Income Tas Į m IMI THMMI mmm 
Notariataj Vertimai 

APDEACDC AOENTCEA "«»"»li"»!lliraillllllllinilll1IIIIIIIMIIl: 

B E LL REALTY? D A * Y " A S , 
n . n i r v . ^ i T r - ' ^Siai dažau namus iš vidaus ir 

*. B A C E V I Č I U S tetiko. Valau kilimus ir baldus. 
6455 Se. Kedzie Ave. — PR 8-2233! Pilna apdrauda 

I ^ RTJDIS — Tel. CL 4-10.VI 
Tvarkingas, teiskigas ir greitas 

patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liūdijuni vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai. Pildo
mi Income Tax u atliekami kitoki 
pataroRvimal. 

ŠIMKUS ZUL '.STATE 
NOTriiiY PUBLIC 

4259 8. \Iaplewood Av., CL 4-7450 

'įiiiiiimmiiiiimmiininmniimiiiiiiiiui 

SIUNTINIAI { LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

P NEDZINSKAS. 4065 Archer Av 
Chicago, m . 60632. Tet YA 7-59S0 

R E A L E S T A T E 

SALES • M0RTGA8ES • HANA6EHEX7 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIIINTINLU I LIETUVĄ 

j Genj prekių didelis pasirinKima*. An-
t tomobiliai. Šaldytuvai, televizilos, do-
| ler. certifikatai. maistas, akordeonai 
\ 2608 W. «?9th St.. Cbleaeo. m. «0«M 

TFITJEF. WA 5-2787 

A. V I L I M A S ' 
M O V I N G 

Apdraustas perkranstymas 
— Įvairiu atstumu — 

823 WEST 34th PLACE 
Telef. — FRoutier 6-1882 

HELP WANTEP — VYRAI 
i I I I — — ' " " ' 

MAN — MIDDLE AGED 
to assist m Aipping room — wrap-
ping packages, handling parcel 
post, etc. 

7 hour day — 5 day week 
Call Miss Nesbitt, 427-0224 

SET UP MAN — OPERATOR 
Flow turn and punch press. Stain-
less steel stamping. Good salary. 
Excell. f ringe benefits: 

BEOOMFIELD INDUSTRIES 
4546 W. 47th St . — Tel. 254-7600 

An Equal opportunity empioyer 

Trailer Mechanic 
Exper. Only. 40 Hr. Week 

Ali Benefits 
Call Ben - 247-2990 

VYKAI ER MOTERYS 

Man or Woman, Full Tinie Custe-
dian, fo r GENERAL CLEANING 
For Skokie High School Diatrict. 
40 hour Mreek. 4 p.m. to 12:30 a.m. 
Starting ssalary: $106 per -sveek. 
Many fringe benefits. Off dnr&MC 
July & Aagust 

Call 966-3800, Ext. 218 

PROGOS — OPPORTHNITIE8 

š A T A S — R E A L T O R 
Main office .5727 W. Cermak Rd., Cicero, IDinois OL 6-2233 

Turime šimtus namų Berwyne, Ciceroj, Riverside, La Grange Park ' 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstai
gą ir išsirinkti iš katalogo. 

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
.Varnų, (iy-iybit-
svcikaitoe. biznk 
intoTJobillu. 

PtHngkm «*lmo-
kojlrno f^lvsoa. 

i. B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedzie Ave, PR 8-2233 

NERIS REAL ESTATE 
rersikele į naujas patalpas 

mm * 83'd STREET TEL 471-021 

M O V I N G 
SF/RENAS perkrausto baldua br 
kitos daiktas. Ir iš toli miesto lei
dimai it pilna apdrauda, 
2047 W. 67tfc Ptoce — WA 5-8063 

F O R S A L E 
Print shop eąuipanent—plate mark-
er, printer collator, punch and 
binder. 

Phone - 582-2441 
__________________________ 

AITO MOTORŲ MECHANIKOS 
niRBTT'Vft 

n>EA.t,I.T ATLJEKAJTTTKMS 
AT-KŠTOS KOKYBftS DARBUS. 

Jm^oikejimas. IšmokejiTnaa išdėstomas 
terminaj*. 
Parduodamas žemlan savikainos. 
Savininkas iSeina peamjon. 

IXVI>Y MOTTVK MACHUHE 
190 E. 14th Strert 

Chicaeo rtfisįhti^ Illinois 

5p 9 5p «9 

First Qual'ty Cosmetics, 
Wigs and 

Home Care Products 
S5O0.00 Investment Imys you 

proteefyd territory A 100% Prod-
uct mark up. 

Call BRADLEY 
Phone — 858-4681 

file:///Iaplewood


A. A. JONO ŠAIKONO NETEKUS 
Neseniai Dorehesteryje savo 

gyvenimo dienas užbaigė a.a. 
Jonas Ša&ūnas, vienas iš Lietu
vos pašto pionierių, žinomas fi
latelistas ir visuomenės veikėjas. 
Prieš porą metų mirė velionio 
žmona. Paliko dukterį Aldoną su 
žentu inž. V. Dabrila, anūkus 
Aldoną, Vytautą ir Liną. 

Velionio Antano ir jo žmonos 
a.a. Agnietės (Kašinskaitės) dar
bai plačiau aprašyti knygoje 
"Nuo Krivūlės ligi raketos". Teks 
paliesti tik kai kuriuos bruožus. 

Velionis nuo 1914 m. dirbo, 
pašto valdininku Maskvos 
centr. pašte, nuo 1917 m. —j 
užsienio siuntinių pašto įstaigoje, 
kuri buvo prie Maskvos centrinės 
muitinės. Ten gyvendamas orga
nizavo lietuvių savišalpos drau
giją ir lietuvių paštininkų ir te-
grafistų organizaciją, buvo jos 
reikal vedėjas. 

1919 BL, grįžęs į Lietuvą, dirbo 
Vilniaus c. pašte, o paskui persi
kėlė į Kauną, kur jam teko eiti 
įvairias pareigas — įvairių sky
rių vedėjas. Kurį laiką buvo Kau
no c. pašto viršininko padėjėjas, 
o 1941 m. ėjo viršininko parei
gas. ... 

Įvedant paštininkams unifor
mą, daug prisidėjo prie jos pa-

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Hartford, Conn. 
ATSISKYRĖ SU ŠIUO PASAU-

L±L A. &1MMXA1'1'1L.N£ 
Šių metų gegužės mėn. Anta-

laiką mokytojavo Lietuvoj. Bai
siajam siaubui — rusams komu
nistam — antrą kartą artėjant, 

j su vyru ir jauna šeima pasi-
: t raukė j Vokietiją, o 1949 m. 

1 laipsnj iš k i tos mokslo šakos . DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. rugpiūčio m. 15 d. 5 
Viskas bmro g*ra, galėjo dar , ^ ^ ^ vyskupuos , vairių rinkliavų būdu surinko 

r u s ^ k ^ U e ^ m T - t a l i k ų jaunimas T u o ^966 jau 2.5 S R - £ « , 
kytoja, ramybėje. Tesuteikia ^ J ^ ? 0 8 k , a t a l ū c ^ _ ^ T 
Viešpats tavo sielai amžinąją čiai Pietų Amerikoje padėti j - katalikų jaunimo. 

gyveno. 
Begyvendama čia su vyru Ig-

Jonas Šaikūnas 

ninai SĖnonaitienei buvo padary ! atvyko į šį kraštą. Iš pradžių 
ta tulžies operacija, ir pasvei- ! apsigyveno New Yorke, o po 
kusi grįžo namo. Deja, matyt , i dvejų metų persikėlė j Hartfor-
dar kas buvo negera, kad po po- į dą, Con., ir čia visą laiką tebe-
ros mėn., liepos 28 d., savo na
muose turėjo atsiskirti su šiuo 
pasauliu. 

Pašarvota buvo Karlono-Mol-
loy koplyčioje. Jos kūnas grabe 
skendo gėlėse. Ketvirtadienio 
vakarą j koplyčią buvo atvykęs 
lietuvių parapijos klebonas kun. 
Juozas Matutis ir su susirinku
siais sukalbėjo sopulingąją da
lį rožančiaus. 

šviesą. Jonas Berno ta i 

J U G O S L A V U O S KATALI
K A I D2LAUGIAS1 

P i rmojo Kroat i jos misijo-
nieriaus Nikoia TaveHc paskel-

nu išauklėjo ir išmokslino du bimas šventuoju Romoje susi-
sūnus — Algį ir Gintą, kurie 
abu yra vedę. Algis augina duk
rą ir sūnų, gyvena Hartforde, 
o Gintas augina dukrą ir gyve
na Bostone. 

Algis Simonatis y ra baigęs 
Conneiticut Technicum College 

kuri paruošė įstatus. Taupomoji M e t u v i ų vim^JM bažnyčią, ir 

Penktadienio rytą jos kūnas į iš elektros srities, o Gintas Si-
buvo atlydėtas j Šv. Trejybės j monaitis yra baigęs u-tą iš ma-

laukė ypa t ingo dėmesio i r ofi
cialioje Jugoslavijos spaudoje . 
Zagrebe leidžiamas Kroat i jos 
darbininkų organas "Vjesnik" 
rašo, kad Jugoslavijos katali
kai gal į didžiuotis, jog pirma-
I sis Jugoslavi jos šventas is al-
j torių g a r b ę pasiekė ka ip tik 
j socialistinės Jugoslavi jos ero-

A f A. EUGENIJAI BETKAUSKIENEI 
miras, jos mielą vyrą JU0Z& dukras LAKŠTUTĘ ii 
RASELĘ su šeimomis, brolį GEDIMINE seseris Ue-
tuvoje ir kitas gimines nuoširdžiau^ ai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Veronika Rajeckiene 
Faustas ir Gediminas Rajeckai su šėmomis 

15 METV MIRTIES 
PRISIMINIMAS 

skolinamoji kasa išaugo i rimtą 
įstaigą, nes pašto tarnautojai la
bai sumaniai tvarkė savo ekono
minius reikalus. Jo ir kitų dėka 
lietuviai paštininkai turėjo ir sa
vo spaudą. Pirmasis "Paštininkų 
Balso" Nr. pasirodė jau 1919 m. 
antroje pusėje. Velionį Joną ge
rai pažįsta filatelistai ir Ameriko
je. Jis yra suteikęs daug vertin
gos medžiagos iš pašto gyveni-

ruošimo. 1922 m. steigiamajame mo Lietuvoje ir tremtyje. Jei ne 
paštininkų taupomosios kasos su- Į velionis ir jo gera atmintis, tai 
sirinkime velionis buvo išrinktas I paštininkai nebūtų gavę gražių 
kasos įstatų projekto komisioje,Ur vertingų atsiminimų apie or-

• - • 

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 
STOVYKLA 

Rugpiūčio 4 d. rytas Ateit, sen klausimą, būtent kultūrinio na-
draugių stovykloje švito giedras, šumo ir pranašumo netekimą 
žadėdamas malonią, neperkarštą lietuvių bendruomenėje. Dar ki-
dieną. Rytinėje programoje įrašy- ta imponuojanti mintis lietė žmo-
ta laukė dr. Zenono Rekašiaus giško jautrumo trūkumą sociali-
paskaita. Kaip paprastai paskai- niucse, ypač skurdą ir vargą lie
toje dalyvavimas šimtaprocenti- čiančiuose, reikaluose. Dr. Reka 
nis, žinoma prieš tai atskaičius sius čia pasigenda drąsių reakci-
mūsų apstų prieauglį, kuris ture- jų į pasireiškiančius klaidingus 
jo savo programą ir patenkintas pasisakymus tais žmogiškais klau-
mokėsijuįSflidė ir dainavo seselės simais. 
Ignės malonioje globoje. _, , . . ,YI ,- . , 

Dr. Z-Rekašius buvo kviestas . Pavano ję iškeltos mintys, ku-
į ateitininkus iš šalies. Tai ne- n , į «a_ paminėtos tik kelios, at-
lengvas uždavinys, ypač esant kri r o d ° a t l t l k ° P«aų sendraugiu ru-
tikuojamu svečiu, tačiau dr. Re- P ^ 1 3 ™ ' k * į * * > nesibaigian-
kašius savo tema taip sėkmingai * • k a I b

u
o s P*Ąf l t a i a t b a i g u s , 

pristatė jog tapo dienos herojų- D i a I o g o b u v o i e s k o m a t o h a u P i e " 
mi. Konstruktyvi kritika nėra 
lengva, bet paprastai naudinga ir 
jos mumyse labai trūksta. Gal to
dėl ir toks Dr. Rekašiaus pasise
kimas šiandien. Tereikėjo Jam 
žvilgtelti j organizacijos tikslus. 
jos istoriją, atsiliepimus spaudoje 
tiek už geležinės uždangos, tiek 
čia, kad susidarytų nuomonę, jog 
organizacija verta ir dar gyva. 

Jo, nors ir subtyliai išreikšta, 
kritika krito apsčiai ir tiksliai, 
daugleyje atvejų liesdama orga
nizacijos dinamiškumo ir griež
to užsiangažavimo trūkumus. Pa
stebėjo jis ryškų apaštalavinimo 
trūkumą, ypač viešoje spaudoje. 
Pasigedo jis užsiangažavimo Va
tikano suvažiavimo poveikio 
klausimais ir jiems skirto atitin
kamo organizacinio dėmesio. Ki
ta pastaba lietė opų, bet tikslų. 

tų metu ir net pne ežero po pie
tų saulėje besilsint 

Stovyklaujantis svečias, DJL. 

Čia klebonas kun. J. Matutis, 
asistuojamas dar dviejų kunigu, 
atlaikė gedulingas šv. Mišias ir 
kitas pamaldas. 

P o pamaldų buvo nulydėta į 
Šv. Benedikto kapines ir čia 
palaidota amžinam poilsiui. Į 
kapus palydėjo ir ten atkalbėjo 
maldas ta ip pat klebonas kun. 
J. Matutis. 

Antanina Simonaitienė buvo 
kilusi iš Barzdų kaimo, Pilviš
kių valsč., šakių apskrities. I š 
profesijos buvo mokytoja ir ilgą 

ganizacijas Rusijoje ir Lietuvoje. 
Jis labai vertino paštininkų atsi
minimų knygą ir uoliai talkinin
kavo. 

1924 m. vedė paštininkę iš 
Žynių kaimo, Vilk. apskr. Žalio
sios valsč. Šaikūnų sūnus Riman
tas žuvo auto katastrofoje 1949 
m. Memmingene, Vokietijoje. 

Tylus ir kuklus buvo velionis 
Jonas Šaikūnas tiek Lietuvoje, 
tiek tremtyje Mernmingene, ir 
Dorchesteryje, Mass. Buvo dide
lis tėvynės mylėtojas, sąžiningas 
tarnautojas, darbštus visuome-

ninkas ir spaudos darbuotojas, 
sielojosi ir rūpinosi savo krašto li
kimu ir jo ateitimi. 

Velionio liūdi Lietuvių pašti
ninkų Sąjungos valdyba ir visi 
nariai. 

tematikos maigįstro laipsniu. ' Je- L a i k r a š t i s iškelia i r Jugos-
Babar ruošia antrą magistro į v i j o s vyskupų pareiškimą, 

Antanas Gintneris 

A. f A. 
PETRAS V. JUSTĖS 

Gyveno 3713 S. Emerald A*e. 
Mirė nusp. 13 d., 1»70. 9:40 vaL vakaro. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime S sunūs: Victor, marti R. 

Jimmie. K*lv,ard. marti Vera, ir Stanley, marti Sadie. 7 dukterys-
Mary Las Cola. žentas Al. Ruth MctaugnUn. žentai Al bert. 

Antoinette GaBagher. žentą,* James, Caroline Meodez. žentas 
Cieorse. SyRia .fnstes, Vera CieireUo. žentas T.ouis ir Jniif .rastes, 
29 anūkai. 2 proanūkai ir kiti gimines h> draugai. Velionis buvo 
brolis mini-.ni Dominto Yosis ir John .Tnsis. 

Priklausė American Lfegkm YVnx McKinley Post No. 231. 
K fmas p r i m o t a s Antano M. PhiUip* koplyčioje, 3307 So 

Lituanica Avc. 

JaktrHuvės įvyiv., /•irmad., rugp. 17 d. iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos i>amaldos už veUomes sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Lietuviu šv. Kazimiero kapines. 

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

NnBflde: S f N t s . DUKTERYS, MARČIOS. ŽENTAI, ANCKAI 
IK PROANCKAI. 

laidotuvių direktorius Antanas M. Philttps. TeJ. 927-3401. 

A. f A. URSULA GRIGAS 
VIŠNIAtSKAITE 

Gyveno 12032 South 75th Ave., Palos Heights. 111. 
Mirė rugpiūčio 13 d., 1970 m.. 1:30 va i popiet, sulaukus 

84 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities. Amerikoje 

išgyveno 61 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Adolphe L., marti 

Ludmilla; duktė Juliana Calas, žentas Antaony J.; 4 anūkai: 
Adrienne Malone su vyru Robert, Candace Hernnann su vyru 
Riek. Gregory Calas ir Wayae Grigas,; 7 proanūkai ir kiti 
gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį 6 vai. vak., Lack (Lacka-
wicz koplyčioje, 2424 W 69th St. Laidotuves įvyks pirmad , 
rugpiūčio 17 dieną iš koplyčios 10 vai. ryto bus atlydėta į 
švč. Panelės: Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Lietuvių šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažjs-
fa.mus dalyvauti šiose laidotuvėse, 

Vul'ūde: Sūnus, duktė, marti, įen*as. anūkai, proanūkai 
ir kiti gimines. 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack k Sūnūs, RE 7-1213. 

Brangiam tėvui 
A. + A. 

VLADUI STANKAIČIUI mirus, 
dukra Vladę Pargauslderie ir visa šeimę 
nuoširdžiai užjaučiame. 

inž tiieriu ir Architektu Pageibinis 
Moterų Vienetas 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. + A. 

MAGDALENA LUCKIENE 
Jau suėjo du metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 

tarpo mylima motina ir seserį, kurk*,- netekome 1»«8 m.. nurr> 
20 diena. * 

Nors laikas t<-siasi. bet mes jos niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną, ramybe. 

l'ž jos siela šv. Mišios bus atnašaujamos rugp. men. 20 d. 
Tėvu Marijonu koplyčioje, Cliicagoje. 

Maloniai prašome, gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti 
a. a. Magdaleną liuckiene savo maldose. 

Nuliūdę: DUKTERYS HKLEN M K t l i A S IR JOSEFHI>'E 
RATCH HV ŠEIMOMIS IK SĖSI O HEEEN' KAZKL. 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

MARTHA N O R B U T 
Jau suėjo dešimts metų. kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą motiną, kurios netekome 1960 m. rugp. 
mėn. 15 dieną. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną, ramybę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos rugp. mėn. 15 d. 
7 vai. ryto ir rugp. 16 d. 5 vai. vak. švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kar tu su mumis pasimelsti 
už a. a. Martha Norbut sielą. 

Nuliūdę: Šonus, dukterys ir anūkai 

A. -f A. STANLEY BUTĖNAS 
Mirė rugpiūčio 13 d„ 1970 m., 8 vai. vakaro, sulaukęs 76 

metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities, Traupio 

parapijos. Pusbačkių kaimo. Amerikoje išgyveno 55 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stella (po tėvais 

Burbulis), 2 dukterys — Helen Kraut, jos vyras Carlton ir 
Lillian, brolis Walter Butėnas, gyv. Moatreeiyje, Kanadoje, 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Kęstučio Klubui ir Chicago Fiat Janitors Union 
Local No. 1. 

Kūnas bus pašarvotas 3 vai. popiet sekmad.. rugpiūčio 
16 d.. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71st Street. 
Laidotuves įvyks pirmadienį, rugp. 17 dieną iš koplyčios 11 
vai. ryto bus nulydėtas į Assumption kapines, WinfiekL m. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimiaes, draugus u pažįsta-
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N'ulišdc: Žmona, dukterys ir žentas. 

Laidotuvii; direkt. Petkus ir Sūnus. Tel. 

j Į i į į į 

":'J3MEZT# } 

%&£•• : .M 

^ - t fsr^^ f į įg l 

Šviesos atminties 

Stejx>nas Tverijona 

v* 

atsiskyTė su šiuo pasauliu 
1955 m., gyv. 6433 S. Talman 
Ave. Gimė Darbėnų parap. 

Užgeso tavo gyvybės šviesa amžinai. 
Kai žengiai paskutinius žingsnius žemėj. 
savųjų daugiau nematei, skaudžių kančių širdis neišlaikė, 
nusviro tavo rankos, kurios tiek daug gero darė. 

Prisimena žmona Marcelė Tverijonas, dukterėčia Eleo
nora Marsh su šeima, brolio dukros: Bronė ir Natalija su 
šeima, seserėčia Monika. Lietuvoje liko švogeris Stanislovas, 
broliene Verutė, brolienė Onute su šeima ir Stankūnai, Albina 
Čirvinskienė su šeima ir daug kitų giminių bei draugų. 

Jau prabėgo 15 liūdnų metų, kai palikai mus visus amžinai. 
0 skaudu man prisimint paskutinę atsiskyrimo valandą. 

Aš tavęs, mano brangus ir mylimas vyre, niekuomet nepa
miršiu. Mano širdy liko amžinai nepagydoma žaizda, skaudus 
likimas, tik brangus tavo prisiminimas. 

Už a. a. Stepono Tverijono sielą bus atnašaujamos šv. 
Mišios Švč. Mergelės Marijos Gimimo parap. bažnyčioje šeš
tadienį, rugpiūčio mėn. 22 dieną 7 vai. 30 rain. ryto ir tą 
patį rytą Tėvų Marijonų ir Tėvų Jėzuitų koplyčiose ir ki
tose bažnyčiose, bei seselių Kazimieriečių ir Pranciškisčių vie
nuolynuose. 

Prašau gimines, draugus ir kaimynus atsilankyti į pa
maldas ir pasimelsti u3 a.a. Stepono Tverijono sielą ir po 
pamaldų į namus pusryčiams — 6943 So. Washtenaw Ave. 

Prisimena žmona Marijona Tverijonas Tiškevičius 

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

~WATRA MEMORIAL CENTER 
2848 W. CEKMAK ROAD CHICAGO. ILLINOIS 

AKEA GODE (312) 247-2425 

A. + A. 
ALEKSANDRAS JUOZAPAVIČIUS 

Gyveno 6918 S. Artesian Ave.. Chicago. 111. 
Mirė rugp. 12 d.. 1970. 4:30 vai. popiet, sulaukęs 80 m. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kvėdarnos valsč. 
Amerikoje išgyveno 19 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Kogelių ir Jonušaičiu šeimos 

ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Priklausė L. Savanorių dr-jai. Šv. Vardo dr-jai 'Marąuette 

Parke i. Altoriaus Puošimo dr-jai ir Tauragės klubui. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje. 6845 S. 

Western Ave. 
Laidotuvės įvyks pirmad., rugp. 17 d. iš koplyčios 9 va!. 

ryto bus nulydėtas j Švč. M. Marijos Gimime bažnyčia, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Lietuvių Šv. Kazimiero kapines 

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

Nuliūdę: Giminės. 
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evar.s Tel RE 1 ~ 

476-2345 

Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba amerikie 
čmi, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žodynas 
Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena ar kita kalba 

DRAUGE yra gerų iodynų paMrinkimą* kuria turi patenkint 
kiekvieną: 
V. BARAVYKO 

Anglą—Lietovių kalbų žodynas $6.W. 
(Apie 30,000 žodžių, kietuose apdaruose, 

9. PETERAICIO 
Lietuviškai angliškas žodynas $7.0C 

(Antra laida, kietuose apdaruose) 

LIETUVIŠKO ST 

PETER TROOST 
MONUMENT 
COMPANY 

5440 S. Pulaski Road. 
Chicago. 111. S0529 
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CESTOVAS VITKAUSKAS 
District Manager 

TeL: .586-0242; 585-4243 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. rugpiūčio m. 15 d. 

X Mia. St. Lozoraitis atsiun
t ė laišką vysk. V. Brizgiui, 
džiaugdamasis, kad vis d a r 
ateina sveikinimų iš įžymių žino 
nių dėl lietuvių Kankinių kop
lyčios įrengimo Šv. Petro bazi
l ikoj: Min. Lozoraitis taip pa t 
praneša, kad lietuvių Kankinių 
koplyčia šiuo metu yra labiau
siai lankoma ir sukelia daugiau
s ia piligrimų susidomėjimo. 

x. Amerikos Lietuvių Vete
rinarijos medicinos gydytojų 
draugija deda pastangas iš
leisti dr. Stasio Jankausko, vie
no iš Kauno Veterinarijos aka
demijos kūrėjų, atsiminimus. 
Dr. Bronius Lepaiskas, Ever-
green Park. , UI., paaukojo d rau 
gijai 500 dol. ši auka bus pa
naudota t iems ateiminimams 
išleisti. 

x Birutė Indreikaitė-Tervy-
dienė šiais metais baigė Mon-
tessori mokytojų kursus ir ga
vo pirmo laipsnio Amerikos 
Montessori mokytojos diplomą. 
Birutė Indreikaitė yra baigusi 
Šv. Juozą jo kolegiją Indianoj, 
specializavosi sociologijoj. Po
rą metų dirbo toj sr i ty su fizi
niai neišsivysčiusiais vaikais. 
Montessori kursą ėmė Cbica-
goj, praktiką atliko Human Po-
tential Development Center, 
Oak Park, kur lieka dirbti mo
kytojos darbą ateinančiais me
tais. Šią vasarą B. Tervydienė 
dirbo kaip asistentė vidurio 
Amerikos Montessori mokyto
jų kursuose, kurie vyko Rosary 
kolegijoj, River Fbrest. 

X Kazys Jonaitis, čikagiikis 
vaistininkas, sunegalavo ir bu
vo paguldytas šv. Kryžiaus li
goninėn, ku r jam bus padary
t a operacija. Veikiai tikisi grįž
t i į namus ir žada dalyvauti 
Lietuvos vyčių seime. Jis ta ip 
p a t yra pasiruošęs apdovanoti 
seimo dalyvius savo knyga 
"Jaunystės žiedais". 

X Vyčių seimo banketas į-
vyksta rugpdūčio 23 d. Shera-
ton viešbučio Grand Ballroom 
salėje. Dalyvauja garbingi sve
čiai. Programą išpildo sol. A. 
Brazis ir vyčių choras, vadovau
jamas F . Strolios. Vyčiai malo
niai kviečia lietuvius šioje puo
toje dalyvauti. Pradžia 5:30 
vai. vakare. Kaina $12.50 as
meniui Dėl vietų skambinti 
323-1198, 598-6193 a rba 
598-9661. (pr.) 

X Dovani? siuntinius į Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
lAd. (Z. Juras, 421 Hackraey 
Rd., London E. 2. England 
SHO 8734. (ak.) 

X Lietuviška NEPTŪNO va
sarvietė Wisconsine, apsupta 
nuostabiai gražia gamta ideali 
vasaros atostogoms. Neptūno 
vasarvietė ant žuvingo Colum-
bus ežero kranto. Dėl informa
cijos skambinkit teL 257-2034. 

(sk.) 
x RAŠOMOSIOS mašin. jv. 

kalbomis; RADIO _ Telefun-
ken, Grundig, Zenith; TV, 
KOMPUTEPJAI — kalkuliaci
jai bei kasdieninei praktikai i r 
įv. BIZNIO mašinos — patie
kiama pigiau, nes kataloginė 
pre.-cyba. 

Nurodykite, kuo interesuoja-
tės , ir firmų autentiškus ka ta -
logėlius sparčiai gausite iš 
APARTA sav.: i. L. Giedraitis. 
10 B a n y Dr., E . Northport . 
N. Y. 11731. Chicagoje vakarais 

X Simui Sužiedėliui Stasio 
Šalkauskio kūrybinė premija 
(1.500 dol.) Ateit ininkų fede
racijos komisijos paski r ta dėl 
šių motyvų: a ) gausios istorinės 
studijos bei s traipsniai , b) tu
rininga ir įvairi žurnalistinė kū
ryba, c) i lgametė vadovaujanti 
veikla atei t ininkų organizacijoj, 
d) o ypatingai jo kūrybinis į-
našas į lietuvių kultūrą, paren
giant Encyclopedią Lituanica. 
Premija jam b u s įteikta 8-ojo 
Ateitininkų federacijos kongre
so metu Chicagoje. 

x M o k y t Dal ia Orentaitė, 
žinoma akademinės skautijos 
darbuotoja, a t vyks t a į J A V ir 
Kanados IV-ąją liet. mokytojų 
stovyklą ir VTH. 19 ska i tys pa
skaitą t ema : "Vietinės mokyk
los metodų pr i ta ikymas lietu
viškose mokyklose". 

x P e t r a s Dimgaila, Shore-
land motelio, Union Pier. savi
ninkas, rugpiūčio 7 d. sulaukė 
pensininko metų pradžios, kar
tu ir gimtadienio. Jo bičiuliai 
suruošė jam staigmeną. Susi- N A Š U S B A L F O C H I C A G O S A P S K R I T I E S 
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iŠ ARTI IR TOLI 

žmonių ne t ik jį gerbiančių, Į 
bet ir draugiškų. Pal inkėta ii- j M « m rugpiūčio mėn. 9 d. 
giausių metų. I Laisvosios Lietuvos patalpose 

x Povilas Dirkis, Alvudo | Jvyko Balfo Chicagos apskrities 

Balfo Chicagos apskrities pirmininkai pasitarime šalpos reikalais. Iš kairės (sėdi): dabartinis pirm. Va
lerijonas Šimkus, pirmasis pirmininkas kun. Petras P. Cinikas, MIC, (stovi) — Antanas Gintneris, kun. 
dr. Antanas,' Juška, kun. Stasys Šantaras ir Ignas Petrauskas. 

giau pravesti rudeninį piniginį 
vajų, kuris prasidės šių metų 
rugsėjo mėnesį. Numaty ta pa
daryti piniginio vajaus atida
rymą ir sukviesti visus užsira
šiusius rinkėjus. Nu ta r t a vi
siems rinkėjams veltui duoti 

paskaitininkas, kalbės rugp . 15 
d. 6 vai. vak. Alvudo vakaro
nės m e t u Marąue t te Parko 
ąžuolyne tema: "Seksualinė re
voliucija ne t ik Amerikoje, bet 
ir Europoje". 

x Pagalba spaudai — aiš
kus reikalas, kurio daug aiš
kinti netenka. Ta i žino skaity- t į k ką pasirodžiusį O. Nendrės 

ir skyrių atstovų bendras posė
dis . Posėdyje buvo apsvars ty t 
svarbieji reikalai. 

Priimta šių metų birželio 21 
d. surengto pikniko apyskaita. 

x Vienas skaitytojas apie 

tojai ir remia "Draugą". Auko
jo: po 2 dol. John Raudis, 
Kazys Kulys; 1 dol. — G. Ši
leika. Nuoširdžiai dėkojame. 

x Sendraugiu vyčių susirin
kime P . Dirkis skaitė paskaitą 
apie moteris i r vyrus. 

x Atei t in inkę kongreso me
tu rengiamas banke tas rugsėjo 
mėn. 6 d. vakare , puošnioje ir 
jaukioje South Shore Country 

romaną rašo: "Antroji Banga 
skaitosi labai greitai, beveik 
kaip nuotykių romanas. Labai 
sklandžiai parašyta, labai gyvi 
ir sklandus dialogai, gyvas ir 
lengvas stilius, gražiai, nors ir 
t rumpai pavaizduota gamta... 
daugelyj vietų net viena kita 
ašarėlė nuriedėjo per mano 
skruostus, taip ar t imi įvykiai 
prie širdies". Romanas gauna
mas "Draugo" administracijo-

Nors tą visą naktį ir iki 10 vai. 
iyto lijo smarkus lietus, bet 
Balfo darbuotojai nenuleido ran 
kų ir tęsė savo pasirengimus Balfo centro valdybos išleistą 
piknikui. Pradėjus debesims!25 metų veiklos knygą. Taip 
skirstytis ir šiek tiek saulutei i p a t nu t a r t a duoti nemokamai 
švystelėjus, tuojau per Sophie j knygą ir t iems, kurie paaukos 
Barčus šeimos radiją buvo pa-JBalfui nemažiau kaip 50 dole-
skelbta, kad piknikas įvyks. irių. 

Piknikas pavyko labai gerai, Smulkiai a p t a r t a Balfo seimo 
nes Balfui prijaučiantieji žmo-! r e įkalai, kur i s įvyks šių metų 
nių, nepaibūgę nei drėgnos že-j padėkos dienos savaitgalį. P r a 
mės, nei drėgno oro, privažiavo g 0 m a ) k a ( į skyriai paskirtų at-
daug ir linksminosi iki g e r o b t c v U s j suvažiavimą ir pasiūly-
pavakario. Balfas iš pikniko t ų asmenis i direktorius. 
gavo gryno pelno 2,137.94 dol. i _ " . . «J.^I«A«™,««, 
°„ & J r ' i Buvo sva r s tv t a s steigiamas 
Is gauto pelno ne vienam lietu-f . , , .. , . . f„„Anc, A^ 

• ^7 ,. „ . . . A . 's tudentų stipendiių fondas. Ap-
viui vargstančiam isibiro taigo-! , 7Z , t , . . -•_»_. 

. .f : , , ,_ , & : sknt ies valdyba neturi nieko 
se ar k i tur bus nubraukta kar- . . . ., . , •, •• 
„ . . « „ , . : . ipnes, bet nepritaria, kad pmi-ti ašara. Bet tas gautas pelnas . - , . - -, - . ; s Z, , v .- , , . , gai tam fondui butų imami is vra tik lasąs juroje, kiek yra •,? , , „. .»_*„ „+;v^„ 
• . . . . , , . V , 'bendros kasos. Studentų stipen-

KANADUJ 
— Dr. Juozas Kaškelis, žino

mas visuomenės veikėjas ir 
veislininkas, tebegyvena Toron
te, Ont. Neseniai j is buvo verš
io reikalais į Montrealį nuvy-
.Kes. 

— A. a. — L. Liepinaitis, 
vyresniosios kartos veikėjas, 
mirė Montrealyje, sulaukės 87 
metų amžiaus. 

— Tėvas Juozas Venckus, 
SJ, mūsų dienraščio ar t imas 
bendradarbis, lankėsi Montrea
lyje. 

— Montrealio lietuviai jūros 
šauliai rodo gražią ir gyvą 
veiklą. Neseniai jie suruošė 
malonią gegužinę. 

— Birutė Nagienė, šokio me
nininkė ir veikli Montrealio lie
tuvių kultūrininkė, išvyko į 
Graikiją, kur nori susipažinti 
su senovės paminklais ir pailsė
ti. Grįžusi iš Europos koordi
nuos lietuvių skyrių Tautvbiu |t*\ 
_ 14 ,. . . , .* šeimininkes: 
paviljone pasaulinėje parodoje 
Montrealyje. 

v * Chicagos žinios 
MILIJONAS PIETŲ VELTUI 

Lietuvių dienos Montrea
lio parodoje bus rugsėjo 6—7 
dienomis. Lietuviai j o m s jau 
ruošiasi. 

— Rūta Ceputytė - Treraai-
ne, anksčiau baigusi Marijos 
aukšt. mokyklą Chicagoje, ne
seniai su pagyrimu baigusi psi
chologijos — sociologijos studi
jas Otavos universitete, gavo 
stipendiją ir asso. profesorės 
darbą daktaro laipsniui ruošt is 
tame pačiame universi tete. 

— Montrealio liet. skau ta i 
sėkmingai stovyklavo Balt i jos 
stovyklavietėje. Dalyvių skai
čius siekė 70, daugiausia 13-15 
metų amžiaus. Stovyklos virši
ninku buvo R. Otto, kapelionu 
kun. L. Zaremba, SJ. 

(Stovyklos vadovybę s u d a r ė : 
R. Otto, Niedvaras, kun. L. Za
remba, K. Barteška, D . Luko
ševičius, A. Baršauskienė, S. 
Kuncevičiūtė, R. Montvilaitė, 
D. Kerbelytė ir Žiurkevičiūtė. 

E . Kerbelienė i r 
G. Montvilienė. Ūkvedys - Žiur-
kevičius. 

— A a. Zigmui Paulioniui, 
LB Londono apylinkės buv . pir 
inininkui, įžymiam skau tų veikė
jui, korp! Vytis fihsteriui, lie
tuvių kapinėse p a s t a t y t a s pa
minklas su skaut išku įrašu 
"Budėk!" 

— Kun. dr. A. Liuima, SJ, 
š Romos a tvyks į Toron tą da-

Šią savaitę Chicagos miestas 
! išduos milijoninius pietus ne-
Į turtingiesiems veltui. Beturčių 
i maitinimo programa karš ta is lyvauti Liet. katalikų mokslo 
pietumis buvo pradėta š. m. ba- akademijos suvažiavime. 

\ landžio 2S d. ir iki šiol j au iš- _ Dail. J . Paut ienius vasa-

Club salėje. .Jaunimas, kur i s ne- I ie ir pas lietuviškų knygų pla-
norėtų dalyvaut i pačiame ban- tintojus. 
kete, y r a kviečiamas linksmai | 

prašančių ir laukiančių pagal
bos. 

x 

dijų fondui galima skirti t ik 
tuos pinigus, kuriuos paskirs 

Kad papildžius Balfo pus- aukotojas. Taip pat apskrities 
tuštę kasą, nu ta r ta šių metų vaidyba nepri taria, kad būtų 
rugsėjo 6 d. Bučo darže, su- j š jungti lietuviai studentai gy-

Marija Klimaitienė įsirengti rudeninį pikniką. Pikni-; veną Š. Amerikoje. Buvo aptar-
praleisti laiką šokių vakare , ku- j ^ „ t r a f i j ą s atvyko į Ohicagą j ke bus galima laimėti 3 stam- ;ti ir kiti Balfą liečia reikalai. 

i r apsistojo pas J . ir L. Dai-1 D i a s dovanas, apie kurias bus! Balfo apskrities valdyba ir sky-
nauskus, 4439 So. Talman i paskelbta vėliau. Apskrities j rių atstovai nuoširdžiai dėkoja 
Ave., telef. LA 3-8890. j valdyba maloniai prašo visuo-1 visuomenei už gausų dalyvavi-

imenę Balfo rudeniniame pikni- Įrną piknike, visiems talkinin-
Biržų gimnazijos 50 me 

ris įvyks tose pa t patalpose 8 
vai. vakaro. G r o s puikus De 
Paul universi te to s tudentų 4 
asmenų muzikinis ansamblis. 
Įėjimas 2 doleriai, banke to da
lyviai gali dalyvauti nemoka
mai. Bilietai gaunami pr ie re
gistracijos ir įeinant į salę. 

(pr.) 

x 
t u sukakties minėjimas, ren
giamas Biržėnų klubo, įvyks š. 
m. spalio mėn. 3 d. 6:30 v. v. 
Chicago Savin gs & Loan patal
pose — Presidential Room sa
lėje — 6245 So. Western ave. 
V'jsi biržiečiai ir buv. B. gim
nazijos auklėtiniai kviečiami 
minėjime — pobūvyje dalyvauti 
su šeimomis ar pažįstamais. 

ke taip pat gausiai dalyvauti. 
Plačiai buvo išdiskutuotas 

reikalas, kaip geriau ir pelnin-

kams, kurie nuoširdžiai atliko 
pasiimtas pareigas. 

Kostas Januška 

x Pirmą k a r t ą Neringoje 
vyks lietuvių dvasios stovykla 
anglų kalba, r .uo rugpiūčio 23 
d. iki rugsėjo 5 d. Stovyklą ve
da Nekaltai Pradėtos ios Mari
jos Seserys. Pr i imami mergai- I T , 
v. . , . , _ ., . .._ Kvietimai užsakomi na rugsėjo 
tes ir berniukai nuo J iki l o I . „ . . , . . „, - _ 

a i i g , men. lo .d., kreipiantis: J. Jo-
kubonis, 6413 S. Sacramento. 
Chicago, 111. 60629. Telefonas 
H E 4-2610, arba A. Matuzas. 
8208 S. Washtenaw, Chicago, 
111. 60652. Tel. 434-8236. 

(pr.) 
x Registracija aštuntajam 

ateitininkų kongresui jau vyks
ta . Pasinaudokite proga iš anks
t o užsitikrinti sau i'cilietus ir 
nakvynes. Registracijos anke
tos gaunamos per Aldoną Zails-

įkaitę, 1819 So. 49th Court, 
(pr.) j Cicero, m . 60650. Prašome te-

jlefonuoti vakarais: .(312) 
X I renos Veteckytės klasiki- 523^1^2 

nk> baleto ir muzikos studijos j '_ 
rudens sezonas prasideda š. m. 
rugsėjo m ė n ^ pirmą dieną, an- ] ^ ^ f A ^ ^ ^ 
tradierų. P rumami įvairaus 
amžiaus mokiniai. Pradedantie-

metų amžiaus. Stovykloje bus 
progos pasidžiaugti nepaprastai 
graži gamta , susipažinti su Lie
tuva: jos gyvąja dvasia, dai
nom ir šokiais, a t ras t i drau
gystės džiaugsmą veikiant kar
tu, ir pajusti Dievo a r tumą li
turgijoj ir aplinkoje. Vietos 
yra. Prašom greitai registruo
tis. 

Kreipkitės: ?Ses. Mari ja As-
traitė, N E R I N G A R. F . D. 4, 
Box 134-C, W . Bratt leboro, 
Vt. 05301. 

Telef. (802) 254-8090. 

(pr.) 

dalinta 807,840 pietų. 
PRIMUŠĖ POLICININKĄ 
Kai policininkas Edwin Baal 

norėjo perspėti vairuotoją 
Louis Nieves netvarkingai pa
stačiusi automobilį Chicagos 
gatvėje, šis iššoko iš mašinos 
ir pradėjo policininką mušti. 
Buvusios kartu automobilyje 
keturios jaunametės merginos 
taip pat puolė policininką. Jo 

j partneris iššaukė daugiau pa-
• galbos ir mušeikas areštavo, 
: bet pareigūnas Baal atsidūrė 
i ligoninėje ir yra labai sunkiai 
i sužeistas. 

MLŠIOS LIGONIAMS 
Kardinolas John Cody laikys 

sukaktuvines mišias sekmadie
nį, rugpiūčio 23 d., 8:30 ryto, 
kurios bus perduodamos per 
WGH televizijos kanalą. Rug
piūčio 24 d. kardinolas Cody 
švenčia penktąsias metines kaip 
jis buvo paskirtas vadovauti 
Chicagos arkivyskupijai. 

UŽGRIUVO ŽEMĖ 
12 m. berniukas Richard No-

vickas užduso, kai jo kasamas 
tunelis žemės kauburyje suiro 
ir kartu su draugu Leo Doyle 
užpylė žeme. Draugas iš duo
bės išsikapstė ir nubėgo pašauk 
tį pagalbos, bet Richardą jau 
negalėjo atgaivinti. Jis mirė 
pakeliui į ligoninę. Kaimynai i • t, 
pasakoja, kad 20 pėdų aukščio ' :%: 

žemės kupstas tame tuščiame 
sklype stovi jau t rys metai ir 
apylinkės vaikai mėgsta jame 
raustis. 

roja pas savo seserį Spring-
hurs te ir ten piešia paveikslus. 

— Wasagoje s tovyklavo Cle 
velando liet. skautų g rupė . Sto
vyklos kapelionu b u v o kun. 
Rafaelis Šakalys. 

— B. Sakalas ir V. Kolyčius 
atstovaus Toronto atei t ininkus 
sendraugius Chicagoje įvyks-
tančiame ateitininkijos kongre
se. 

— I mokytojų stovyklą Dai-
navon iš Toronto i švyko: mo
kytojai : J. Andrulis, A . Vaičiū
nas, Ulbienė, L. Nekrošienė, 
M. Abromaitis, E. Draudvuie-
nė ir kiti. 

RICHMOND AUTO SJERVICE 
2934 West 63rd S t ree t 

asteniniu ir vietiniu au to taisymą*. 
J a t y r e mechanikai. E lek t ronin is mo-
->ro patikrinimas. Vilkikas. 

f ei- OP. 9-S1S4 arba GB A-S3&3 
Savininkas Juozas (<?oe) Juraitta 

Draugas gavo naujų 
lietuvišky rankdarbiu 

Emilija, Liputė ir Edvardas Sakalauskai 

Svečiai iš Baltimores 

inf.: teL 476-7399. rsk.) 
Jx\ Villa Maria — poilsio namuose 
reikalinga šeimininkė. Visai lietu
viškoj apylinkoj. Pilnas išlaikymas 
k- geras atlyginimas Skambinti 
vakare po 9 vai. (203) 923-9004. 
arta rašyti Ad. Ses. Vedėjai, Villa 
Mana - Ręst Home, P. 0. Box 
155, Tiiompson. Goria. 06277. ( p r ) 

ji ir pažengę. Suinteresuoti tė
vai prašomi užregis t ruot i vai
kus ka i ga l ima anksčiau. 
Skamb. CL 4-4012 po 5-tos vai. 
vak. Studija randasi Brighton 
Parke, 2541 W . 45th PI. (pr.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė- , Naujausi žieminiai balto emalio 
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuoš mčiais. 

Mutuai Federa i Savings, 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. (sk.) 

Atostogų proga Beverly Sho-! mikrobiologiją ir dabar dirba 
res ir Chicagą aplankė svečia:'. to paties universitete ligoninč-
iš Baltimores, Md., Emilija ir; je kaip biologė. Edvardas (Saka-

OS (Gut- Edvardas Sakalauskai su duk-1 lauskas y r a baigęs Baltimorėje 
terš) vandens nubėgimui. j rele Lina. Praleidę keletą dienų; elektros inžineriją 1964 m. ir 
Nerūdija ir nereikia dažyti. [ poilsio prie ežero, jie lankė lie-: dirbo kaip specialistas "VVesting 

T V O R O S : įvairiausio tuviškas Chicagos įstaigas, ap- House. Bet, tuo nesitenkinda-
aluminijaus, plastikos, plieno žiūrėjo lietuviškus centrus, krau mas, jis studijavo biznio admi-
— įvairiu spalvę. j tuves, knygų parduotuves ir kt. nistraciją John Hopkins uni-

S T O G E L I A I 1 Rugpiūčio 13 d. užsuko j Drau- j versitete, pasiekdamas bakalau-
Dl*RYS IR LANGAI: įvairiu ; go redakciją, apžiūrėjo spaustu- . ro laipsnį. Dabar studijuoja 

spalvų ir kainų. Geležies tu-! vę ir knygyną, įsigydami lietu- j Loyola Colege Baltimorėje biz-
rekliai ir ahiminum "siding". j viškų knygų. | nio administraciją ir ateinan-

Emilija ir Edvardas Saka-įčių metų sausio mėnesį gaus 
lauskai — tai jaunosios kar tos | magistro laipsnį, š iuo metu stu-
lietuviai, čia baigę mokslus ir dijoms yra paėmęs iš savo dar-
jsigiję profesijas. Emilija Zup-: bovietės vienerių metų atosto-
kutė - Sakalauskienė y r a bai- gas, kad galėtų atsidėti t ik 
gusi Maryiaūdo universitete I studijoms. Padaręs trečią moks 

linį laipsnį, tikisi geriau įsi
kurti savo specialybėje. 

E. ir E. Sakalauskai priklau
sė studentams ateitininkams, 
inž. Edv. Sakalauskas - Gran
dies Korp! Dabar priklauso 
ateitininkų sendraugių sąjungai. 
Jie abu domisi lietuviška veik
la, ypač Chicagoje, kur lietuvių 
yra daugiau negu jų gyvenamo
je apylinkėje. • £ 

Rankšluosčiu, servetėlių, paduš-
kėliu, takeliu, juostelių, leluj ir 
t.t. Tikrai gražūs darbai, tinkami 
dovanoms. Kainos prieinamos. 

Pamatyti ir užsisakyti 
galima DRAUGL. 

HEALTHY FOOD RESTAIJRAMT 
t I E T U V I Ų V A L G Y K L A 

3236 South Halsted Street 
Telef.: DAnube 6-98S7 

Julija Q. Bičmniepė Chicago, 111. 60608 

ir "stainless steel ' ' langai. 

KOSTAS BUTKUS 
Telef. - PR 8-2781 

N0RMAN BURŠTEINA3, kailiu krautuve 
IR SIUVYKLA, 185 No. Wabash (kampas Wabash 
ir L«ke Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai 
ir k*tu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489-

K a l b a m e l i e t u v i š k a i 

< 
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