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Amerikos saugumas neperkamas 
kilu kaina 

Vienas svarbiausių balsų, — j kaina". Autorius ir vėl priminė, 
eterio bangomis JAV-se nuskam kad toji 1959 m. rezoliucija a-
bėjusių apie reikalą išlaisvinti ; pie pavergtas tautas , tai ' 'pati 
pavergtas t au ta s ir tai sujungus i ryškiausia mūsų tikėjimo į lais

vę išraiška nuo 1776 m." (E.) 

Pabaltijys Californijos 
laikrašty 

Birželio įvykių, buvusių Lie
tuvoje ir kituose Baltijos kraš
tuose, minėjimai atsispindėjo 

kraštų laisvės reikalą, šį kartą j i r Kalifornijos spaudoje. Eltą 
savo pranešime per radiją pabrė I pasiekė Santa Monica mieste iš-
žė mintį: 'Amerikiečių saugu- i einančio "Evening Outlook" 

su ypač Pavergtų tautų savai
tės prasme bei liepos 4-sios JAV 
nepriklausomybės švente, — bu 
vo ryžtingo pavergtų tautų bi
čiulio Dean Clarence E. Manion 
kalba, pasakyta per South Bend, 
Indiana, radiją š. m. liepos 5 d. 

D. Manion, ne kar tą kalbėjęs 
apie Lietuvos. Baltijos ir kitų 

mas ateity negali būti perka
mas kitų kraš tų vergijos kai
na". Jis teigė, kad liepos 4-ji, 
tai puiki proga įvertinti žmo
gaus laisvės sąlygas ne tik šia
me krašte, bet i r visame pa
saulyje. 

Manion, pateikęs 1959 m. 
Kongreso priimto įstatymo apie 
Pavergtų t au tų savaitės įvedi
mą tekstą, nurodė, kad Kon
greso deklaracija logiškai sie
tina su 1776 m. paskelbtąja J A 
Valstybių nepriklausomybės de 

dienraščio birželio 15 d. laida. 
Čia paskelbtas vedamasis straip 
snis "30 sovietų priespaudos 
metų". Juo skaitytojai ryškiai, 
vaizdingai supažindinami su so
vietų okupacija Baltijos kraš
tuose. Straipsnio autorius siū
lo JAV jaunimui susipažinti su 
baltų likimu, nes tuo būdu jie 
geriau suvoks priespaudos a r 
genocido sąvokas. 

Abejojama, kad nepatenkin
tieji JAV studentai, giną ko
munistų "teises, organizuotų 

Vilniuje mirė lituanis- K A T A L I K A I 
tas Jurgis Lebedys 

PASAULY 
VILNIUS. _ Liepos 12 d. 

Vilniuje mirė Vilniaus univer
siteto profesorius, žymus litu
anistas, filologijos mokslų dak
taras Jurgis Lebedys. 

Lebedys buvo gimęs 1913 m. 
sausio 12 d. Devynduonių km.. 
Gudžiūnų valsč., Kėdainių ap-
sikrity. Baigęs Kėdainių gimna
ziją ir 1937 m V y t a u t o Didžio
j o universitetą, mokytojavo U-
tenoj. Skuode ir Panevėžy. Po , k a p i t u l o s g ^ m 

I I pas. karo dirbo Lietuvių kai- d ė k o j o ^ ^t ik imybę vienuo-
bos ir literatūros institute ir j ̂ k o t o b u l u m o i d e a l a m s i r ^ 
Vilniaus universitete kaip vyr . ! J i n k ė j o v i s u 0 m e t b ū t i d r ą s i a i s 
dėstytojas, docentas ir profe- j K r i s t a u s E v a n ^ e l i j o s l iudytojais 
šorius. Daugiausia buvo atsidė- | m ū s ų ^ pasaulyje. Buvusį 
jęs senosios lietuvių literatūros M a r i j o n vįenuolijos generalinį 
tyrinėjimui. Parašė monografi- j ̂  v v s k u p ą sipavi&ų Pa U . 
j a s apie Simoną Stanevičių, Mi- U u s m ^ k v i e t e d r a u g e suteikti 
kalojų Daukšą, Slovočinskio' 

Marijonai pas popiežių 

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VIspecialioj audiencijoj 
priėmė Marijonų Kongregacijoj 
generalinę kapitulą, kuri po pus 
ant ro mėnesio intensyvaus dar
bo užbaigė savo sesiją. Audi 
encijcje dalyvavo 35 kapitulos 
nariai, kurių tarpe 10 lietuvių 
marijonų. Tėviškai pasveikinės 

klaracija. Pažymėjęs, jog JAV : protestus, reikalaudami laisvės 
vyriausybė per 11 metų nieko Į Baltijos kraštams". (E.) 
nepadariusi tai pavergtų tautų 
rezoliucijai įgyvendinti, nurodė, 
kad jau baigiasi laikas "savo 
saugumą pirkti kitų pavergimo 

Griškabūdžio, Žakių apskr., originali, altuoniakampė bažnyčia, statyta 1796 metais, vienas gražiausių se
nosios lietuvių architektūros paminklų. 

"Giesmyną-, XVII - XVIII am
žiaus smulkiąją lietuvių tauto
saką, Dainas žemaičių ir dau
gybę mokslinių straipsnių. Jo 
raštai pasižymėjo ypatingu mok 
sliniu kruopštumu 

apaštališkąjį palaiminimą audi
encijos dalyviams. 

Šv. Raš tas rusų kalba 

Moshe Dayan pesimistas 
T E L AVIV. — Izraelio gyni- ta, kad Izraelis turi pasitrauk-

Didėjant autovežimių nelai- mo ministeris Moshe Dayan gan Į ti iš visų užimtų žemių pirmiau 

Sovietai - Kinija pasi
keitė ambasadoriais 

Kongrese primine 
pavergtuosius 

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga ir komunistinė Kinija pasi-

rniiį skaičiui Lietuvoje,"Vis daž- I pesimistiškai kalba apie ateit į : I nei bus "gal ima" p r a d ė V ka lba i TUCŠk j*8*1"***? ambasadoriais, 
niau keliamas klausimas: kaip Į artimiausia, k a s galima laukti, ! apie taiką. Anksčiau buvo pra- I * Pekmgą kaip ambasadorius 
laiku suorganizuoti pagalbą su- tai bunkeriai. "Kalbės, skardės siskverbę žodžiai, jog gal ir ne I T 3 * 8 V ^ ^ 5 ^ 

MASKVA. — Vokietijos ka
talikų telegramų agentūra KNA 

Buvo" p~ašarvoti Vilniaus u- I P ™ ™ ^ . k a d Maskvoje šiomis 
niversiteto Aktų salėje. Palaido ! A n o m i s iš spaudos ^ ė j o d u 

i nauji šv. Raš to leidimai, ap -
I imantys Senąjį ir Naująjį Tes-
| tamentą. Agentūros žiniomis, 
j pirmąjį leidimą yra parengusi 

rusų ortodoksų Bažnyčia, ant-
• rąjį — baptistų Bažnyčia. A-
biejų leidimų bendras t i ražas 

t as liepos 14 d. 

Karališkieji svečiai 
Baltuose rūmuose 

WASHIXGTCNAS. — Bri
tanijos sosto įpėdinis Charles 
ir jo sesuo Anne atvyko į Wash-

žeistiesiems. Didelė nelaimingų ! aplink mus artilerija i r raketos , Į iš visų užimtų žemių bus rei- i i . M a s k v s * . U u Hsin - čuan, už- j ingtoną kaip Nbcono dukters 
įvykių dalis ištinką plentuose, j ne taikos balandžių burkavi - kalaujama Izraeliui pasi traukti , 
toli nuo miestų i r greitosios pa- mas' 

Izraelį aplankė Amerikiečių 
galbos punktų. Gyd. P. Gaidelis, 
Vilniaus gyventojas. pasiūlė, 
kad kiekvienoje automašinoje j Į ^ S ? " T J ± J 0 S ? * £ • 7 " 

WASHTNGTONAS. — Illinois I būtų būtiniausi medicinos reik-
kongresmanas Frank Annunzio | menys. Be to. pasak Gaidelio, 
liepos 14 d. Atstovų rūmuose i automėgėjų (tiksliau — savi-
iškėlė Pavergtųjų Tautų Savai
tės reikšmę ir prasmę visiems 
amerikiečiams, ne vien kilusiem 
iš vidurinės ir rytų Europos. 
Suminėjo visas pavergtas val
stybes, perskaitė 1959 metų 
tuo reikalu priimtą Kongreso 

ninku — Red.) tarpe yra ne
maža gydytojų ir laukiama, kad 
jie galėtų padėti nelaimių plen
tuose atvejais. (E.) 

Panevėžy norima sukviesti 
1940 m. baigusius Panevėžio 

surinkti informacijas vietoje. 
Tai buvo t am t ikras a tkir t is 
sovietams, kurie jau seniai įsi
kūrę Egipte. Po to apsi lanky-

" • - -

Ko buvo vertas toks 
suvažiavimas? 

N E W YORK. — šiandien bai-

rezoliuciją. Prie pranešimo pri- ; mergaičių ir berniukų gimna-
dėjo ir Chicagos miesto mero i zijas. Sudaryta organizacinė ko-
R. J. Daley proklamaciją. J o ; misija apie gimnazijos auklėti 

mo manoma, jog ir Amer ikos i S^a savo dienas vienas iš la-
lėktuvų eskadrilė aplankys Iz- j biauisai nevykusių Jungtinių 
raelį, o gal į uostus a tp lauks j Tautų suprojektuotų vaidinimų 
ir Amerikos 6-sis laivynas, ku- — jaunimo kongresas. Buvo nu 
rio buveinė Viduržemio jūra . ma ty ta , kad kongreso dalyviai 

Izraelio laikraštis H a a r e t s * " " b ū t i t i k r a i J a u n i n e *T" 
vedamajam straipsny pakalt i- Į r e s T r ': - metų, bet .2 pro-
no Rogers, kad jis labiausiai iš 

sienio reikalų ministerio pa
vaduotojas. Abi šalys ambasa
dorių neturėjo nuo 1966 metų 
kultūrinės revoliucijos pradžios, 
bet diplomatinių santykių ne
buvo nutraukusios. 

Pabrangs siuntiniu 
Persiuntimas 

VVASHINGTONAS. — Atitin
kama komercijos žinyba leido 
pakelti pašto siuntimų tarifą 

Tricios, Julijos ir jos vyro Ei-
senhowerio svečiai. Prie Baltų
jų" rūmų juos pasitiko 300 te
levizijos ir spaudos žmonių su 
aparatais. Princesė Anne sako, 
ji savo gyvenime nematė vienoj 
vietoj tiek daug filmavimo a-
paratų. 

Deimantine derybų 
sukaktis 

enta i dalyvių buvo vyresni, o 

PARYŽIUS. — Taikos dery-
_ . bų delegacijos j au turėjo 75 

lo.2crc. Tas metams duos pa- j posėdžius, bet dėl jų susitikimų 
jamų 123 mil. dolerių. Siuntų ; taikos reikalai P. Vietname ne

esąs 20 tūkstančių egzempliorių. 
Tokiai didelei rusų tau ta i t i 

ražas begalo mažas, a ts imenant , 
kai Lenino raštai išleidžiami 
dešimtimis milijonų t i ražu. 

Įdomu, kada Maskva leis i r 
lietuviams kata l ikams ar pro
tes tantams išteisti š v . Raš tą? 

1,600 jėzuitų Afirkoje 

KAIRAS. — Afrikos žemyne 
ir Madagaskaro saloje šiuo me
tu dirba apie 1.600 jėzuitų vie
nuolijos narių. Didžiausias vie
tinių jėzuitų skaičius y r a Ka
merūne. Egipte, Tanzanijoje i r 
Madagaskare, čia viet inės kil
mės jėzuitai sudaro 33 proc. 

Pirmasis vienuolynas Thailande 

BANGKCKAS. — T^ailandi-

pareiškimas ir priedai atspaus
dinti Congressional Record H 
6691 - H 6692 p. 

Tą pačią dieną tuo pačiu rei
kalu dar kalbėjo kongresmanas 
Seymour Halpern iš New Yor
ko. 

nių 
0 , _ ,, ~ .... visų amerikiečių kaltas, kad I *fį* f S f S S f c T ^ S S k a L n o s P^3 l a l > a i ^ d t a i ' k a i S * " ^ J S 5 V i e t n a m ° d e " I jos valdžios pareigūnai ir šeši 
numatomą susitikimą pa- sovietai įsitvirtino Egip te . H j ^ . £ « t a ^ k r a Š t ° ^ ^ ^ *& * " " " 
.A «H***~ia» «n x kaltas, kad TzraeKni raikei* nS i t o r i u s įneoaora ius Kazin Kaip *~~ r - . t 0 1 ^ — g . plokštele, kad A- • , . . ._•_. / _ * _ . -m -skelbė "Tiesoje". (E.) 

Žydai prieš negimusių 
žudymą 

NEW YORK. — Žydų bend
ruomenės pirm. JAV J. Kara-
sick ir jų rabinų tarybos pir
mininkas B. L. Berzon išleido 
bendrą pareiškimą, kuriuo pa
sisako prieš įstatymus, perdaug 
laisvės duodančius negimusios 

Italijos krikščionių demokratų vado
vas Giulio Andreotti. kuriam paves
ta sudaryti naują vyriausybę. 

KALENDORIUS 

Liepos 18 d.: šv. Kamilis, šv 
Simforoza, Tautvilas, Asta. 

Liepos 19 d., šv. Vincentas i disponuoti žmogaus gyvybe e-
Paulietis, šv. Aurėja, Darsūnas, 
Tanga. 

Liepos 20 d.: šv. Česlovas, šv. 
Jeronimas, šv. Severą. Alvydas. 
Aukštuolė. 

Saulė t eka 5:30, leidžias 8:20. 

ORAS 

Chicagoj ir apylinkėse: saulė
t a ir šilta, temperatūra apie 80 
laipsnių , 30 r> galimybė lietaus 
su perkūnija. 

kaltas, kad Izraeliui reikės už j 
tai brangia; 
matė iš anksto 
nerado kelio tam užkirs t i . A-
merikiečiai tegul pa tys save pla 
ka, jei jiems kada teks čia 
susikibti su sovietais. 

Jeigu Amerika būtų ta ip p ra 
kalbėjusi prieš šešis mėnesius, 
kaip dabar pasakė Nixonas, ne
būtų to. kas dabar y r a , — ra
šo Haaretz. 

I š tikrųjų prieš šelIs mėne-
.., . . sius padėtis Vid. Rvtuose ne-

žmogiškos cutybes atzydgm. Pa d k u Q ^ n u Q g ^ ^ . 
reiškimas perspėja daktarus ir ^ ^ k a g ^ ^ 
moteris nesinaudoti naujomis ^ s u r a s t i 
laisvėmis, kurias duoda įstaty- j 
mas, pvz. New Yorko valsty- Nasseris. grįžęs iš Maskvos, 
bėję. New Yorko įstatymas šiuo liepos 23 dieną turės savo par-
atžvilgiu yra pažymėtinas. Juo ! tijai. vieninteliai, Socialistų 
einant. 24 nėštumo savaičių bū- ' vienybei, paaiškinti s avo laimė-
vyje moteris i r jos daktaras jimus ir nelaimėjimus Rusijoj. 
yra visiškai laisvi nutraukti Sunkiausia j a m bus prisipažin-
neštumą. Po 24 savaičių tai ga- ti. kad nelaimėjo tiek, kiek pra-
lima padaryti, jei yra pavojus šė. Jis buvo pažadėjęs, kad ne-
moters gyvybei. i užilgo sumobilizuos j ė g a s ir per 

_ * . , .v, . , ^ k s Sueso kanalą. N o r s prie 
2ydų vadų pareiškimas sako. g u e s o ^ ^ m ( m Q 

*****. r ^ t ! ! ! S . . : n e ^ ! 1 _ i ! 1 S ! S , Izraelio tik 8,000, be t to padą-
ryti dar negali. Svarbiausia, j is 
tikėjosi, jog sovietai savo a-
viacija uždengs, sudarys apsau
gą jo daliniams, kai t i e žygiuos 
prieš Izraelj, bet tokio pažado 

i mokėti, k a d net>ra- \ f m a i š ė n e t « metų "jaunuo- | operacijos duoda didelius nuo- \ m e r i k a g A z i J G s he^ly^rd&i j ̂ \ d i d S m r ^ krikš 
iks to sovietų &mm. Į T^J * > . ~ ° m™?: ^ ^ , **&* federalinei vyriausybei, pasitrauktų ir daugiau nieko. ^ ^ i r m o j o ^ ^ 

sančia embrijono būklėje. Tos 
teisės neturi ir daktaras. Žydi-
joje negimusi gyvybė yra buvusi 
visada laikoma šventenybe ir ją 
galima pažeisti tik esant pa
vojuje motinos gyvybei. To ne
galima daryti ekonominiais ar 

iš sovietų neišsiderėjo. 

Egipto prezidentas Nasser is 
patogumo išskaičiavimais. Tai ir Maskvos vadai baigė savo il-
daryti būtų pasisavinti Dievo gas kalbas i r pasirašė susitari-

kalbėti ir kitus plūsti j a m lei 
do. Taikos reikalams komisija 
ypač išgarsėjo, kai komunistai, 
vadovaudami tai komisijai, lei
do kalbėti tik tiems, kur iems 
norėjo, ki tus net jėgą panau
dojo iš salės išmesti, ka ip su 
vienu kad atsitiko Afrikos de
legatu. Ta komisija, baigusi sa
vo darbus, plenumui pasiūlė to
kią rezoliuciją, ku r pasmerkė 
tik Ameriką, ka ip pikčiausią 
kraš tą visame pasauly, kaltą 
dėl karų Azijoje, Vid. Rytuose 
ir dėl d ikta tūrų Lotynų Ame
rikoje. 

Prašo uždrausti 
pavojingą prekybą 

NEW YCRK. — New Yorko 
miesto policijos komisionierius 
paprašė Kongreso išleisti įsta
tymą, kuriuo būtų uždrausta 
prekiauti sprogstamąja medžią 
ga. Taip, kaip y r a dabar , jis 
negali garantuot i saugumo jo
kiam svečiui net savo paties 
įstaigoje. Neseniai sprogo bom
ba vyriausioje policijos būstinė
je. 

BUENOS AIRES. — Viena
me mažame name, 230 mylių 
nuo Buenos Aires, r a s t a s lavo-

Southeast 
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teises. Tokį veiksmą reikia lai- . mą. 
kyti šventvagišku ir gretinti su 
žmogžudyste. 

Detalės kol k a s nežino- , nas ir manoma, jog ta i nužu-
mos, bet vienas oficialus Kairo i dytojo buvusio prezidento A-
pareigūnas sako, j o g amna ty - j ramburu . 

kunigų, budistų vienuolių va-
krikščio-

nių dalyvavo pirmojo Thailan-
I dijoje katalikų vienuolyno ker
tinio akmens šventini mo iškil
mėse. Ta p roga vietinė spauda 
iškėlė vienuolijų re ikšmę k raš 
to religinei bei kultūrinei pa
žangai . 

16,000 ispanų vienuolių 

Madridas. — Ispanijos tautinė 
vienuolynų organizacija pra
neša, kad šiuo metu ūkiniai be
sivystančiuose kraštuose misijų 
ir apaštalavimo darbą dirba dau
giau negu 16,000 ispanų vienuo
lių ir seserų. Daugiausia ispanų 
seserų ir kunigų dirba Pietų A-
merikos kraštuose, apie 12,000. 

RIO DE JANELRO. — Šiuo
laikiniame pasaulyje socializmo 
ir kapitalizmo sąvokos yra j a u 
atgyvenusios. Tokia t e m a pas 
kai tą skaitė Rio de Janei ro uni
versiteto (Brazilijoje) profe
sorius Fernando Bastos . Paskai
t ininko įsitikinimu, kapitalizmo 
ir socializmo sąvokos jau ne
išreiškia istorinio vystymosi, k u 
ris vyksta mūsų laikų pasauly. 
Tiek kapitalizmas, t iek socia
lizmas techninių pasikeit imų j -
takoje prarado savo pirmykštį 
turinį. Kapitalist inis pasaulis 
pasikeitė, s iekdamas patenkin
ti žmonių nacionalinius porei
kius. Socialistiniame pasaulyje 
tuo tarpu rodosi vis daugiau 
apraiškų, vedančių j kapitalis-

Praėjusios savaites svarbiausių įvykių žemėlapis pietų - rytų Azijoje. | t inę sistemą. 

t 



DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. liepos mėn. 18 d. 

1910 — JUBILIEJINIAI METAI — 1970 

Redaguoja MARIJA SMILGAITĖ. Medžiagą siųsti antrašo: "Iš Ateitininko 
Gyvenimo", 5514 S. Oakky Ave-, Chicago, Illinois 60636; TeL 925-9062 

ŠATRIJIEČIAI IR LIETUVOS 
LITERATŪRA 

Drėgną, karštą birželio 12 d. 
vakarą šatrijiečiai susirinko glo 
bėjo Jono Šoliūno bute. Mokslui 
pasibaigus, trisdešimt narių bei 
draugų suėjo pasišnekučiuoti, 
pasivaišinti ir, svarbiausia, iš
girst i Liūto Mockūno paskaitos. 

Liūtas Mockūnas, čikagietis, 
y r a žinomas lietuvių literatūros 
mėgėjas i r krit ikas, atkreipęs 
dėmesį į dabartinę Lietu
vos literatūrą. J o straipsniai 
y r a pasirodę "Drauge", "Akira
čiuose" ir kituose lietuvių kultū
ros leidiniuose. 

Pat i paskaita — pašnekesys, 
į t raukiant visus dalyvius — pri 

bai ir naudojamas žanras . At
rodo, kad poetams suteikiama 
daugiau lieratūrinės laisvės, ne-
cu prozos rašytojams, kadangi 
eilėraščiai būna intymūs, asme
niški ir tik abstrakčiai liečia ko 
kj socialinį klausimą. Domė
jomės jaunųjų poetų išaugimu, 
reikšme ir motyvacija. Paminė
t inas Vytautas Skripka. Ištrau 
kas skaitėme iš Sigitos Gėdos 
"Strazdo", Vytauto Galinio 
knygos "Literatūra, dabartis, 
žmogus" įr iš 1969 m- rinkinio 
"Pirmoji knyga". 

Užbaigiant pašnekesį, L. Moc-

Philadelphijos ateitininkų metinės šventes posėdis. Kalba Arvydas 
Barzdukas. 

Komisijos nusprendimus priėmė | širdies 
suvažiavimas. Viena suvajiavi- ' 
mo svarbi pastaba buvo, kad 
reikia daugiau įtraukti jaunu
čių pranešimuose, atmenant, 
kad jaunučiai Moksleivių atei
tininkų sąjungos dalis. 

,_ kūnas oristatė šių laikų sovietų s ta tė dabartines Lieuvos lieratu 
ros išskirtinius bruožus. L. Moc 
kūnas chronoligiškai pradėjo 
nuo Stalino laikų, sekdamas poli 
tinių srovių pasikeitimus ir jų 
įtaką Lietuvos rašyojams. Pvz. 
20-to komunistų parti jos kong
reso, palyginus, daugiau laisvės 
suteikimą rašytojams ir meni
ninkams. Paskutiniųjų metų sro 
vės pavyzdžiai buvo Algimanto 
Baltakio "Dainelė, gimusi nety
čia", Janisevičiaus "Maratonas" 
i r Vytautės Žilinskaitės "Įsaky
mas numeris 137-A" 

Toliau buvo nagrinėjama da
bart inės Lietuvos rašytojų dar-

tų meno ir kultūros pažiūras. 
Daugumas tų reikalavimų iš
plaukė iš anksčiau minėto 20-to 

Balsavimas įvyko slaptu bū
du po vakarienės, mandatų ko
misijai, sudarytai iš Rimo Ig-
naičio, Rimos Jodelytės ir Ta
do Klimo, peržiūrėjus ir pri
ėmus atstovų įgaliojimus. Dvy
liktą valandą nakties rezultatai 
buvo paskelbti suvažiavimo da
lyviams. Laimėjo Toronto kan
didatų sąs ta tas trijų balsų per
svara; 3 5 - 3 8 . Naują centro 
valdybą pasveikino atstovai ir 
svečiai. Sekė šv. Mišios, kurių 
metu visi suvažiavimo dalyviai 
prašė Dievo palaimos naujai cv-
bai jos pastangose. 

Naujoji centro valdyba per
ims savo pareigas per ateinantį 

kcm. partijos kongreso. Įdomu Į a t e M a i n k £ į o n g ^ k u r i s 

buvo išgirsti, kaip lietuviai rašo 
Lietuvoje. Perskaityta ištr. iš 
LTSR Kultūros darbuotojo — 
Jono Bielinio "Pirmojo suvažia
vimo dalyviai". 

Įdomus pašnekesys ilgokai už
sitęsė diskusijomis ir aktualiais 
klausimais. Dar buvo proga ati
džiau pažvelgti ir pasiskaityti 
dabartnės Lietuvos literatūros 
leidinių ir knygų. 

Liucijtcs Alenskas 

Ateities literatūros fondo na
riai korespondentiniu būdu iš
r inko fondo valdybą sekantiems 
metams. Valdybą sudaro: K. 
Keblys — pirm., J. Udrienė — 
sekr., V. Skrupskelytė, V. Klei
za ir V. Kriaučiūnas — nariai. 

Įsteigtas 1969 m., fondas tel
kia lėšas grožines literatūros 
knygų leidimui. Pereitais me
tais fondas finansavo t r i s 'Ate i 
t ies" leidyklos literatūros seri
jos knygas: V. Bogutaitės " l i e 
t u s ir laikas", V. Šlaito "Aguo
nų gaisras" ir jaunųjų poezijos 

rinkinį "Tiltai ir tuneliai". 
Ateities literatūros fondo na

riu gali tapti kiekvienas, pa
siųsdamas 20 dol. metinį jnašą 
Fondo valdybai (J. Udrienė, 
24675 Thorndyke, Southfield, 
Mich. 48075). 

ATEITININKU VEIKLA 

Liepos 18—25 d. Lietuvių 
jaunimo stovykla prie Lake Sil-
vere, Laurentian kalnuose, Bal
tijoj, Montrealyje. 

Liepos 26—rugpiūčio 8 d. 
Moksleivių ir jaunučių stovykla 
Wasagoje. 

Rugpiūčio 5 d. Paskutinė atei 
tininkų tarybos kandidatų są
rašų pateikimo data. 

Rugpiūčio 9—22 d. Rytų sto
vykla Neringoje, Vermonto kal
nuose. 

Rugpiūčio 16—23 d. Mokslei
vių ir jaunučių stovyklos Cali-
fornijoj. 

P A D Ė K A 
Nuoširdžiai dėkoju mūsų šeimos 
gydytojui dr. Algirdui Kavaliū
nui ir ohirurgui dr. V. Tumaso-
niui mane operavusiems ir rū
pestingai bei sėkmingai gydžiu
siems. 

Monika Žukauskienė 
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so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
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turinį neatsako. Skelbimų 
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CKOSBY'S BLUEBERRY ACRES 
U - Pick or Ready Picked 

Open daily 8 - 6 . Located 7 miles 
X. L a P o r t e exit of Indiana Tollway. 
1 mi. W . of I nd i ana 39 on 1000 N. 

PHONE 219 — 325-0286 

P A R D U O D A M I 
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida 
Galima pirkti dalimis ir išmokėtina; 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. Western TeL GR 6-442] 

B0ARDING SCH00L 
F0R B0YS 

Under Catholic auspices. Grades 
7 th r i i 12. Semi-priv&te rooms. 
Complete eurriculum and co-eur-
r icular activities. $750.00 per ae-
mester . Write for details. 
ALAMO CATHOLIC HIGH 

SCHOOL 
1800 No. Spring 
P. O. Box 5684 

Amarilio, Texas 79107 
TeL 806-383-2241 

SKELBKITĖS "DRAUGE" 

Arvydas Barzdukas pasikalbejkne 
ladelphijoje. 

su moksleiviais ateitininkais Phi-

xMAS SUVAŽIAVIMAS DAINAVOJE 

įvyks Chicagoje Darbo dienos 
savaitgali. k š 

PRISIMINKIME SAVO 
AKTYVIUOSIUS NARIUS 

Šešiasdešimt metų prabėgo 
nuo garbingos ateitininkų or
ganizacijos įsteigimo. Per tą lai
kotarpi organizacija augo, ša-
kojos i r šiandien turime stiprų 
trilypį vienetą. 

Tai viskas neįvyko be narių 
darbo ir pasišventimo. Daug 
garbingų organizacijos narių 
jau paliko' žemiškąją kelionę 
išeivijoje, tėvynėje ar Sibiro 
platybėse. Vienas jų prisimena
me kuopų ar vienetų pavadini
mais, k i tus monografijom a r ki
tais leidiniais bei aprašymais-
Bet tur ime savo tarpe da r eilę 
narių, kurie dalyvavo pačios or
ganizacijos kūrime (gal be ypa
tingų t i tu lų ) : korporacijų stei
gėjų, valdybų narių ir aktyvių 
ateitininkų, kurie organizacijai 
pašventė trisdešimt, penkiasde
šimt a r šešiasdešimt metų. 

Ar ateitininkų jubiliejinio kon
greso rengimo komitetui nerei
kėtų atkreipti dėmesį ir pagerb
ti pirmūnus. Įsteigėjus ir kitus 
aktyviuosius mūsų organizaci
jos narius, kurie dirbo ir dirba 
tai pačiai ateitininkų idėjai? 
Pagerbimo galimybių yra daug, 
tik reikia išmokti atsiminti ir 

1970 m., liepos 5 d. Įvyko cv sekretore. Algiu Juzukoniu, 
Moksleivių ateitininkų sąjungos MAS cv-bos iždininku, ir Regi-
centro valdybos sušauktas rin- : na Kryzanauskaite, MAS cv už-
kiminis suvažiavimas Dainavos sienio reikalų vedėja. Taip pat. 
stovyklavietėje, vyresniųjų atei- kun. Stasys Yla, ateitininkų fe-
tininkų moksleivių stovyklos deracijos dvasios vadas perda- j gyvuosius, be liaupsinimo, bet i 
metu. Į naują MAS CV-bą kan- vė savo linkėjimus telefonu. Vi

si didieji šiaurės Amerikos atei-
tininkijos centrai buvo atsto-
vauiami suvažiavime. 

didatavo du miestai : New Yor-
kas ir Torontas. Moksleivių atei 
t ininkų kuopų atstovai suvažia
vo iš įvairų vietovių, net ir Bra
zilijos, su noru išrinkti gerą 
valdybą, kuri sąžiningai išpil 

Suvažiavimas tęsėsi visą šeš
tadienį. JĮ pravedė darbo prezi-

dytų savo pareigas dviejų metų d i U m a s - k u *1 « * * * D a i n a D*" 
kadencijos metu. Iš New Yorko "įlevičiūtė. Dainora Juozapavi-
kandidatavo Aleksas Vaitekū- : č l ū t ė i r Vaidotas Vaičiūnas. Su- . 
nas, Jurgis Oniūnas, Loreta Vai važiavimas buvo įdomus tu. kad j 
nienė, Aldona Giedraitvtė ir P ™ 1 k a r t ^ d a u ? e l J « * * bė- | 
Antanas Vasiliauskas, su šūkiu: ?>'Je buvo du kandidatų sąsta- t 
" s u s i r a s t i . j a u J u n y i i m M , kur tai . Taip pat iškilo kcntroversi- j 
ti ir kovoti'". Toronto sąstatą -la a P : e vadinamus "proxy" bal- Į 
sudarė Eugenijus Girdauskas. ***• suvažiavimas po karštų 
Almis Kuolas. Vaida Kuprevi-
eiūtė. Romas Poteris ir Algis 
Čepas. Jie buvo prisiekę tęsti 
dabar t inės MAS CV-bos darbą 
toliau, tikėdami, kad 

diskusijų nutarė nepriimti ''pro-
xy" balsų, su kuriais būtų atsi
radę daugiau Įgaliotinių balsų. 

Dienos bėgyje kandidatai bu- j 
esą paje- Vo pristatyti ir jie savo planuo

t a s programas atstovams su-
Suvažiavime asmeniški daly- trumpintai pranešė. Algis Pute-

vavo dr. Just inas Pikūnas. Atei 
tininkų federacijos Tadas, tėv. 
Gediminas Kijauskas. S.J. MAS 
dvasios vadas, i r Algis Putoris. 
dabar t inės MAS cv-bos pirmi-

ris pranešė apie dabartinės cv-
bos nuveiktus darbus. Rezoliu
cijų komisija. sudaryta iš Vy
tenio Cyvo. Ramonos Girdaus-
kaitės, Jono Juozevičiaus. Joii-

nitikas, drauge su Gabija Juo- I tos Kisieliūtės, Kęstučio šešto- pilir.ai pasiruošiusios jaunimo nuo 
zapavičiūte. MAS cv vieepirmi- ko, Onilės Vaitkutės ir Vytauto 18 m. Įvesdinimui j baisavmo sis-
nfafce, L?ima Go*»itytes MASįValaičw: d^'č ssro pranešima,. (įqn* 

JAV vyr. prokuroras John Mit-
chell skelbia Washingtone, kad li
gi rugpiūčio 3 d. visos valstijos 
padarytu patikrinimą, kad jos yra 

1 

1 
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Galite pasirinkti vieną iš šiu lagaminėliu - taniu atidarydami 
taupymo sąskaitą su §200.00 ar daugiau arba įdedant tokią pat sumą 
i Jūsų dabartine Union Federal Savings sąskaitą, šie krepšiai yra 
naujausio fasono iš puikios vinyl medžiagos, gražiausiu spalvų. Jie 
idealus trumpai kelionei arba šiaip ką nors Įsidėti kur nors einant, 
net ir j paplūdymį. Viena dovana šeimai; paštu nesiunčiama. 
Pasiūlymas „alioja nuo birželio 22-os — baigsis liepos 31 dieną. 
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Kas šiandieną 

YPAČ MUS DOMINA 
reklamuota Lietuvos Bažnyčia turinti sunaikinti pat i 

kankinių koplyčios statyba ir save iš vidaus. Prie šios fazės 
jos 'meninis apipavidalinimas prieita ir Lietuvoje. 
Šv. Petro bazilikoje Romoje jau Vaizduojama, kad dėl religi-
"tapft kūnu", joje pakonsekra- jos niekas nebaudžiamas, išgau-
vus altorių kardinolui P. Ma- narni atsakingų žmonių pareiš-
relai, asistuojant kun. kleb. Ęd- kimai, kad religinis gyvenimas 
Acromaičiui ir kun. kleb. dr. dabar normalus. Lietuvoje v ra 
Titui Narbutui, liepos 6 d. va- apie 800 kunigų, veikia 600 mal-
kare, ir šv. Tėvui Pauliui VI dos namų, viena kunigų semi-
hepos 7 d. rytą palaiminus Gai- narija. Apie tai, kas sunaikinta, 
lestingumo Motinos Aušros Var- nekalbama. O reikalas a t rodo 
tų mozaikinį paveikslą koply- taip. Sunaikinti 437 maldos na-
čioje bei pačią koplyčią ir ne- mai, mirė a r žuvo apie 600 ku-
toli šios koplyčios atnašavus nigų, iš esančių gyvų apie 100 
Mišiasaotynų kalba. Mišių metu yra visiški invalidai, netekę 
Šv. Tčvas daliai lietuvių išdali- sveikatos kalėjimuose a r Sibiro 
no Komuniją, parodydamas sim tremtyje, eilė kunigų negauna 
patijas Sovietų okupuotai Lie- darbo leidimo. Atimti darbo lei-
tuvai ir išblaškytiems lietu- dimą ar kleboną padaryti alta-
viams po visą pasaulį. Paulius ristu — tai naujosios bausmės 
VI-sis savo kalboje lietuviams Sovietų Rusijoje. Daugiau kaip 
pareiškė, kad 'jūs pasirinkote 40 maldos namų neturi savo 
šią vietą broliškam bei dvasi- kunigo, o altaristų t a rpe y ra 
•oiam susitikimui, trokšdami į- visai jauni ir sveikų kunigų, 
amžinti jūsų istorinių bei re- Kai nori kunigą perkelti į kitą 
iiginių tradicijų atminimą, iš- parapiją vyskupijos valdytojas, 
reikėti savo tikėjimą j Kristų, ta i daugeliu atvejų kulto mi-
sustiprinti savo prisirišimą prie nisterija (jos valdytojas Jus t a s 
Bažnyčios ir šio Apaštališkojo Rugienius)- neleidžia, bet jei to 
Sosto, paguosti savo sielas mal- užsigeidžia ministerija, ta i vys- j 
da bei viltimi ir maldauti apaš- kupas turi vykdyti, 
talą šv. Petrą, kad globotų jus, Įstojimas j kunigų seminari-
jūsų žemę ir daugybę jūsų bro- ją labai sudėtingas. Reikia gau-
lių išsklaidytų pasaulyje". ti valdžios leidimą, čia pirmiau-

Apie šį įvykį informavo Va- sia vietos komtetas turi prista-
t ikano laikraštis L'Osservatore tyti kompartijai pažymėjimą. 
Romano pirmame puslapyje ir Toliau kandidatų sąrašas pri-
pirmoje vietoje (šių metų lie- statomas Justui Rugieniui, o jis 
pos .8 d.) ir "Draugas" (liepos galutinai a t renka " t inkamus" 
8 ir liepos 14 d.). kandidatus. Nuo šiemet leidžia-

Naują - lietuvių koplyčią Šv. ma per metus priimti šešis, iki 
Pe t ro bazilikoje. Vatikane, laiko liol penkis klierikus. Komunis-
Lietuvos kankinių koplyčia vi- tų valdžia atrenka negabiausius, 
si lietuviai, kurie atvyko į lais- Tarp jaunų kunigų varoma agi-
vąji pasaulį liudyti apie oku- tacija mesti kunigystę, 
panto ruso bolševiko melą, sniur Dedamos visokios pastangos, 
tą irx prievartą. Ypač tenka šį kad kunigas būtų izoliuotas nuo 
mėnesį liudyti apie ruso bolše- žmonių. Uždrausta kunigams už 
viko melą ir klastą, nes liepos eiti į krikštynas, vestuves ir 
12 dieną, prieš 30, metų. Lietu- kitokius pobūvius. Zakristijo-
voje buvo pirma masinių suė- nai, vargonininkai ir šeiminin-
mimų banga. Liepos 14 d., prieš kės užverbuota sekti kunigą. 
30 metų, — "liaudies seimo" Į atlaidus leidžiama atvažiuoti 
rinkimų tragikomedija. Liepos tik vienam. Religiniai pa tarna-
21 - 22 d. — "liaudies seimas" vimai leidžiami tik maldos na-
buvo priverstas vaidinti tos t ra- muose. Uždraustos ne t ik lai-
gikomedijos antrą veiksmą — dojimo procesijos, bet drau-
Lietuvos> susovietinimo ir Lie- džiama vežti mirusįjį į maldos 
tuvos prievarta įjungimo į So- namus. Maldos namų išlaiky-
vietų Rusiją. Vaidybai buvo pa- mui pinigus gali suaukoti para-
rinkta ir tinkama vieta — Kau- piečiai tik pamaldų metu. Kū
no teatro rūmai. nigam taikomos specialios nor-

Vėl grįžkime pr ie Lietuvos mos mokėti mokesčiam. Nusta-
kankinių koplyčios. Kaip ten be- tomą, kiek laiko gali tęs t is pa
būtų, lietuvių paminklas Šv. maldos. Neleidžiama pamoksluo 
Petro bazilikoje Romoje atkrei- se aiškinti tikėjimo tiesų, bet 
pė dėmesį ne tik aukštųjų Va- galima skelbti moralinius dės-
tikano pareigūnų, bet ir paties nius: nevok, negirtuokliauk ir 
popiežiaus Pauliaus VI. "Tėviš- kt. 
kės Žiburių" (1970 m. nr. 28) Sovietų Rusijos valstybės 
vedamojo "Lietuva Romoje" žo- centre stovi ateizmo s tabas . Su-
džiais tariant, neabejotinai šią daryti net apeigynai civilinėm 
koplyčią pastebės ir minios lan- apeigom: vardo davimas, lai
kytojų, kurių čia būna tūkstan- dotuvės, sutuoktuvės ir k t . Mo
čiai. Tai laisvųjų ir pavergtųjų kyklose norima išauklėti ko-
lietuvių laimėjimas, kuklus sa- vingus ateistus; tai liudija, kad 
vo apimtimi, bet reikšmingas dar bus prieš ką kovoti. Visa 
savo buvimu, šis įvykis turėtų mokslo programa persunkta a-
paskatinti visus lietuvius, ypač teizmu. Tėvai pamoko vaikus 
katalikus, neužmiršti ir dvasi- tikėjimo tiesų, už tai stengia-
nės gyvosios statybos. masi atimti vaikus iš šeimų ir 

¥ sukišti į bendrabučius. Paplitęs 
Europos lietuvių kunigų stu- atsakymas į klausimą, a r tiki į 

dijų dienose neseniai kun. dr. J. Dievą: "Namuose tikiu, mokyk -
Vaišnora, MIC, padarė įžvalgų loję netikiu". Atsigauna reli-
i r išsamų pranešimą apie šian- giškai, kai baigia mokslą. Tie 
dieninę Lietuvos Bažnyčios pa- ir kiti faktai rodo, kad lietuvis 
dėi|_(plg. "Darbininką", nr. 46). katalikas eina kankinio keliu, 

Pirmiausia jis konstatavo, fizine ar dvasine prasme, 
kad atsisakyta nuo fizinio reli- Mūsų uždavinys: kelti nusi-
gijoV sunaikinimo, nes jis ne- kaitimus viešumon, rodyti tik-
pasisękęs. Dabar stengiamasi rąjį persekiojimų veidą ir tuo 
Bažnyčią paimti į komunistų būdu padėti Lietuvoj gyvenan-
vaMžJos rankas ir ją panaudoti tiem, nes Sovietų Rusijos val-
ne ti% komunizmo statybai, bet džios žmonės prisibijo laisvojo 
ir fįa&os religijos sunaikinimui, pasaulio balso. K. šilinis 

'Rimties valandėlei 

DVASINS LAISV 

Šv. Tėvas lietuviii koplyčioje Romoje dalija kamuniją lietuviams 

ITALIJA VĖL BE VYRIAUSYBES 
192 dienų vyriausybe pasitraukė. Politinio pakrikimo priežastys 

I Sunkiai buvo sudaroma pas-
-kutinė Italijos sutelktinė vyriau i 

GEDMINAS GALVA vers vyriausybę pasitraukti ar 
pasi t raukt i iš vyriausybės ir iš
vengti streiko bent kurį metą. sybė. Ne viena s asmuo bandė deja. Valstybės įsiskolinimas 

j vairuoti naujai vyriausybei. Po ; praėjusiais metais pašoko ligi • Vyriausybei pasi t raukus darbi-
I 48 dienų bandymo Mariano Ru- \ 5 biL dol., šiais metais sieksiąs \ ninku sąjungos nebeturėjo prieš 
j mor vėl atsistojo prie braškan- i ? bil. dolerių. Į ̂ ą kovoti, 
čio vairo. Fiat Italijos didžiausia auto- Ministeris pirmininkas gal 

Nei vienos Italijos vyriausy- Į vežimių gamybos įmonė, palei- j d a r būtų toliau vadovavęs vy-
bės nebuvo taip tiksliai lemtis I d o 20,0C0 darbininkų, būk netu- j r iausybei ir bandęs pakelti vi-
numatyta. kaip šios. Kai M. Ru- • rinti motorų naujom mašinom. {suotinio streiko slogutį, jei tuo 
mor buvo prezidento prisaik- ! Darbininkų sąjungos ėmė rei- Į pačiu metu nebūtų iškilusi aštri 
dintas, italų spaudoje buvo skel i kalauti, kad vyriausybė tesėtų j par t inė trintis, 
biama: mes turime 100 dienų ! bent dalį įsipareigojimų. Jos : 

vyriausybę. Į reikalauja darbininkams s ta ty t i ±*arti ro nesutar imas 
Trečioji vyriausybė, to paties • namus, rūpintis susisiekimu ir J Socialinės reformos suskaldė 

ministerio pirmininko per 19 j lengvatomis ligoninėse. j vyriausybę. Kairiojo sparno 
mėnesių sudaryta, rodėsi ilgiau Ši vyriausybė pažadėjo kreip- j krikščionys demokratai , kuriem 

• ištversianti. Tiesa, nemažos bė-
I dos slėgė naująją vyriausybę. 

ti ypatingą dėmesį į darbinin
kų reikalus ir socialinę globą, 

bet jos pečiai, iš tolo žiūrint, Į tačiau lėšų trūkumo šie pažadai 
j rodėsi esą stipresni. Kairiojo | nko netesėti. 
j sparno vyriausybę sudarė krikš j D i d ž i a n s i a Italijos galybė 
' cionys demokratai , socialistai įr 
t respublikonai. Patrauklios iška
bos vyri ausy beje prasidėjo trin 

priklauso ir ministeris pirmi
ninkas, socialistai, paalikomi so
cialdemokratų, reikalavo skirti 
a t i t inkamas sumas socialinėms 
reformoms įgyvendinti. Vyriau
sybėj atsirado ir reformų prie
šininkai. Jie įrodinėjo, kad re-Milane išeim»tE iš seno įta 

kingas dienraštis "Corriere del- 1 formoms daryti valstybė neturi 
tis. nesutarimai, suž'ugdę lyg j la Serą" (Vakarinis pranešėjas) i lėšų, o pačios reformos esančios 
įrodyti spaudos numatymo tei- į nurodė, kad t rys skirtingų pa- pavojingos. 
singumą. ; saulėžiūrų darbininkų sąjungos Krikščionių demokratų parti-

Šią vyriausybe palaidojo jos j esančios galingiausios apspręsti i j a nėra tolydi. Krikščionybė ir 
nesugebėjimas skubius klausi- * Italijos politinei raidai 
mus spręsti, pažaboti įsibujoju-
aį biurokratizmą, partijų nesu
tarimai, politinis jų nepribren-
dimas ir darbininkų nepasiten
kinimas, kartais slenkantis ne
matomais urvais, bet staigiai 

j demokrat iškumas apjungia jos 
Praėjusį rudenį prasidėję dar- ' narius, kurie savaip siekia mi-

bininkų streikai, sukėlę ir po- j nėtus pradus įgyvendinti. De-
iitinį nerimą, šiais metais buvo ! šinysis ir kairysis sparnas iš 

seno varžosi dėl įtakos. Parti
jos įvairių telkinių tarpusavio 
varžybos ypač padidėjo pasta
ruoju metu. 

Po nesėkmingų parlamento 

tęsiami. Jų pasėkos kelia rimtą 
susirūpinimą. 

Darbininkų sąjungos vis griež 
prasiveržiantis lyg ugniakainis. i čiau puolė tuščiavidurę vyriau-

, . , . . , . . . ! sybės politiką ir reikalavo rū-
I k m i s atoslūgis Z .. y , . . - , „ . . 

; pintis darbininkų reikalais. Jos į r inkimų 1968 m. gegužes men. 
Priel keletą metų Italijos ū- i nesutarusios su vyriausybe grą- < jungt inė socialistų part i ja vėl 

kis darė didelius šuolius. Me- j sino visuotiniu streiku, kuris i suskilo. Trintis tarp socialistų 
tinis pramonės gamybos prie- j turėjo prasidėti liepos 7 d. Mi- par t i jų vėl padidėjo. Socialdemo auglis siekęs 10 r r krito iki 
2.5%. Neapvaldyta infliacija di-

nisteriui pirmininkui teliko dvi j k ra ta i (PSU) kaitina socialistų 
galimybės: streikas, kuris pri- Į • (Nukelta j 4 pusi.) 

Senosios Kinijos filosofas 
Yang - Ming kadaise pasakė : 

"Išminčiai nemano, kad klai- i 
dų išvengimas yra pasisekimas, j 
Jie tiki, kad tikroji dorybė yra ! 

žmogaus sumanumas atitaisyti į 
padarytas klaidas ir nuolat at
sinaujinti savyje". 

Daugumas žmonių bijo klai
dos kaip mirties. Tačiau, giliau 
pažvelgus, t a jų baimė neturi I 
pagrindo. Dažniausiai tai y ra 
savimeilė, kuri vengia nema
lonumų, nesusipratimų, pajuo
kimų. Tokie bailiai nieko ypatin
go nepadaro nei sau, nei kitiem. 

Dievo ir art imo tarnyboje pa
sitaikantys trūkumai ir silpny-
bės yra lengvai atitaisomi ge- ; 
ra valia ir Visagalio pagalba. 

Juo ištvermingiau ir su vil
timi darysi gera, nebijodamas 
pasitaikančių klaidų, tuo ge
riau suprasi, atjausi ir pagelbė-
si kitiems, kurie padarė dides
nių klaidų negu tu. "Taigi, a š 
mielu noru girsiuos mano silp
nybėmis, kad Kristaus jėga gy
ventų manyje" (Antras laiš
kas Kor. 12 ,9 ) . 

Didžios sielos nėra tik tų mo
terų ar vyrų. kurie savo darbais 
sujudino pasaulį, kurių vardus 
ir garbę laikraščiai nuolat kar
toja. Vis dėlto ne! Daugumai 
žmonių net nė proga nepasi
taiko padaryti didvyrišką dar
bą. Jei jaunuob.s būtų ugningai 
pasiryžęs atlikti nepaprastą eks 
pediciją į Mėnulį ar Marsą, jei 
norėtų mirti dėl savo Išganyto
jo tarp laukinių stabmeldžių, 
būtų gražus norai, bet kol visa 
tai yra tik tuščios svajonės, jos 
paprastam gyvenimui mažai ką 
reiškia. O proga atlikti šiuos 
darbus tokiam jaunuoliui a r 
jaunuolei vargiai pasitaikys. 

Ugningo pasiryžimo jėgas rei 
kia pakreipti į atlikimą mažų, 
kasdieninių pareigų, sako T. 
Toth, ir t ik tada iš jo bus ga
lima semtis begalinės energijos. 

; Norįs CMcagoje važiuoti auto
busu turi turėti smulkių pini
gų numatytą sumą, ir veltui j is 
kiltų konduktoriui šimtinę — 
šis jį paprašytų išlipti, nes tokie 
dideli banknotai autobusuose 
iškeisti negalima. Taip lygiai 
ir didžiosios idėjos — susiža
vėjimas kentėtojų garbe, karžy
giška tėvynės meile — turi būti 
iškeistos smulkesnėmis, kad ga
lėtumei laikytis visų Dievo Įsa
kymų, atl ikti visas tėvynės mei
lės reikalaujamas pareigas — 
net ir mažiausias. Atrodo, kad 
kankinio mirtis už tikėjimą šian 
dien tavęs nelaukia, tėvynė did
vyriškos mirties irgi nereika
linga, nes esi namie. Bet Die
vas ir tėvynė reikalauja iš 
tavęs didvyriško gyvenimo: 

nepasimesti ir nepalūžti gyveni
mo kelyje. Ir tai yra sunkus 
reikalavimas: Nelaimingų nusi
žudėlių pavyzdžiai rodo, kad 
kartais reikia daugiau drąsos 
gyventi, negu mirti. 

Prancūzo mąstytojo Louis E-
vely žodžiais tar iant , aš. esu tiek 
arti Dievo, kiek arti artimo. 
Taigi, kiek aš daryčiau Dievui, 
tiek galiu padaryti ir artimui. 
Aš galiu Dievui ką nors gerti 
ir valgyti. Galiu Dievą paguosti. 
Galiu jį aplankyti, laišką para
šyti, gražiai stalą padengti, gar
džiai valgį pagaminti. Dievui! 
Ir koks džiaugsmas! Ko aš ne
galiu padaryti pačiam Dievui 
i kaip Magdalena. Veronika, Si
monas Kirenietis), galiu pa
daryti artimui. I r paskutinę die
ną jis man pasakys: man nu
sišypsojai, mane aplankei, ma
nim pasirūpinai. Su meile paden 
gvi stalą, apskalbei, pagaminai 
valgį — ir valgydamas jaučiu, 
kad gyvenai su manim meilė
je. Mergelė Marija trisdešimt 
metų jautė, kad savo namuose 
turi kažką šventa, dieviška. J i 
žinojo kaip elgtis su tuo kažikuo 
dievišku pagarbiai ir meiliai, ir, 
ačiū jai, tas dieviškasis galėjo 
augti, bręsti, tapti didžiu ir iš
gelbėti pasaulį. 

Ar savo namuose turite pa
kankamai meilės, klausia Lou
is Evely, kad juose išaugtų kas 
nors dieviška, šventa ir vieną 
dieną išgelbėtų pasaulį? Merge
lė Marija daugiau nieko neda
rė, tik tikėjo, kad aplink namus 
bežaidžiąs mažas vaikas buvo 
Dievas ir išaugęs padarys di-

I džių darbų. 
Ką reiškia mylėti art imą? 

į Ar jam tik padėti, pagelbėti, jį 
j užjausti ? Ne! Dievas nesakė: 
! padėkite vienas kitam, palai-
\ kykite vienas kitą, patarnauki-
! te vienas kitam. Jis pasakė: 
. mylėkite vienas kitą. 

Ką gi iš t ik ro reiškia mylė-
Į ti. Visų pirma tai reiškia žmo

gui linkėti visckio gero ir nie-
; kada jo neteisti. Teisti žmogų 
i reiškia pasakyti jam tai, ką a-
| pie jį žinai. Tai darydamas, jį 
užmuši. Toliau — žmogų mylėti 
reiškia iš jo ko nors gero lauk
ti. 

Kristus skelbė platesnę dva
sinę laisvę, apimančią ypač ver
gus. J is skleidė vienintelę tikrą 
laisvę — garbingą Dievo vaikų 
laisvę. Jis kvietė žmones tar
navimui, kuris yra ne kas kita, 
kaip laisvė, atpalaiduojanti juos 

, nuo kankinančių geismų ir sa-
į vojo "a š " vergijos. Visos kitos 
i laisvės, kartą iškovotos, tampa 
j nauja vergija. Kristus y ra vie-
i nintelis išlaisvintojas, kurio lais 
i vė niekada neišnyksta. K. Br. 

V I L N I A U S 
VYSKUPO UŽRAŠAI 

ROMANAS 

JONAS DULEBAITIS 
8 

Štv. Tėvas Paulius VI-sis šventina lietuvių kankinių koplyčią šv. Pet
ro bazilikoj Romoje. 

Mažosios valstybės vyrų ir jos kultūrininkų po
žiūris į Vilnių buvo labai dvasinis. Jie norėjo Vilnių 

j laikyti milžiniškos valstybės sostine, kuri tęsiasi nuo 
i jūrų iki jūrų, bet jie nenorėjo šioje valstybėje matyti 
| realių skirtingų tautų ir žmonių. Jie sutiko, kad šioje 
valstybėje būtų rusų. lenkų, baltgudžių. ukrainiečių ir 
polockiečių dvasia, bet jie nesutiko, kad šioje valsty
bėje gyventų realūs rusai, gudai, lenkai, baitgudžiai 
ir žydai su savo aspiracijomis, ydomis, dorybėmis ir 
kovomis. Tai buvo grynai idealinis Vilniaus imperijos 
vaizdas, nupieštas istorinėmis spalvomis, tačiau be 
kraujo ir be kvapo. 

Galima nesunkiai suvokti, kad mažosios valsty
bės vadų ir kultūrininkų požiūris į Vilniaus vyskupo 
sos.ą nebuvo iš esmės skirtingas nuo tų. kurio į jį žiū
rėjo, kaip į nuosavybę, kurią reikia gauti, ir kaip į da
lyką, kuris gali būti pavaldomas iš šalies. 

ILYRIS STATO PILĮ 

Nesavaimingą Vilniaus vyskupo pobūdį labai iš
gyveno katedros pamokslininkas Stasys Ilyris. Nors 
jis savo kilme nebuvo lietuvis, tačiau lietuviškas prob
lemas išgyveno labai jautr iai ir giliai. Man persikė
lus j darbo rūmus jis taip pat apleido Vilnių ir įsikū
rė tolimame užkampyje, kur suseina trijų valstybių 
ribos. Vieta ten buvo lengvai kalnuota, ežeringa ir ap
augusi gražiais miškais. Bevaikščiodamas po tas apy
linkes ir bemedituodamas kultūrinius, relguuus ir vi

suomeninius klausimus, j is kažkaip įsikalė mintį, kad. 
jam reikia s t a ty t i pilį. Kadangi tose apylinkėse buvo j 
daug akmenų, j is bevaikščiodamas pradėjo rinkti ak
menį po akmens ir s tatyt i pilį ar bokštą. Laimingu at
veju ka r tu su juo iš Vilniaus buvo pasitraukęs būrys 
moterų, kurios aprūpino egzistencinius Ilyrio reikalus, 
o jis galėjo atsidėt i savo pilies s tatybai . 

Aš manau, kad istorija nesikartoja. Tačiau keis
t as dalykas, kad panašų epizodą yra išgyvenęs antro1 

šimtmečio po Kris taus miestelėnas Hermes, kurį jis 
pats aprašo savo romane "Ganytojas" . Jis, bevaikščio
damas po tol imas ir dykas vietas, rado būrį mergai
čių, kurios s t a t ė bokštą. Kai jis prie jų prisiartino, jos 
paprašė jį pasilikti, nakvoti ir vakarieniauti. Hermes! 
sutiko ir. le isdamas laiką šaunių mergaičių draugijo
je, turėjo progą stebėti, kaip jos s ta tė savo bokštą, 
kaip jos tašė akmenis, juos derino į statinį, o kai ku
riuos, perdaug apvalius, jos grąžino atgal, iš k u r buvo 
paėmusios, ir s ta tybai jų nenaudojo. 

Ilyris nebuvo svečias statyboje. J is pats akmenis 
derino vieną prie kito ir juos dėjo į sienas. Šaunios 
mergaitės ateidavo tik pasižiūrėti ir. atnešusios jam 
valgyti, kol jis pasistiprindavo, vieną kitą akmenį priri
tindavo arčiau prie statinio. 

Ilyris niekam neleido akmenų dėti j sieną. Tai bu
vo jo privilegija. Jis labai gyvai jautė akmenų for
mas ir jų derinius, dėl to jis nenorėjo, kad kas nors 
kitas šio derinio harmoniją savo įnašu bent kiek su
drumstų. 

Darbo rūmų gyventojai, išgirdę apie keistą Ily
rio užsiėmimą, padarė išvadą, kad j is švelnia forma 
išėjo iš proto. Iš tikrųjų buvo gal ima visaip apie tą 
jo darbą manyt i . Kai kuriems jo draugams krito į 
akį ne tai, kad katedros pamokslininkas ką nors s tato 
iš akmenų, bet kad jis s ta to pilį. Juk daug geriau būtų 
tikę kad jis būtų statęs pvz. sakyklą, altorių, kryžių, 
šventovę ar pagaliau varpinę, kur , jeigu negalima sa

kyti pamokslo, galima drumsti žmonių sąžinę varpu. 
Bet kodėl Ilyris statė pilį? Tai buvo klausimas, ku

ris daugeliui nedavė ramybės. Ypač. kad Hyris nebuvo 
nei koks militaristas, nei koks rojalistas. Jis geriausiu 
atveju, šalia pamokslininko ir kultūrininko, buvo lin
kęs, būti mokytoju. Tokiu atveju jam būtų reikėję 
statyti katedrą. J i s taip pat nebuvo bent teoriškai 
aukštos nuomonės apie politinį žmonių susiorganizavi-
mą. Jis net savo pamoksluose pri tarė pažiūrai, kad 
nei pamokslininkui, nei kunigui visiškai netinka kiš
tis politikom 

Visa tai tur int prieš akis, nuoseklu, kad daug 
kam ši Ilyrio veikla atrodė, kaip visiškas pasimetimas, 
neatitinkąs nei laiko nuotaikoms, nei jo paties asmens 
struktūrai. 

Tačiau aš ta ip nemaniau. Aš supra tau Eyrio sta
tinio prasmę, išeidamas iš Vilniaus vyskupo tragikos. 
Man atrodė, kad Ilyris, nė pats to nenuvokdamas, no
rėjo išreikšti protestą prieš Vilniaus vyskupo sosto 
nusavinimo pobūdį. Ir kai jis norėjo išreikšti mintį, 
priešingą nusavinimui, užgrobimui, iškeitimui ar tar
nybai svetimiems interesams, joks simbolis jam taip 
gerai netarnavo, kaip pilis. Dėlto j is ėmėsi šio. dauge
lio nesuprasto, uždavinio. 

BERBERO IMPERIJA 

Aš pažinojau kitą senos tautos žmogų, kuris buvo 
pasinešęs statybai. Tai buvo vienas berberas iš šiau
rinės Afrikos. Savo ilgas naktis j is nieko daugiau ne
veikė, kaip statė laivyną ir kūrė imperiją. Einant jo 
imperijos prasme, meilė yra bendradarbiavimas. Dar-

\ bas, kuris net neturi kito tikslo, kaip pasirūpinti pra-
' gyvenimą, jam yra daina. J is man sakydavo, kad vie-
| no žmogaus klaida yra naudinga kito pasisekimui ir 
j kad aš nesijaudinčiau dėl tų skirtumų. Didelis skulp
torius gema iš blogo skulptoriaus dirvožemio. 

(Bus daugiau), 



D R A U G A S , šeš tadienis , 1970 m. l iepos mėn. 18 d. 

I T A L I J A B E V Y K i A U i Y B Ė S 

( A t k e l t a iš ?. o s l . l 

partiją (PST) bendravimu s u 

be pertraukos valdę kraštą su
darys 32 vyriausybę, gal imas 
dalykas , paskut inę prieš nau
jus par lamento rinkimus. 

komuni s ta i s ir net b a n d y m u su- į . „ , . . , _ . , - , — — -
daryt i l iaudies f ronto vyr iau- ( P A R D A V I M U 1 
sybę . Soc ia l i s ta i daro priekaiš - „ M _ „ _ ^ , _ _ — —„—.•—-.—..,——»•. 
t u s s o c i a l d e m o k r a t a m s , kad j ie j 9 6 8 m> Bt i i ck SūCCiai 
bendraudami su kr ikšč ion imis 
d e m o k r a t a i s ne tik suska ldė so - 2-ju dury, automatinė Air eon-
cialistinį są jūdį , bet ir i šugdė ^ o n i n g K a ^ $2,000. Skambinti 

,.^. . * , ., . _. , . . po 6 vaL vakaro. 
pobtinj pakr ik imą Ital i joje . 

Abi p a r t i j o s la imėjus ios sr i - Į 7 3 7 - D J O J 
t in iuose r ink imuose , įvykus iuo- j 

?BOG06 — OPPOSIL'NLTIES 

TAVERN—Dining rm. Cap. 100 people 
for parties, etc. 5 rm. liv. ąuarters up-
stairs. Calumet Pk. Owners retiring, 
will assume mtg. 
Excellent comer location, 12400 S. 
Halsted St. Price to sell © $38,000.00 
incL building & equipmenL $18,000 
down — bal. at 6y2% interest. 

Phone 385-9790. 

s e š. m. b irže l io mėn. 7 d., deda 
vi lčių ir j naujus p a r l a m e n t o 
rinkinius. J e i krikščionims de
m o k r a t a m s n e p a v y k t ų vyr iau
s y b ė s s u d a r y t i ar naujoj i v y 
r iausybė n e p a j ė g t ų i lgiau išsi
la ikyt i soc ia l i s ta i s iū lo prieš lai
k ą daryti p a r l a m e n t o r inkimus. 

I tal i jos prez identas J- Sara-
g a t a s p a v e d ė krikščioniui demo
kratui Giul io Ondreatt i sudary
ti naują v y r i a u s y b ę . Ga l imas 
dalykas , k a d p a v y k s sudaryt i 
vyr iausybę , tač iau labai abejot i 
na, kad j i i š t v e r s iki š ių m e t ų 
pabaigos . 

N a u j o s v y r i a u s y b ė s pečius u ž 
g u l s senoji naš ta , kur i gali būt i 
per sunki j o s peč iams. Krikšč io
n y s d e m o k r a t a i š i a m e p o k a r y j e 

LŠNTOMOJAMA — FOR R EN I 

Išimom, naujai dekoruotas bu
tas — 4 kamb., vonia ir uždaras 
porčius. Su baldais ar be baldu. 
3-čiam aukšte. 3429 S. Union Ave-
CA 6-57ĮO. 

M I S C E L L A N E O U S 

TYPEWRITERS 
Sales, Service, Rentals, Repairs 

ALL BRANDS — including 
OLYMPIA and HERMES 
Typewriters — Adders 

A & H BUSINESS MACHINE 
3530 W. 63rd St. TeL 925-8875 

M 1 S C E L L A N E O L S 

D A Ž Y M Ą S 
Pigiai dažau namus iš vidaus ir 
lauko. Valau kilimus ir baldus 

Pilna apdrauda 
i. RUDIS — TeL CL 4-1069 

C L A S S I F I E D G L U D E 
K E A L E S T A T E 

5% KAMB. MŪRAS 
3 dlcMi niiesamiej-, nuo sienos iki 
sienos kilimai. Modern. virtuve su 
"built-ins". patogus "dinette", mo
dern. vonia. Gazu apšild. (forced 
air) apšildymas. Pilnas įrengtas 

(Licensed by VNESHPOSYLTORi i rūsys. 2 maš. garažas. Ąžuolo pa-
2501 W. «»th St., CbioBgo. m. «062» i . „ ^ j - ^ : ™^ c u —anvruuiii* 
33&S S. Halsted, Chfcago, UI. 00808 | Plosimai, j 

TeL WA 5-2M7: 254-SS30 
Įvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
OOSMOS PARCELS ENPRESS 

CERTIFIKATAI. 
K. Žukauskas 

Išnuom. 2 miegami kamb. su 
virtuvės vartojknu, vedusių po
rai arba pavieniams. Lockporte, 
PI,, tel. 815-838-5053. 
BUTAI rinktiniams nuomininkams 
Best Agency- 2*25 W. «S P R 8-4MS9 

Nelaukit užsireg-istruoklt dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės del pa
tarnavimo nemokamai. 

I E Š K O N U O M O T I 

Moteriai reikalingas butas — 
be baldų. 

Skambinkite RE 7-2188. 

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

Dirbu Ciceroje. Chicagoje ir 
vakarų priemiesčiuose. 

ALBINAS BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Kama, Gyvybe* 
sveikatos, biznio 
automobilio. 

Patogios Išsbno-
kejtmo salynas. 

J. B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedrie Ave.. PR 8-2233 

[Apyl. 61st ir Lawndale. No 235-E 

A R C H E R R E A L T Y 
3118 W. 59th S t TeL 471-0770 

House For Sale 
3 bedroom brick, full basement, 
and newly remodeled. 

Tel. — 434-3034 

I 
D IRECTORY 

Let an Expert Do It" 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktas. LT iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67th Plaee — WA 5-8068 

HELP WANTED — VYRAI 

ReLkaJmgas pirmos klases ma
šinistas. Aukštas atlyginimas. 
Draudimas. Geros darbo sąlygos. 
737*0300. 

MExceflent Opportunity" 
Immediate openings 

AUTO B0DY & FENDER MEN 
Wanted! Pive l s t class metai body 
and fender men. 50-50 commission, 
plenty o£ work. Congenial Vork-
ing cond., steady employment. Good 
money if you are a go-getter. 

2595 Higftway 6-50 

GRAND JUNCTI0N, C0L. 
PHONE — 303-243-3131 

HELP WANTEE MOTERYS 

Šios biznio firmos didžiuojasi faktu, kad jais galima pasitikėti, ir ge
ru patarnavimu, bei prekėmis. Jos pasižada savo klientams teikti geriau
sią patarnavimą už kuo žemiausias kainas. Kreipkitės į jas visais savo 
reikalais... 

N A M U — RASTINES — KOMERCINIAIS -
PROFESINIAIS — INDUSTRIJINIAIS. 

Arrowhead-Repubuc Service 
& Maintenance Company 

Air oonditioning, base board heating, 
Gas \vater Heaters. 

Licensed Bonded & Insured 
4827 W. Chicago Ave., Chicago, BĮ. 

P H O N E 287-4725 

CRAWFORD AUTO PARTS A N D 
REPATR SERVICE 

Ali parts for all cars: New, Rebuilt, 
Exchang:ed. Maciūne shop service. 

Open Suadays 3 a. m. to 1 p.m. 
6425 S. Fulaski Road. Chicago, DL 

P H O N E RE 5-3388 

AIRPORT HONDA 
SALES & SERVICE 

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

PHONE — 767-2070 

TRAVEL TRAILERS i Z 

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų ka> 
aos visiems prieinamos. 

A. ABALL ROOFING C0, 
įsteigta prie* 49 metu* 

Dengiame visa ruMu stogu*. Tai 
•ome arba dedame naujus kaminus 
-Inas, nutekamuosius vamzdžius. Da 
Some tš lauko. Tataome mūra "tuck 
polntlng". Pilnai apsidraudė. Vtoas 
-larbas garantuotas. 

Tel. - LA 1-6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kūrino laiku. 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

j P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, EL 60632. TeL TA 7-5980 

R E A L E S T A T E 

GRAŽUS "RANCH" 
5 dideli kamb. sn dviem (galimybė 
trim) miegamais. Liuksus kilimai 
salione ir valgomajame. Kilimai 
virtuvėje, spintelės. Virimui kros
nis. Plytelių "vanity" vonia. Gazu 
"forced air" apšild. 2 maš. gara
žas. Alumin. žiem. langai ir siete
liai. 84th ir Albany. No. 300-E 

ARCHER REALTY 
3118 W . 59th St. 471-0770 

72nd & HOMAN AVE. 
6 kamb. mūr. "expandable". 4 di
deli miegamieji. Didelis kilimais 
klotas salionas. Modern. spintelių 
virtuvė, modern. plytelių vonia. 
Gazu "forced air" appšild. Pilnas 
rūsys. 2 maš. garažas. Mažiau 
$25,000. No. 308-E 

A R C H E R R E A L T Y 
3118 W. 59fli S t TeL 471-0770 

6 kamb. 20 metų mūr. bungalovv 
prie 71-os ir Washtenaw. 45 pėdų 
sklypas, 2 auto garažas. $24.000. 

TeL — WA 5-6015 

S T A S Y S S U L A 
c/,, INTERCONTINENTAL. R. E. 

PALMDALE. CALIFORNIA 935SO 

Namas ir taverna. Ramioj, bet pel
ningoj vietoj Rrighton Parke. 

4 po 4 kamb. mūr. Central, šild. 
Garažas. Geros pajamos, gera vieta. 
Brighton pke. 

2 po 4 kamb. mūr. Tik $19.900. 
Mūr. bungaltm. 6 kamb., Įrengtas 

skiepas. 60 ir Francisco. 
1% aukžt#. 6 ir 5 kamb., erdvus 

butai Modern. virtuves ir vonios. 
Prie pat Marijos mokyklos. 

Insurance — Income Tax 
JTotary PnbUc 

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

A U T O M O B I L E 
M E C H A N I C 

Mušt be experienced. Weekly guar-
antee. or. 50% commission. Excel-
lent opportunity for 2 good men. 

Phone for Appointment — 
U 9-9078 

Wanted: INSPECTOR 
For incoming materals 

DRAFTSMAN 
Mitišratun 2 yrs. experience 

CORY CORP. 
2100 S. Marshall Blvd. 

TEL.— 522-2100 

HELP WANTED — MOTERYS 

CLERK TYPIST 
T>i>ing orders and some CBfltom-
er contact. General office wprk. 
Variety of duties. 

5 DAY WEEK. GOOD STARTING 
SALARY AND BENEFITS 

CALL MB. SPRYS 

TECHNIC0L0R, IN€. 
1333 West Argyle Street 

PHONE — 275-7800 

Reikalinga suaugusi moteris kom
panione vyresnio amžiau* aioteriai. 
Lengva narnu ruoša.. Gyventi mažam 
bute. šiaurinėj daly prie ežero. ' Ge
ras atlyginimas ir namai tinkami 
moteriai. Reikalinga, nors kiek ang
liškai kalbėt. Skambint RO 4-9151, 
arba rašyti AF — Sr . 288. 325 W. 
Washin*rton St.. Chicago, m. ««606 

PATTERN MAKER 
A N D CUTTER 

FOR SLIPCOVERS 
High school grad preferred. Mušt 
have aptitude for graphic dimen-
sioning. Also matehing & eutting 
fabries. Will train. 

Southwest side — bus Located 
stop. 

247-9001 — Mr. Schindler 
SEWING MACHINE 

OPERATORS 
Experienced 

AMERICAN GUARD-IT 
MFG. OO. 

1945 N . Fairfield, 3rd Floor 

GENERAL OFHCE 
PONTIAC DEAL.ER 

GIRL FRIDAY 
F<3r active sales office. Liįrht typins. 
Full time. Mature. Immediate poei-
tion. Call for interview. 

B R A N S O N S O N I C P O W E R CO. 
Contact Art Z e m a n _ 296-6141 

6 kamb. mūr. bungaloro prie 67-
tos ir California. Gazo šiluma, 2-}o 
auto garažas. $20,900. 

5Vž kamb. mūr. bungalorr prie 
71 ir RockwelL Gazo šiluma. 2 auto Has interesting positkm for de-
garažaa $18,500. pendaNe giri to do ligHt typing 

2 butai po 6 kamb. prie 69 ir ^ some bookkeeping. 

ASTRO HEATTNG AND 
ATR OONDITIONING 

Heating, Air Conditioning. Refriger-
ation — Boiler and Furnaoe repairs 

— City WMe and Suburbs 
24 HOL'R EMERGEN'CT SERVICE 

Call Day or Nite — 597-0600 
12708 S. Western, Blue Lsland, Dl. 

M O N T Y ' S 
L I Q U O R S 

8550 SOUTH PLTASKJ ROAD 

CHICAGO, U.L. 60652 

'•Stre^nline" — "Space Age" 
Sales — Service — Parts 

CHICAGO STREAMLLNE SALES 
152nd & Torrence Ave., Calumet 
City, Ilknois — Pbone 868-3377 

VAN MALĖ BUiCK, INO, 
7051 South Western Ave-

Chicago, Ulinois 
For a good deal, call 

776-0500 

WALS TRATLER AND TOOL 
RENTAL 

For your trailer and tool needs 
Call or see us first — 

POrtsmouth 7 - 2 1 2 8 
4227 W. 63rd St., Chicago, Illinois 

S O U T H W E S T SHEET METAL 
CONTRACTORS, EMC 
3267 Columbus Avenue 

Zhicaoo- Illinois — Phone PR 8-8686 
Air Conditkmg - Heating - Coolinjr 
and Hot Water Systems Installed. 

MLDWAY LOUNGE AND 
BANQUET HALL 

4222-24 West 63rd Street 
Chicago, Illinois — TeL 581-4222 

Tony and Florence Pastiak 
cordially invite you. 

mmmmmmmMmmmmmmmmsmm 
T E L E V I Z I J O S 

Spalvoto* ir paprastos, radijai. 
steveo, oro vėeintavai. 
Pardavimas ir taisymas. 

j . M I G L I N A S 
Krautuve Marquette Park* 

iS46 W. 69tft St. — Tei. 776-1486 
Namą tel — PB 6-1063 

Namų tel. (213) 820-2925 West L.A 
Pirkite žeme Palmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas w ^s n t enaw. Atskiros gazo karšto 
— tt savininku, akrais n » _ ^ f a g j g j vandens šilumos. 2 auto garažas. 
"' •' - _ ""'"" $27,900. 
-^———^—~~~^—^———^—————-— 2-jų būtų po 5 kamb. modernizuo-

1 1/ HTIVČTn MiTCSC! i tas medina prie 67 ir Talman. Gazc 
V2 A U I i a i U l T l U n n O šilima. 2 auto garažas. $18,500. 

Apyl. 57th ir Artesan. Tik 21,000. į ĮCfUI Ą « R F Al E S T A T E 
Labai didelei šeimai — 3 miega-' • * * * • * • » i»**tfc W I M , t 

mieji viršuj. Virimui krosnis ir 
šaldytuvas. Didelis salionas, valgo-

ROLLEN WHEELS MOTOR 
S A L E S 

Smbarban Used Cars 
Etealer Will Finance 

5801 S. Westera Ave., 476-8300 
5700 So. Western Ave., 436-2855 

MR. S C O T r s CAPRI MOTORS 
Fine Cars At Fair Prices 

100% Guarantee 
Phone — WA 5-3900 

5800 So. Western Avenae 
CHICAGO, ILLINOIS 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vasknojame visę 
rfiSin grindis 

I. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

A. VILIMAS 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustynias 
•^ Įvairhi atstūmę — 

823 WEST 34th PLACE 
TeJef. — FRontier 6-1882 

masis. Plytelių vonia. Pilnas rūsys. 
Gazu "forced air" apšild. Garažas. 

ARCHER R E A L T Y 
3118 W . 59th St. TeL 471-0770 

Extra nice 8 room Colomal face 
brick, carpeted, draperies. centrai 
air-condition., 2 fireplaces, 4 ex. 
large. bedrooms. 2V2 baths, 2 car 
brick. garage. Bogan Area, Middle 
30's. For appt. call after 6 p.m. 
GR 6-6340.. 

INCOME TAX — NOTARLATAS 
IMIGRACIJA 

2735 W TLst S t — TeL 925-6015 

Pleasant air conditioned office. 
5 day week. Good starting salary. 

APPLY TO MRS: WASH 

SULLIVAN PONTIAC 
1101 W. DIVERSEY 248-7120 

BEALTICIANS \VLTIL 
FOLLOWTNG 

For Elegant Beauty Salon. 
Steady Work. 

JOSETTE COIFFURES 
2746 W. Pratt, Chicago, 111. 

973-5440 or after 6 — 693^601. 

Reomkite t u o s biznierius, ku-

rie skelbiasi "Drauge". 

H E L P W A N T E D — V Y R A I 

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

1 Batų nuomavimas — Income Taz 
Notaiiataa Vertimai 

APDBAUDTJ AGENTŪRA 

BE LL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. — PR 8-2233 

Tvarkingas, teisingas ii greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liūdijimi vertimai. Tvar-

HEVSDALE, 729 S. Grant St. 
Savininkas parduoda namą — vi
sas "face brick", 3 miegamieji. 
Ant 2-ro aukšto 3 nebaigti kamb. komi pilietybes dokumentai Pildo-
ir vonia Idealu uošviams. 2 maš. mi Income Taz ir atliekami kitoki 
garažas. Kat. pr. mokykla IV2 blo-, r«tarnavimaL 

Estate Co«servation 
BuRin<>ss Contintiation 

CONRAD S. BERKTN A N D 
ASSOCIATES 

102O0 So. Cicero Ave.. Oak Lawn, IH. 
«0453, T P I . : 63«-59»5 or «3«-6114 

Group Insurance Programa—Pensiou 
& Profit Sharing Plans—T>ife Insur. 
and Annuities—Fire and Casualty. 

Phone — 767-0303 
WESTLAWN LOCKSMITHS 

8520 South Pnlaski Road 
Chicago, lilinoi*. 60652 

Door Checks Sold — Repaired — 
Installed. Keys Made Wnile-U-Wait 

T E i y S M O » H . S E R V I C E 
Sp«cialists —• Tune-Up — Brake 
Service — Mufflers — Automobile 

Air Conditioninsr — Towlng and 
Road NrVlBt 

3800 W . 79th S t , Chicago , DL 
P h o n e — 585-8722 

HOLTDAY CAMFERS, INC. 
Complete Line Of Caanptne tJĮtrip-
mrnt and Sappll«s. >fo«or Home 
Rentala. One of the larfest Seiec-
Uon> in the Mfdwest of: 
Tni<* Campers, Mott* HomeA, 
Sporst Covers, Travel Trailers, E«c 

Finattcin* Available 
PHOVE — (815) 4S6-308O 

6% miles north of Plainfleld Rd. — 

C O N T R A C T O R S 

ko. aukšt. mokykla 3 blokai. Bur 
lington traukinys j "down-town" 
20 min.; j Marąuette pk. 25 min. 
mašina. Pagal vietą pigūs taksai. 
Sekmad. atd. apžiūrėjimui nuo 2 
ikj 5 v. Kitu laiku skambint 

325-6744. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC 

4259 S. Maptewo4Mi ^ v., CL 4-7450 

Platinkite "Draugę". 

R E A L E S T A T E 

•» • • • • • •—H01l l in i l l l l> l l l l l lHWIIIW[M1M 

Apsimoka skelbtu DRAUGE 

nes jis plačiauaiaj skaitomas lie 

tnvių dienraštis. Gi skelbimų kai

nos vis iems prieinamos 

A & C SHEET METAL C0. 
Gutters. I>>wTisponts, Heating. Air-
oomditioning, Stainlc^ steel chimney 
linera Bngine^n11*? »ervlce. 
Servinsr the So. Stde for over 20 yrs. 

5159 Sonth Kedzie Avenue 
PHONE RE 7-7303 

Southvvest Soprane Heating & 
Air Conditionmg 

Heating, Cooling, Gas Conversions. 
Insitalrations and Service 

2917 W. 59th SL, Chicago, nUnols 
PHONE 737-8900 

VEFRON AUTOMOTrVE PARTS 
COMPANY, LNC: 

WHOLESALE — RETAIL 
Auto Partd & Acc<»8ortee: S e » . Re-
bniit. Exchan*r«d. Hi». <1a.tiy 9-5rSO. 
4556 W. 6Srd S t , Chicago, nimote 

Phone 581-2465 or 535-2967 

Heating Contractor 
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus viaų ruSių namo. apSildy-mo 
pečius ir air condltioning — j 
naujus ir senus namus. Stoicu 
rinas (gutters). vandens Šildy
mui boilt-nus. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai Apskaičiavimas nemo
kamai 

DOMAS gUKAL'SKAS 
BTKATI5G Se SHEET METAL 
4444 S. Wwttm, Chicago 9, m. 

Telefonas VI 7-3447 

*a:o*r of H 1 J . 
A L E I S A T A S - R E A L T 0 R 

Ifaln offlce 5727 W. Cerroak RcL, Cteero. Ulinois. TeL OL 6-2233 
Turime šimtas namo Benvyne, Oceroj, Rrverside, La Grange Park 

Ir kitoose vakarinitiose prienHescinose. Praiotne ožsakti ! mflaa istei-
gs ir išsirinkti K katalogo. 

NERIS REAL ESTATE 
Persikėle į naujas patalpas 

3009 W. 63rd STREET TEL 471 -0821 

l 

Excellent Opportunity! Immediate Opening! 

REGISTERED PHYSICAL 
THERAPIST 

Department supervisor in 222-bed Extended Care Facility, to 
work witij medical and paramedical team which includes: An 
Occupational Therapist, Medical Sočiai Worker. Professionai 
Nursing Staff, Medical Director. Speech Therapist, Staff Physi-
ciatrist, Pharmacist and Bionalyst. Benefits include: Compe-
tetive salary, two weeks vacation, siek leave. 11 paid holidays. 
longevity compensation. retiretnent program, $300.000 personai 
liability and malpractice insurance, BlT>e Cross. Blue Shiefd. 
M.V.F-1 coverage with OB. and master medical riders and $7,000 
life insurance. 

MARTHA T. BERRY 
MEM0RIAL MEDICAL CARE 

FACILITY 
43533 Elizabeth Road 

Mount Clemens, Midi. 4 8 0 4 3 
Phone (313) 465-1922 — Extension 250 

I 

i • 

W E S T I N G H O U S E 
HAS OPENINGS FOR 

TOOL AND DIE MAKERS 
OUALIFICATIONS ARE: 

Develop. plan, layout. make or alter a wide variety of tools. ftx-
tures. progressive and compound dies and gauges where tools, 
drawings. and specific tool specifications are not aluays furnished. 

WESTINGHOUSE OFFĖRS: 
Steady work, good pay, and wide variety of improved benefits 

A p p 1 y, w r i t e or c a l l — 
( 8 12) 3 3 2 - 4 4 2 1 

VVESTINGHOUSE 
CORPORATION 

P.O. Box 341 BL00M1NGT0N, mVlMK 
An Equal Opportunity Employer 

. 
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Laiškas iš keliones (6) 

perkeliavo pietinę Prancūziją 
Nebesirūpinkit. 

Keliaujam per pietinę Prancū
ziją. Keliai patiesėja ir paplatė
ją. Sutinkam ir pralenkiam daug 
važiuojančių dviračiais. Porą 
matom važiuojančių su dalgiais 
ant pečių. Greičiausia tai ne gil
tinės, o ūkininkai važiuoja šieno 
a r javų piauti.. Javai jau subren 
dę ir pilnoje piūtyje. 

Pro Tarbes, St. Gaudens ir Mu 
ret miestelius pasiekiame Tou-
louse miestą, turintį 300,000 gy
ventojų. Lietuvos laikais čia, ro
dos, studijavo prel. M- Krupavi
čius, čia mokslus baigė keletas 
lietuvių veterinarijos gydytojų. 

Nusipirkau Europos žemėlapį 

Nakvojame Carcasonne mies-

PER PIETINĘ PRANCŪZIJĄ 
JUOZAS MASILIONIS 

Jūs, be abejo, rūpinatės, ar daugybė lošimo mašinų: įmesk 
sugijo ta keliauninkė, kuri su- i vieną franką, patrauk rankeną 
sirgo Pirenėjų kalnuose. Sugijo j įr vėl įmesk franką ir patrauk 
Liurde ir dabar jau su visais j rankeną. Ir ta ip toliau. Žinoma, 

traukiant rankeną, niekas ne
draudžia tikėti išlošti, bet leng
viausia išlošti franką, kai jo 
neįdedi į tą lošimo mašiną, o pa 
lieki savo kišenėje. Kad tos lo
šimo mašinos y r a skūpios lošė
jui, o dosnios savininkui, rodo 
faktas, kad Monaco valstybė, 
neapdedama savo piliečių mokės 
čiais, pukiausiai išsilaiko. Netgi 
turi 70 kareivių armiją. 

Grįžtam vėl į Nicą. Nicoj ato
stogas yra leidęs ir V. Mykolai
tis-Putinas ir čia parašęs bent 
didesnę dalį savo romano "Alto
rių šešėly". 

Pagal jūros krantą e ina greit 
kelis, o šalia jo vietomis lyg ir 
paplūdimys, bet jis, mano aki
mis žiūrint, prastas , vietoj gra
žaus Beverly Shores a r Union 
Pier smėlio čia išklotas stam
biais skaldytais akmenukais, ko
kiuos pas mus naudoja statybi
ninkai. Nicoje yra daug palmių. 
Kitur pietinėje Prancūzijoje te
ko matyt vos t ik vieną kitą. 

Liepos 2 d. rytą d a r kartą 
pravažiuojam Monaco valstybę 
su lošimo rūmais, bet nebesu-
stojam. Pravažiuojam Menton 
miestelį ir atsiduriame prie I t a 
lijos sienos, f mūsų autobusą 
sulipa Italijos pasienio pareigū
nai. 

Į>RAUGAS, šeštadienis, 1970 m. liepos mėn. 18 d. 

liais, kuriuose svečių prisirenka Čilės katalikų universitetas pa-
šimtais, o spauda, ta ip pat , ne- gerbė respublikos prezideatą 
pagaili nei laiko nei vietos tiem Eduardą Frei, suteikdamas gar-
įvvkiam aprašyti. * • ^ ^ ^ ° ^ P 3 ^ T a P ™ ^ 

Čilės prezidentas aukštai rverti-
Albina Lipčienė n o katalikų universitetą. 

Dukrą ELEN* ir sūnų VALTERĮ, 
jų brangiai mamytei 

A. f A. TEODORAI DOMKIENO 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

VThittier kolegiją Californijo,] 1934 m. baigė prez. Nixon. čia jis matyti su žmona tarp klasę baigusiųjų 
suvažiavime. Iš viso dalyvavo 36 baigusieji. 

te. J is žymus tuo, kad pavyko 
rasti nusipirkti Europos žemėla
pį. Dabar seksiu kelią ir žiūrė
siu, kad nenuvežtų į kokią Ku
bą. Dar Carcasonne žymus tuo, 
kad pirmą kartą visų mūsų va
das italas Nicolas parodė savo 
temperamentą ir visus keliau
ninkus smarkiai išbarė. Už ką? 
Jei turėsit kant rybės laukti, pa
rašysiu kelionės gale. Dabar ga 
oii pasakyti, kad buvo vienos ki 
tos keliauninkės kaltė, bet už 
tai nereikėjo bart i visų-

Liepos 1 d. rytą iš Carcasson-
nės važiuojame į Nicą. Prava
žiuojame Narbonn, vyno centrą 
Berziers ir Montpellier miestus. 
Iš abiejų kelio pusių tik vynuo
gynai ir vynuogynai. Taip pa t 
abiejose pusėse tolumoje kalnai, 
kurie kartais priartėja, ka r ta i s 
nutolsta. Keliai apsodinti me
džiais ir važiuojantiems duoda 
gerą pavėsį. Kai privažiuojam 
miestelius, kelias tu r i susiaurėti, 
nes gatvelės labai siauros. Kas 
dar nuostabu: važiuoji vidudienį 
per miestuką ir beveik nematai 
jokio žmogaus- Mat, . pietiniuose 
kraštuose vidudienį yra "siesta" 
— pogulio laikas. 

Nuo Montpellier prasideda ry
žių laukai. Marselį, didžiausią 
Viduržemio uostą, paliekam nuo 
šaliai. Nors važiuojame netoli 
Viduržemio jūros, bet jos beveik 
nepamatome ligi pat Nicos.. 

Saulei besileidžiant, pasiekia
me garsųjį Prancūzijos kurortą 
Nicą. Labai gražus vaizdas, bet 
nėra kur ir kada sustoti ir nu
fotografuoti, svarbiausia — nu
sifotografuoti. Gerų Nicos vaiz
dų nusipirkome, bet kaip į j a s 
save įmontuosime? 

Monte Carlo lošima rūmuose 

Vos susikraustę į viešbutį, le
kiame specialiu autobusu j Mo
naco valstybę, pas Grace Kelly. 
Gražus Nicos vaizdas naktį, 
ypač nuo kalno: žiburiai, žibu
riai- Žinoma, Grace nematom, o 
tik jos puikiuosius rūmus. Il
giau pabūnam Monte Carlo loši
mo namuose. Stebim lošėjus, di
deliuose kambariuose belosian
čius ir besinervuojančius. Yra 

M0SŲ KOLONIJOSE 
New Haven, Corm. 

Per pietinę Prancūziją važia
vom dvi dienas, kasdien padary 
darni po apie 500 klrrv. Vadinas, 
ginte pergynė, autobusais per-
skraidino. Vos vieną nuotrau
ką pietinėje Prancūzijoje tepa
dariau. Kuo įrodysiu giminėms, 
draugams ir pažįstamiems, kad 
ten buvau? 

Virginijos valstybėje senatoriaus 
posto demokratų sąraše siekia Ge
orge Rawlings, 48 m., Frederiiks-
burg miesto advokatas. 

LIETUVIAI DEMONSTRACI
J O S E IR PARADUOSE 

Nei vienas lietuvis neturi tei
sės visą vasarą "ilsėtis". Oku
pantas tėvynę ir joje likusius 
spaudžia be paliovos, t a t ir mes 
turime budėti be paliovos. Kiek
vieną, kad ir nereikšmingai at
rodančią progą, turime išnau
doti parodydami, kad esame gy- I 
vi, jaučiame kas aplink mus da
rosi ir kaip į ką reaguojame. 

Liepos 4 d. vakare televizijoj 
sekdama nepriklausomybės 
šventės programą Wasbingto-
ne, įsitikinau, kad yra daug a-
merikiečių patriotų, kurie, ne
žiūrint karščių, suvažiavę iš to
limų pakraščių džiaugėsi ir di
džiavosi 194-ją nepriklausomy
bės švente. Buvo ir ki tur pa
radų. VVaterbury parade lietu
viai ta ip pa t žygiavo. Mažas 
būrelis lietuvių, bet Sūduva, tau 
tinių šokių grupė, Gražvydos 
Maurutienės vadovaujama, iš
skyrė lietuvius iš kitų grupių, 
net "Waterbury Sunday Repub-
lican" įsidėjo nuotrauką. 

Birželio 28 d. Stratford, CT. 
Internacionalinis institutas, 
kaip ir kiekvienais metais, su
ruošė tarptautinį festivalį. Ge
ra proga pasirodyti tautodaile, 
dainomis, šokiais ir tradiciniais 
maisto gaminiais. Ir čia lietu
vius ats tovavo ta pati Sūduva, 
gražiai pašokdami keletą tauti
nių šokių — linelius, kalvelį ir 
kt. Programos vedėjas labai g ra 
žiai ir plačiai pristatė lietuvius, 
tautinius kostiumus, gintarą ir 
šokius. M. Maurutytė buvo pa
skelbta antrąja daugiausia bi

lietėlių pardavusi instituto nau
dai. Mažai ir čia lietuvių pasi
rodė — keletas iš VVaterbury 
(be šokėjų), du iš Stamford ir 
New Haven — vienas. Neretai 
girdime "visur neapspėsi", bet 
būna ir tokių! Gaila, kad niekur 
nespėjančių ir mažai kur spė
jančių, sudaro mūsų daugumą. 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI Į IJETTJVĄ 

Gtenj prekių didelis pasirinkimas. Ao 
tomobillai. šaldytuvai televtzllos. do-
ler. certifikatal. maistas, akordeonai 
20O8 W. 8*th St.. Clrkaeo. IU. 60A21 

TELEP. Wa 5-278". 

MCHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

rrislenlnlT) Ir vietiniu auto taisymas 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo 
••oro patikrinimas. Vilkikas. 

TeL GR B-S1S4 arbn GR <t-SSSS 
Savininką* Jnomo (Joe) Jnrattie 

Dantų gydytojai 
A . -j- A . Primai Valerijai Kudirkienei 

mirus, gilaus liūdesio prislėgtus: tėvelį DR. ŽMUI-
DZUiĘ., sūnų GEDIMINE ir kitus gimines nuošir
džiausia.' užjaučiame ir kartu liūdime. 

KURSO KOLEGĖS: 
IRENA BARZDUKIENS, 
ONA GARŪNIENĖ. 
ALICIJA RUIBIENE, 
SU ŠEIMOMIS 

GYVAS PRISIMINIMAS 
Atmintinas kieiikas ar cimborija graviruota 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 CHICAGO. ILLINOIS 

AKEA CODE (312) 247-2428 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1970 m. 
liepos M dieną 6:40 vai. ryto, sulaukęs 57 m. amžiaus, mirė mūsų 
mylimas tėvas brolis ir dėdė 

A -Į- A BRONIUS ŠIMONIS 
ŠIMANSKIS 

Gyveno 3100 N. Bay Road, Miami Beach, Florida. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 15 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Regina, 2 seserys Alek

sandra Šleniene ir Marytė Zorro, brolis Jonas, seserų vaikai Rai-
irsundas. Liudas ir Vytautas, pusbrolis Aleksandras Kojelaitis 
su žmona Teodora ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas sekmad.. liepos 19 d., 6 vai. vak. Ma-
žeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave. 

Laidotuves įvyks antrad., liepos 21 d iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje Įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Lietuvių Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, seserys, brolis ir kiti giminės. 
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600 

Gen, Leslie Groves mirė Washuig-
tone. sulaukęs 73 na. To p iežiūro-
je buvo pagaminta pirmoji atceni-
ae bomba. 

A. + A DR. PRIMA V. KUDIRKA 
ZMLTDZDfAITB 

Gyveno 2840 W. 83rd Street, Cbicago, Blinois. 
Mirė liepos 16 d., 1570, 3:30 va i popiet, sulaukus 49 m. 

amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kauno apskrities. 
Amerikoje išgyveno 20 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Gediminas, tėvas dr. 

Stasys Zmuidzinas, dėdė dr. Jonas Znauidzinas su žmona Elena, 
pusbrolis dr. Jonas Zmuidzinas, Jr., brolienė Martyna Zmui-
dziruenė su šeima, Lietuvoje sesuo Lidija ir teta Ona Zmui-
dzinaitė ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas šeštad., 6 vai. vak. Mažeikos-Evans 
koplyčioje. 6845 S. Western Ave. 

Laidotuvės įvyks pinnad.. liepos 20 d., iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Lietuvių šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, tėvą*, sesuo. d*d* ir kiti giminė*.: 

Laidotuvių direktorius Mažeika - yvans. Tel. RE 7-9600. 

A. f A 
AUGUST DEVEIKIS 

Daugelį metų gyveno Cicero, Illinois. 
Mirė liepos 17 d.. 1970, 5 vai. ryto. sulaukęs 79 m. aanž. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmina Victotria (Baltru-

shaitytė). duktė Dorothy Jasiukaitis. anūkas Paul. ir kiti gi
minės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Priklausė Kęstučio klubui (buvo vienas iš klubo steigėjų). 
Kūnas bus pašarvotas šeštad.. liepos 18 d., 7 vai. vak. Va-

saitis - Butkus koplyčioje. 1446 S- 50th Ave,, Cicero. BĮ. 
Laidotuvės įvyks pinnad, liepos 20 d., iš koplyčios S.30 

vai. ryto bus atlydėtas \ šv. Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Lietuvių šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiosr laidotuvėse. 

Nuliūdę fenoaa, duktė b" anūkaa. 

Laidotuvių direktorius Vasaitis - Butkus. Tel. OL 2-1003 

SOFIJA IK ANDRIUS ROMANALSKAI 
BRON£ IR KAZYS ČIOTAJ 
SU SOMOMIS 

Philadelpifla, Pa. 

Kartojo birželio, žiaurios t r ė 
mimo dienos ir nak tys , kiek
vieno širdin, tada manėm, įrėžė 
amžino gedulo žaiadą ir baisaus 
siaubo prisiminimą. Deja, per, 
palyginti, t rumpą Vaiką, žaizdos 
užgijo, siaubo prisiminknas nu
bluko ir birželio baisiosios die
nos pakeičiamos šauniais ba-

niiiiuiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii 

RADIO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radio Pro-: 
gramą Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų — perduodama vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko-
men tarai, muzika, dainos ir Mag-
dutes pasaka. Programą veda : 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis j : Baltic Florists — 
celių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Brosuhray, So. Boston, Mass. Tel 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas b 
dienraštis Draugas. 
IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIHIlIlIlIlIlHIIIIH 

A. - j - A. 

JULIA BALČIUS 
VAITKUTĖ 

Gimė Lietuvoje. Kilo i> Raseinių apskrities. Kražių parapijos. 
Mirė liepos 17 <X. 1970. 12:30 vai. rrto. sulaakaa 90 m. ami . 

Amerikoje išgyvenu 07 m. 
Gyveao <tt>31 S. V\'antiu^uu Ave.. Chicagu, llilr*>i>. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Sofjtoū- ZeUer. žentas Jo-

sūnus Anthony. marti Genevieve. 2 anūkai: Tnotnas .->u žmo
na" ClirL-tina ir .Jiulith su vyru Oonrad Pytrt. 3 i>roanūkat brolis 
George Vaitkus, broliene Kotryna ir luti gimines, draugai ir pa
žįstami. 

Priklausė Moterų S-gai . (Oceroje) ir Maldos Apaštalavimo 
draugijai (Marquette Pke,) . 

Kūnas pašarvotas I.ack-Lackawici koplyeioje. 2424 \V. 69 St. 
laidotuves į\>ks pu-mad.. liepos 20 d. iš koplyčios 11 vai. ry

to bus atlydėta i s\<". M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia, ku
rioje įvyks gedulingos pamakko* už veikmės sieli}- Po pamaldų bus 
nulydėta į l ietuvių šv. Kazimiero kapines. 

seph. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
dalvvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: D l k T Ė . S t M ' S , 
PROANCKAI. 

gimines, draugus ir pažįstamus 

i t N TASs, MARTI, ANT KAI IR 

Informacijai skambinkit: tel. R E 7-S6O0. 

P A D Ė K A 
A. -f- A. BRONIUS VILKAS 
Gyveno 15052 Salem Street Detroit, Michigan 

Mūsų mylimas vyras, tėvas, senelis ir brolis, tragiškai mi
rė birželio 29 d,. 1970 m_. sulaukės 56 metų. 

Palaidotas liepos 3 d., Holy1 Sepulchre kapinėse, Detroit. 
Michigan. 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems 
už pareikštą mums užuojautą, gėles ir šv. Mišių aukas 

Kun. Babonui ir p. St. Sližiui už lietuviškai atlaikytas šv. 
Mišias. 

Dėkojame grabnešiams ir visiems laidotuvėse dalyvavu
siems, kuriems atskirai neturime galimybės padėkoti. 

Ypatinga padėka p.p. 
p.p. V. Kriaučiūnams. 

Kaziui ir Elenai Mykolaičiams 

Liūdintieji didžiam skausme: 

ŽMONA, DUKTĖ. AJSTŪKAI IR BROLIAI 

A. A. 

ANTANAS BARANČIUKAS | 
Gyveno 7120 S. Richmond St. 
Mirė liepos 13 d,, 1970, 7 vai. vak., sulaukęs 62 m. am» 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskrities. 
Amerikoje išgyveno 10 metų. 
Pasiliko dideeilame nuliūdime žmona Stefanija (Dapšaitė) 

duktė Aldona, 2 sūnūs: Antanas ir Algimantas ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė L. šaulių S-gai, L. Vyčių 112-tai k-pai, Anglijos 
Lietuvių klubui. Liet. Policininkų klubui. Marąuette P-ko Na
mų Sav. organizacijai ir LRKSA 95-tai kp. 

Kūnas bus pašarvotas šeštad-. liepos 18 d, 6 v. v. Ma
žeikos - Evans koplyčioje. 6845 S. Western Ave. 

Laidotuvės įvyks pirmad., liepos 20 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos u i velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: froooa, duktė ir sūnūs. 

Laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tel. RE 7-5600. 

LIETUVIŠKO STILUJS 

PETER TROOST 
MONUMENT 
COMPANY 

6440 S. Pulaski Road, 
Chicago, Iii. 60629 

ČESLOVAS VITKAUSKAS 
Distrlct Manager 

TeL: 585-0242; 585-8243 

PAMJNKU 

• ' 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. liepoc mėn. 18 d. 

Chicagos žinios 

X Visi d a h \ aukime šiandien 

JAUNI BALSUOTOJAI 
KCPI POLITIKAMS 

Naujas į s t a tymas nuo sausio 
d. leidžia ča lsuot i sulauku-

Paveigtųjų tautų parade, kuris i 8 1 * ^ 1 8 m - s m ^ a u s . Chicagoje 
įvyksta 11 vai. nuo Wacker Dri- t o k h i n a u J u balsuotojų būtų a-
ve ir Wells gatvių sankryžos. P i e 190,000. Jų registracija, jų 

X Dariaus Girėno minėjimas 
Lietuvių plazoje įvyksta šį sek
madienį, 2 vai p. p. 

X Marijos šventė liepos 16 
d. Šv. Kazimiero seserų motiniš j 
kame name praėjo gražioj lie
tuviškoj dvasioj. Kun. St. Gau- '. 
čias atnašavo šv. Mišias lietu
vių kalba ir pasakė lietuvišką 
pamc-Kslą. 

x Vytautas Vienužis, gyv. 
Elgin, 111., VVisconsino universi
tete, Madison, Wis., baigė so- j 
C-ologijos mokslus bakalauro 
laipsniu ir rudenį ruošiasi stu
dijas gilinti Illinois universite
te, ruošdamasis magistro laips
niui. V. Vienužis prieš metus 
vedė Nijolę Simonavičiūtę. 

x SoL Algirdas Brazis, bari
tonas, dainavęs eilę metų Met
ropolitan Operoje New Yorke 
ir atlikęs pagrindines partijas 
Lietuvių operos statomose ope
rose, taip pat dainavęs keliose 
amerikiečių operų kompanijose, 
kurios savo metu buvo itin gar
sios, ii nesuskaitomoje daugy
bėje koncertų, be to, įdainavęs 
kelias plokšteles, atliks partija 
lietuvių simfoniniame koncerte 
Orchestra Hali rugsėjo 5 d.. Chi 
cagoje, kuriame dalyvaus ir ki
ti solistai. . 

X Alvudo išvykos užkandinė 
veiks liepos 19 d. nuo 12 vai. 
Marąuette Parke, ties Šv. Kry
žiaus ligonine. Alvudas pasiren
gęs pastatyti senelių namus. 

X Dr. Justinas Pikūnas, red. 
kun. Kazys Baras, red. Jonas 
Šoliūnas, Vytautas Kadžius, 
Juozas Paskųs, Algis Žukauskas 
ir kiti žymieji ateitininkų veikė
jai dalyvaus šį vakarą Lietuvių 
forumo radijo programoje. 

x Dovanų siuntinius į Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti pe~ Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras ) , 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England 
SHO «734 (sk ' 

X Lietuviška NEPTŪNO va
sarvietė \Viseonsine, apsupta 
nuostabiai gražia gamta ideali 
vasaros atostogoms. Neptūno 
vasarvietė ant žuvingo Colum-
bus ežero kranto. Dėl informa
cijos skambinkit teL 237-2034. 

(sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjdmais ir prieina
mais nuoš mčiais. 

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. 

nuotaikomis ir nuomonėmis jau 
pradėjo rūpintis miesto, apskri
ties ir valstijos politikai iš abie
jų partijų. 

STREIKAS J A U GIMDO 
KAINC PAKĖLIMĄ j Pavergtųjų 

Užsibaigė sunkvežimių vai
ruotojų s treikas, be t dabar sunk 
vežimių kompanijos ieško leidi
mo nuo rugp. 15 d. pakelti kai
nas už prekių pervežimą. Kai
nos pakils 4-6,proc. Pavyzdžiui, 
už 1,000 svarų saldainių perve
žimą iš Chicagos į Atlantą, Ga., 
kainuos $35.50. Anksčiau kaina
vo $34.14. P r ama toma , kad pir
kėjai t u rė s b rang iau mokėti už 
sunkvežimiais vež tas prekes. 

KONCERTINĖ OPERA 

Liepos 22 ir 24 d. Grant Par
ko koncerte bus grojama Beet-
hoveno Simfonija nr. 3, Berlio-
zo Overt iūra ir Metndelssohao 
Koncertas smuikui . S clistas 
— jaunas 22 me tų amž:aus 
korėjietis Young Uck Kim. 
Liepos 25 ir 26 dienomis bus 
koncertinė versi ja Glucko ope
ros Orphee et Eurydice. Solis
tės sopranai C. Smith-Meyar ir 
A m Dre House ir mezzosopra-
nas Carol Smith. Koncertams 

j įėjimas laisvas. 

SAVAITGALIS LIETUVIŠKAME 
UNION PIER 

Dabar pats atostogų metas. Į skambėjo, 
Artimesniųjų distancijų šalinin-Į pamaldos 
kai pasuka į jau visiems lietu-! Kun. dr. 
viasms gerai pažįstamus Sandū-
nus a r išgarsėjoisį Union Pier. 
Senieji šios vietovės gyventojai 
prieš pusšimti su viršum metų 
čia buvo gerai įsitaisę. Ir gražių 
vilų pristatydinę. Tik laikas kei
tė ir šios vietelės veidą. Prieš 

paskelbęs žinią, kad 
netrukus prasidės. 
F. Gureckas, šios 

'lietuviškiausios" parapijos kle
bonas, jau kelinti metai čia a t 
našaująs šv. Mišias, šį ka r tą 
taip pa t taria pamokantį, užde
gantį, padrąsinantį žodį. I r į to
lius nuklysta giesmės posmai. 
Viešnia iš Lietuvos, pr iklupus 

.Triesto mero įst 
Nuotr. V. 

ily metu. 
Noreikos 

IŠ A R T I IR T O L I 
KANADOJE | praeitį ir dabartinę okupaciją 

j bei JAV-bių Kongreso pravestą 
— Gintaras Adamonis, gimęs j rezoliuciją (H. Con. Res. 416) 

ii užaugęs Montrealyje, Kana- į p abalti jo kraštų bylos reikalu. 
doje. cum laude pažymiu baigė j ^ iįetuvių liaudies ir dainų mu

zikos, buvo duota ir lietuvių kla j pareigas. 2ada ir toliau toje sri-
sikinės muzikos — Čiurlionio 
"Nocturne" (nokturnas). Prog
ramos pabaigoje užsimenama 
apie bolševikų vykdomas depor
tacijas, ir programa baigiama ! miręs Vokietijoj, buvo 
New Yorko vyrų choro įdainuo
ta daina — "Vežė mane ^š na-

(įvik.; 

chemijos mokslus Lojolos uni 
versitete, Montrealyje ir studi
jas, gavęs stipendiją, toliau tęs 
Albuąuerąue universitete, New 
Mexico, nes Kanados universi
tetuose nėra mokslo šakos, kur 
būtų sujungta chemija su filoso 
f i ja. Gintaras Adamonis akty
vus ir lietuviškame gyvenime. I m „ » 
Jis buvo Montrealio lietuvių stul 
dentų sąjungos pirmininkas, 
priklausė lietuviams skautams, 
baigė lituanistinę mokyklą. Uni 
versitete buvo chemijos - fizikos 
fakulteto studentų pirmininkas. 
Kai įsikarščiavę studentai ban
dė pašalinti iš pareigų vieną ki
tą fakulteto profesorių, fakul
teto studentų pirmininkas lietu
vis G. Adamonis sugebėjo gra
žiai paveikti studentus, kad jie 
protestą atšauktų ir profesoriai 
pasiliktų. G. Adamonio tėveliai 
Janina ir Jonas Adamoniai šiuo 
metu atostogauja pas gimines, 
Elgin, 111., yra veiklus Montre
alio visuomenininkai lietuviu 
gyvenime, gi jų • dukra Violeta 
tame pat Lojolos universitete 
baigs sociologijos studijas ki- j Augiras Manomaitis, šu
tais metais. Iš Elgin, Iii., per-inus inž. E. ir L Manomaičių, 
t raukęs atostogas, G. Adamonis' gyvenančių Bostone, baigė moks 
išvyko į New Mexico apžiūrėti j lus. Augiras yra gimęs Lietuvo-
universiteto, kur jam teks tęsti i je, Panevėžy 1940 m. rugsėjo 
studijas. Tokių universitetų! 10 d. Į Bostoną atvyko 1943 m. 
kur būtų dėstoma chemija!Čia 7 metus ' lankė lituanistinę 

Į ir filosofija, visose JAV-bėse' mokyklą. Buvo žemės, vėliau 

riaus vedėjo pareigas . Eilė me
tų ir dajcar di rba elektroninių 
elementų Tr&nzitron įmonėje, 
kur pastaruoju laiku eina ga
mybinės kokybės kontrolieriaus 

dešimtmetį čia koją įkėlė dau-jpo medžiu nusišluosto ašarą, 
gelis lietuvių. Jų skaičius didė- Į "Garbinamas Dievas laisvai", j i 
ja ir dabar. Per praėjusį dešimt \ tyliai tarė. 
mėtį Union Pier buvo viena iš į Valandėlę sušnekame su Ginta-
mėgiamiausių vasarojimo vietų, j ro vasarvietės savininkais Vik-

Šių metų liepos mėn. ketvir- į torija ir Algiu Karaičiais. Ma-
tosios savaitgalis nebuvo per j lonūs žmonės. Žvelgdama nuo 
daug džiuginantis. Protarpiais \ kranto į ramiai banguojantį eže 
pūstelėdavo šiaurys, šaltokas ir rą, nuklystame į praeitį. 

tyje studijuoti. 

VOKIETIJOJ 
— A. a Aleksandras 

K. S. 

šūkis, 
gimęs 

1900 m. vasario 29 d. Subačiaus 
valsčiuje, Panevėžio apskr. Vi
są savo jaunystę velionis paau
kojo Lietuvos jaunimo švieti- j 
mui iki pirmos bolševikų oku 

I pacijos buvo pradžios mokyklos 
į vedėju. Buvo ne tdk daugelio or- | 
i ganizacijų nariu, bet ir vadovu. 
' Vokiečių okupacijos metu jis 
buvo valsčiaus viršaičiu, o artė-

| .jant bolševikų frontui pasitrau
kė į Vokietiją. Po karo apsigy
veno Ludwigsburge, o vėliau 

; Stgt. - Bad Canns ta t te , kur bu 
, vo vienas iš organizatorių PLB 
i Stut tgarto apylinkės. Kaip nuo-
! širdus lietuvis, tuojaus įsigijo 
savo tautiečių pasitikėjimą ir 

• vis buvo renkamas į apylinkės 
i vadovybę — ilgą laiką apylin-
! kei pirmininkavo. I r išeivijoje 
| jam rūpėjo lietuvybės palaiky-
jmas: organizavo lietu v :škas mo
kyklas ir jose mokytojavo. Pas 
kutiniu metu Al. Šukys buvo 
Stuttgarto lietuvių katalikų pas 
toracinio rajono tarybos prezi
diumo vicepirmininkas. 

rūstus. Tik sekmadienį Dievulis 
davė gražų. Nežiūrint to, Union 
Pier gyvenimas virte virė. Ana, 
va, Dimgailių iššvarintoje va
sarvietėje pramogavo neolitua-
nai. Gražus jų būrys. Pokalbiai, 
minčių pasikeitimai, diskusijos, 
gardus alutis ir lietuviška dai
na. O penktadienio vakarą neo-
lituanai suruošė smagų linksma-
vakarį Community salėje. Čia 
svečių netrūko, šokėjai sukosi 
iš peties, o geriausieji net apdo
vanoti dovanomis. 

Neatsiliko ir Union Pier vilų 
savininkai. Jie šeštadienį toje 
pačioje salėje suruošė SHVO šau
nų vakarą. Ir čia sausakimšai 

Prieš dešimtį metų čia pirmą 
kartą įkėlėme koją. 'Įsigijome 
šią vietą. Ji mums labai pat iko. 
Patinka, atrodo, ir l ietuviams. 
Per dešimtmetį praleidome ke
letą tūkstančių lietuvių iš įvai
riausių vietų. Taigi šiads me ta i s 
švenčiame čia dešimtmetį. Kaip 
matote, daug ka keitėme. Apa
čioje pastatėme keletą naujų 
vilų. Ruošiamės ilgam gyveni
mui, šypsodamasis kalbėjo "Gin 
taro" savininkas Algis Kara i t i s . 

Kieme vikriai sukosi sūnus 
Gintaras, kurio atmiinirnui bene 
ir vasarvietei duotas jo va rdas . 
O dukrelė Aušrinė t ikra šių na
mų šeimininkė, visada svečius 
per pietus priima, sočiai valgy-pima svietelio. 

Talentingas akordeonistas Ą- dina. 
žuolas Stelmokas virkdo akordei Sukaktį švenčiantiems "Gin-
oną, o jam pritaria dūdos ir tarui " ir jo savininkams po-
bubnai. Salėje sukasi j a u n i m a s ! n a m s Karaičiams vasaroto ja i 
ir senimas, protarpiais ir čia ai- j l i n k i gražių •? malonių atei t ies 
di skambi dama. gyvenimo metų. 

Gryno oro mėgėjai jau nuo Į "Gintaro" kaimmystėje, Leng-
pat ankstyvo ryto lekia į golfo. ™ų vasarvietėje sekmadieniais 
laukus Michigan, La Portan a r vyksta evangelikų pamaldos . 
kitur. Pasirodo, kad šiuo spor-

JAV karo veteranų vyr. vadas 
Raymond A. Gallagher pasakys 
kalbą liepos 19 d.. 4 vai. p. p. 
Wisconsino Lietuvių dienos pro
gramoje, kuri yra rengiama Pa
vergtoms tautoms paminėti. Be to, 
jis turės interview tuo pačiu rei
kalu liepos 20 d., 11:45-12.30 vai. 
TV 8 — Milwaukee. 

TRAUKINYS UŽVAŽLAVO 

Penn Central geležinkelio preki 
Telefonas ; nis t raukinys užvažiavo automc I paruošta įvairaus Ilgumo 

yra berods stik penki ir į juos 
ypač kanadiečiams patekti yra 
sunku. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Amerikiečių radijo stotys 

mielai laukia ir perduoda lietu
vių paruoštas programas. Va
sario 16-sios ir birželio liūdnų
jų įvykių proga LB Informaci
jos komisijos pastangomis buvo 
paruošta eilė radijo programų 
amerikiečiams. Programų buvo 

5,10, 

jūrų skautas ir ėjo jaunių laive 
vado pareigas. 1966 m. sukūrė 
lietuvišką šeimą vesdamas Re
natą šimėnaitę. 1961 m. baigė 
Bostono technikos mokyklą, 2 
metus studijavo m e c h a n k o s 
mokslus Wentworth institute. 
Vėliau įstojo į No. Eas te rn uni
versitetą ir vakarais studijuo
damas industrinės technologijos 
mokslą, birželio 14 d. gavo ba
kalauro kipsnį. Ketvertą metų 

VI 7-7747. (sk.) 

X RAŠOMOSIOS mašin. įv. 
kalbomis; RADIO _ Telefun-
ken, Grundig, Zenith; TV, 
KOMPUTERIAI — kalkuliaci
jai bei kasdieninei praktikai i r 
įv. BIZNIO mašinos — patie
kiama pigiau, nes kataloginė 
prekyba. 

Nurodykite, kuo interesuoja-
tės, ir firmų autentiškus kata-
logėlius sparčiai gausite iš 
SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 
10 Barry Dr., E. Northport , 
N. Y. 11731. Chicagoje vakarais 
inf.: teL 476-7399. ' sk . ) 

X Televizijos aparatai tik 
viena lempa — paveikslo. Apa
ratai lengvučiai. Veikia ir bate
rijomis. 5 metų garantija t ran
zistoriams. Gradinskas, 2512 W. 
47 3t., FR 6-1998. (sk.) 

X Tauragės Klubas kviečia 
visus atsilankyti j linksmą Ge
gužinę, ruošiamą liepos 26 d., 
12 vai. popiet J. Spaičio Sode, 
8933 S. Archer kelias, Willow 
Springs, HL šokiams gros K. 
Ramanausko orkestras. (pr.) 

bilį prie Union gatvės, Eas t Ga-
iy, Ind. 2uvo Jud i th Rogers ir 
jos 4 metų sūnelis. 

VYSKUPIJOS PAGELBA 
AUKšT. MOKYKIX>MS 

Jolieto vyskupija paskyrė 
$425,000 šešioms katalikų aukšt. 
mokykloms, kad jos galėtų šį 
rudenį a ts idaryt i ir toliau veik
ti. Dvi pradinės mokyklos užda
rytos. 

JACHTŲ LENKTYNĖS 

Apie 170 burinių jachtų šeš
tadienį pradėjo 63-čias metines 
lenktynes iš Chicagos į Macki-
nac salą. Nuotohs yra apie 333 
mylios. 

x Lietuviška spauda atlieka 
labai svarbų darbą ir materia
linė parama jai nuolat reikalin
ga. Tai žino skaitytojai ir ją 
aukomis remia. Aukojo: po 3 
dol. K. Dudėnas, B. A. Gio-
vannoni; po 2 dol. — A. Nor-
kaitis, A. Parulis , D. Slapkūnas. 
Nijolė Šlapelytė. Visiems nuo
širdžiai dėkojame. 

DIDŽIAUSIA LAŠIŠA 

Charles Muelleman žmona 
meškere iš t raukė 18 svarų la
šišą iš gžero ties Zion, Dl. Ta i 
didžiausia lašiša i š t raukta Illi
nois vandenyse. 

BAŽNYČIA DEGĖ 

Gaisras sudarė apie $50.000 
dirbo Barnstable mediciniškų nuostolių Zion evangelikų baž-
priemonių įmonėje, eidamas sky nyčioje, 4857 W. Huron. 

15 ir 30 minučių. Jas paruošė 
minėtos komisijos nariai: P . Ja-
siukonis, R. Kezys ir kun. K. Pu 
gevlčius. LB ir kitų organizaci
jų darbuotojai galėjo t a s prog
ramas užsisakyti ir "įpiršti" sa
vo vietovių radijo stotims ar tų 
stočių radijo programų vedė
jams. Nemažas skaičius lietuvių 
ir viena ir kita proga tai pada
rė. 

Tose anglų kalba programo
se buvo užsiminta Lietuvos by
los reikalu ir duota lietuviškos 
muzikos su atitinkamais paaiški 
nimais. Kun. K. Pugevičiaus pa-
i uostą 30 minučių radijo prog
ramą (Music in the Lithuanian 
mood) be kitų stočių perdavė 
1970 metų birželio mėnesio 28 
dieną (sekmadienį, 4 vai. po pie
tų) Baltimorės radijo stotis 
\VBAL. Anot kun. K. Pugevi
čiaus, kai tą programą pasiūlė 
tai stočiai, jos vedėjas kalbėjo: 
"Kiek tokių programų turite? 
Ferduotumėm savo klausyto
jams visą seriją." Programos 
žodinėje dalyje užsimenama a-
pie seną ir garbingą Lietuvos 

Ant Michigano ežero kranto, gra
žioje ''Gintaro" vasarvietėje vėl 
susitinkame... Iš kaires j dešinę dr. 
Petras Tunkūnas, savininkas Al
gis Karaitis ir dr. prof. Petras Jo 
nikas. 

tu užsikrėtė šimtai lietuvių. O 
kai pasukome į Bridgeman ga
na menką golfo lauką išmėgin
ti savo laimę, čia susitinkame 
ištikimus Union Pier vasaroto
jus V. Momkų, Kupcikevičių, su 
krepšiu žygiuoja dail. Antanas 
Rūkštelė, sielą pardavęs golfui. 
Kitoje grupėje įniršę iš peties į 

Lengvinas čia vienas iš pirmų
jų įsikūrė ir yra šios vietovės 

į bene seniausias gyventojas.. 
Liepos mėn. Union Pier p ra 

sideda tikrasis vasarojimo sezo
nas. "Gintare" savaitgaliais su 
liepsnoja laužai, su įvairia hu 
moristine programiai. O šiais 
metais liepos 31 d. čia bus ma
loni staigmena, gi rugpiūčio 
rnėn. 1 d. Community salėje, 
prie "Ventos" vasarvietės Lie
tuvių Foto archyvo lėšų telkimo 
komitetas ruošia linksmą nuo
taikingą suicatvakarį. 

Kai saulutė skubėjo vakarop , 
dar sporto aikštėje kietai laikė
si su teniso rakete rankoje dr . 
P. Tunkūnas, ištikimasis Union 
Pier ir "Gintaro" vasaro to jas , 
prie pingpcago stalo tv i r t a i p r i -
rėmęs smūgiais savo priešą mu
šė sporto entuziastas dr . P e t r a s 
Jonikas, čia daugelį me tų vasa 
ras praleidęs bepoilsiaudamas. 

Pe r kiemą skubėjo su ryšu
liais inž. archt . Jono S t a n k a u s 
šeima ir kūrėsi ramybės kampe
lyje, paežerėje naujoje viloje. 

Iš paežerės sugrįžo broliai 
sviedinuką kerta didieji golfo I Veniai, galima sakyti, Ginta-
entuziastai A. Kašubą, V. Dzen-' ro nuolatiniai gyventojai. I r d a r 
kauskas, K. Žolynas. daug sutikome pažįstamų, mie-

Sekmadienio popietę visais t a lų veidų, su kuriais susi t iks ime 
kais, pasidabinę, traukia vasaro-j dar nekartą, vasarodami "Gdn-
tojai į Gintaro vasarvietę pa-! t a rė" ar kitose Union Pier lietu-
maldoms. Varpas jau ką tik nu- Į vių vasarvietėse. J . J a n ūsai t is 

N0RMAN BURŠTEINAS, kailiu krautuve 
IR SIUVYKLA, 185 No. VVabash (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. 
*r kitu iaiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489-

K a l b a m e l i e t u v i š k a i 

Balzeko Lietuvių kultūros .muziejaus Lietuvai nusipelniusių žmonių 
skyriuje 'iš kairės) dr. Joseph Jerome, šio skyriaus direktorius, 
bibliotekininkas Jurgis Kasakaitis ir bibliotek'ninko padėjėjai Le
opoldas Mūrelis ir Antanas Laucevičius (visi diplomuoti teisininkai, 
buvę teisėjai). Nuotr. Jurgio Kasakaičio 

HEUTHY FOOD RESTAURANT 
L I E T U V I Ų V A L G Y K L A 

3236 South Halsted Street 
Telef: DAnuhe 6-9837 

Julija O. Bifionienė Chicago, 111- 60608 

DRAUGO DIENRAŠČIUI REIKALINGI 
PLATINTOJAI 

Ar norite prisidėti prie lietuviškos spaudos plat inimo? 
Ar norite geram tikslui panaudoti savo laisvalaikį, o tuo 

pačiu ir padėti sau ekonomiškai? 
Pasinaudokite proga ir platinkite "Draugo" dienraštį . 

Iš to bus nemaža nauda ne tik lietuviškai - katalikiškai spau
dai, bet ir Jums asmeniškai 

Jei taip, kreipkitės į "Draugo" administraciją. P r aneš 
kite mums savo vardą, pavardę, amžių, adresą ir telefoną. 

Rašykite adresu: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t r„ Chksago, HL 60629. 

. 
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