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J. TAUTOS, 
SKUNDAI, 
NUOLAIDOS 

MASKVAI
Nuolaida Sovietams, jų pilie

čiams pasiskundus

Jungt Tautos. — Tarptautinė 
organizacija New Yorke spalio 
mėn. pradžioje savo informacijos 
centrams pavedė: daugiau ne
priimti skundų ar peticijų iš pi
liečių tų kraštų, kur veikia J. 
Tautų skyriai ar padaliniai. Tuo 
būdu, pažeista 20 metų buvusi 
tradicija ir nusilenkta Sovietų 
Sąjungai, matyt, vengiant gali 
mų susidūrimų su sovietų vy
riausybe. Ji, manoma, gali būti 
nepatenkinta, atsiradus sovietų 
piliečių skundams. Be to, neabe
jojama, kad naujasis J. Tautų 
potvarkis sietinas su šiais metais 
gegužės mėn. pasiųstu Sovietijos 
piliečių skundu J. Tautų Žmo 
gaus teisių komisijai.

Dabar paskelbta, kad įvairių 
kraštų skundai ar pranešimai J. 
Tautoms gali būti siunčiami 
pašto ar telegrafo keliu.

Skundas J. Tautas pasiekė per 
Londonu

Vėl iškilus skundų dėl žmo
gaus teisių pažeidimo klausi
mui, dabar nurodoma, kad š. m. 
geg. mėn. sovietų piliečių skun
das buvo nukreiptas į Maskvoje 
veikiantį ir pačių rusų vadovau
jamą J. Tautų Informacijos 
centrą. Vadovas Igor Cečetkinas 
atsidakė skundą persiųsti. Vėliau 
skundas J. Tautų žmogaus teisių 
komisiją pasiekė per Londoną, 
ten veikiančios organizacijos, be
sirūpinančios žmogaus teisėmis- 
“Amnesty International” tarpi
ninkavimo dėka.

Kito sovietų skundo atvejis pa
aiškėjo š.m. rugsėjo 26 d'. Tą die
ną į minėtą įstaigą Maskvoje pri
statytas “kelių privačių asmenų” 
raštas, kuris nebuvo pasirašytas. 
Atsisakius jį persiųsti į New Yor- 
ką, rugsėjo 28 d. vėl atvyko tie 
patys asmenys ir prašė leisti raš
tą — skundą persiųsti J. Tau
tom. Jiems buvo atsakyta: siųski
te paštu ar telegrafu, bet ne per 
mus. Dar neaišku, ar naujasis 
skundas jau buvo pasiekęs New 
Yorką.

Minėtas atvejis liudija: jis bus 
paveikęs J. Tautų centrą, antra, 
galima spėti, kad sovietų diplo
matai, delegacijos J. Tautose na
riai bus pareiškę savo nepasiten
kinimą.

Pakomisė skundus deda į bylas...

Visi raštai, kuriais skundžiama 
si dėl žmogaus teisių pažeidimo 
(tai liečia ne tik Sovietų Sąjungą, 
bet ir Afrikos bei kt kraštus) ski
riami Žmogaus teisių komisijai.

V Jos sudėty veikianti pakomisė 
betgi sprendžia, kurie skundai ar 
pranešimai skelbtini visuomenei 
žinoti. Tik pakomisė ar pati ko
misija taria, ar skundus tenka 
ilgam laikui paslėpti į bylas ar 
stalčius, ar kuriuo nors būdu su-

U Thort

M. Jackson, negras, 31 m. amžiaus, 
neseniai išrinktas Atlantos miesto me
ro pavaduotoju. Tai pirmas toks įvy
kis Atlantoje per 122 metus. Dešinėje 
jo žmona. ,

VVashingtone
Pasitarimai 

B. Rūmuose
Su kariniais vadais, Lodge
VVASHINGTON. — Preziden

tas R. Nixonas šiandien Balt. 
Rūmuose, dalyvaujant gen. šta
bo nariams, tariasi su iš Pietų 
Vietnamo atvykusiu gen. štabo 
viršininku gen. Wheeler. Pasi
tarimuose dalyvauja ir gynybos 
sekr. M. Laird.

Pirmadienį ar antradienį Ni- 
xonas B. Rūmuose tarsis su iš
kviestais į VVashingtoną JAV 
delegacijos pdnmin;nku Pary
žiaus taikos pasitarimuose, H.
C. Lodge ir jo pavaduotoju P. 
Habib. Praėj. ketvirtadienį Nix- 
onas tarėsi su JAV ambasa
dorium Saigone, E. Bunkeriu. 
Jis jau išvyko į P. Vietnamą.

Pagyvėjusi veikla B. Rūmuo
se sietina su noru paalikyti vie
šąją krašto nuomonę, palankes
nę prezidento politikai, jo spren 
dimams. Tai ypač svarbu šiuo 
metu, kai spalio 15 d., trečia
dienį, visose JAV-se vyks vieši 
susirinkimai bei demonstraci
jos, rengiamos organizacijų bei 
veiksnių, priešingų Vietnamo 
karui.

• Ispanijos šeši kąro laivai 
atplaukė į Gibraltarą — tai de
monstracija britų atžvilgiu.

teikti jiems eigą.
Visi skundai ar peticijos patei

kiamos susipažinti vyriausybėms 
tų kraštų, kuriems turėtų būti į- 
domus jų turinys. Aišku, ne vie
na jų reiškia nepasitenkinimą, 
ir visai nereaguoja, bet dėl jų tu
rinio negali kaltinti J. Tautų. 
Prieš skundus pateikiant susipa
žinti vyriausybėms, pašalinamos 
peticijose pasirašiusiųjų pavar
dės.

Koks skundų likimas ateity?

Šiuo metu aišku, kad J. Tautų 
Informacijos centrai (jų pasauly 
veikia 50) skundų daugiau ne
priims. Tačiau jie pasieks J. Tau
tas kitu keliu. Jau minėta “Am- 
nesty International” Londone 
(adresu: London, E.C.4, Gr. Bri
tain) mielai pasižadėjo vykdyti 
“pašto dėžutės” pareigas.

Pasaulis vėl stebėjo, kaip plin 
ta sovietų piliečių skundai, kaip 
jie veikia Maskvą. Todėl J. Tau
tos ir slinko nuolaidų keliu so
vietams. Kita, žymiai anksčiau 
padaryta nuolaida buvo tokia: 
Maskvoje ir Prahoje veikiančių J. 
Tautų Informacijos centrų vado
vais buvo paskirti tų kraštų pi
liečiai, nors pagal ligšiolinę tvar
ką tai nebuvo leistina. Bet Mas
kva su Praha prieš eilę metų pa
reiškė: mes nepriimsime įstaigos 
vadovų - ne rusų ar čekų. 
Maskva su satelitais reikalauja, 
J. Tautos ‘privalo’ nusileisti...

V.Ą.

VYSKUPŲ SINODAS IR KUNIGAI 

SUSIRINKO ROMOJE
Popiežius Paulius VI šiandien atidaro Vyskupų sinodą — Posėdžiai vyks dvi savaites 
— Nuo vakar Romoje vyksta ir aštuonių kraštų atstovų - kunigų pasitarimai

Sinodą atidaro 
popiežius Paulius VI

VATIKANAS. — Šiandien, 
šeštadienį, prasideda Vyskupų 
sinodo nepaprastoji sesija — 
ją atidaro popiežius Paulius VI. 
Sesijai jo paties pateikta aktu
ali dienotvarkė bei tema; san
tykiai tarp šv. Sosto ir Vys
kupų konferencijų bei santykiai 
tarp pačių Vyskupų konferenci
jų. Pažymėtina, kad Vyskupų 
sinodas yra popiežiaus pataria
masis organas, kuriam svarsty
tinus klausimus popiežius pa
teikė savo nuožiūra, prieš tai 
surinkęs Vyskupų konferencijų 
pageidavimus.

Apie 148 dalyviai

Numatomi apie 148 sesijos 
dalyviai. Joje dalyvauja: šeši 
Rytų Bažnyčios patriarchai, 
vyr. ukrainieičių arkivyskupas 
(kard. Slipyj), šeši rytų apeigų 
metropolitai, visų Vyskupų kon 
ferencijų pirmininkai — iš A- 
merikos jų laukiąma 24, iš Eu
ropos — 22 (jau atvyko Len
kijos kardinolas S. Višinskis, 
dar nepatirta, ar iš Lietuvos at
vyko vysk. Labukas ir iš Latvi
jos vysk. Vaivods). iš Azijos 
— 14, Afrikos — 29 ir iš Okea
nijos — 4, iš viso — 93.

SUVARŽYTOS ČEKŲ KELIONES
PRAHA. — Vyriausybė su 

partija .aptarusi keliavimų su
varžymus, juos jau pradėjo vyk 
dyti nuo praėj. ketvirtadienio. 
Tos dienos rytą paskelbta: at
šaukiami visi leidimai piliečiam 
išvykti į užsienį. Gyventojų tar
pe kilo nepaprasto nepasitenki
nimo nuotaikos.

Belgų lėktuvas, turėjęs iš 
Prahos išskristi j Briuselį tre
čiadienį, bet dėl miglos sulai
kytas iki ketvirtadienio, išskri
do, bet... iš lėktuvo iškrausčius 
Čekoslovakijos piliečius — pri
vačius asmenis.

5.640 aukų auto

nelaimėse...

Didžiausias aukų skaičius — 
rugpiūčio mėn.

"VVASHINGTON. — Eismo ne 
laimėse JAV-se š. m. rugpiūčio 
mėn. buvo daugiausia nelaimių 
visoje istorijoje — keliuose žu
vo 5,640 amerikiečių. Tik Chi
cagoje tą mėnesį žuvo 31 gy
ventojas.

Šiais metais, ligi rugpiūčio 
mėn. JAV keliuose, auto nelai
mėse žuvo 36,330 gyventojų, 3 
% daugiau, kaip 1968 m. sausio 
- rugpiūčio mėn.

Streikai Italijoje

Numatoma ir daugiau streikų
ROMA. — Visoje Italijoje už

vakar kilo keli streikai. 24 va
landas streikavo vyriausybės į- 
staigų provincijoje tarnautojai. 
Jie nepatenkinti naujais potvar
kiais, tvarkančiais jų tarnybą. 
Šiaurės Italijos srityse vyko 
streikas, kuriuo buvo reiškia
mas nepasitenkinimas pabran
gusiu pragyvenimu.

..... akete —. uosto įvy-

Kiti dalyviai: vienuolijų ge
nerolų sąjungos trys atstovai, 
Romos kurijos įstaigų 19 pirmi
ninkų ir paties popiežiaus pa
rinkti 17 narių (jų tarpe 9 kar
dinolai, 7 vyskupai ir vienas 
kunigas), šalia kitų JAV kar
dinolų, vyskupų Sinode dalyvau
ja Chicagos kard. J. Cody.

Šiandien sesija atidaroma iš
kilmingomis mišiomis, kurias 
laiko Paulius VI. Sinodo darbai

Ukrainiečių arkivyskupas Vasyl 
Velychovskyi buvęs rusų suimtas 
š. m. sausio 27 dieną ir tebelaiko
mas kalėjime. Drauge Su juo buvo 
suimta ir tebekabama, daugybė 
kunigų ir vienuolių.

Kariai Suezo kanalo srity

Iškrausto traukinių ir autobusų 
keleivius

Paryžiaus - Ziuericho trauki
nys pasiekė Vak. Vokietiją... vi
siškai tuščias. Čekoslovakų pa
sienio kariai traukinio keleivius, 
čekus su slovakais, iš traukinio 
pašalino ir neleido vykti į už
sienį. Panašiai pasielgta ir su 
autobusų keleiviais.

Nevaržomos tik valstybės or
ganizuojamų ekskursijų daly
vių, diplomatų bei užsieniečių 
kelionės. Tačiau dabar užsie
nio piliečiams patekti į Čekoslo
vakiją jau žymiai sunkiau. Vi
sos tos priemonės siejamos “su 
valstybės reikalavimais...”

• Ottavos miestą, Kanados 
sostinę, ir jos priemiesčius už
vakar palietė lengvas žemės 
drebėjimas. Jis buvo jaučiamas 
ir Montrealy, 100 mylių atstu.

ko 70,000 metalo darbininkų 
eisena — jie reikalauja naujų 
sutarčių. Kiti metalo darbinin
kų streikai numatomi Neapoly, 
ateinantį ketvirtadienį ii- spa- 
iįo 25

pradedami spalio 13 d., pirma
dienį. Posėdžiams numatytos 
dyi savaitės.

Posėdžiauja ir Europos kunigai 
iš 8 kraštų

ROMA. — Lygiagrečiai su 
Vyskupų sinodo posėdžiais, Ro
moje, protestantų salėje nuo va
kar posėdžiauja aštuonių Eu
ropos kraštų kunigų atstovai. 
Jie posėdžiauja Piazza Cavour 
gatvėje esančioj protestantų 
mokykloje, 5 minutes atstu nuo- 
šv. Petro aikštės.

Tai antrasis europiečių kuni
gų, vadinamų “maištininkais”, 
susirinkimas. Pirmasis įvyko 
Chur mieste, Šveicarijoje. At
vyko atstovai šių kraštų: Bei-, 
gijos, Olandijos, Vak. Vokieti
jos, Prancūzijos, Ispanijos, Aus 
trijos, Italijos ir Portugalijos. 
Be to, dar dalyvauja stebėtojai 
iš JAV ir iš Kanados. Atstovu 
atvyko 160, daugiausia, apie 
30, — iš Prancūzijos.
Teologas iš krašto už geležinės

sienos
Kunigai, vakar posėdžiavę 

pustrečios valandos, kreipėsi į 
Romoje posėdžiavusius popie
žiaus Teologinės komisijos na
rius, iš viso 30, juos užklausę: 
“Kokia jūsų nuomonė dėl mūsų 
laikysenos?”

Keturi teologai susitiks su 
“Europos kunigų susirinkimo” 
dalyviais. Jie yra: Austrijos 
kardinolas Koenig, V. Vokieti
jos, Muencheno arkivyskupas 
kardinolas J. Doepfner ir Olan
dijos kardinolas Alfrink. Ket
virtasis, pats pritaręs “maišti
ninkų” pažiūroms, yra teologas, 
atvykęs iš komunistinio režimo 
krašto. Jo pavardė neskelbia
ma. Dėl to ir pirmasis tų ku
nigų suvažiavimas įvyko už už
darų durų — norėta apsaugoti 
teologą.

Ketvirtadienį vakare numes
ta bomba ir akmenys palietė 
protestantų bažnyčios Romoje 
knygyno langus. Nusikaltėliai 
paliko lapelių, kuriuose pažy
mėta: “Išvykite iš Romos, jūs, 
eretikai”.

• Kom. Kinija kaltina JAV: 
jos laivai rugsėjo mėn. du kar
tus apšaudę kinų žvejų laivus. 
Tai įvykę Tonkino įlankoje.

KALENDORIUS
Šiandien, spalio 11 d.: šv. Eu- 

fridas, šv. Zinaida, Beraustas, 
Daugvydė.

Ryt, spalio 12 d.: Kolumbo 
diena. Šv. Serafinas, šv. Etel- 
burga, Gantas, Deimena.

Poryt, spalio 13 d.: šv. Edu
ardas, šv. Kalidonija, Mintas, 
Vilunė.

ORAS

SHOVVERS

Oro biuras praneša; Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, galimas lietus, vė
siau, temp. sieks 60 ir daugiau 
laipsnių F., ryt — debesuota, 
vėsu.

Saulė teka: 6:58, leidžias 6: Londono gatvėsę: sustreikavus šiukšlių, maisto liekanų išvežioto-

Rytinėse JAV Brityse dar ankstyvas, kai kur gražus ruduo, bet Colo
rado valstijoje ir kitur, krašto vidury, jau iškrito nemažai sniego. Čia 
vasariškai apsirengusi Nebraskos gyventoja stebisi sniegu Denver 
mieste, Colorado.

Naujausios žinios
Prancūzai tariasi 

Maskvoje

Rengiama dirva prezidento 
Pompidou viešnagei

MASKVA. — Prancūzijos už
sienio reikalų ministeris Mau
rice Schumann, lankydamasis 
Maskvoje, vakar tarėsi su min. 
pirmininku A. Kosyginu. Pran
cūzui ypatingai rūpėjo patirti 
sovietų pažiūras Art. Rytų, Viet 
namo karo ir Europos klausi
mais. Schumann dar tikisi pa
simatyti su A. Gromyka ir pa
tirti jo pažiūras sovietų-kinų 
santykių klausimu.

Manoma, kad Schumanno 
viešnagės tikslas, be kitų — pa
rengti dirvą būsimai preziden
to G. Pompidou kelionei į Mask
vą. šis, savo mostais Maskvos 
link, manoma, siekia tikslo: nu
tildyti jo kritikus prancūzų ko
munistų partijoje.

Prancūzų Schumanno lanky
masis siejamas su kas pusmetį 
kviečiamais sovietų - prancūzų 
bendradarbiavimo komisijos pa
sitarimais. Nurodoma, kad 
Prancūzijos gynybos sluoks
niams teikia rūpesčio sovietų 
veržimasis į Viduržemio jūros 
sritį ir ypatingai maskvinių “pa 
tarėjų” veikla Alžirijoje.

Astronautai Europoje 
• Trys astronautai, “Apolio

11” žygio herojai, šiandien lan
kosi Oslo, Norvegijoje. Ryt, sek
madienį, juos gerbs vak. vokie
čiai Koelno mieste, gi pirmadie
nį jie bus Vak. Berlyne.

H. Humphrey

pas R. Nixoną

Pritarė Nixono pastangoms 
karui baigti

VVASHINGTON. — Buvęs pre 
zidentinis kandidatas ir vicepre
zidentas, H, H. Humphrey va
kar Baltuosiuose Rūmuose va
landą kalbėjosi su prezidentu 
R. Nixonu. Vėliau Humphrey 
pareiškė, pritariąs prezidento 
pastangoms atitraukti daugiau 
JAV vyrų iš Vietnamo.

Posūkis Maskvoje - 

kelti gamybą...

Vakarų pavyzdžiu

Bandymai nuo 1966 m. buvę 
naudingi...

MASKVA. — Sovietų kom 
.partijos centro komitetas spa
lio 9 d. paskelbė įsaką, kuriuo 
pramonės įmonių vadovai ska
tinami, iš tikrųjų, sekti kapi
talistinių kraštų pavyzdžiu. 
Tiems vadovams teikiama dau
giau laisvės kelti gamybą, at
leisti darbininkus ir mokėti pa
skatinamuosius atlyginimus bei 
leisti darbininkams dalyvauti į- 
monių pelne.

Nurodyta, kad naujas priemo 
nęs panaudojus vienoje įmo
nėje darbo našumas pakilęs 87 
%. Tokio pobūdžio bandymai 
nuo 1966 m. vykę apie 30 sovie
tų įmonių. Ekonomisto prof. 
Birmano nuomone .naujos prie
monės įgalins kelti našumą.
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GINČAI, PRANEŠIMAI IR PASIRYŽIMAI

M. SMILGAITĖ

I

Iš šių metų studentų Ateiti
ninkų vasaros stovyklos Lake 

; Ariel, Pennsylvania, studentai į 
Chicagą ir kitus miestus grįžo 
pilni pasiryžimo pagyvinti (ar
ba atgaivinti, jei toks reikalas 

-butų) draugovių, korporacijų ir 
pačios sąjungos veiklą. Neleis
dami tai pasiryžimo liepsnai už
gęsti, stovykloje dalyvavę tuoj 
kibo į darbą: bent kas savaitę su
šaukė posėdžius, kuriuose buvo 
sprendžiama; kaip (ir kas) geriau 
šiai stovykloje gvildentus klausi
mus ir pasiūlymus bendram stu
dentų Ateitininkų susirinkimui 
pristatyti.

Nutarus kaip ir kas, buvo taip 
pat nutarta kada ir kur.

Ir taip, rugsėjo 27 d., Laimos 
Nainytės pilies vyno sandėliuose 
(kitaip sakant, namų rūsyje), į- 
vyko ilgai ruoštas susirinkimas.

Įdomiausia susirinkimo dalis 
buvo ginčai (ar tai kas naujo?) 
liečiant kontroversinį tam tikrų 
studentų išmetimą iš stovyklos. 
Vieni konstatavo, kad iš vis nie
kas nebuvo metamas iš stovyk
los: tik buvo atsakytos jiems nak
vynės. Priežastys šiam neleidi
mui stovyklos ribose nakvoti bu
vo ankstyvesnis tų žmonių ne
atsižvelgimas į stovyklos nuos
tatus. Kiti susirinkime dalyvavu
sieji nesuprato, kaip galima žmo
gų, atkeliavusį penkis šimtus 
mylių, mesti iš stovyklos. Kas gi 
tą teisę turi atskirti pelus nuo 
grūdų? Ginčai galėjo tęstis ir il- 

įgiau (kol šešiasdešimts žmonių 
išsikalbės, tai ir gaidžiai sugie
dos), bet buvo nutraukti su pasi 5 
lymu, kad nepatenkintieji sto
vyklos tvarka įvykstančiame su
važiavime iškeltų klausimą: kas 
turi teisę nuspręsti ar žmogų į 

^stovyklą galima, ar negalima pri
imki.

Taip... iškelti klausimą įvyk- 
tančiame suvažiavime. O gal 
pranešimas apie suvažiavimą 
buvo už ginčus įdomesnis. Stu
dentų ateitininkų sąjungos meti
nis suvažiavimas įvyks, anot Vy
to Kliorio, centro valdybos nario 
ir susirinkimo pirmininko, Dai
navoje spalio 31 ir lapkričio 1 ir 
2 dienomis. Suvažiavimo pasiruo
šimui buvo perduotos gairės: 
svarbiausia, užsimokėti nario mo 
kestį (sicl), pastudijuoti statutą 
ir aptarti kas keistina, paruošti

i.'.

l\ .1 I 1 VII \
REPAIR... REMODEL... RENEW
Ar tai būtų skylėtas stogas ar senovinė virtuvė, 
mes visuomet turime reikalingų pinigu bet kuriam 
jūsų namo pagerinimui. Atlikite darbą dabar, ru
dens metu, pasinaudodami modernios mūsų įstai

gos finansavimu.

AtbuĮ M JuImSi

draugovės metinį pranešimą, iš
dirbti metinę temą ir suruošti 
konkrečią kritiką SAS valdy
bai. Be to SAS cv. yra paskelbusi 
konkursą- sugalvoti sąjungai 
šiems metams šūkį.

Stovyklos aptarimus paruošė 
keturi draugovės nariai- Aldona 
Indreikaitė kalbėjo apie tėvo Ki- 
jausko iškeltas mintis liečiant 
žmogaus atsakomybes ir laisves, 
Laima Nainytė papasakojo apie 
Eligijaus Sužiedėlio pravestus at- 
sišviežinimo kursus, Jurgis Bra
dūnas kalbėjo apie stovyklos dva
sią (ir kaip Arielkos ežero žuvys 
nekimba) ir Laima Underytė 
pranešė apie stovyklos vakarines 
programas.

Tur būt pirmą kartą Chicagos 
draugovės istorijoje vietoje įpras
tų pavienių asmenų rinkimų val- 
dybon, buvo pasiūltas paruoštas 
kandidatų sąrašas. Tokius, dar
bui nusiteikusius, nariai ir nubal
savo kaip 1969 - 70-tų metų 
valdyba.

Valdybos sąstatas: pirmininkė- 
Laima Nainytė, vicepirm. - Jurgis 
Bradūnas ir Vytautas Narutis, 
sekretorė - Laima Undęiytė, ižd. 
- Aleksanras Pakalniškis Jr., 
socialinių reikalų vedėjas - Živi
lė Poskočimaitė ir Lina Kriaučiū- 
naitė, nariai - Algis Šimaitis, Ri
mas Zailskas. Revizijos komi- 

i sija - Saulius Mikaliukas, Dai
va Matulionytė ir Raimundas 
Šilkaitis. Korespondentė - Mary
tė Smilgai tė..

GIEDRININKĖS MALDŲ 
DIENOJE

Giedrininkės dalyvauja uni
formuotos ir su vėliava spalio 12 
d. ,švenčiant Maldos dieną viso 
pasaulio katalikių už tyliąją Baž
nyčią.

Renkamės 5— 10 min. anks
čiau į Gimimo Švč. M. Marijos 
bažnyčią, Marąuette Parke, Mi
šioms 10:30 vai. ryto.

NAUJAS SAVAITRAŠTIS
Paryžiuje pradėtas leisti nau 

jas savaitraštis “La Bible — 
Šventasis Ralštas”. Laikraštis 
siėkia plačiau supažindinta tikin 
čiuosius ir netikinčius su Šv. 
Rašto problemomis.

Dalis šventės dalyvių prie Jaunimo centro, švenčiant “Gajos” 35 motų sukaktį 1964 metais. Šį šeštadienį Chicagoje 
“Gaja” paminės 40 metų sukaktį. Nuotr. K. Ambrozaičio

ILLINOIS VALST. SEKRETORIUS 
POWELL LIETUVIŲ RADIJO FORUME
Mažai, kūrybingai ir ištver

mingai lietuvių tautai, pakliu
vusiai po milžiniška raudona le 
tena, laibai svarbu turėti drau
gų demokratiškame pasauly. Tą 
gerai suprato mūsų kultūrinin
kai ir visuomenininkai Marija ir 
inž. Antanas Rudžiai. Jie visa
dos stengėsi naujai atvykusius 
lietuvius supažindinti su įtakin
gais amerikiečiais, o pastaruo
sius nuolat apšviesti lietuviško 
mis problemomis, praverti langą 
į lietuvių kultūrą, visuomeninę 
veiklą, Lietuvos istoriją bei po
litiką ir pan.

Anais senesniais laikais, kai 
ia. a. kard. Meyer retai mato
mas įvairiuose parengimuose ir 
beveik niekur Chicagoje į juos 
nesilankydamas, vien M. ir A. 
Rudžių pažinties dėka, jų pąpra 
šytas, pažadėjo ir dalyvavo Bal 
fo seimo bankete. Ir dabar Lie
tuvių radijo forume, aukščiau 
minimieji čia gimę lietuviai, kar 
tu su savo vyr. sūnum Antanu 
jr., garsina lietuviškumą radijo 
bangomis. Be reklamų, vienin

Paul Powell, III. valst. sekretorius, Lietuvių radijo forume atsako te
lefonu j lietuvių klausimus. Deš. jį atlydėję iš Springfieldo Kenneth 
Wright, automobilių skyr. virš., ir George D. Sibons, vairavimo leidimų 
viršininkas. Kairėje Marija ir inž. Antanas Rudžiai, vadovaujantys ir 
išlaikantys Liet. rad. forumą.

telė tokios rūšies liet. radijo va 
landa7 skelbia apie liet. kultūri
nę egzistenciją šiame krašte.
M. ir A. Rudžiai stengiasi, pro
gramos nepertraukiant, ją paį
vairinti kultūrinėmis bei meni
nėmis temomis, politiniais, vi
suomeniniais, šalpos ir kitais 
lietuviams rūpimais opiais kilau 
Simais.

Tokiu būdu rūgs. 27 d. limu
zinas su Nr. 3 skelbė, kad jau 
garbės svečias su palydovais 
pirmasis atvyko iš Springfieldo. 
Šeimininkai, kaip visados tokia 
proga, suruošė ištaigingą priė
mimą savo gražioje rezidencijo
je Beverly Hills, kurioje yra į- 
rengta ir studija. Illinois valst. 
sekr. Paul Powell, automobilių 
skyr. virš. Kenneth Wright ir 
vairavimo leidimų virš. George
D. Sibons buvo supažindinti su 
atvykstančiais net iš toli lietu
viais. šioje vaišingoje pastogė
je paprastai susirenka vienodai 
tiek vietinių lietuvių, tiek nau
jų ateivių, šį kartą viršijo čia- 
gimiai.

Iš amerikiečių dalyvavo M. ir 
A. Rudžių diraugai: vysk. J. 
May, Kristaus Karaliaus par. 
klebonas Beverly Hills; kun. 
Gallery, šv. Kristinos par. kleb., 
lietuvių draugas; M. Fischer, il
gametis “Daily News” redalkt.; 
Raiy Freek — didelis katalikų 
Opus Del akcijos veikėjas; Ever 
green meras A. Vacco; Ever
green Plaza menedžerius R- 
Schaiffer; N. iS'alamie — Liba- 
nijos konsulas; Laridn iš La

Granige; Jasinskai (Jason) iš 
Rockfordo, dr. W. Eisin su žmo 
na ir sūnumi bei marčia ir di
delė dalis kiltų amerikiečių bei 
lietuvių.

P. Powell, kalbėdamas apie 
Illinois valstybės sekr. įstaigos 
funkcijas ir pareigas, atsakinė
jo į lietuvių klausimus telefonu.

P. Powell, gimęs, augęs ir te
begyvenąs tame pat mieste, bu 
vo išrinktas miesto meru dviems 
terminams (1951 ir 1955 m.)

Jis pabrėžė, kad tarp Illinois 
valst. sekretoriaus ir valst. sek 
rotoriaus VVashingtone pareigų 
yra didelis skirtumas.

Jis pasisakė, kad dėl automo
bilių leidimų pabranginimo ne
reikia jo kaltinti, nes jo pasiū
lymas pralaimėjo. Pvz. dabar 
už Vodkswagen autom, leidimą 
1 metams reikia mokėti' $18. — 
Jojo pasiūlymu tebūtų ibuvę $8..

Jis kelis sykius pakartojo, 
kad išsikėlus, tučtuojau reikia 
pranešti naują adresą.

Programos paįvairinimui, Alg. 
Brazis, buv. Metropolitan ope

ros solistas, dalyvavęs studijoje, 
sudainavo “Atjok bemelli”. Aka 
deminiam himnui “Gaudeamus 
Igitur” ir kit. nuskambėjus, vėl 
bėrė klausimus: “kodėl nėra pri 
verstino draudimo?” (neoficia
liai yra: neturint draudimo ir 
padarius nuostolių virš $200, 
atima visai leidimą). 93% visų 
vairuojančių tuiri leidimus.

Patarė paskaityti knygelę 
apie vairavimą ir nesijaudinti 
egzaminuose,- nes tada, bus jau
dinamas! Dan Ryan ir Kennedy 
greitkeliuose. Nebijoti, jei net 
du kartu neišlaikytų egzaminų, 
3-čiu kartu tikrai išlaikys.

Programoje dalyvavo ir John 
Egan, sanitarinio distrikto pre
zidentas.

Asmeniniame pasikalbėjime 
baltaplaukis, malonaus veido 
Paul Powell nepasigailėjo kom
plimentų lietuviams. Anot jo, 
lietuviai, su kuriais jau teko 
susitikti, visados buvo garbingi, 
drausmingi, sąžiningi, malonūs 
piliečiai. Tai dėl to, kad jie yra 
šio krašto piliečiai pagal pasi
rinkimą (by choice), o ne taip, 
kaip tie, kurie degina vėliavą ir 
triukšmą kelia, nes jie yra pilie 
čiai atsitiktinai (by chance).

(Svečiams besivaišinant, užli
pau į viršų, kur salone, vos da
lyvaujant 3 asmenims, Marija 
Rudienė aiškino “Vargo mokyk
los” skulptūros reikšmę ameri
kiečių vysk. J. Maly.

Klek anksčiau’' teko ” stebėti 
kokiu užsidegimu ir -natūraliu 
savo tautos pasididžiavimu ji
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Mūsų kolonijose
Baltimorė, Md.

VĖLYVA GEGUŽINIU

Baltimorės lietuvių radijo va
landėlė nėra linkusi savo tradici 
jų laužyti. Kuomet ji ruošia ge
gužines, tad jokių išimčių ir 
šiems metams, nors oras visą 
vasarą buvo nepastovus, sun
kiai atspėjamas ir nebuvo pa
lankaus sekmadienio tokiems pa 
rengimams. Dėl to radijo gegu
žinė šiemet įvyko gana vėlai, 
rugsėjo 21 d. Conrad Ruth Vilią 
pakrantėje. Deja, ir tą sekma
dienį pasitaikė vėsokas oras, 
todėl nedaug svečių teprivažia- 
vo, nors be baltimoriškių buvo 
keletas šeimų iš Washingtono 
ir Philadeiphijos.
KUN. H. ŠULCO VIEŠNAGE

Paskutiniąją rugsėjo savaitę 
Baltimorėje lankėsi lietuvis sa
lezietis iš Romos kun. Herma
nas Jonas Šulcas. Svečias ap
lankė keletą vietos lietuvių ir 
parapijos kleboną prel. L. Men- 
delį. Be to, lietuvių radijo va
landėlės vedėjas K. Laskauskas 
pravedė pasikalbėjimą su sve
čiu, kurs radijo bangomis pa
sidalino su klausytojais įspū
džiais iš savo kelionių JAV ir 
Europoje. Kun. H. J. Šulcas bu
vo apsistojęs pos savo mokslo 
draugą Algį Grintelį.

“KALVELIS” 
VOKIEČIŲ ŠVENTĖJE

'Spalio 4 ir 5 d. Baltimorėje

aiškino P. Powedl ir kitiems gar 
bangiems svečiams — amerikie
čiams mū3ų dailininkų pieštus 
paveikslus: J. Mieliulio “Him
nas saulei”, Vyt. Kasiulio, A. 
Valeškos vitražą “Jūratė ir Kas 
tytis” ir kit. St. S.

NEVĖLUOKITE
Užsakykite išanksto

LANGAI

DURYS
STOGELIAI 

TVOROS —
ĮVAIRIŲ METALŲ ROŠIŲ 

IR KAINŲ

KOSTAS BUTKUS 

Telef. PR 8-2781

Subscription; $17.00 per yr. in Cook County, Illinois, $15.00 per 
year outside Cook County, $18.00 foreign countries.

Metams U metu 3 mėn. 1 mėn.
$17.00 9.00 5.00 2.00
$15.00 8.00 4.50 1.75
$18.00 9.50 5.50 2.25

Prenumerata:
Cook County. Illinois 
Kitur JAV
Kanadoj lr kitur užsieny
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s • Redakcija stiaipsnius tal- 
s so savo nuožiūra. Nesuaau- 
= dotu straipsnių nesaugo, juos 
s grąžina tik iš anksto susita- 
S rus. Redakcija už skelbimų E turinj neatsako. Skelbimų 

kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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vyko didelė vietos vokiečių šven 
tė “Oktofberfest”. Joje dalyvau
ti buvp pakviesta ir lietuvių tau 
tinių šokių grupė “Kalvelis”, 
kuris pašoko keletą šokių.

Virbelis

MOKSLAS IR RELIGIJA
'Bombiejaųs arkivyskupas 

kardinolas Gracias, įkalbėdamas 
Indijos radio programoje, pareiš 

. kė, kad per didelis pasitikėjimas 
mokslo laimėjimais, gali atneš
ti nemaža pavojų moralinėje ir 
religinėje srityje. “Mokslas sa
vo srityje yra autonomiškas — 
pareiškė kardinolas Gracias — 
bet klysta tie, kurie tiki, kad 
mokslas gali išspręsti visas gy
venimo problemas. Mokslinė pa-

AUKOS LIETUVIU 
FONDUI

Lietuvių Fonde savo įnašus padi
dino: dr. K. G. ir Vanda Batukai 
$500.00 ■— iki $2,500, kun. Antanas 
Račkauskas $200., — iki $800., dr. 
Zigmas ir Marcelė Rudaičiai $100.,
— iki $725., Juozas Muraška $200, — 
iki $600., dr. Irena ir Stasys Giedri- 
kiai $100., iki $700., dr. Leonardas 
Plechavičius $100. — iki $1,100., 
Aleksandras ir Olga Šlepavičiai $100.
— iki $200., Jonas ir Leokadija Dai- 
nauskai $100. — iki $500., Omahos 
Liet. Medžiotojų ir Mešker. Klubas 
"ARAS” $100. — iki $500., Vacius 
Prizgimtas ir Šeima $90.00, iki $400., 
Feliksas V. Žukaitis $50. — iki $250. 
ir Jonas Motvidas $10. — iki $110.00 
LF adresas: 6643 S. Maplevvood 
Avė., Chicago, III, 60629, telefonas 
778-2858.

6REICIAU... PIGIAU... GERIAU...
Ir tikrai padėsite savo artimiesiems 

užsakydami dovanų siuntinį per

BALTIC STORES, LTD.
( Z . J U B A S )

421 Hackney Rd., London, E. 2. England

TELEF. — 01 - 739 - 8734

šį rudenį siūlome 3 dovanų siuntinius, sudarytos iš tokių dalykų, 
kas labiausiai Lietuvoje reikalinga ir naudinga.
Rudeninis (1) 1969

3 jardai vilnonės veliūro medžiagos vyriškam arba moteriškam 
paltui 3>4, jardo puikios kostiuminės, angliškos vilnonės medžiagos 
vyriškam arba moteriškam kostiumui, 2 jardai crimplene medžiagos 
puikiai suknelei, vyriškas arba moteriškas aukštos rūšies megstukas. 
išeiginiai nailono marškiniai, arba bliuskįutė, 1 p. vyriškų arba mote
riškų kojinių, vilnonių arba nailoninių, 20 geriausios rūšies cigarečių.

Kaina $90.00.

Rudeninis (2) 1969
Nailoninis itališkas, vyriškas arba moteriškas lietpaltis, 3% jardo 

vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, 2J^ jardo vilnonės moteriš
kai suknelei medžiagos, 1 vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė, 
l vyriškas arba moteriškas labai geras megstukas, 1 kaklaraištis, 
arba dėžė šokoladinių saldainių, 2 šilkinės arba nailoninės skarelės.

Kaina $90.00.
Maisto siuntinys 1969

6 sv. geriausių kanadiškų miltų, y2 sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 2 
sv. ryžių, sv. pipirų, į4 sv. lapelių y2 sv. geriamo šokolado, 1 dė
žutė Nescafes. 2 sv. geriausių kiaulinių taukų, 1 dėžė šokoladinių sai- 
dainių.

Kaina $30.00

I kiekvieną rūbų siuntinį galima dadėti šiuos labai Lietuvoje nau
dingus ir pageidaujamus dalykus.

Nailoniniai lietpalčiai $11.00, geriausios vilnonės skarelės $4.50, 
vyriški arba moteriški megstukai $12.50, Parkerai $6.00, vilnonės arba 
nailoninės kojinės $2.00.

Taip pat, priimame užsakymus: auto mašinoms, motociklams, dvi
račiams, televizijos aparatams, foto aparatams, radijo aparatams, šal
dytuvams ir t: f. Mūšų sąskaitos suteikia Jums teisę gauti mokesčių 
mokėjimo sumažinimą.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas

• Redakcija dirba kasdien S 
8:30 — 4:30, Šeštadieniais = 
8:30 — 12:00.
* Administracija dirba kas- 3 
dien 8:30 — 4:30, šeštadie- S 
niais — 8:30__ 12:00.

žanga gali daug prisidėti prie y 
religinių tiesų išaiškinimo, bet 
ji negali išspręsti Dievo apreikš
tų paslapčių, kurios- priklauso 
tikėjimo sričiai.

^f

Vartotu Daiktu Išpardavimas
Treč. ir ketv. — spalio 15 ir 16 
d.d. nuo 8:30 vai. ryto iki 8 v. vak.

6820 So. VVashtenavv Avenue 
Bus daug išsiuvinėtų ir numegstų 
rankdarbių. Gera proga įsigyti rū
bus siuntimui Europon!

VERTINGIAUSIA DOVANA 
JAUNIMUI

Liuksusinė knygos nauja laida 
B. SPALIO

ATVĖS
Berniuko

■NWiA$
528 puslapiai su 18 iliustracijų, 

skaitomi su dideliu susidomėjimu.
Kaina: $5.00-kietas virS.

,$4.00-minkštas virš.
Platina laikraščių redakcijos ir lei
dėjai Dr. Vydūno Fondas:

MB. B. MERKYS 
6650 So. Fairfield Avė. 
Chicago, Illinois 60629

(Pridėkite 25c pašto išlaidoms.)
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Tradicijos ir atsinaujinimas

VYSKUPŲ SUSIRINKIME MAISTO KOKYBE LIETUVOJE
Gyventojai skundžiasi maisto kokybe ir tiekimu

Rimties valandėlei

DIEVAS IEŠKO ŽMONIŲ

Šiandien Romoje prasideda 
vyskupų susirinkimas — sino
das. Vieni šio susirinkimo da
lyviai yra Šv. Tėvo paskirti, 
kiti atstovaują savo kraštų 
vyskupų konferencijoms. Šis 
vyskupų susirinkimas nelygin
tinas su visuotiniu Bažnyčios 
susirinkimu, bet jo uždavinys 
yra labiau išryškinti dabarties 
gyvenimą ir bendromis jėgo
mis apsvarstyti geriausias 
priemones religiniam pasau
lio atnaujinimui. Nors ir į vys
kupų susirinkimą daugelis žvel 
gia kaip į labai svarbų įvykį 
ir daugelis deda daug vilčių, 
bet vistik negalima laukti, kad 
jis vienu užsimojimu pakeistų 
Bažnyčios ar pasaulio gyveni
mą, kad būtų sunaikinta pra
eitis ir sukurtas visiškai nau
jas pagrindas ateičiai. Jis y- 
ra tik vienas didelių užmojų, 
kuris turi duoti naujų paska
tų ir naujo užsidegimo gyveni
mą labiau persunkti Dievo 
dvasia.

Svarbiausi šių dienų reikalai 
— taikos stoka pasaulyje ir 
socialinė nelygybė. Bažnyčia 
ir tikintieji negali stovėti nuo
šaliai nuo skaudžiųjų klausi
mų, kurie rūpi kiekvienam 
krikščioniui. Religijos perse
kiojimas ne tik komunistiniuo
se kraštuose, kur ugdoma ir 
palaikoma aktyvaus ateizmo 
sistema, bet taip pat ir dauge
lyje nekomunistinių kraštų, 
kur skirtingi įsitikinimai pa
daro žmogų žmogui priešu. Pa
galiau škurdas pasaulyje ir 
šalia jo perdidelė mažumos 
prabanga taip pat liečia ne tik 
valstybes ir paskirus piliečius, 
bet ir Bažnyčią bei tikėjimą, 
nes tikėjimo esmė yra kilnin- 
ti gyvenimą ir žmogaus dva
sią. šios problemos liečia ne 
tik katalikus ir kitus krikš- 

- čionis, bet ir įvairių tikėjimų
sekėjus.

Vyskupų susirinkimas neiš
spręs viso pasaulio problemų 
visoje surizgusio gyvenimo 
plotmėje, bet turės spręsti 
bent tas, kurios tartum žaiz
dos gyvos bažnytinėj organi
zacijoj' socialiniam gyvenime, 
tarpusaviuose žmonių santy
kiuose ir žmogaus santykiuo
se su Kūrėju. Ir šie uždaviniai 
yra platesni negu susirinkusių
jų jėgos.

*
Apie šį vyskupų susirinkimą 

,į įvairioje spaudoje, net ir ka
talikų, prirašyta daugybė svar 
stymų ir spėliojimų. Bet su
sirinkimas žvelgia į save ir 
savo jėgas tikroviškomis aki
mis ir tenori aptarti tik aktu
aliuosius dabarties klausimus. 
Dėlto teks apsivilti tiems, ku
rie Vatikano II susirinkimo 
reformų laukia einant šuoliais. 
Juk negalima visko sugriauti, 
kas šimtmečiais statyta, ir 
viską pradėti iš naujo, tartum 
tikėjimas, Kirstaus mokslas 
ir pati Bažnyčia tik būtų ne
seniai atsiradę. Kaip gamta 
nedaro šuolių, taip šuolių ne
daro nė žmogaus dvasinis gy
venimas, juoba dvasinę orga
nizaciją sudaranti Dievo tau
ta. Bažnyčia kritiškomis aki
mis pažiūrėjo į save Vatikano 
U susirinkimo metu, ji mato, 
kas reikia atnaujinti ir ką pa
likti, kad tiek Bažnyčia, tiek 
pats žmonių tikėjimas eitų su
gyvenimu, o ne priešingai.

Taip pat klysta ir tie, kurie 
tradicijas (papročius), nors 
kai kurias net virtusias įstaty
mais, laiko pačia tiesa, o ne 
tiesos išorine apraiška — gi
lesniu jos pažinimu, nuoširdes
niu išgyvenimu, aiškesniu su

Spaudoj ir gyvenime

BESIEKIANT SVEIKATĄ IŠLAIKYTI

Besistengiantieji be laiko ne- palaimingai. Ne visi turi laiko 
sunykti, nesusenti, šalia kitųir galimybių mankštai išvykti į 
higienos reikalavimų, yra ska ti-aikštes, į tyrą orą. Čia į talką gi
nami daugiau judėti^ mankštin-teina vienas iš naujesnių leidi- 
tis, kas organižmui veikia, ĮabaiaiiįS in the Office”,

pratimu. Tradicijos yra tiek 
vertos, kiek jos šiame laike 
ir šioje erdvėje pagelbsti ki'l- 
ninti žmogaus asmenį, gilinti 
tikėjimą, palaikyti pilnesnį ry
šį su Dievu. Jei jos jau yra 
praradusios savo vertę, jos 
bus pakeistos sutartinėmis 
Bažnyčios vadų — popiežiaus 
ir vyskupų — pastangomis ir 
pakeistos kitomis, labiau ati
tinkančiomis žmogaus gyve
namą aplinką. Net ir pasenu
sios tradicijos negriaunamos 
revoliuciniu būdu, nes jų vie
toj liktų tuštuma.

• Vyskupų susirinkimo užda
vinys ir šioje srityje pagilinti 
tai, kas dvasiniam gyvenimui 
padeda, ir paieškoti naujų bū
dų bei priemonių ten, kur tra
dicijos jau yra įgijusios nau
jus pavidalus ir žmonėms la
biau suprantamos. Galutinis to 
viso tikslas — stiprinti žmo
gaus tikėjimą, kad žmogus 
Bažnyčioje ir per Bažnyčią 
siektų Kristaus mokslo įgyven
dinimo savo aplinkoj. Ne re
voliucija ar užkietėjimas seno
se formose, bet nuoširdus no
ras atsinaujinti savo viduje ir 
atnaujinti aplinką reformuos 
Bažnyčią — Dievo tautą.

*
Bet ką svarstant apie Baž

nyčią, reikia atsiminti, kad ji 
Susideda iš dviejų neatskiria
mų dalių — dieviškos ir žmo
giškos. Ir jos istoriją veikią 
šios abi dalys, kartais labiau 
išryškindamos dieviškąją, kar
tais tik žmogiškąją. Dieviško
ji Bažnyčios dalis nesikeičia 
ir negali keistis. Bet gali ir net 
turi keistis žmogiškoji dalis, 
kurioj regimai pastebimos ir 
žmogiškos silpnybės, ne tik ge
ri norai. Kai kalbame apie at
sinaujinimą religiniam ir baž
nytinės organizacijos gyveni
me, tai kalbame tik apie tą 
žmogiškąją dalį, atmieštą žmo 
gaus silpnybėmis, istorinėmis 
klaidomis, net ilgalaikėmis tar 
pusavio kovomis. Bet tai buvo 
taisoma ilgoje Bažnyčios isto
rijoje, tai taisoma ir dabartyje 
Šv. Tėvo, vyskupų ir šiuo me
tu vyskupų susirinkimo.

Teisingai kalbėjo vienas Vo- 
tikano kurijos kardinolas, kad 
Dievas neskuba nei kūrime, nei 
Bažnyčios istorijoje. Bet būtų 
klaidinga išvada, jeigu many
tume, kad ir žmogus turėtų 
laukti be savo pastangų, kol 
bus atnaujinta, kas reikalinga 
atnaujinimo, ypač be pastan
gų tų dvasinių vadovų, kurių 
tiesioginė pareiga religine dva
sia persunkti dabarties gyve
nimą. Žmogus turi protą ir 
valią, kad gerai įsižiūrėtų ir 
tinkamai vykdytų svarbiausius 
savo uždavinius laikinume — 
dvasiniu gyvenimu tobulėtų iki 
aukščiausio laipsnio, kaip Kris 
tus yra įsakęs. Todėl reikia 
ir naujų teoliginių svarstymų, 
ir naujo tikėjimo dvasios pri
taikymo savose aplinkybėse 
ir naujo išryškinimo tų tiesų, 
kuriomis tikintysis grindžia 
dvasinius siekimus.

Sis vyskupų sinodas turės 
bent dalinai atsijoti tradicijų 
vertę, pritaikyti reikalingus į- 
statymus, atstatyti tvarką ir 
drausmę Bažnyčios gyvenime, 
bet kartu Dievo tautai paro
dyti Kristaus mokslą pilnes
nėj šviesoj, kad bent krikščio
nis krikščioniui taptų tikru 
broliu, žmogus žmogui — Die
vo vaiku. O tikrasis krikščio
niškas atgimimas tegalės pra
sidėti tik Dievo tautoje — vi
suose tikinčiuose, kurie suda
ro Kristaus Bažnyčią. Pr. Gr.

Maisto tiekimas ir kokybė pa- JURGIS VĖTRA
gerėjo. Maisto apdirbimo pramo-' ----------------—
nė plečiama. Mėsos apdirbimo į- bius kulinarinius gaminius, kon- 
monių pajėgumas didinamas. A-
lytuje statoma nauja įmonė mė
sai apdirbti. Tačiau negerovė te
beklesti.

Rodos, per šimtmečio ketvirtį 
buvo ganėtinai laiko pašalinti 
buvusias maisto kokybės ir tieki
mo negeroves. Deja, jų ir dabar 
netrūksta. Maisto kainos nepa
prastai aukštos. Pirkėjai stovi ei
lėse pigesnės mėsos nusipirkti.

Gyventojai tebesiskundžia 
maisto kokybe ir tiekimu. Mais
to gamybą plečiant dar neišspręs
ta daugelis klausimų.

Gyventojai nepatenkinti
Pranas Petrauskas, Mėsos ir 

pieno pramonės ministerio pa
vaduotojas, pateikia ryškų vaiz
dą (Tiesa, VIII. 30, Ns201):

“Neretai vartotojas nusiskun
džia mėsos, o taip pat pieno pro
duktų kokybe. Tai tiesa. Pasitai
ko atvejų, kai į prekybos tinklą 
patenka netinkami gaminiai, ku
riuose: padidintas druskos ir drėg 
mės kiekis, sumažintas riebumas, 
nepatenkinamos skoninės savy
bės, bloga išvaizda. Tokie nes
klandumai — mūsų bėda. Įmo
nėse pasitaiko nesąžiningų dar
buotojų, technologijos pažeidinė- 
tojų, blogai atliekančių patikė
tas pareigas.

Dažnai girdime sakant, jog rei
kia lygiuotis į pasaulinius geriau 
sius standartus. Mėsos ir pieno 
pramonė neturi į ką lygiuotis.
Mūsų produkcija dažniausiai ne 
blogesnė už geriausių kapitalisti
nių įmonių. Atsiliekame tik įpa
kavimu ir apipavidalinimu. Kapi 
talistas, vaikydamasis pelno, daž
nai vertingą natūralią žaliavą 
pakeičia dirbtine sintetine. Gi 
mūsų standartai ir technologija 
to daryti neleidžia. Vartotojas 
perka pilnavertį produktą.

Vartotojų priekaištai pagrįs
ti, kad daktariška dešra, dešre
lės, sardelės ir kai kurios kitos 
dešros grubios konsistencijos, 
blogos išvaizdos.

Tačiau yra bėdų, kurių vieni 
pramonės darbuotojai išspręsti 
negali. Didžiausia iš jų — žalia
va. Pastaraisiais metais sumažė
jo bekoninių kiaulių, padidėjo 
riebių.

Dauguma pirkėjų, kaip žino
me, pageidauja liesesnės mėsos, 
ypač avienos ir kiaulienos. Gi 
pramonė, gaudama riebius gy
vulius, gamina riebias dešras, ne

parašytas R.R. Spackmano (iš
leido Southern University Press, 
104 p., 5.95 dol.). Čia vaizdžiai 
perteikiama ir gausiai paveikslais 
pavaizduojama nesudėtingų, bet 
naudingų ir kambary galimų at
likti mankštos numerių. Iliustra
cijos taip ryškios, kad teksto net 
neskaičius galima tuos mankštos 
numerius atlikinėti, gražiai palai
kant organizmo gajumą.

J. Daugį.

KRAUJO BALSAS
Romanas
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— Dar dešimt metų, ir nebus su kuo lietuviškai 
kalbėti. Pati sakei, kad jaunimas nenori mokytis, — 
priminė Johnas. — Kaip ilgai, tu manai, išliks čia lietu
viai ar kokie kiti?

— Tai nuo mūsų pareis, — supyko Auksė. — Ir 
leisk tau pranešti, kad mano vaikai kalbės lietuviškai 
net po dešimties mėtų. Bet ne tu... tau per sunku. Aš 
kalbu tavo kalba, bet tu mano negali išmokti, — ji 
buvo arti ašarų, kad Johnas jai nepritaria, kad net tiek 
mažai dėl jos negali padaryti, kad pagaliau neturi net 
vaikų, kuriuos galėtų lietuviškai mokyti.

Johnas žiūrėjo į ją nustebęs:
— Iš kur dabar ta nauja problema? — Jis gerbė ir 

savotiškai mylėjo jos tėvus, kurie niekada neparodė jam 
savo nepasitenkinimo, kad jų duktė ištekėjo už ame
rikiečio. Jis žinojo, kad jiems tai ne tik nemalonu, bet 
ir skaudu buvo, kaip ir jo tėvams. Todėl ypatingai ver
tino jų santūrumą ir pastangas nuslėpti savo tikruosius 
jausmus. Bet dėl jų mokytis naujos kalbos!

— Tai jau per daug, — nesuprato jis Auksės gal
vojimo. Jam patiko joje svetimšalės bruožas, darė ją į- 
domesnę, pilnesnę, ji skyrėsi iš kitų jam žinomų mo
terų, bet niekad nesitikėjo, kad ji tautiškumą taip fi

servus.

Kaltinami gamintojai
Sovietinėje santvarkoje nepai

sant ūkio planavimo, gamyboje 
vyrauja prieštaravimai ir padri
kumas. Vieną skylę užkimšus, at
siranda naujos. Gyvenimas eina 
vienu, o planuotojai kitu keliu.

Sovietinės santvarkos įmonių 
vadovams lengva pasiteisinti: aš 
būčiau padaręs, jei nebūčiau už 
tikęs rimtų kliūčių, kurios sutruk 
dė mano polėkius.

P. Petrauskas, pripažinęs mais 
to pramonės trūkumus, bando 
rankas nusiplauti svetimu van
deniu:

“Dažnai mums priekaištauja
ma, kad pernelyg mažai patei
kiame paukštienos ir avienos bei 
jų gaminių.

Tenka pripažinti, jog supirki
mo kainos neskatino ūkių vysty
ti paukštininkystę. Nuo šių me
tų gegužės 1 dienos paukščių su
pirkimo kainos padidintos: viš
toms 20, antims 50, žąsims 60 ir 
kalakutams 40 procentų. Ūkiai 
už kiekvieną toną parduotų vals
tybei paukščių gaus papildomai 
600-280 rublių pajamų. Padi
dintų kainų poveikis jau dabar 
jaučiamas. Respublikos mėsos 
pramonė gamina paukštienos 44 
procentais daugiau, negu praė
jusiais metais tuo pačiu laikotar
piu. Paukščių supirkimo kainos 
padidintos valstybės sąskaita — 
mažmeninė paukštienos kaina 
nepakito.

Kiek blogiau su aviena ir ver
šiena ir čia, manau, kaltos kai
nos”.

Pieno gaminiai
Negeriau, piasak Petrausko, 

dedasi ir pieno gamyboje. Dauge
lis priežasčių trukdo gaminių ko
kybei pakelti: ,

“Pieno gamyba respublikoje 
pastaraisiais metais žymiai išau
go. Kasmet vis daugiau sviesto 
siunčiama eksportui. 1964 me
tais į kitas šalis išvežėme 11,2, 
o pernai — jau 63,8 proc. paga
minto sviesto. Pieno produktus 
kasdieną vartoja tūkstančiai res
publikos gyventojų. Pramonei 
svarbu ne tik kiek pieno gauna, 
bet ir jo kokybė. Ūkiai stengiasi 
pristatyti geresnį pieną. Tačiau 
jų pastangos aiškiai per silpnos. 
Dabar labai svarbi pieno bakte- 
melžto pieno ataušinimo. Tuo 
tarpu aušinti pieną respublikos 
ūkiams sunkiai sekasi. Jie nepa
kankamai aprūpinami mechani
niais aušinimo agregatais.

Mėsos ir pieno pramonei labai 
stinga našių šiuolaikinių įrengi
mų. Ypač trūksta įrengimų pus
fabrikačių gamybai. O pus
fabrikačių pareikalavimas spar
čiai didėja. Mėsos piaustymo, 
fasavimo, svėrimo ir įpakavimo

įrengimus galėtumėm pasiga
minti respublikos įmonėse”.

Kodėl jie negaminami?

Maisto tiekimas

Maisto tiekimas dar tebešlu- 
buoja. Vasarą pasigenda apšal- 
domų maistui pervežti priemo
nių, žiemą surandamos kitos prie 
žastys blogam tiekimui pateisin
ti:
‘“Yra sunkumų gaminiams rin- 
patiekti. Mėsa ir pienu 
prekiaujančios parduotuvės ne 
visos turi šaldytuvus. Dažnai dėl, 
to pačios parduotuvės gaminiai 
netenka savo kokybės. Parduotu
vės, vengdamos nemalonumų, 
greit gendaAčių produktų užsako 
labai mažai. Darbo pabaigoje ir 
išeiginėmis dienomis jų ir pri
trūksta.

. Dar blogesnė padėtis su gami
nių išvežiojimu. Transporto su 
šaldymo įrengimais beveik nėra. 
Automobilių transporto ir plen
tų ministerijos žinioje esantys di
deli šaldytuvai nepritaikyti pro
dukcijos išvežiojimui mies
to parduotuvėms, o maisto 
išvežiojimui pritaikytas tran- 
ąportas neturi šaldymo ren
gimų. Juo, ypač vasarą, greit 
gendančių produktų vežioti ne
galima”.

Jei maskvinėje santvarkoje net 
Lietuvos gyventojai varganai 
savu maistu aprūpinami, nega
lima tikėtis tinkamos sovietinės 
organizacijos maistą į užsienio 
rinkas išvežti.

Kanados ledlaužis ir JAV pakrančių ledlaužis Staten Island, plaukia 
per Beaufort jūrą sekdami Amerikos ledlaužį Manhattan, grįžtantį 
atgal per ledynus į Ameriką.

liai išgyventų. Jam buvo aišku, kad gyvenimo kasdie
nybė tas nuotaikas pagaliau išnaikins ir jis nebuvo 
pasiruošęs skirti joms daug dėmesio.

— Pagaliau kam? Aš gi amerikietis, — dingtelėjo 
mintis ir staiga keistai pasijuto. — Tai, tur būt, pirmas 
kartas, kai pagalvojau, kas esu. Kodėl? Kodėl mes ne
turim to jausmo savo kraštui? Čia augam, gyvenam, 
mintam ir... negi ta žemė, kuri mus išlaiko, mums nie
ko nereiškia? Mes imam, reikalaujam, bet nieko neduo
dant Kodėl? Gal, kad niekad nebuvo pavojaus visa tai 
prarasti? — kilo klausimai vienas po kito ir jis nerado 
atsakymo. Bet mintys nerimo: Jie iš savo krašto nieko 
negauna. Kai kurie, kaip Auksė, net neprisimena, jo, o 
svajoja, rūpinasi juo, lyg savo pačių dalimi. Kodėl? — 
Jis pasijuto skolingas savo žemei ir kaltas prieš Auksę.

— Ji teisi. Ji kalba mano kalba, kodėl aš negaliu 
jos kalbėti?.. — pagalvojo ir priėjęs paėmė ją už ran
kų: — Gerai, brangioji, rytoj pradėsim pamokas.

Auksė puolė jam ant kaklo, juokėsi ir verkė ir vis 
kartojo:

— Johnai, Johnai, aš myliu tave... — ir širdyje jau
tėsi atgavusi teisę būti tuo žmogumi, kuriuo gimė...

Prabėgo penkeri metai.
Auksė ir Johnas gyveno dideliame, patogiame bu

te miesto centre, pro kurio antro aukšto langus buvo 
galima matyti ežerą ir judriąją Michigan gatvę.

Auksė mėgo žiūrėti į nesibaigiančią mėlynę, ku
rioje liejosi vanduo su dangumi. Giedriomis dienomis 
burės viliojo į tolius ir kėlė beprasmį ilgesį. Johnas bu
vo jau universiteto laboratorijos vedėjas ir profesorius, 
važinėjo su paskaitomis, buvo gerai žinomas savo srity

Dievo žodis ne vien tik ap
reiškia, kalba, bet ir veikia. Jis 
apšviečia ir perkeičia. Aš tikiu 
Dievo žodžio sakramentiniu 
veiksmingumu.

Kiekvieną sekmadienį iškil
mingai renkamės dalyvauti Die
vo žodžio veiksmingume. Tikroji 
Mišių Evangelija yra ne toji, 
kini skaitoma po epistolės. Tai 
yra tik įvadas į centrinę paslap
tį. Tikroji Mišių Evangelija yra 
konsekracija.

Kas yra konsekracija? Tai 
yra keli Evangelijos žodžiai, iš
tarti ir išklausyti su tikėjimu, 
įgauną tą pačią jėgą, su kuria 
jie buvo ištarti pirmą kartą. Jie 
iš naujo prisipildo Dievo Dva
sios įkvėpimu ir padaro tai, ką 
jie turi vaizduoti. Žodis ištar
tas, ir duona pasikeičia, įvyks
ta transsubstancija (esmėkai- 
ta). Prieš komuniją atsiklaupę 
tariame: “Viešpatie, tark tik 
žodį, ir mano siela pasveiks”.

Sv. Paulius sako, kad “Dievo 
žodis yra gyvas” (Žyd. 4,12). 
Ar kada nors tai pajutai? Jis 
gyvas, veiklus, aštresnis už dvi
ašmenį kardą, kiauriai prasi
skverbiantis, suvokiąs širdies 
atodūsius ir norus. Jis mus tie
siog jaudina, mus akstiną, veik- 
dina.

Dievo Žodis ne tik klausyti- 
nas, bet ir mąstytinas. “Palai
minti kurie girdi Dievo žodį ir 
jį laiko”. Mąstyti, reiškia per
galvoti tą patį dalyką tol, kol jis 
pradeda mums ką nors sakyti. 
Tam pasiekti reikia laiko. Dievo

je. Jis mėgo savo darbą, didžiavosi savo laimėjimais ir 
tuo užpildė spragas, kurias paliko šeimos gyvenimas. O 
spragos atsirado ir didėjo iš metų į metus. Laimė, apie 
kurią abu kažkada svajojo, lyg slydo tarp pirštų, ir a- 
budu jautė nepasitenkinimą ir tuštumą.

Pagrindinė priežastis, gal būt, buvo ta, kad netu
rėjo vaikų. Kieno tai kaltė, nežinojo, ir tai nebuvo svar
bu, bet po penkerių metų priėjo išvadą, kad liks tik 
dviese. Auksė tą tuštumą ypatingai išgyveno. Ji norė
jo net adoptuoti kūdikį, bet Johnas nesutiko. Tas ne
sutarimas juos dar labiau atitolino vieną nuo kito.

Ieškodama kalčių savyje, dėl kurių Dievas juos nu
baudė, Auksė rado jų daugiau, nei reikėjo. Ji smerkė savo 
egoizmą ir norą tik imti iš gyvenimo ir džiaugsmą, ir 
pažinimą, ir pasitenkinimą, bet nieko nuo savęs jam 
nepalikti. Kokia jos paskirtis žemėje? Žmogus gi ateina 
į gyvenimą su tikslu, su jam skirtu uždaviniu.

— Koks mano uždavinys? — klausė ji savęs, ne
rimo ir jautė beprasmiškumą, kuris ją supo. Ji blaškėsi 
nuo vieno dalyko prie kito. Pradėjo dirbti labdarybės 
įstaigose: ieškojo pašalpų neturtingiesiems, rūpinosi be- 
darbais, lankė ligonius ir vaikų prieglaudas. Dienos at 
rodė per trumpos visoms pareigoms, tačiau širdyje tuštu
ma neišnyko.

Ji jautėsi kalta prieš tėvus, kuriuos apvylė, net 
prieš Johno tėvus, iš kurių atėmė sūnų. Jautėsi net 
išdavusi savo tautą, nuo kurios atitrūko ir, kaip nuo 
mūro atskilusi plyta, neberado sau vietos.

Johnas mėgino ją suprasti, bet negalėjo. Jo akimis 
ji turėjo viską, ko moteris galėjo norėti, bet to buvo 
maža. Tiesa, vaikai 1 Bet svetimų jis negalėjo mylėti.

iBiu daugiam

žodis gali pagydyti dvasiškai 
sergantį, net ir numirusį prikel
ti! Mes visi reikalingi prisikėli
mo, atbudimo. Tai įvyks tada, 
kai turėsime tokį tikėjimą, kokį 
•irėjo Kapamaume vienas ka

raliaus valdininkas, kurio sū
nus sirgo. Išgirdęs, jog Jėzus 
grįžęs iš Judėjos j Galilėją, nu
vyko pas jį ir prašė, kad ateitų 
ir sūnų pagydytų; jau esąs šna
rinamas. Jėzus atsakė: “Jei ne
matote ženklų ir stebuklų, ne
kaip tikite”. Karaliaus valdinin
kas meldė: “Viešpatie, ateik, 
kol mano vaikelis dar nemiręs!” 
Jėzus jam tarė: “Grįžk namo, 
tavo sūnus gyvens”. Žmogus pa 
tikėjo jam tartu Jėzaus žodžiu 
ir grižo. Sūnus pasveiko.

Visiems žmonėms didžiausia 
ir nedovanotina nuodėmė nieko 
iš Dievo ir savęs nesitikėti. 
Žmonės teisinasi, kad jie jau 
perdaug seni pasikeisti. Jie sa
kosi bandę, bet vis nieko neišė
ję. Dabar jau esą per vėlu. Nie
kada nėra vėlu. Dievas ieško 
žmonių, kurie iš jo visko tikisi, 
kurie tikrai tiki, kad su Dievo 
pagalba nėra nieko negalimo.

Viename nedideliame mieste
lyje sugedo gana sudėtinga 
ūkio mašina Atrodė, kad niekas 
vietinių gyventojų jos pataisyti 
negalės. Užtat niekas nemėgino 
nė piršto pridėti.

Pagaliau buvo pakviestas vi
soje apylinkėje pagarsėjęs, taip 
vadinamas “visų amatų meiste
ris”. Savininkas jam parodė su
gedusią mašiną ir, pusiau nusi
vylęs, tarė: “Nežinau, ar ir tu 
galėsi ją pataisyti”.

Visų amatų meisteris atsakė: 
“Argi ne žmogus ją padarė? 
žmogus galės ir pataisyti. Pra
dėsime nuo šio šono”.

Daugelis, kokiam naujam sun 
kumui pasitaikius, tuoj beviltiš
kai nuleidžia rankas: “Gia tai 
jau negalima”. Turėtų ir jie pir
ma pamėginti, o tik paskui kal
bėti. Jei nemėginsi sunkumų nu 
galėti, niekada jų nenugalėsi. 
O sunkumų gyvenime rasi kiek 
viename žingsnyje.

Tik tie, kurie turi sumanumo, 
noro ir drąsos pamėginti, ką 
nors gero nuveikia. Nors rūsčiai 
žodžiai skamba tu privalai, bet 
pridėk prie jų aš noriu, ir gausi 
— aš galiu.

Ir tu gali ką nors gero pada
ryti, jei tikrai stengsiesi veik
ti. O Dievas laimina tą, kurs 
daro ką gali! “Aš visa galiu ta
me, kuris mane stiprina” (Pilip. 
4,13).

Visi turime dideles galimy
bes patys tapti geresni ir ki
tiems padėti geresniais būti. 
Pastatyti reikia daugiau laiko 
ir jėgų negu sugriauti. Paska
tinti — negu numušti ūpą. Pa
sirink tai, kas šiandien ar rytoj 
tavo gyvenime bus naudingiau: 
ar naudingai statyti, ar neigia
mai griauti — tik peikti ir kri
tikuoti. K. Baras
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ŠIUKŠLIŲ PROBLEMA LIETUVOJE
I CLASSIFIED GUIDE

*
HELP VVANTED — MOTERYS HELP WANTED — VYRAI

“Sukūrėme garsias visame pa-, degusių liekanų), 
šaulyje savo tikslumu stakles, nau į Ši šiukšlių problema
jus gyvenamuosius rajonus, pui
kius kavinių interjerus, o šiukš
les vis dar slepiame po šluota”, 
— rašo netituluoti žinovai (Al
fonsas Juška ir Vytautas Pajau
jis) Vilniuje leidžiamo Mokslo ir 
Technikos žurnalo birželio laido
je. Kalba jie apie Vilniaus mies
to šiukšles. Kasdien iš miesto 
esą išgabenama po 2000 kubi
nių metrų šiukšlių. Per metus 
susidaro nemažas kalnas. Mies
te, esą, švara lyg ir nebūtų gali
ma skųstis, jeigu ne vienas “bet”. 
O “bet’ yra tas, kad šiukšles, 
sako, “surenkame ir verčiame čia 
pat už miesto slenksčio. Ten jos 
pūva, skleisdamos smarvę, dega, 
dūmuose skandindamos aplinki
nių gyventojų trobas”.Specialios 
autotransporto kontoros direkto
riaus pa vaduotojas Čiudakovas 
sakosi žinąs įvairių būdų šiukš
lėms naikinti: kompastavimą 
(kaip Leningrade), deginimą ir 
kt. Bet, sako, “kol kas mūsų ša
lyje (atseit, Rusijoj, E.) labiau
sia paplitęs pats paprasčiausias 
būdas — išvežimas į užmiestį”... 
Visos “naujovės” kokias Čiudako
vas Vilniui žada, tai kad dabar
tiniai šiukšlynai ties Naująja 
Vilnia ir prie Ukmergės plento 
būsią uždaryti, ir šiukšlės būsian
čios vežamos “šiek tiek toliau 
nuo miesto”, būtent, į Keturias
dešimties totorių kaimą ir į Dvar
čionis...

Juška ir Pajaujis nenori sutik
ti sU Čiudakovo projektais ir siū
lo pasimokyti, ką daryti su šiukš
lėmis, ne “mūsų šaly” (vadina
si, ne “rusų šaly”), o Šveicarijoj. 
Jie smulkmeniškai (su nuotrau
komis ir brėžiniais) papasakoja, 
kaip tenai veikia šiukšlių degi
nimo įmonės. Siūlo ir Lietuvoj 
prie didesniųjų miestų statyti to
kias įmones. Tai ne taip sunku, 
nes, sako, šveicarai tokių įmo
nių įrengimus ne tik sau gami
na, bet ir eksportuoja.

. Klausimas, kaip į tokį suma
nymą pažiūrės Čiudakovai ir va
liutos sargai. Rusai Lietuvoj stei
gia visų pirma tokią pramonę, 
kurios gaminius galima ekspor
tuoti, o čia pačią įmonę reikia 
importuoti, bet neeksportuoti dū
mų, pelenų ar gargožės (nesu-

vienas
iš būdingų pavyzdžių, kaip Mas
kvos valdžion patekusių kraštų 
izoliacija ir priklausomybė nuo 
Maskvos varžo jų pažangos gali
mybes. E.

MISCELLANEOUS

A. ABALL ROOFING CO.
įsteigta prieit 49 metua 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ci
nas. nutekamuosius vamzdžius. Da
žome U lauko. Taisome mūrų “tuok- 
polntlng”. Pilnai apsldraud*. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

Užsieninių lr vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-S3&S 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitls

SS£” SS a
TELEVIZIJOS

Spalvotos ir paprastos, radijai, 
stereo, oro vėsintuvai. 

Pardavimas ir taisymas
J. MIGLINAS

Krautuvė Marųuette Pke. 
2346 W. 69tb Street 776-1486 

Namų tel — PR 6-1063

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitos kraštu

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chieago, Dl. 60632. Tel VA 7-5980

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiHiiiiiiiii
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plaunama ir vašknojaune visų 

rtlšlų grindis
J. BUBNYS — Tel. BE 7-51B8

— Jei tik gaisras Chicagoje, 
greit šauk ugniagesius telefo
nu FZRE 7-1313.

ISEMBP NUOMUOT1

Vienam tvarkingam ramiam asme
niui, moteriai reikalingas mažas 2-3 
kamb. butelis. Skambinkit kasdien tel.

HE 6-7036

. Į l» I III

IŠNUOMOJAMA — TOR KENT

Nemokamai gražus kamb. vyrui 
(gali būti pensininkas) už prižiūrė
jimą “cottage” Brighton parke. 
________ TEL. LA 8-9477
IŠNUOM. 6 kamb. butas 2-tne auk
ite. 3958 So. Campbell Avenue.

Tei, — YArds 7-3375
Išnuomojamas kambarys moteriai 

Marquette Parke.
Skambinti 737-0943

lšnuom. 3-jų kamb. butas beis- 
mente. su baldais. Gazo šilima. 

$356 S. Washtenaw Ave._____

lšnuom. 5 kamb. butas 2-me aukš
te.. . Marąuette Parko apyl Tik su-

ems. Tel. 935-8236-
BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Agency. 2025 VV. 63 PR 8-6082 
C'Holauk.lt užslregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dal) 9 me
tus. Savininkai kreipkitSe d») 
tarnavimo nemokamai.

pa-

NORI PIRKTI

Ie*ko pirkti namą nuo 6 iki 12
apartmįntų. Marąuette Parko apy
linkėje. Skambinkit po 5 vai. vak.
teL 776-7952.

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

90 U*d 50 gaL Free delivery
$622 So. Racine, 434-1113

IBMIBIIUIIIlOlBllllllllIllIlIllllIllllIlIlilIlll

REAL ESTATE

CICERO. Mūr. 6 butų arti Cer
mak Rd. 4 po 5 kamb.. 4 kamb. ir 3 
kamb. Pajamų $615 per mėn. $8,000 
įmokėti ir galite perimti morgičių. 
Teiraukitės. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LA 1-7038 arba TO 3-2460.

MIRACLE PRICE 
#45,900

Labai didelis liuksusinis, kampinis 
2-jų ąukštų mūras, geresns nei nau
jas. Du didesni 5y2 kambarių butai 
po 3 dvigubus miegamuosius. Didelės 
virtuvės, didelės dinettes. Prie to dar 
šeimos kambariai rūsy. 3 maš. gara
žas. Arti 55 ir California Ave.

Kitur gyvenantis savininkas ver
čiamas parduoti už tokią nepaprastai 
žemą kainą. Kalėdos ateina anksti. 
Kreipkitės į Miracle Man. Skambin
kite dabar.

MICHAELS 
Tel. 254-8500

CICERO. $17,900. Mūrinis. 2 po 
5 kamb. Pilnas rūsys. Apyl. 48 ir 13 
St. Modern. vonios. Reikalinga va
lymo. SVOBODA, 2134 S. 61st Ct., 
BI 2-2162, jei neatsako, skambinkit 
LA 1-7038._________________________

BERVVYN. Mūr. 3-jų butų, 3-3- 
4 kamb. Gazu apšild. Modern. vir
tuvės ir vonios. Pajamų $327 pet 
mėn. Apyl. Harlem ir 35th St. 
$28,900. SVOBODA, 2134 S. 61st 
Ct. BI 2-2162, jei neatsako, skambin
kit LA 1-7038.

GET RICH
18 liuksusinių, nepaprastai moder

niškų, aukščiausios rūšies butų. Vi
sas namas elektrinis. Nuomininkai 
patys apmoka šildymą, karštą Van
denį, gazą ir elektrą. Visuose butuo
se yra ‘‘built-ins’’

12 didelių butų po 2 miegamus 
6 dideli butai po 1 miegamą.

Jokio darbo savininkui. Galite per
imti 6% morgičių šio gražaus 5 me
tų senumo namo. Jūsų proga. Kreip
kitės į Miracle Man. Skambinkite 
dabar.

MICHA ELS 
Tel. 254-8500

REAL ESTATE

Palos Hills
Atd. sekmad. nuo 1 iki 

5 vai. vakaro 
9701 S. 90th AVE.

HILL & DALE
Apartmentiniai namai

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

Kaip pasiekti:
Važiuokite 95th Street iki 8800 

į vaka!rus, pasukite į pietus iki 98th 
Street. (Stebėkite didelę iškabą), 
pasukite į vakarus ant 98th Street 
iki 90th Avenue.

OLSICK&GAW
DEVELOPERS

* « *
FRENZ-HAYES

General Contractors

586-1100 788-8410
Savininkas parduoda 2-jų butu po 

5 kamb. namą. Atskiri ‘‘radiant heat” 
apšildymai. Užimti bus galima sau
sio 2 d. 7216 S. Troy St. Apžiūrėti 
galima tik susitarus tel. HE 6-1776.

ui i J- ri'ANTED MOTERYS

GENERAL OFFICE
MALĖ GR FEMALE

Aptitude with figures, simple rec- 
ords. good working conditions.

Also Needed

Order Filler (Malė)
Will train a reliable man.

» CALL MR. YVERHAN 

666-8700

TAPĖ CONVERTER 
OPERATOR

i Some experienoe, malė or female, 
| age open.

Evanston, III. Tel. 869-3002

TELEPHONE ORDER TAKERS
Age 18 to 25 Preferred

Will train persona tvith pleaaant 
telephione apeaking voice for in- 
teresttng work in budy air con- 
dltloned loop. area. Exoellent Co. 
Benefits. Salary open.
Call Mte Young tor appt. 467-4468

SCREW MACHINE OPERATORS
Exper. or limited. Days only. Co. 
paid fringe benefits. Close to EL.

MERKLE METAL PRODUCTS 
CORP., 1010 W. Lake Street 

_________ Tel. HA 1-6900_________

PORTER
For Old Orchard Shopping Center

40 Hour week. $2.00 per hr. plūs 
bonus. Own transportation req’d. 
Monday thru Saturday call — 
PeteCarreras at 944-6500, ext. 374

Parduodamas 2-jų butų po 5% 
kamb. (8 mieg.) namas. Atskiri 
karštu vandeniu šildymai. “Panel- 
led” ir apšildomas rūsys. Arti 87th 
ir Keeler, Chicagoje. Susitarimui 
skambinkit GA 2-5099.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIV < HEAD and assistant engineer. Mi
nimum age 25. Mušt have janitorial 
~ engineer experience and be vvilling 
to live on premises. Fiat janitor 
Union scale. Contact Mr. Sharpe, 
263-4185.

THE LITTLE STONE CO.

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenų, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St. — Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas R. Simutis

Parduodamas 8 butų namas Mar
ąuette Parke. $13,800 pajamų. Pri
ima mažą nuosavybę mainais.

Tel. — HE 4-2323

DRAPERY OPERATORS
Mušt be experienced.

Top Pąy — Skokie Area
MODERN HOME INTERIORS 
4106 Oakton, Skokie, Illinois

CALįL — OR 4-6963

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

To arrange appointment, contact
MR. FRENCH, 426 Wisconshn St., 

Chieago, Illinois
Mon. thru Fri., 9 a.pa. — 5 p.m.

REAL ESTATE

STASYS SULA
<■■/„ INTERCONTINENTAL R. E 

PALMDALE. CALIFORNIA 93550

Namų tei. (213) 470-8615, West D.A. 
Pirkite žeme Palmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 

— iš savininkų, akrais no sklypais!

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymų* 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors

586-3283 '

Medinis — 5 lr 4 kamb. moderniš
ki butai. 2 auto garažas. 45 lr Talman. 
1 butų tuoj galima užimti. Geras 
pirkinys.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Inoome Tu 
Notary Public

2787 W. 43rd St. — CL 4-2390

RUDENIOP BE NAMŲ!
4 butų mūras. Gazu šildymas. 5JŪ- 

ro garažas. Pelningas $52,000.
Prie Ford City — 9 metų, 5% 

kamb. gražus mūras. Apie 40 p. lo
tas, šalia garažas. *22,700.

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

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

Mūr. bungalovv Marąuette pke.
Naujas gazu šildymas. Garažas. 
$18,200.

Pajamų niūras ant kampo. 2 bu
tai. 6 ir 3 kamb. 2 auto garažas. 
Naujas šildymas. Negilus beismentas. 
Arti ofiso $21,000.

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

luotas 30 p. Atarą. Parke, *11,00*.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. G9th St. RE 7-7200

REGISTERED
NURSES

OPEN’GS NOW AVAILABLE IN

Operating Room 

Medical & Surgical
in leading hospital across the bay 
from Sari Francisco. Enjoy the ad- 
vantages of beautiful Berkeley:

Wages start at $680 per month 
for RNs vvith 6 or more months ex- 
perien.ee.

Wrtto «w Call Personnel Director

HERRICK MEMORIAL 
HOSPITAL

2001 Dvvight Way 
Berkeley, California 94704 
PHONE — (415) 845-0130

STOCK WORKERS
We presently have several 
openings for stock workers 
and stock clerks.

Pleasant working condi
tions, excellent company 
benefits.

Apply in Person to 
Personnel Office

2801 South 25th Avenue 
Broadview. Illinois

(An eųual opportunity Employer)

ARC WELDERS
Good Pay — Day Shift 
Co. paid hospitalization 

insurance 

APPLY ,AT

INDUSTRIAL CONVEYOR 
DIVISION

1336 West Fullerton

BUS MECHANIC AND 
BUS CLEANER 

to vvork nights 
SEE MR. MAYBU.LE 

LA GRANGE TRANSIT CO.
710 E. 81st St., Da Grange Park

352-2720 OR 352-2721

HELP VVANTED — VYRAI

Heating Contractor
įrengiu naujus tr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr alr-ooindltionlng — ’ 
naujus tr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens žudy
mui boilerius. Turiu tr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atitekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas n«mo-

DOMAH ŽUKAUSKAS 
HRATryn A SHEET METAL 
4444 S. VVestern, Chioago *, HL

Telefonas TI 7-3447

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. RUDIS — Tet CL 4-1050

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE 

įdedu naujus pečius lr vandens 
Šildytuvus. ISvalau ir sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu d#l du
jų. Dirbu Chicagoje ir prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 M S. Ann* Ave.. Lyons, 
Ulinois. Telef. 447-8800.

APDRAUDĘ AGENTŪRA

<3E Namų, gyvybča, 
automobilių,

sveikatos, bla-
nio.
Patogioe Išsi-
mokčjimo »•-
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave., PB 8-2233

MOVING
Apdraustaa perkraustymas 

{vairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 34tb PLACE 
Telef. FRontler A-1882

De iuxe 3-jų ar 4-rių miegamų 
mflr. raneh narnąs apyl. tlst ir S. 
Kėdelė. Gražus įrengtas rūsys su 
įbaru. Centr. air conditioning. 2 
maš. garažas ir daug priedų. Sa
vininkes turi parduoti. Pasiūlymai 
pageidaujami. Virš $30,000.

Flreside Realty — 585-2064

Gerai užlaikytas 6 kamb. (3 mieg.) 
mūr. namas. Moderni virtuvė, rū
sys dalinai įrengtas, gazu šiluma 
2 maš. garažas. Prie 66 ir Whipple. 
Kaina $21,200: Tel. PR 8-2236.

PARDAVIMUI

FOR SALE: 2 bar stools; child’s 
playpen, infant’a dressing table; 2 
sehool desks and chairs; 5 antiąue 
oak chairs; house humidifiers.

Call — 581-4767

MISCELLANEOUS

10% —■ SO% — *0% . _ 
ui apdraudų nuo ugnies ir antomo* 
Mtto pm
FRANK ZAPOLIS

*208% VVest *5th Streel 
rahidMtĮpv, Ulinois

TeL GA 4-80&4 Iv GB

KOSTAS BUTKUS
TcL PRJ^2M

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

MOVING
6EBCNAS perkrausto baldos Ir 
kitus daiktus. Ir Iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67tk Plaoe — WA 5-8063

SIUTIMAI I LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

2608 VV. 6* St. Tel. WA 5-2787
2501 W. 110 St. Tel. WA 5-2737
3333 W. Halsted Tol.. 254-8320

'Įdėlis įvairių prekių pasirinkimas 
lųs šutomobUiams 
ir V. Žukauskai-'*

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax
Notariatas — Vertimai

APDRAUDĘ AGENTCRA

BELL REALTY
L BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Ave. — PR 8-2233
Tvarkingas, teisingas ir greitas 

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

SIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4250 S. Maplewood Av„ CL 4-7450

PLATINKITE “DRAUGĄ”.

Marąuette Pke. Mūr. 3 butai ir pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$48,000.

Brighton Pke. Mūr. namas — 5 
kamb. butas ir taverna. Labai geras 
biznlis. $82,500.

Marąuette Pke. Mūr. 6 kamb. bun
galovv. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,900.

Prie Homan ir 73-čtas. Mūr. 5 
kamb. bungalovv. io metų senumo. ( 
Reikia apžlūr&tl. $20,900.

VAINA REALTY
2517 W. 71nt Bt — RE 7-9513

MAINTENANCE
EARN FROM $150 to $180 

WEEKLY
Munt bo Engliah spoaiking famillar 
vvith varioua types af produetion 
madhinea and be able to make any 
necessary nepaira to keep them in 
gleod runmlnig condition. Permanent 
Job vvith opportunity to advance for 
ąualified man. Many company bene
fits.

Call Mr. Noiman for appt. 225-2212 
ALLOY MFG. COMPANY 

3207 So, Shieids, Chieago, UI.

PICTURE FRAME W0RKERS
MALĖ OR FEMALE 

Joiners and eutters. Exper’d only.
KOTLER, 300 N. Oakley Blv. 

Tel. 666-4050

5 kamb. mūr. bungalovv prie 71 
ir Rockvvell. Galima tuoj užimti, 
$18,500.

6 kamb. švarus mūr. bungalovv
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,500;

2 butai po 4 kamb. ir 2 kamb. rū
sy. Mftr. prie 71 ir Rockvvell $26,700

6 kamb. (4 mieg.), 18 metų mftr. 
bungalovv. prie 72 lr California 
$24,700.

1J4 aukšto švarus med. prie 65 ir 
VVestern. 5 ir 4 kamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 ir Albany. 2 maš. garažaa. 
$19,600.

ll Imtų, 10 meta. I-Jų aukštų mtLr 
namas prie 71 ir Oallfornia. *162,*00.

31 p. tinkamas statybai sklypas
prie 72 ir Maplevvood $.10,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACUA
2735 W. 71st St. Tei. 925-0015

W E L D E R
Good for misc. light to medium 

work. Also some machine operation. 
Good rates and eocceptional ben’ts.

Canttnerdal Vehicle Parts, Ino, 
9425 Seymour, Schiller Pk. 

Tet 678-4055

Machine Operator
Small shop near 63rd and Harlem. 
Has penn’t openings tvith many be
nefits.

Phone 594-2260

MACHINISTS
JOURNEYMEN

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

MASTER MACHINE AND 
TOOL CO.

9900 Franklin Avenue 
FRANKLIN PARK, ILLINOIS

REAL ESTATE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,a„itaiiiiiaiiiiHiiaitiiniiiitiiiiiHtiiiiiiitHiiiiaiiiiiiiii

MIES ■ MORTGAGES > MANAGEMENT

Members of M.L.S.
ALEK i A T AS — REALTOR

Main offiee 5727 W. Cennak Rd., Oeero, OL TeL OL 6-2233 
Tnrime šimtus namų Oeero je, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir Idtnose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome nisnkti | mOaų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiniimiiiii1

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. BSrd STREET TEL 471-0321

GENERAL
VVAREHOUSE
We have Severai openings for 

General Warehonse. 
Excellent Starting Salary 

Many company paid benefits

APPLY IN PERSON OR CALL

Ed Dziadosz — 439-5880

MATHESON SCIENTIFIC, 
INC.

1850 Greenleaf

Eik Brovė Village, Illinois

Maintenance Carpenter
5 day vveek. Blue Cross, Blue 

Shield. 5555 Sheridan Road 
EDGEWATER BEACH APTS.

L0 1-8500 Mr. Buggy

CONTRACTORS

REZIDRNONIAk 
KOMBRONIAI. 
MEOICINOa IK 
KITOKĮ FASTATAI,

SHIPPING 
DEPARTMENT 
Needs Young Men

To Crate Signs

APPLY
ACME - WILLEY CORP.

2480 Greenleaf Avenue
Eik Grove Village, III.

TEL. — 437-1950 
An Eąual opportunity employer

Plastic Molders
Experienced both injection and 

Compression.
Top hourly rates plūs produetion 

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

Auto Point Co.
1801 Foster Ave.

An Eąual opportunity employer

TV PIin,D AND SHOP TEOHS. 
ANTENNA INSTAI.I.KIiS 

Exp. only. Union shop. All fringe 
benefits plūs profit sharing. OUR 
RATE OP PAY HIGHEST IN IN-
DU1STRY. Nio floaters.
Certlfied TV Service, Ine. TU 9-3232 

5044 W. Fullerton, Chieago 
311 E. 70th, Chieago 

1217 Hownrd, Evanston.

WELDERS
EXPERIENCED

Mušt read blueprints.

BENKO MANUFACTURING 
COMPANY

12424 S. Lopbard Lane
(41 W.)

JUsip, UI. Tel. 468-7200

Holauk.lt
perien.ee
perien.ee


A. a sol. A. Kutkaus atsisvėikinmo akademija koplyčioj. Ją pravedė Sofija| Adomaitienė. Nuotr. V. Noreikos

PASKUTINE A. A. ALEKSANDRO 
KUTKAUS DAINA

nimo žodžius, po kurių nuskam 
bėjo graudingai sol. S. Baro 
“O Visagali, amžinas Valdove”. 
Po to dar trumpai kalbėjo V. 
Jakubėnas, A. Končius, S. Pil
ka, A. ISjprindys ir pulk. Rėklai
tis. Solo giedojo D. Stankaitytė 
ir J. Vaznelis, akompanuojant 
V. Baltrušaičiui. Koplyčia buvo 
pilna žmonių. Visi atėjo nusi
lenkti mirusiam operos vetera
nui, didžiam kultūrininkui, iš
reikšti užuojautą žmonai ir gi
minėms. (Sekančią dieną, tėvų 
jėzuitų koplyčioje Įvyko gedu
lingos šv. Mišios ir po jų kars
tas buvo palydėtas į Lietuvių 
tautines kapines. Manau, nebu
vo nei vieno iš dalyvių, kurie 
nebūtų nušluostę ašarų, įvažiuo
jant į kapines, kai čia visus pa
sitiko mirusiojo balsas plokšte
lėje: “Ten, kur Nemunas ban
guoja tarp kalnų aukštai”. Kars 
tą neša Operos solistai. Ir štai 
jau gili duobė Ikuri priglaus ve
lionį. Dar žodį taria Adv. R. 
Skipitis, nuaidi susijaudinusių 
kolegų “Marija, Marija” ir am
žiams išnyko a. a. A. Kutkus. 
Tyliai, ramiai, kaip ir daugelis 
didelių taurių asmenybių.

L. Baltrušaitienė

MASKVOS UŽKARIAVIMŲ 
KALENDORIUS

Italijoje leidžiamas žurnalas 
“'Paralelo 38” rašąs europinės 
vienybės klausimais, paskelbė 
septynis žurnalo puslapius už
imantį straipsnį, pavadintą 
“Maskvos užkariavimų kalendo
rius”. Straipsnyje suregistruoti 
203 Maskvos žygiai 600 metų 
laikotarpyje įvykdyti prieš sa
vo artimus ir tolimus kaimynus. 
Jų tarpe 27 kariniai Maskvos 
žygiai buvo įvykdyti prieš Lie
tuvą.

Rugsėjo 6 d. Šv. Kryžiaus li
goninėje, Chicagoje mirė Lietu
vos operos sol. Aleksandras 
Kutkus - Rutkauskas. Niekada 
sunkiau nesirgęs, paskutiniais 
metais sklerozės kankinamas, 
jautėsi gerokai pavargęs. Atsi
traukęs nuo bet kokio lietuviš
ko judėjimo, raupiai su (žmona, 
taip pat operos soliste, Jadvy
ga Vencevičaite ramiai gyveno 
lietuviais praretėjusioje Bridge- 
porto kolonijoje. Ligai dar stip 
riau pasireiškus, dr. Adomavi
čiaus patariamas, atsigulė ligo
ninėn, prostatos operacijai. Po 
operacijos tikėtasi pagerėjimo, 
deja — nepasitaisė. Atsirado 
komplikacijos, plaučių uždegi
mas. Nieko nepadėjo rūpestinga 
dr. O. Vaisikevičiūtės priežiūrai, 
naujausi vaistai. Ligonis vis silp 
nėjo. Išnyko veide šypsnys, 
žvilgsnis pasidarė rimtas, toli
mas. Nutilo ir dažnai dainuojai- 
ma melodija iš “Pajacų” “Juo
kis nors plyšta ir iš skausmo 
širdis”. O širdį tikrai plėšė 
skausmas. Jaūtė, kad mirtis at
eina jo pasitikti, kad reikia pa
likti vienišą gyvenimo kelyje 
žmoną, jautė, kad priglaus jj 
svetima žemė, o savos jis taip 
visą tremties laikotarpį ilgėjosi, 
apie ją vis kalbėjo ir galvojo. 
Ir ilgai gulėdamas ligoninėje, 
vis žiūrėdavo j Rūpintojėlį ant 
sienos ir sakydavo “Jis visai, 
kaip Lietuvoj”. Ištisas valandas 
į Jį žiūrėdavo; net ir tada, kai 
visai prieš mirtį nustojo kalbė
ti, neteko sąmonės. Iir taip ty
liai, ramiai užmigo amžinai a. 
a. Aleksandras Kutkus, budint 
prie jo lovos dr. O. Vaškevičiū- 
tei, nenuilstančiai jį slaugiusiai 
Žmonai ir šių eilučių autorei. 
Jis mirė šeštadienį, rūgs. 6 d., 
5:15 v. v.. Pašarvotas buvo 
Evans koplyčioje, kur antradie 
nio vakare įvyko atsisveikinimo 
akademija. Ją suorganizavo 
energingoji Chicagos lietuvių 
moterų visuomenininke operos 
sol. |S. Adomaitienė. Ji susikau
pusi tarė pirmuosius atsisveiki

Mūsų kolonijose
Hartford, Conn.
GRANDINĖLĖ HARTFORDE

Hartfordo Lietuvių moterų 
klubas ruošia vakarą, kuriam 
talkininkauja visos Connecticut 
valstijos lietuvių moterys. Pel
nas skiriamas Nekalto (Prasidė
jimo Marijos seserų vienuolynui 
Putname, norint padėti įkurti 
mūsų jaunuomenei stovyklą 
“Neringą”. ‘<

Hartforde mes turėjome daug 
įvairių parengimų, kurių progra 
mas išpildė mūsų žymiausieji 
solistai arba artistai. Tačiau 
Hartforde dar niekados nepa
sirodė pilnos sudėties, vienas iš 
didžiausių ir garsiausių lietuviš 
kų ansamblių Amerikoje.

Vadovaujami Liudo ir Alek
sandros Sagių, šis ansamblis ap 
lankė didesnius lietuvių centrus 
Amerikoje ir Kanadoje, visur 
palikdamas žiūrovams puikų į- 
spūdį. Ne tik lietuvių, bet -įr 
amerikiečių spauda yra aukštai 
įvertinusi “Grandinėlės” pasi
rodymus.

Connecticut valstijos lietuvės 
moterys teikia galimybę visiem 
tautiečiam ne tik praleisti porą 
malonių valandų, stebint šį pui
kų koncertą, bet kartu ir prisi
dėti prie kilnaus tikslo — Ne
ringos stovyklos įkūrimo.

Į koncertą atsilankys nema
žai amerikiečių svečių, o taip 
pat ir spaudos bei televizijos 
atstovų. Kaip būtų puiku, kad 
be programos galėtų pasidžiaug
ti ir gausiu lietuvių atsilanky
mu.

Koncertas ruošiamas lapkri
čio 8 d. 7 vai. vak. South Ca
tholic School auditorijoje, 215 
South Street, Hartford, Conn. 
Bilietus Hartforde iš anksto

Pomia Smith rodo, kad nuo žemės 
drebėjimo atsirado plyšys Healsburg,
Calif. Plyšys yra 200 jardų ilgio, I

Yra posakis “kiekvienas medalis turi dvi puses”, kuris puikiai 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti.

Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą ar atgaivinti Jos 
praeitį, galim perskaitę ne vieną, bet kelias įvairių asmenų pri
siminimų knygas, kurių kiekvienoje rasim ką nors naujo, kitaip 
suprasto, ar matyto.

GYVENIMO VINGIAI, dr. P. Karvelienė, I dal.
autobiografiniai atsiminimai 3.50

KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus
atsiminimai apie ark. J. Matulevičių, ark. P. Ka
revičių, ark. J. Skvirecką ir vysk. P. Bučį 2.00

LIETUVOS ATGIJIMAS, dr. J. Totoraitis
1863 ir 1683 m. sukilimų laikotarpis 1.0

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė
gyvenimas ir darbai 2.5

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus
atsiminimai 3.0

ŽVILGSNIS J PRAEITI, K. Žukas
žmogaus ir kario atsiminimai 5.0
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Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk.. 6211 So. Westem PR 8-S87S
J. LIEPONIS

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 lkl 9:80. Kitom dienom nuo 
9 lkl 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 lkl & v. v.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8340 SO, HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

prašome užsisakyti pas Hartfor 
do Lietuvių Moterų klubo iždi
ninkę Apoloniją Vitkuvienę, 90 
Burnham Drive, West Hart
ford, Conn. Tel. 521-4720.

Bilietai įaip pat bus platina
mi per kitas Connecticut valsti
jos lietuvių moterų organizaci
jas.

Kadangi šis parengimas yra 
ruošiamas valstijos mastu, bū
tų labai malonu, jeigu lietuviai 
prekybininkai suteiktų atskirą 
paramą, užpi’dydami programą 
savo skelbimais. Cik.

kunigų seminarija 
KAUNE

Šįmet kulto komisariatas (Ru 
gienius) leido priimti 10 naujų 
kandidatų į Kauno kun. semi
nariją. Šis skaičius nustatytas 

Ijau prieš dvejus metus. Norin
čių įstoti būtų keleriopai dau
giau, bet jiem statomos įvairios 
kliūtys iš valdžios pusės. Jie nie
kinami, atkalbinėjami ir grasi
nami, kai tik pasiprašo reika
laujamų įvairių pažymėjimų iš 
vietos komitetų, partijos parei
gūnų, mokslo įstaigų ir paties

A. -Į- A.
PETRUI BUDRIUI Sibire mirus, 

jo broliui JUOZUI BUDRIUI ir šeimai nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Jonas ir Lidija Karpavičiai 
Anastazija ir Antanas Linai 
Elena ir Paulius Leonai

A. + A.
ELENAI KUČIONIENEI

mirus, jos vyrą p. ALEKSANDRĄ KUČONĄ ir sūnų 
giliai užjaučiame.

Aldona ir Juozas šulaičiai 
Dalia ir Edmundas Ramiai

A. -J- A.

ELENAI KUČIONIENEI
mirus,

jos vyrą muz. prof. ALEKSANDRĄ KUČIŪNĄ, sūnų 
ir gimines giliai užjaučia ir liūdi

Alvydas Vasaitis 
ir Vasaičių šeima

A. A. ELENAI KUČIONIENEI 
mirus, jos vyrui muz. ALEKSANDRUI KUČIŪNUI, sū
nui JURGIUI, seserims ANTANINAI LUKŠIENEI, EMI
LIJAI GRUODIENEI ir MARIJAI ALMINIENEI, broliui 
ALBERTUI VYČIUI bei jų šeimoms reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir drauge liūdime.

Birute ir Juozas Briedžiai

A. -Į- A.
ELENAI KUČIONIENEI 

mirus, jos vyrą p. ALEKSANDRĄ KUČIŪNĄ ir-sūnų 

širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Aldona ir Vladas Šimaičiai

A. -J- A.
ELENAI KUČIONIENEI

mirus,
liūdintiems prof. KUČIŪNUI su sūnumi, sesutėms: 
M. ALMINIENEI, E. GRUODIENEI, A. LUKŠIENEI, 
ir visiems artimiesiems, nuoširdžiai užjaučiame.

L Graužinienė 
M. Lerbertienė
E. ir J. Sinkai 
M. Vaičienė 
M. ir A. Deveniai

Brangios žmonos netekus po sunkios ir 
ilgos ligos,

Prof. Aleksandrui Kučiūnui
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu 
liūdime.

GYLIAI, MINELGAJ 
IR LAPINSKAI

- fl

Seatde, IVashington

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. spalio mėn. 11 d.

kulto Ikottiisariato. Ne vienas 
dėl to šaukiamas į saugumo įs
taigą ir tardomas Kiekvienas 
kandidatas į seminariją turi 
praeiti kryžiaus kelius, kol gau
na visus leidimus. Dėl tų visų 
kliudymų duotasis 10 kandida
tų skaičius retai kada užpildo
mas. Jei būtų kasmet priimama 
po 10, tai per šešis kursus su-

įsidarytų 60 seminaristų. Bet 
praktiškai visų seminaristų skai 
čius iki šiol buvo 25—27. Su
prantama, kodėl daugelis Lie
tuvos kunigų dėl to yra labai 
susirūpinę. Jų prašymas Mas
kvai, kad ši nekliudytų kandi
datams stoti į seminariją, deja 
11'ko ne tik neišklausytas, Ibet 
dar jie patys dabar baudžiami.

Elenai Kučiunienei ;
mirus,

ALEKSANDRĄ KUČIŪNĄ nuoširdžiai užjaučiame ,į 

kartu liūdime. ‘

• Irena ir Juozas Raudoniai 
A. Bričkienė

■CK

Gen. štabo pulkininkui 
A. "J“ A.

BOLESLOVUI JAKUČIUI 
Edinburge, Škotijoje mirus, jo žmonai

EMILIJAI JAKUTIENEI
gilią užuojautą reiškiame ir drauge liūdi
me.

SOFIJA ir JONAS NARBUTAI 
ŽIBUTE DUOBAITE

Visiems prieteliajms ir pažįstamiems pranešame liūdną 
žinią, kad 1969 m. spalių 2 d. mirė mūsų miela tetulė

A. -J- A.
URŠULĖ POKAITĖ

Buvo sulaukusi 83 metų amžiaus. Palaidota Hartfordo St. 
Benedict kapinėse.

A. ir P. STANKAI, S. ir K. KUKAI

TBir

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

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 W. CERMAK ROAD AREA CODE 812 247-2425

AREA CODE 312 247-2425

Pranešame mūsų giminėms, draugams bei vi
soms Lietuvos Dukterų Draugijos narėms liūdną 
žinią, kad spalio 8 d., 1969 m., 7 vai. ryto. Univer
siteto ligoninėje, Seattle, Washington, po labai il
gos ir sunkios ligos mirė mūsų šeimai nepamiršta
ma žmona, motina ū sesuo

A. A.

ELENA KUČIŪNIENĖ - VYČIŪTĖ
Laidotuvės pramatomos Santa Monica, Cali- 

fomia.

Nuliūdę:
vyras Aleksandras Kučiūnas, sūnus Jurgis 
Kučiūnas ir šeima, seserys: Antanina 
Lukšienė, Emilija Gruodienė, Marija 
Alminienė su šeimomis, brolis Albertas 
Vyčius (Nauj. Zelandijoje).

A^■1

/Cl "į fįeą .j.
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! PETER TROOST 
I MONUMENT
| COMPANY
Į 6440 S. Pulaski Road,

| Chicago, fll. 60629
| OESDOVAS VITKAUSKAS 

= District Manager

TcLt 585-0242 ; 585-0248 

dllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllk

i

kI t9



B ; DRAUGAS, šeštadienis,’ 1969 m. spalio mėn. 11 d. PAREMKIME BALFO VAJŲ

X Dr. Domas Jasaitis ketvir 
tadienį atvyko į Chicagą ir ap
sistojo pas dr. Janiną ir adv. 
Algirdą Jakiševičius, 7255 Sto. 
Francisco Avė., tel.: PR 8-9081. 
Iš Chicagos ketvirtadienį vyks 
atgal Mt. Varnon, N. Y. Sek
madienį, spalio 12 d., 7:30 vai.
v. Gajos korp. jubiliejinėje šven 
tėję (40 m. nuo įsteigimo) skai 
tys paskaitą tema “Quo vadis, 
homo”. Dr. Jasaitis yra buvęs 
pirmosios Gajos vėliavos kū
mas ir yra korporacijos garbės 
narys. Dr. D. Jasaitis, pasitrau
kęs nuo medicinos praktikos į 
pensiją, dabar yna žurnalo ‘‘Tė
vynės Sargas” redaktorius.

X Marijos aukšt. mok. moti
nų; klubo susirinkimas įvyks 
spalio 15 d., trečiadienį, 7:30 
v. v. mokyklos kavinėj. Jewel 
Food ITea b-vė demonstruos 
maisto gaminius. Bus galima lai 
mėti dovanų. Vakaro šeiminin
kės yra ponios Kaminski ir 
Muzereus. Klubo moderatorės 
yra seselė Reparata ir seselė 
Viatore. Klūibo ekskursija į 
Golldblatts namų centrą įvyks 
spalio 21 d.

X Aleksas Kasperavičius iš 
New Jersey, jo brolis Feliksas iš 
Toronto, broliai Misiai iš Kana
dos atvyksta į Chicagą, daly
vauti šį sekmadienį įvykstan- 
čiame joniškiečių suvažiavime.

X Aloyzas Baronas Gajos 
korp. jubiliejinėj vakarienėj 
paskaitys savo kūrybos. Vaka
rienė įvyks Mid America Inn, 
5000 W. 79 st.

X Lietuvių Foto archyvo 
skelbiamas spalvotų Skaidrių ir 
nuotraukų konkursas eina, prie 
galo. Fotografai nepasiuntę į 
konkursą savo darbų dar gali 
tai atlikti, pasiųsdami savo ge
riausius darbus konJkurso vedė
jui A. Grigaičiui, 2081 Plainfield 
Drive, Dės Plaines, Hl., 60018. 
Taip pat kreipkitės pas A. Gri
gaitį ir dėl konkurso taisyklių.

X Literatūros ifr dainos va
karas įvyksta šiandien 7 v. v. 
Jaunimo centre. Bilietų galima 
gauti ir prie įėjimo. Visi kvie
čiami. (pr.)

X Rytoj, spalio m. 12 d.
Jaunimo centre Vaikų literatū
ros vaf.caras. Pradžia 3 vai. vak.

(pr.)
X Arūnas Vasys, dirbąs 

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

X Dovanų siuntinius į Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
SHO 8734 fsk3

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

X Reikalinga tarnautoja vir
tuvės darbams Marąuette Deli
katesų krautuvei. Kreiptis as
meniškai 2553 W. 71st St., arba 
telef. PRospeet 6-2717, (sk.)

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

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

x Leonas Radauskas, specia 
listas ypatingų valgių gamini
me, kuris buvo per 25 metus 
vyriausias Imperial restorano 
vadovas ir kuris kaip vienas ge
riausių vedėjų daug kartų bu
vo ^aprašytas amerikiečių spau-1 
doje, kalbės šį šeštadienį 8 v. 
v. Radijo forumo programoje. 
Norintieji klausti, o ypač mo
terys besidomį valgių gaminimu, 
galį skambinti telf. 445-6842.

X Regina (Valaitytė) ir Al.. 
Žvinakiai, jauna “Draugo” 
skaitytojų šeima, 3118 W. Co
lumbus Avenue, spalio 7 d. su- 
ąilaukė pirmagimės dukters. Mo 
tina ir dukrytė gerai jaučiasi 
Šv. Kryžiaus ligoninėje.

X Dail. Vyt. Jonyno lietuviš
kų raštų grindų braižiniai kan
kinių koplyčiai Romoje buvo ar 
chitektų Vatikane priimti bei 
patvirtinti be jokių pataisų. Kop 
lyčia bylos ne tik lietuvių tau
tos tragedija — amžina paver
gėjų nešama kančia, bet ir kal
bės apie stiprios, vergijos ne
palenkiamos tautos vaikų me
nišką pajėgumą.

X Chicagos studentų ateitinin
kų draugovė renkasi šį sekma
dienį, spalio 12 d. 10-45 vai. r. 
Jaunimo centro apatinėje salė
je sekančio mėnesio suvažiavi
mo pasiruošimui. Prašoma atsi
nešti nario, mokestį ir nešioti 
ateitininkų spalvas susirinki- ■ 
me.

x Anatolijus Kairys, JAV 
LB Kultūros fondo pirmininkas, 
rūpinasi jaunimo teatrų suor
ganizavimu kitose LB apygar
dose. Kaip visuomenei žinoma,, 
A. Kairio iniciatyva suorgani
zuotas Chicagoje toks jaunimo 
teatras veikia pora metų. Taip 
pat gražiai veikia ir jaunimo 
dramos studija.

X Dr. Milda ir Dr. Stasys 
Budriai išvykę į Bermudos sa
las dalyvavo gydytojų suvažia
vime. Džiaugiasi tikrai gražia, 
švaria, tvarkinga sala. Pasku
tiniu laiku Bermudą kiek pailie- Į 
tė Ingos uragano lietūs, bet oras 
gana ereit nasitaisė.

Nijolė Jankutė-Užubalienė, “Eglu
tės” bendradarbė ir knygų vaikams 
autorė, Jaunimo centre įvyksiančios 
vaikų literatūros popietės programoje 
skaitys savo kūrybos vaikams.

Nuotr V. Noreikos

X Parduodamas aukštaitiš
kas kostiumas ir dzūkiška pri
juostė. Skambinkite PR 8-4246.

(sk.)
X Albina ir Vytautas Toni

kai pir ko motelį, Sapphire Sea 
Motor Lodge ant jūros kranto, 
700 Ocean Drive, Juno Beach, 
Florida. Nuo Palm Beach Air- 
porto 20 minučių. Kviečia lietu
vius atostogų, pasimaudyti At
lanto vandenyne ir ramoj vie
toj pailsėti. (sk.)

X Patobulintieji fosforai 
spalvotos TV paveikslo lempos 
vartojami ,Sylvania. Rezultatas 
— pats natūraliausias paveiks- 
als. Gradinskas, 2512 W. 47 St., 
FR 6-1998. (sk.)Z

X Tradicinis Operos Balius
įvyks lapkričio 15 d. Pereonali- 
ty Lodge 4740 So. Cicero. Re
zervuoti stalus pas Stefaniją 
Lazauskienę tel. 582-9391.

Vieta nauja, graži ir patogi. 
Sitalai — 10 asmenų.

Chicagoje prasidėjo Balfo tradicinis vajus. Vajaus oficialus atidarymas įvyko spalio 5 d., dalyvaujant porai šimtų as
menų. Nuotraukoje dalis prezidiumo. Iš k. LB c. v. pirm. inž. B. Nainys, gen. kons. dr. P. Daužvardis atidaro Balfo 
vajų, J. Daužvardienė, Ei. Samienėi kun. dr. J. Prunskis, kun. dr. F. Gureckas, adv. Pr. Zogas — vajaus globėjas.

X Kun. K. Trimakas, SJ, 
Mokslo ir kultūros simpoziume 
moderuos forumą: “Lietuvių 
kultūrinė ir mokslinė spauda”. 
Forumą sudaro: K. Bradūnas, 
“Draugo” kultūrinio priedo re
daktorius, B. Brazdžionis, “Lie 
tuvių Dienų” redaktorius, dr. 
J. Girnius, “Aidų” redaktorius, 
dr. V. Kavolis, “Metmenų” re
daktorius ir dr. A. Klimas, 
“Lituanus” redaktorius.

Sol. Daliai Kučėnienei savo rečita
lyje padainavus Vi. Jakubėno kūrinį 
'-Gėlės iš šieno”, solistę sveikina
komp. Vi. Jakubėnas. Koncertas įvy
ko spalio 4 d. Jaunimo centre Chi
cagoje. Nuotr. Z. Degučio

X A. Rinkūno “Kregždutė” 
I d. yra Kultūros fonde. Mo
kyklos iš ten gali gauti.

X Cicero Lietuvių namų sa- 
viuinkų susirinkimas įvyks spa 
lio 14 d. 7:30 v. v. Liberty sve 
tainėje 14 st, ir 49 ct. Visi na
mų savininkai kviečiami atvyk
ti, visiems reikia rūpintis sa
vais reikalais. Lankykite susi
rinkimus ir jei kas turėtų ko
kių nusiskundimų, tai susirin
kime galės iškelti. Lietuviai pa
vyzdingi namų savininkai.

X A. a. Elenos Kuciūnienės- 
Vyč'iūtės mirties pranešime, til- 
pusiame spalio 9 dienos laidoje, 
mirties data turėjo būti spalio 
8 d.

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

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

X Visų šventų par. kleboni
jai, kur klebonauja kun. Pr. Lu
košius, reikalinga virėja. Skam
binti tel.: PU 5-0052. (sk.)

X Meirose Park, DI., 100 
Broadway, geroj biznio vietoj 
parduodu 2 mūru su S gerais 
bizniais ir 2 butais. Didelis ga
ražas. Galima visa tai ir išnuo
moti. Telefonuokite 8-12 v. ry
to — 344-4831, Navickienė.

(sk.)

Svetys; sol. Liiiot kcoaoiUo ąs&lio 4 d. co&tre. L’uete- &, Begjkk, •

CHICAGOS ŽINIOS
TRANSLIUOJA OPERĄ

Radijo stotis WFMT 98.7 FM 
bangomis spalio 12 d., 3:30 vai. 
po piet transliuoja operą Mada- 
ma Butterfly.

PRAŠO ATLYGINIMO IŠ 
GARY MIESTO

Broadway Lumber kompani
ja ir dvi apdraudos kompanijos 

i iš Gary miesto prašo $350,000 
atlyginimo už nuostolius pada
rytus gaisro metu rugp. 5 d., 
kuomet Gary gaisrininkai buvo 
sustreikavę.

GAUS 60 MIL. DOLERIŲ
3,000 BUTŲ STATYBAI

Meras Richard Daley paskel
bė, kad federalinė vyriausybė 
suteiksianti 60 mil. dolerių 3,000 
tautų — gyvenamųjų vienetų 
statybai, kurių 75 proc. būsią 
baltųjų rajonuose. Darbas turi 
būti pradėtas metų bėgyje. Tai 
tik pradžia penkmečio progra
mos, kuriai vyriausybė numa
čiusi paskirti 200 mil. dolerių.

Vyskupui J. May Marija Rudienė 
aiškina dail. J. Mieliulio “Himnas sau
lei” simbolinę reikšmę. Salia stovi inž. 
Antanas Rudis.

LAIMĖJO RINKIMUS
Philip Crane, respublikonų 

partijos sąraše, iš 8 kandidatų 
liko laimėtojas 13-ame distrikte 
pravestuose pirminiuose rinki
muose. Galutiniai rinkimai į 
kongreso atstovo postą tame 
distrikte bus lapkr. 25 d. Jo 
priešas bus demokratų partijos 
kandidatas Ed. Warman.

NUO TILTO NĖRĖ UPĖN
Pakėlus tiltą, prie Torrence 

avė. ir 124-tos praplaukiančio 
laivo praleidimui, du automobi
liai, neveikiant tilto saugumo 
priemonėm, iš priešingų krypčių 
įvažiavo į Calumet upę. Abu vai 
ruotojai stebuklingai išliko gy
vi.

SUSPROGDINO STOVYLĄ
Nežinomi asmenys susprogdi

no 1887 m. pastatytą žuvusiems 
policininkams prisiminti meta
linę stovylą Haymarket plazoje 
prie Rahdolph ir Kennedy greit 
kelio. Išbyrėjo apie 100 langų 
apylinkėje esančiuose pastatuo
se, Spėjama, kad tai pradžia ne
ramumų, kuriuos šios savaitės 
pabaigoje žadėjo ruošti maištin
gų studentų organizacija SiDS.

UŽ PABAUDŲ BILIETUS 
IŠKOLEKTAVO 2 MIL. DOL.

Chicagos teismas birželio mė 
nesį pradėjo sekti neužsimokė
jusius pabaudos 'bilietus už 
prasikaltimui eismo taisyklėms. 
Per 4 mėneius teismas iakolek- 
tavo apie 2 mil. dolerių už 171,- 
532 bilietus. Dar tikimasi iš
gauti apie 5 mil. dolerių. Kur 
nusikaltėlis anksčiau būtų ga
lėjęs užmokėti $3, teismas da
bar ima po $25. Šis pavyzdys 
tinka tik už pastatymą automo- 
billaaus neleistinoje vietoje.

MONETOS DAUG SVERIA
Chicagos CTA susisiekimas 

kasdien iš važiuojančių surenka 
apie 4 milijonus monetų, kurių 
svoris siekia 20 tonų.

IŠARTI IR TOLI
AUSTRALI JO

— Geelonge, kur gyvena ne
didelis lietuvių skaičius, kun. P. 
Dauknio rūpesčiu kas sekmadie
nį laikomos šv. Mišios, kurias 
gausiai lanko lietuviai. Tas pats 
kunigas vadovauja lietuviškai 
savaitgalio mokyklai ir remia 
lietuviškus parengimus.

— Sydnėjuje sudaryta Lietu
vių kultūros taryba, į kurią į- 
ėjo: dr. B. Vingilis, M. Osinaitė 
— Cox, Irena Reisonienė, V. 
Binkis, J. Reizgytė, B. Žalys. 
Tarybai vadovauja B. Genys.

— Bankstown, Dainavos na
muose prie Sydnėjaus, sekma
dieniais vyksta lituanistiniai 
kursai.

_  Kun. P. Butkaus kelionių
įspūdžių knyga spausdinama 
“Minties” spaustuvėje. Joje au
torius ipateikia daug gražių įspū
džių iš savo ilgos kelionės po į- 
vairius pasaulio kraštus.

— Adelaidės liet. vyrų okte
tui “Klajūnui” vadovauja mu
zikė Genovaitė Vasiliauskienė. ,

— Vytautas Straukas vado
vauja liet. tautinių šokių gru
pei Adelaidėje.

Vargas ir skurdas yra dide
lės žmonių nelaimės. Daug var
go žmonijai teko iškentėti žilo
je senovėje, daug jo randasi 
dar ir dabai’, moderniosios civi
lizacijos prieglobsty. Vargau 
patenka ne tik atskiri asmenys 
ar šeimos, bet ir didesnės žmo
nių bendruomenės, o kartais ir 
visos tautos. Vargo ir skurdo1 
nelaimių yra persefiojami net: 
ir tokie turtingi kraštai, ‘kaip 
Jungtinės Amerikos Valstybės. 
Su vargu ir Skurdu yra veda
ma nuolatinė kova. Nelaimės ilš 
tiktą asmenį ar šeimą sušelpia 
giminės ar kaimynai, didesnes 
žmonių bendruomenes šelpia spe 
dalios organizacijos, o skurs
tančioms tautoms pagalbos ran 
ką ištiesia net kaimyninės tur
tingesnės valstybės. Nelaimin
giesiems šelpti pasaulyje yra į- 
kurta daugybė organizacijų, 
net atskirų tautų bei valstybių 
samfcūrių, kurie kas met sušel
pia milijonus žmonių, išleisda
mi bilijonus dolerių, šis šalpos 
darbas yra atliekamas ne ko
kiu nors privalomu įstatymo 
principu, bet tik savanoriško į- 
sipareigojimo pagrindu.

Su vargu ir skurdu nuolat 
grumiasi ir lietuvių tauta, ku
ri, būdama pavergta ir svetimų
jų valdoma, šiuo metu pati ne- 

. gali išvystyti nei reikiamos ak

Prof. muz. Vyt. Marijošius diskutuoja problemas Lietuvių Operos nau
jo sezono darbų atidarymo metu, rugsėjo 12 d., Jaunimo centre. Iš kai
rės: muz. A. Stephens, vald. vicepirm. G. Kazėnas, dirg. ast. A. Vasai- 
tis ir prof. muz. Vyt. Marijošius. Nuotr. Z. Degučio

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
_  Vilniaus ekskursijų biu

ras organizuoja ekskursijų toli
miems maršrutams kursus. To
ki vadovai lydėsią ekskursantus 
į Maskvą, Leningradą, Rygą, 
Taliną, Kijevą ir į eilę Rusijos 
vietų.

— Kaune buvo sušaulkitas vi
sos Sovietų sąjungos keramikų 
pasitarimas.

— Gargžduose neseniai buvo 
suruoštas marksizmo — leniniz
mo seminaras, kurio metu lek
toriai bei politrukai stengėsi 
skiepyti abejingiems gargždie- 
čiams “didžiojo brolio meilę”.

MIGLOTAS RYTAS
V. RAMONAS

Tai apysakų rinkinys, kuris 
patraukia ne tik savo tematika, 
bet ir išimtinai gražiu stiliumi 
bei kalba.

Autoriaus išleistų knygų skai
čius nėra didelis, bet kiekviena 
jų yra kruopščiai išmąstytą ir ap
dirba, kas yra charakteringa ir 
šiam rinkiniui. Juo pasidžiaugs 
kiekvienas jį įsigijęs ar gavęs do
vanų.

Liet. knygos klubo leidinys, 
gaunamas DRAUGE, kaina 2.00 
dol. Illinois gyventojai prie kny
gos kainos prašomi pridėti 5 pro
centus mokesčiams.

i
 HEALTHY FOOD RESTAURAHT

LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago, IU. 60608
NORMAH BURŠTEIHAS, kailių krautuvS
IR SIUVYKLA, 185 No. Wabash (kampas Wabash 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489’ 

Kalbame lietuviškai-

cijos, nei kurti su vargu kovo
jančių organizacijų. O per pa
skutiniuosius 28 vergijos metus 
Lietuva yra patyrusi neapsako
mai daug skurdo ir iškentėjusi 
daug nelaimių.

Į nelaimę patekusių lietuvių 
viltis yra lietuviškoji išeivija ir 
jos ištiesta pagalbos ranka. O 
toji ranka yra Balfas, kuris jau 
daugiau kaip ketvirtis šimtme
čio tLrba nuolatinį lietuvių šel
pimo darbą. Daugeliui lietuvių 
Balfas yra padėjęs nelaimėje, 
skurde ir varge, daug jų su
šelpęs ligos atveju, o gal ne 
vieną yra išgelbėjęs ir iš pra
žūties. Savo uždavinį vykdyda
mas Balfas naudojosi gerašir
džio lietuvio auka.

Šių metų spalio mėnesį Balfo 
Chicagos apskrities valdyba į- 
prastine tvarka vėl yra paskel
busi aukų rinkimo mėnesiu ir vi 
soje Chicagos apygardoje prave
da aukų rinkimo vajų. Visus LB 
narius, visas Chicagos apygar
dos apylinkes, jų valdybas ir 
LB Chicagos apygardos valdy
bą kviečiu paremti šį Balfo au
kų rinkimo vajų, prisidėti prie 
jo pravedimo darbu ir auka, 
nes Balfo atliekamas darbas yra 
ir lietuvybės išlaikymo, o tuo 
pačiu ir bendruomenės darbas.

Bronius Nainys,
JAV LB CV pirm..

i — Bolševikų spaudos platini
mas šiuo metu plačiai vykdo
mas ak. Lietuvoje. Žmonės kar
tais ir prievarta verčiami užsi
sakyti laikraščius.

— Kuršių marių gintaro at
sargos bus nuodugniai ištirtos. 
Netrukus gintaro bus pradėta 
ieškoti Priekulės, Klaipėdos, Ši
lalės, Kunigiškių apylinkėse ir 
kitose Lietuvos vietose.

RENĖ RASA
MEILE TRIKAMPY

Apie šią knygą, kurią išleido 
Liet. Knygos klubas, yra tokie at
siliepimai:

Pranas Naujokaitis:
“Problemos pinte pinasi... in

triga pririša skaitytoją ir veda 
nepaleisdama nuo pirmo pusla
pio iki paskutinio...”

P. Venclova:
“... romano stilius paprastas, 

lengvas, skaitytoją iš karto pa
gauna.”

St. Rastonis:
“Romanas yra įdomus ir tinka 

vyresniems moksleiviams, stu
dentams ir visiems, kurie mėgsta 
lengvesnę grožinę literatūrą.”

Knyga gaunama DRAUGE, 
jos kaina 3.00 dol.

Prie knygos kainos Ilinois gy
ventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.


