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KATALIKAI

PASAULY
Katalikai paskirti į
Bažnyčių Tarybą

UPPSALA, Švedija. — Pasau
lio Bažnyčių tarybos suvažiavi
me Uppsaloje, Švedijoje, trečia
dienį, liepos 10 d., išrinkti devy
ni katalikai į svarbią Tikėjimo ir 
tvarkos komisiją. Tuo būdu pir
mą kartą istorijoje katalikai 
taps pilnateisiais Pasaulio Bažny 
čių tarybos institucijos nariais.

Du amerikiečiai
Iš devynių išrinktų katalikų 

du yra amerikiečiai: kun. W. 
Burghardt iš Woodstock, Mary
land valst, kolegijos ir kun. R. 
E. Brovvn iš Baltimorės. Kiti 
septyni yra iš šių kraštų: Itali
jos, Kongo, Prancūzijos, Belgi
jos, Čilės, Vak. Vokietijos (prof. 
Ratzinger iš Tuebingen universi
teto) ir Indijos.

Pasirinko laisvę Italijoje
MILANAS. — Aštuoni asme

nys iš už geležinės uždangos 
kraštų šiomis dienomis pasipra
šė politinės globos Italijoje. Jų 
tarpe yra darbininkas iš Buka
rešto Rumunijoje, vedusiųjų po
ra iš Lenkijos, du asmenys iš Še- 
koslovakijos ir trys iš Bulgari
jos.

Estų ortodoksų suvažiavimas
STOCKHOLMAS. — Šį rude

nį Stockholme įvyksta visuotinas 
laisvajame pasaulyje gyvenančių 
estų — ortodoksų Bažnyčios su
važiavimas. Suvažiavime bus ren 
kami nauji Bažnytinio Sinodo na 
riai ir 1961 metais mirusio estų 
ortodoksų vyskupo Juri Valbe 
įpėdinis. Įvairiudše pasaulio kraš 
tuose išsklaidytų estų bendruo
menės į Suvažiavimą siunčia po 
du atstovus — dvasiškį ir pašau 
lietį.

Marksistai ir katalikai 
posėdžiauja

Praha. — Kaip dabar prane
šama, Prahoje įvyko gal pirma
sis akademinis pašnekesys tarp 
marksistų ir katalikų. Prahos Ka 
rolio Universiteto marksistinės fi 
losofijos profesoriaus dr. Milan 
Machovec iniciatyva (kuris vado 
vauja akademikų dialoginiam se 
minarui), buvo pakviestas jėzui
tų profesorius Gustav Wetter 
marksizmo tyrinėtojas popiežiš
koje Russicum kolegijoje Romo
je, dalyvauti akademikų dialogi
niame seminare, kuriame regulia 
riai yra nagrinėjamos katalikiš
kos temos.

JAV kariai kovoja su priešu Sai-
gono gatvėse.

Lietuva, de Gaulle ir
Prancūzija

Prof. J. Baltrušaičio 
laiškas gen. de Gaulliui

PARYŽIUS. — Prof. Jurgis 
Baltrušaitis, Lietuvos atstovas 
Paryžiuje, dar prieš Prancūzijos 
rinkimus, parašė laišką Prancū
zijos prezidentui de Gaulle, ku
riame pareiškė — “jungiu ir lie
tuvišką balsą prie visų tų, ku
rie šiose nepaprastose aplinky
bėse karštai telkiasi apie Jus 
Prof. Baltrušaitis pažymėjo, 
kad, remdamies patyrimu, lietu
viai įvertina pavojų, gresiantį 
Prancūzijai ir visai Europai, ir 
kad prezidento atsišaukimai at
gaivino viltį visiems, kas kovoja 
prieš totalistinį komunizmą. 
Nes, jei Prancūzija sukluptų, tai 
susvyruotų ir pasaulio pusiau
svyra, o Lietuvai, kaip ir dauge
liui kitų kraštų, laisvės viltis už
gestų ilgiems laikams.

Į tą laišką buvo gautas prezi
dento asmeninio sekretoriaus at
sakymas, kuriame rašoma:

“Jūsų pareiškimas ir jarpe per 
duoti draugingumo jausmai Pran 
cūzijai giliai sujaudino generolą 
de Gaulle. Man pavesta perduoti 
Jums nuoširdžią Respublikos 
Prezidento padėką’. (Elta)

Paštas ir šeštadieniai
WASHINGTON. — Pašto ži

nyba Washingtone paskelbė, 
kad šiandien, šeštadienį, paštas 
gyventojams pristatomas, ta
čiau netolimoje ateity jis galįs 
būti sustabdytas. Žinybos vir
šininkas W. M. Watson Kon
greso Atst. Rūmų komisijai šio
mis dienomis yra pareiškęs, kad 
jei nebus atšauktas valdžios su
manymas žymiai susiaurinti paš 
to tarnautojų skaičių, šeštadie
nio pašto pristatymus bei kitas 
operacijas teks sustabdyti. Tai 
sutaupytų daugiau kaip 87 mil. 
dolerių. Būtų uždaryta 2.000 
smulkių pašto agentūrų krašte.

Vietnamiečiai prieš
krašto išdavikus

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
kariuomenės teismas vakar nu
teisė mirties bausme, už akių, 
10 »ymių P. Vietnamo gydyto
jų, teisininkų, švietimo parei
gūnų ir politikų. Jie buvo kal
tinami vadovavę organizacijai, 
kurios tikslas — nuversti vy
riausybę bei sudaryti sutelkti
nę, Vietkongui dalyvaujant, vy
riausybę. Visi kaltinamieji bu
vo išvykę iš savo namų ir din
gę, kovo m. Vietkongo “Laisvi
nimo radijo siųstuvui” paskel
bus apie naujos organizacijos 
įsteigimą.
Priklausė sąjungai, turėjusiai 

ryšius su komunistais
10 nuteistųjų nubausti “už 

krašto išdavimą”, nes jie pri
klausė bei vadovavo neseniai 
sudarytai “Tautinių, demokra- 
t’nių ir taikos jėgų sąjungai”. 
Organizacija buvo artima ko
munistams — tai pažymėjo tiek 
P. Vietnamo vyriausybė, tiek 
ir JAV ambasada Saigone.

Indonezijoje, Javos saloje, už
muštas komunistų vadas ir su
imta 20 komunistų.

Kariai ir politinė JAV kryptis
VVASHINGTON. — JAV gen. 

štabo viršininkas, gen. Earle G. 
VVheeler balandžio 23 d. liudijo 
senato pakomisėje ir jo pareiški
mas, gerokai apkarpytas, viešu
mai tik neseniai paskelbtas.

Gen. VVheeler pareiškė esąs su 
sirūpinęs JAV politikos linkme. 
Jei jos nebūtų atsisakyta, tai ii 
būtų grėsminga krašto saugu
mui. Šalia gen. štabo viršininko, 
apie krašto gynybos bei ofenzy
vos pajėgumą atominio karo 
atveju (turint galvoje galimą 
priešą — Sovietų Sąjungą) dar 
liudijo du civiliniai krašto apsau 
gos žinybos pareigūnai. 
Nesutarimai tarp karių Ir civilių

Senato pakomisės apklausinė
jimų uždavinys buvo išaiškinti 
skirtingas aukštųjų JAV karių 
ir civilinių pareigūnų gynybos 
tarnyboje pažiūras.

Gen. VVheeler nurodė, kad 
gen. štabo nariai siūlo labiau 
plėsti tarpkontinentinių raketų 
gamybą, be to, tobulinti bombo
nešius, plėsti žvalgybinių lėktu
vų bei laivų su raketomis, ga
mybą.

Kosyginas Švedijoje
STOCKHOLM. — Liepos 11 d. i 

į Švedijos sostinę atvyko sovietų j 
min. pirm. A. Kosyginas. Va
kar ir šiandien jis tarėsi su 
min. pirmininku Erlanderiu, 
ryt kalbėsis ir su J. Tautų at
stovu Art. Rytų klausimams 

I JarringU.

Puolė JAV-bes tr Izraelį
Kosyginas savo kalbose nesi

gailėjo piktų žodžių Izraelio ir 
JAV adresu. Jis pažymėjo, kad 
“kol Izraelis neapleis jo užim
tų sričių, negalima tikėtis tai
kos Art. Rytuose”. Erlanderio 
surengtų pietų metu sovietų 
min. pirmininkas kritikavo JA 
Valstybes. Esą, visur dedamos 
pastangos “sulaikyti Amerikos 
agresiją Vietname ir pašalinti 
kliūtis, kurios trukdo pažangą 
Paryžiaus pasitarimuose”.

Vakar Kosyginas lankėsi šve 
dijos pietinėje srity, pietavo su 
Švedijos karalium Gustavu VI 
Adolfu. Šiandien jis kalbasi su 

i spaudos atstovais ir vakare 
grįžta į Maskvą.

Prancūzijos parlamente
PARYŽIUS. — Užvakar Pary 

žiuje susirinkus parlamentui, nie 
kas neabejojo, kad naujai išrink 
toje tautos atstovybėje pirmau
jantį vaidmenį turės gaullistų 
partija. Parlamento pirmininku, 
be jokių sunkumų, buvo perrink 
tas Jacųues Chaban-Delmas. Vis 
dėlto, pačių gaullistų tarpe buvo 
jaučiamos netikrumo nuotaikos 
— jas sukėlė buvusio min. pirmi 
ninko netikėtas pasitraukimas 
atstatymas.

Gauilistai turi 293 atstovus
Parlamente galutinai paaiškė 

jo atstovų sudėtis. Gauilistai su 
savo sąjungininkais 437 atstovų 
parlamente dabar turės didžiulę, 
354 atstovų daugumą. Patys 
gauilistai (Respublikos gynimo 
sąjunga) turi 293 atstovus. Ant
roji, skaičiumi gausingiausia gru 
pė, tai Valery Giscard d’Estaing 
vadovaujami nepriklausomi res
publikonai su 61 atstovu.

Nekomunistinė Kairiųjų fede
racija tenkinsis 57 atstovais, ko
munistai — 34 ir centro parti
ja — 33 atstovais. Devyni atsto
vai pasisakė esą nepriklausomi.

Generolas pasisakė neturįs 
rūpesčio dėl JAV saugumo, ypač 
turint galvoje dabartinę apsi
ginklavimo padėtį. Tačiau reika
linga, kad naujieji ginklai būtų 
toliau plečiami bei tobulinami.

Šen. Symington: Amerika 
atsilieka...

Senatorius Stuart Symington 
pareiškė, kad sovietų atominis 
pajėgumas augąs, kad JAV atsi
liekančios svarbiųjų lėktuvų — 
naikintuvų bei povandeninių lai-

JAV vyr. štabo viršininkas gen. 
E. E. VVheeler — prieš dabartinę po 
litinę kryptį krašte?

Kodėl Kosyginas vyko į 
Švediją?

Tiek švedų, tiek kitų kraštų 
spauda kelia klausimą: kodėl 
Kosyginas skubėjo trijų dienų 
viešnagei į Švediją? Politiniai 
stebėtojai mano, kad Kosyginą 
vykti paskatino noras pareikš
ti sovietų pritarimą Švedijos 
neutralumo politikai. Galimas 
dalykas, buvo siekiama paremti 
min. pirmininką Erlanderį, 
prieš rugsėjo 15 d. rinkimus 
Švedijoje. Valdančioji socialde
mokratų partija rinkimų metu 
turės sunkumų atsispirti libe
ralų, konservatorių ir agrarų 
partijų opozicijai.

Švedijos santykiai su sovie
tais pastaruoju metu neblogi, 
tuo tarpu su JAV — kiek į- 
tempti, nors mažiau, kaip pra
ėjusią žiemą. Švedija viešai y- 
ra pasisakiusi prieš karą Viet- ! 
name, be to suteikusi globos 
teisę amerikiečiams kariams, 
vengiantiems vykti į Vietnamą.

Baltijos kraštų protesto 
susirinkimai

Ryšium su Kosygino viešna
ge, Baltijos kraštų pabėgėliai 
gavo Stockholmo policijos lei
dimą surengti du protesto su
sirinkimus, kuriuose pasisako
ma prieš sovietų okupaciją Bal
tijos kraštuose. Švedijoje gy
vena apie 25.000 estų, žymiai 
mažiau lietuvių ir latvių. Kosy
giną, jam atvykus, saugojo 
bent 800 policininkų.

Priešsovietiniai plakatai 
miesto centre

Pabaltiečiai, nors ir varžomi, 
vykdė prieš sovietus nukreiptas 
demonstracijas. Plakatai, Ku
riuose buvo priminta Baltijos 
kraštų okupacija, buvo pasiro
dę netoli aerodromo.

Trumpai iš visur
Sovietų laivas, Argentinoje 

sulaikytas, jau išplaukė. Jis tu
rėjo Argentinos įstaigoms su
mokėti ne tik 25.000 dolerių 
baudą (teritorinius vandenis 
pažeidus), bet ir papildomai 
29.000 dolerių už laivo pataisy
mus bei kitas išlaidas, taigi, iš 
viso 54.000 dol.

Bonnos vyriausybė Vakarų 
sąjungininku prašo padažninti 
skridimų į Vak. Berlyną skai
čių. Siekiama atpalaiduoti ko
munistų įvestus suvaržymus.

A. Dubček, Čekoslovakijos kom. 
partijos vadovas, naujųjų reformų 
vykdytojas. Siekiant atsilaikyti prieš 
Maskvos spaudimą, jo laukia sunkios 
savaitės.

klausomybę”. Tikimasi, kad so 
vietų kariniai daliniai būsią ati 
traukti ligi antradienio.
Primena T. Masaryko žodžius 

apie “tiltą”
Šių dienų Prahoje ir krašte 

gyventojų nuotaikoms kiek at- 
slūgstant, primenami respubli
kos kūrėjo T. Masaryko žo-1 
džiai kad “Čekoslovakija, tai til | 
tas tarp Rytų ir Vakarų. Visa 
nelaimė, kad perdaug žmonių 
per tą tiltą vaikščioja..."

Žymus partinis bei karinis 
pareigūnas, Įeit. gen. V. Prch- 
lik televizijoje aiškino gyvento
jams, kad sovietai pažadėję ati 
traukti savo dalinius, kad neten 
ka pažadui abejoti ir kad nuta
rimas atitraukti dalinius esąs 
gerai apgalvotas.

Vienuolis su nauja, širdimi
Paryžius. — Domininkonų vie 

nuolis kun. Damian Boulogne, 
po širdies perkėlimo operacijos 
Paryžiuj kasdien vis labiau stiprė 
ja ir gydytojų nuomone dar šią 
vasarą galės pradėti eiti savo tie
siogines pareigas. Kun. Boulogne 
maitinasi normaliai, kasdien spo 
rtu lavina savo raumenis, kalba
si, vaikšto ir gali prižiūrėti savo 
naujo veikalo apie Šv. Tomą Ak- 
vinietį leidimą.

vų gamyboje. Be to, jo nuomo
ne. kraštas pasauly netenkąs pa 
garbos, nes Vietname nematyti 
pažangos ir, antra, teikia blogą 
įspūdį “Pueblo” laivo bei jo įgu
los pagrobimas bei jo byla.

Jis paklausė gen. Wheelerį: 
jei toliau bus stebima tokia poli
tinė kryptis. Tamsta neigiamai 
vercintumėt krašto sugebėjimą 
išlikti saugumo atžvilgiu? Gene
rolas atsakė: taip, jei toji kryp
tis bus toliau tęsiama.

Du civiliniai gynybos pareigū
nai pareiškė savo nuomones ir 
paneigė krašte skelbiamas žinias, 
kad tarp Krašto apsaugos vado
vo (Cliffordo) ir gen. štabo va
dų būtų didesnio masto nesuta
rimai krašto gynybos ir ginklų 
gamybos klausimais. Priešingai, 
jie daugeliu klausimų kaip tik 
sutaria.

Sovietų daliniai 
traukiasi?

PRAHA. — Čekoslovakija ne
kantriai laukia sovietų karinių 
dalinių pasitraukimo iš krašto 
— jie čia buvo likę beveik dvi sa 
vaites po birželio 30 d. baigtų R. 
Bloko kraštų karinių pratimų. 
Krašto vadams, spaudai užkuli
siuose spaudžiant sovietus vyk
dyti jų maršalo Jakubovskio pa
žadą šiandien pradėti dalinių ati 
traukimą (jų krašte esą 18,500 
vyrų),, politikai viešai patikina 
Sovietų Sąjungą, kad ji garan
tuojanti “mūsų krašto nepri-

Graikijos režimo min. pirmininkas 
pulk. Papadopoulos

Konstitucija Graikijoje
ATFNAI. — Graikijos reži

mas paskelbė naujos konstituci
jos projektą. Min. pirmininkas 
George Papadopoulos spaudai pa 
reiškė, kad naujoji konstitucija 
bus pateikta balsuoti tautai š. m. 
rugsėjo 29 d.
Žymiai sustiprinta vykdomosios 

valdžios galia
Siūlomoji konstitucija, ją pri

ėmus, žymiai sustiprins vykdo
mosios valdžios galią, gi kara
liui paliks tik grynai reprezenta
cinį vaidmenį, jį paversdama tik 
bevaliu įrankiu. Karalius nebe
galės skirti ar atleisti ministerių. 
Sustiprinamas kariuomenės vaid 
muo — jai, pagal naująją konsti
tuciją teks “apsaugoti režimą 
bei ginti socialinę tvarką kraš
te prieš vidaus ar užsienio prie
šus”.
Konstitucijos nuorašas pasiųstas 
Romoje gyvenančiam Graikijos 
karaliui Konstantinui. Jis atsisa
kė apie projektą pareikšti savo 
nuomonę.

Tebelaukiama priešo 
puolimo

Teroristai Saigono gatvėse
SAIGONAS. — P. Vietnamo 

sostinėje^įsivyravo įtampa, va
kar teroristams gatvėje sunkiai 
sužeidus, visai netoli preziden
to rūmų, JAV karį. Manoma, 
kad komunistai plėšią teroristi
nius veiksmus ir į sostinę pa
siusią vad. “savižudžių grupes”. 
Jų veiklai gyvėjant, žymiai su
stiprintos sargybos ties JAV 
ambasada ir kitais svarbiais pa
statais. Teigiama, kad teroris
tų veiklos pagyvėjimas galįs bū
ti įžanga komunistų naujai o- 
fenzyvai prieš Saigoną.

11.000 priešo vyrų netoli 
Saigono

P. Vietnamo šaltiniais, prie- I 

šas turėtų pulti apie liepos 20 
d., kai bus minima 14-ji Žene
vos susitarimų sukaktis. 1954 
m. Vietnamas buvo padalintas. 
Žvalgybos duomenimis, priešas 
netoli Saigono esąs sutelkęs a- 
pie 11.000 vyrų ir tikimasi jų 
atsirasiant dar daugiau.

Kautynės vyko netoli Kam- 
'bodijos sienos ir į pietus nuo 
neutraliosios sien js.

KALENDORIUS

Šiandien, liepos 13 d.: šv. Eu
genijus, šv. Mildreda, Vytenis, 
Austina.

Ryt, liepos 14 d.: šv. Bona
ventūras, šv. Justas, Vidutis, 
Sunmylė.

Poryt, liepos 15 d.: šv. Hen
rikas, šv. Apromija, Mantas, 
Sanda.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, šilta, drėgna, temp. 
sieks apie 90 1. F., ryt — be 
pakitimų.

Saulė teka 5:27 leidžias 8:25.

ŽINIOS
Manifestas dėl Baltijos 

laisvės
NEW YORK. — Baltijos Val

stybių Laisvės Taryba paskel
bė manifestą tų valstybių lais
vės atstatymo reikalu. Manifes
tas grindžiamas priminimu fak
to, kad 1940 metais Baltijos val
stybės tapo sovietinės Rusijos 
ir nacinės Vokietijos sąmokslo 
aukomis.

Viena sąmokslininkų šalis 
nubausta Niurnbergo teisme, iš 
Vokietijos atimta viskas, ką tų 
nusikalstamų sąmokslų keliu 
buvo įgijusi; bet kita šalis — 
sovietinė Rusija, nepaisant, kad 
vyriausias sąmokslų kūrėjas 
Stalinas ir pasmerktas, įgytuo
sius grobius tebelaiko savo val
džioje. Manifestas kaltina So
vietų Sąjungos vyriausybę už 
tarptautinio nusikaltimo prieš 
Baltijos valstybes įvykdymą ir 
jo tęsimą iki šiol. (E.)

Sovietų rašytojas prašo
globos JAV-se

WASHINGTON. — Vakar 
Valst. departamentas paskelbė: 
sovietų rašytojas ir kritikas, 
46 metų amžiaus, pasiprašė JA 
Valstybėse globos teisės. Jis 
iš Muencheno, V. Vokietijos, 
į JAV atvyko birželio 27 d. Lie
pos 3-7 d. jis tyrė sveikatą 
Mayo klinikoje Rochestery, 
Minn. Atvyko į JAV drauge su 
žmona.

New Yorke jis pareiškė, pa
siryžęs pasilikti JAV-se, neg jį 
sukrėtė Sovietų Sąjungoje vyk
domi rašytojų persekiojimai ir 
pastangos užgniaužti žodžio, 
minties laisvę.

Maža ivilčių

“Pueblo” atgauti
Šen. Young (Ohio) vakar pa

skelbė, kad Š. Korėja rugpiūčio 
mėn. sutiktų grąžinti “Pueblo” 
su įgula, jei JAV atsiprašytų 
ir sumokėtų 100 mil. dolerių su
mą. Šią žinią Valst. Departa
mentas vakar paneigė.

Vengrijos ambasadorium Wa- 
shingtone paskirtas Janos Na- 
gy.

Humphrey -
remsime Izraelį

VVASHINGTON. — Vicepre
zidentas H. Humphrey liepos 11 
d. pareiškė esąs nuomonės, kad 
JAV turėtų remti Izraelį, jam 
parduodamos ir sprausminius 
lėktuvus-naikintuvus. Tai pir
masis JAV valdžios aukšto pa
reigūno pareiškimas šiuo klau
simu. Izraelis jau senokai pra
šo jam parduoti 50 Phantom 
tipo lėktuvų. B. Rūmai paskel
bė, kad Humphrey pareiškimas 
nereiškiąs “valdžios naujos po
litikos”.

JAV pasiryžusios ir toliau remti 
Izraelį.



ve

• * e
C t S«

• iI
"i

a c

B DRAUGAS, šeštadienis, 1068 m. liepos mėn. 13 d.

Skirm. Radvila, 7255 S. Rockwell St., Chicago, UI. 60629
Philadelphijos jaunesnieji moksleiviai ateitininkai ekskursuoja 

Mėlynuose kalnuose.
PHILADELPHIJOS JAUNESNIŲJŲ 

ATEITININKŲ EKSKURSIJA Į
GETTYSBURGĄ

Philadelphijos jaunesnieji . 
moksleiviai ateitininkai, užbaig- I 
darni savo darbo metus, vado
vaujami V. Muraškos ir kuopos 
globėjų, birželio 22 ir 23 d. ap
lankė daugelį istorinių vietų ir 
smagiai paiškylavo.

Šeštadienį anksti rytą maši
nomis išvykome iš Philadelphi
jos. Oras gražus, Pennsylvani- 
jos greitkelis puikus ir įvairus, 
o mūsų nuotaika už vis geriau
sia. Dainuodami pralekiam savo 
sostinę Harrisburgą, laikinai ap
lenkianti Gettysburgą ir atsiran
dame Emmitsburge, Md. Cia ap
lankome įspūdingus kryžiaus 
kelius, įrengtus kalne ir Mari
jos grotą — Liurdą, kuriuos pa
prastai lanko maldininkai iš to
limų vietovių. Šiandien ramu ir 
laisva. Pasimeldėme koplytėlė
je, atsigėrėme šalto ir skaid
raus šaltinio vandens. Papieta
vome už šventovės ribų ir vėl 
pasileidome tolyn į vakarus, į 
p. Giedrių ūkį už 80 mylių.

O koks puikumas Mėlynųjų ir 
Tuscaroros kalnų! Kelias vin
giuotas, kylame į viršūnes ir vėl 
leidžiamės žemyn. Net mašinų 
stabdžiai pradeda kaisti. Bet 
koks vaizdų gražumas! Pasie
kiame ūkį, tikrai puiku. Pasiti
ko šeimininkas. Čia pat ežeras, 
laivelis, kalnai, medžiai, laukai 
ir du dideli šunys. Tuojau susi- 
nešėm savo daiktus į daržinę, 
nes šiandien miegosime ant šie
no. Kaip įdomu. Pasiruošiame 
nakvynei ir skubame pasiruoš
ti Joninių laužui Rambyno kal
ne. Besiruošiant ir pradėjo tem
ti. Laužą pradėjo V. Muraška. 
Ugnį atnešė ir laužą užkūrė dvi 
vaidilutės. Programą pravedė

išrinkti laužo karalius ir kara
lienė. Deklamacijos, humoristi
niai rašinėliai, pranašauta atei
tis, smagios dainos pritariant 
akordeonui ar gitarai. Kepėm 
dešreles, vaišinomės ir vėl dai
navom.

Jau ir naktis. Vykstame į nak
vynės vietą. Miegoti buvo links
ma, bet ne visai ramu... Anksti 
rytą mus pažadino gaidys, la
bai stropus, bet nepirmaeilis 
dainininkas. Greitai ir pats as
meniškai pasirodė tarpdury. Bai 
tas su raudona skiauturė, labai 
išdidus ir gražus. Net atleidom 
už mūsų ankstyvą prižadinimą.

Atsikėlėme anksti, nes 7 vai. 
ryto turėjom būti bažnytėlėje. 
Po Mišių papusryčiavome, pa
dėkojome šeimininkui p. Gied
riui ir, sudainavę jam ilgiausių 
metų, išskubėjom į Gettysbur
gą.

Čia aplankėme visas svarbiau
sias mūsų vietas, kur buvo su
dėta tiek daug aukų 1863 me
tais. Aplankėme paminklus ir 
karių kapines. Iš vieno bokšto 
apžvelgėme Gettysburgo apy
linkes ir buv. prezidento D. Ei- 
senhowerio ūkį.

Jau artėja pavakarys. Skuba
me namo, nes dar liko 140 my
lių kelio iki namų. Grįžome pa
vargę, bet labai patenkinti ir 
dėkingi ekskursijos vadovui V. 
Muraškai, p. Giedriams ir mū
sų globėjams už tokią puikią 
mums suruoštą pramogą.

Dabar visi ruošiamės į moks
leivių ateitininkų stovyklą Ken- 
nebunkporte, kuri prasideda 
rugpiūčio 4 dieną.

Dalyvė

Žvilgsnis j Tuscaroros kalnus. Philadelphijos ateit, ekskursijoje

LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR 
ARCHITEKTŲ SVEIKINIMAI IR

PAGEIDAVIMAI
AMERIKOS UETUVIŲ INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS 
9-TOJO VISUOTINIO SUVAŽIAVIMO, ĮVYKUSIO 1968 M. GEGUŽES 
30 - 31 IR BIRŽELIO 1 D. CLEVELAND. OHIO, ŠHERATON VIEŠ
BUČIO PATALPOSE, REZOLIUCIJOS.

1. A. Lietuvių tautai minint Lie 
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo 50 m. sukaktį, devintasis Ame
rikos Lietuvių inžinierių ir archi
tektų (ALIAS) visuotinis suvažia 
vimas kviečia sąjungos narius, o 
taip pat visus matematikos, fizi
kos, gamtos ir kitose artimose sri
tyse dirbančius lietuvius, aktyviai 
tęsti visuotiną kovą už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę.

B. Suvažiavimas skatina sąjun
gos narius ir visą lietuvių visuo-

, menę į tarpusavio bendravimą, o 
lygiai ir mūsų santykius su paverg 
tais broliais grįsti plačia tolerąnci 
ja bei skirtingų nuomonių ir pa
žiūrų gerbimu — bet jokiu atve
ju nepasidaryti kad ir nesąmonin
gai okupanto talkininkais.

C. ALIAS nariai yra raginami 
aktyviai dalyvauti lietuviškosios iš 
eivijos organizacijose, remti mūsų 

! bendrinių organizacijų veiklą kon 
I krečių darbu bei finansine params.

2. Suvažiavimas sveikina visam

pasauly išsisklaidžiusius ir tėvy
nėje likusius lietuvius inžinierius, 
architektus ir gamtos mokslų at
stovus ir kviečia visus jungtis į 
kovą už Lietuvos laisvę.

3. Suvažiavimas reiškia gilią pa 
dėką buvusiai centro valdybai, o

j ypač buv. pirmininkui J. Dačiui 
už jų atliktus darbus. Suvažiavi
mas yra taip pat dėkingas centro 
valdybai ir ALIAS Clevelando sky
riui už įtraukimą į suvažiavimo 
programą jaunesniųjų kolegų, ku 

. rie labai daug prisidėjo prie šuva 
žiavimo sėkmingumo. Pageidauja
ma, kad ir ateity tos krypties bū
tų laikomasi.

4. ALIAS centro v-ba yra prašo
ma propaguoti lietuvišką arehitek 
turą, kurios koncepcija gali būti 
geriausiai vystoma tik lietuvių ar
chitektų. Ypatingas dėmesys krei 
ptinas į mūsų visuomenės lėšo
mis statomus pastatus.

5. Technikiniai mokslai yra dalis 
mūsų bendros kultūros, užimantie-

I ji ypatingai svarbią vietą moder
naus žmogaus gyvenime. ALIAS 
centro valdyba yra prašoma akty
viai propaguoti šiuos mokslus, ran 
dant jiems vietos mūsų bendriniuo 
se kultūriniuose įvykiuose.

6. Suvažiavimas skatina visus
ALIAS skyrius įtaigoti lietuvių 
jaunimą siekti aukštojo mokslo ir 
reikalingiems padėti įsigyti stipen j 
dijas bei kitokią paramą.

7. Suvažiavimas siūlo ALIAS cen 
tro valdybai sudaryti komisiją 
mokslo akademijos ar draugijos 
steigimui išstudijuoti, kuri apjung 
tų visus laisvajame pasaulyje esan 
čius lietuvius mokslininkus.

Sveikinimai ir atitinkamos re
zoliucijos buvo taip pat pasiųsta 
JAV prezidentui Lyndon B. John
son, viceprezidentui Hubert H. 
Humphrey, valstybės sekretoriui 
Dean Rusk ir Speaker of the Hou
se John McCormack. Sveikinimai 
taip pat buvo pasiųsti Lietuvos mi 
nisteriui Rajeckui, Amerikos lietu 
vių vadovaujantiems veiksniams 
ir ALIAS garbės nariams.

Jonas Jurkūnas, 
suvažiavimo pirmininkas
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* Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.prašymus. x - ----- -

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

{Sinclair]
RICHMOND SERVICE

Kampas Richmond ir 63rd St.
Užsieninių ir vietinių automobilių 
taisymas. Priklauso Chicago Motor 
tlub. Nelaimės atveju, skambinkite 

GB 6-3134 arba GB 6-3353 
Sav. — Juozas (Joe) Juraltis

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882

LIETUVOS GENERALINIO
PAIEŠKOMI ASMENYS:

ANTANAITIS. Antanas, Jurgio 
ir Barboros sūnus, gim. Pavidaūįo 
km., Tauragės apskr.

BAGDONAS, Jonas ir Pranas, 
broliai, Simono ir Johanos Bartašy- 
tės sūnūs, gim. Paežerių km., Skaud
vilės vi.. Tauragės apsk.

BAKŠYS, Jonas, kil. iš Antaptlši- 
nės km., Viduklės vi., Raseinių apsk., 
gim. 1910 mt., į JAV-bes atvykęs 
1950-1951 mt.

BARTAŠIUS, Jonas, Simono sū
nus, gim. Ezeliškių km., Skaudvilės 
vi., Tauragės apsk.

BARTAŠIUS, Juozas, sūnus Juo
zo, gim. Ezeliškių km., Skaudvilės 
vi., Tauragės apsk.

GLEBAVIČIUS, Juozas, Mykolo 
sūnus.

KLIVEČKA, Jonas, Jono sūnus, 
gim. 1914 m. JAV-se, gyveno Vilniu
je, vėliau Panevėžyje, dingo 1950 me
tais.

KUNDRIŠIŪNAS, Jonas (KLUN- 
CHEN, John), gim. Upelišklų km., 
Vabalninku par., Biržų apsk., gyve
nęs Cliffside Park, N. J.

LAURUTYTĖS, brolių Igno ir 
Tadeušo dukterys, Lietuvos okupaci
jos pasėkoje atsidūrusios Vakaruo
se, ieškomos palikimo reikalu.

ŠIMKEVIČIŪTĖ, Vanda, Vlado 
duktė, iš Šilalės.

Demonslruoja savo drąsumą kalno viršūnėj. Iš Philad. ateit, ekskursijos.

KODĖL NEATVAŽIUOTI Į STOVYKLĄ 
WASAGOJE?

Neseniai baigėsi moksleivių 
stovykla Dainavoje, kurioje da
lyvavo moksleiviai iš įvairių J. 
A. V. vietovių ir nemažas bū
rys iš Toronto ir Hamiltono Ka
nadoje.

Kaip visiems žinoma, Ka
nadoje yra ruošiamos dvi moks
leivių ateitininkų stovyklos: 
Montrealyje nuo liepos 13 iki 
20 d. ir Wasagoje, netoli Toron
to, nuo liepos 28 d. iki rugpiū
čio 10 d.

Norėtųsi atkreipti dėmesį Chi
cagos, Detroito, Rochesterio ir 
kitų artimesnių vietovių JAV 
jaunimo, kad dalyvautų ateiti
ninkų stovykloje Wasagoje. Sto
vyklauja kartu ir jaunesnieji, 
ir vyresnieji moksleiviai, bet 
yra sudarytos atskiros progra
mos ir atskiros vadovybės. Kar
tu susitinkama tik valgant ir 
kai kuriose vakaro programose.

Stovyklos mokestis — $40 už 
vieną stovyklautoją abiem sa
vaitėm, dviem iš tos pačios šei
mos —$65. Norintieji užsire
gistruoti prašomi rašyti: V. Ko- 
lyčius, 86 Glenholme Avė., To
ronto 4, Ontario.

Yra naudinga susipažinti 
jvairių miestų jaunimui ir už- 
megzsti ryšius. Tad laukiame 
“amerikonų”! V. K

AUTOBUSAS IŠ DAINAVOS
Iš jaunučių ateitininkų sto

vyklos autobusas grįžta šį sek
madienį. Tėvelius kviečiame 
laukti grįžtančių stovyklautojų 
prie Jaunimo centro apie 7 vai. 
vakare, ir prie Šv. Antano mo- j 
kyklos, Cicero, apie 8 v. v.

Illllllll.lllllltlllllllllllllliuilllllliuillllllll

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9583
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MOVING
SERENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place. WA 5-8063
llllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

from the 
"Accessibles"
vvith love

Tiesiai iš krosnies ir ant stalo su šiuo gra
žiu nauju ir daug kam tinkamu 2‘Z* kvortų 
“Conuoisseur” puošniu “kepk ir servuok” 
indų komplektu, šis karščiui atsparus indas 
tinka maišymui, kepimui, servavimui į stalą 
ir pasidėjimui. Šis komnlektas gaunamas 
kartu su pritaikintu dangčiu ir gražiu pa
auksuotu anodizuoto aliuminijaus ir kieto 
riešutmedžio padėklu, tinkamu bet kokiam 
valgomajam ar virtuvei. Be to, jis lengvai 
valomas.

šią dovaną galite gauti nemokamai atidary
dami naują taupymo sąskaitą su $500.00 ar 
daugiau, arba įdėdami tokią pat sumą j tu
rimą sąskaitą.

Apgailestaujame, kad galime duoti tik vie
ną tokią dovaną šeimai ir jos nesiunčiamos 
paštu.

Šis pasiūlymas galioja 15 dienų, pradedant 
liepos 1 d.

aint
1447 South 49th Court • Cicero, Illinois 60650 Phone 656-6330

savings
MEMBER FEDERAL SAVINGS AND LOAN INSURANCE CORP., WASHINGTON, D.C.

joseph F. Gribauskas, Exec. Sec’y

ŽEKAS, Petras ir jo brolis, gimę 
Šilagaliu km., Panevėžio par., turėjo 
seserį Kotryną Žckaitę-Klivečkienę, 
seni ateiviai, gyvenę Chicagoje.

Ieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 

41 West 82nd Street 

New York, N.Y. 10024,

“VYTAUTAS THE GREAT”

“ATSIMINIMAI IS BAIFO 
VEIKLOS”

Autorius Prel. J. B, Končius
Pirmoji knyga apima garbin- 

giausiąją Lietuvių tautos is
toriją 14—15 šimtmety. Antro
ji šių laikų žiauriausius įvy
kius: Sovietų —- komunistų in
vaziją į Lietuvą ir tremtinių - 
pabėgėlių tragiingą būklę.

“Vytautas the Great” anglų 
kalba istorinis veikalas yra la
bai tinkamas čia gimusiam mū
sų jaunimui ir kitataučiams su
sipažinti su Lietuvos garbinga 
ir didinga praeitimi.

Dėl “Atsiminimų iš BALFO 
veiklos Mykolas Klimas taip 
rašo:

‘Kiekvięnas lietuvis .tremti
nys sau ir savo sponseriui do
vanoms privalo įsigyti šią įdo- 
mią knygą, aš mielai priside
du prie šios knygos platinimo”.

Api knygos parduodamos žy
miai papiginta kaina: “Vytau
tas the Great” su kietais' virše
liais po $3.00 ir su minkšt. po 
$2.00. “Atsiminimai..?’ su kie
tais viršeliais po $4.00 ir su 
nunkšt. po $3.00. Platintojam?
duodama, didelė nuolaida. 

Gaunamos DRAUGE.

MONTREALIO
Lankyti ir poilsiauti graži 
rentian vasąrviętėje, prie 
ežero 50 mylių nUo Mon

Šeimoms butai su pąto{ 
židiniais. Užsitikrinate 
darni iš anksto.

o A P U T,u
7559 Querbes Av 

Montreal 15. Ciku
Tek 272-8384



Kultūra ir laisvebendrų siekimų IŠDAVA

Rimties valandėlei

NAUJA ŠĖTONO STRATEGIJA

Kultūrinėmis apraiškomis 
lietuvių išeivija sugeba neblo
gai pasirodyti viešumoj. Di
džiausioms šventėms suorgani
zuoti pakanka vadovų, kurie 
suburia tiek jėgų aplink sa
ve, kad ir lietuvių visuome
nės organizuotumas bei politi
niai siekimai išryškinami pla
tesniu mastu. Finansinis pa
jėgumas šiuo metu mums jau 
nesudaro problemos, o tik su- 
sudaro problemą, kaip tuos 
finansus sutelkti, kad jais ga
lėtų pasinaudoti kūrėjai, vi
suomenininkai įr laisvės by
los vadovai. Tačiau iki šiol ir 
ši problema bendromis jėgo
mis gana patenkinamai spren 
džiama, jei nekalbėsime apie 
šiems metams sukurtąjį bend
rąjį finansinį komitetą.

Šiuo metu vis aštriau kyla 
klausimas, kam atiduoti pirme 
nybę — savos kultūros barų 
plėtimui ar politiniam darbui. 
Vieni norėtų teikti pirmenybę 
tiktai politiniam darbui ir kiek 
vienoje viešoje lietuvių išeivių 
veikloje matyt tik politinius 
siekimus. Kiti, priešingai, no
rėtų sutelkti visą dėmesį tik 
į kultūrines apraiškas, ku
rioms turėtu nusilenkti visi ki
ti lietuvių išeivijos tikslai. Bet 
šiose sąlygose būtu per didelė 
prabanga apsiriboti tik viena 
kuria sritimi.

Politika yra bendrosios kul
tūros dalis, nors jos negalėtu
me nevadiname tiesiog kultū
ra. Kultūra padeda rasti tin
kamų priemonių politikai, bet 
politika, kaip tokia, kultūros 
nekuria — ji tik sudaro są
lygas plėsti civilizacines prie
mones. Kultūra rėikalinga žmo 
gaus dvasinei plėtotei. Jos sto
kojančiam žmogui civilizacinės 
priemonės, net ir pati politika, 
gali suteikti piktą ginklą sa
vos aplinkos gavęs paties 
sunaikinimui. Todėl reikia pu
siausvyros tapfp kultūros ir po
litikos, kad jos abi padėtų žmo 
gui sukurti gėrėsnį asmeninį.
tautinį ir valstybinį gyvenimą.

*
Lietuviškoji išeivija pilnu

tine prasme pdlitikos neturi, 
nes nėra jai tinkamų sąlygų. 
Čia yra tik poetika platesne 
prasme — siekurpbis laisvės pa
vergtai tautai; naudojantis į- 
vairiomis priemonėmis. Šiuo 
atveju gal net daugiau laisvės 
siekimui pasitarnauja mūsų 
kultūriniai laimėjimai, savo tau 
tos meno parodymas svetimie
siems ir gilesnis savo tauti
ne kultūra persiėmimas. Tai 
pavyzdžiu gali eiti kad ir ši 
pastaroji tautinių šokių šven
tė.

Tai nereiškia, kad turėtume 
nevertinti politinių priemonių, 
pasireiškiančių asmeniniais ir 
visuomeniniais ryšiais, propa
gandine medžiaga, tiesioginiu 
kreipimusi į politines viršūnes. 
Bet norėtume pabrėžti, kad 
būtų klaida viską mėginti nu
dažyti politiniais dažais, pro 
kuriuos nei mes patys, nei sve
timieji nepastebėtų paties 
svarbiausio —' mūsų tautos 
gyvastingumo. Tiesioginis sie
kimas parodyti skirtingas sa
vo tautos kultūros gelmes yra 
kartu netiesioginis veržimasis 
viešumon. O kiekvienas mū
sų viešumoje kaip lietuvių pa

sirodymas yra jau kartu ir 
politinis veiksmas, keliąs pa
vergtai tautai laisvės viltis.

Kultūrai kuiti reikia talen
tingų kūrėjų. Sukurtai kultū
rai parodyti viešumoje ir yra 
Lietuvių bendruomenės užda
vinys. Kai bendruomenės na
riai sugeba pajusti savo kul
tūrinę paskirtį, jie kartu at
lieka pareigas ir tėvynei, nes 
pristato jos dabarties sieki
mus ir primena jai daromas 
skriaudas. Kol Lietuvių bend- 
ruomeijė liks ištikima savo 
pirminei paskirčiai, — lietuvy
bės ugdymui ir savos kultūros 
puoselėjimui, — tol ji plačiau 
reikšis ir stipriau jungs lietu
vius. Bet jeigu kai kur reikės 
atiduoti duoklę ir politiniam 
darbui, jis nepraras savistovu
mo ir visuotinume, nes kultū
rinė pažanga ir laisvės sieki
mas gali eiti kartu, tiktai nau
dojantis skirtingomis priemo
nėmis.

Lietuvių bendruomenė prieš 
PLB seimą yra gundoma susi- 
politikinti (žiūr. Pasaulio lie
tuvis, Nr. 35). Diskusinėmis 
mintimis reiškiama kai kuriu 
nuomonė, kad bendruomenei 
būtu jau laikas įeiti į Vliko 
sudėtį politiniu padaliniu ir 
sudaryti jam stipresni užnu
garį. Autorius nei teigia, nei 
reigia tokiu gal eivbiu. tik 
svarsto būdus, kaip toks Liet. 
bendruomenės ieiima.i> į Vliką 
būtu galimas, kai ši oolitinį 
veiksnį sudaro partijos ir lais
vės kovos sąjūdžiai, kurių na
riai yra taip pat ir bendruo
menės nariai.

Svarstant iš kultūriniu sie
kimų požiūrio, toks bendruo
menės žygis suardytu pačią 
bendruomene, kuri vra sukur
ta didelėmis pastangomis ir 
susirado savo kelią sunkiu dar 
bu. Toks bendruomenės su- 
partinimas atsilieptų ir paties 
Vliko ateičiai, nes bendruome
nėje yra daugelis narių, kurie 
nieko bendro nenori turėti su 
partijomis, nes jos pilnai savo 
gyvybe gali pareikšti tik lais
vame krašte, viešumoj, prisi- 
statydamos su politinėmis pro 
gramomis. Nelengva būtu at
sakyti, ar dabartinė Vliko su
dėtis yra visiškai pateisinama 
bet, kol nėra kitos galimybės 
reikia naujus kelius tik studi
juoti ir jiems paruošti dirva. 
Vlikas laisvinimo byloje atlie
ka savo pareigas, kiek šiose 
sąlygose galima. Norint jį su
stiprinti, gal reikėtų jo sudė
tį atnaujinti, bet negalima kui 
tūrinių ir tautinių tikslų or
ganizacijos aukoti tik politi
niam siekimui, kada tos or
ganizacijos savo srityje, ne- 
apleisdamos kultūrinių plotų, 
nuoširdžiai veda ir pavergtos 
tėvynės laisvės bylą.

Kitas klausimas — veiksniu 
bendradarbiavimas. Jie turėtų 
rasti savo veiklai priemonių 
bendromis pastangomis 3ieKti 
svarbiųjų pavergtos tautos ir 
išeivijos tikslų. Šį reikalą tu
rėtų giliau studijuoti ir PLB 
seimas, turėtų į jį nuoširdžiau 
žvelgti Vliko ir Altos vado
vai. Tai palengvintų lietuvių 
visuomenei suprasti savo tiks
lus ir kartu su veiksniais jų 
siekti. Pr. Gr.

Nuotraukoj matyti viena iš komunistinių raketų, kuri atimta iš komunistinių teroristų prie Saigono. 
Ja čia apšaudoma vietovė, kurioje manoma pasislėpę Vietkongo kariai.

KAIMO STATYBA LIETUVOJE
Gamybinė, o ypač gyvenamųjų namų statyba

Nepriklausomoje Lietuvoje 
kaimai ėmė skirstytis į vienkie
mius grynai ūkiniais sumeti
mais. Trilaukis ūkininkavimas 
trukdė ūkinę pažangą. Kaimo 
ūkininkai negalėjo išsiskirti iš 
bendros tvarkos. Jie sėjo vasa
rojų ir žiemkenčius laukuose, 
kur visas kaimas buvo nutaręs. 
Trilaukis, o iš tikrųjų dvilau- 
kis ūkininkavimas, nes pūdy
mas vienerius metus buvo ne
dirbamas, ūkiškai nenašus, o 
darbas gaišius. Jau prieš pirmą 
visuotinį karą sumanesni ūki
ninkai ieškojo progos apsigy
venti vienkiemiuose, kurie buvo 
ūkiškai našesni, tačiau turėjo 
kai kurių visuomeninio pobū
džio neigiamybių. Lietuviams 
vienkiemis buvo patrauklesnis 
už kaimą.

Sovietinės gyvenvietės

Lietuvoje įvedus kolektyvinį 
žemės valdymą, sukūrus kolū- į 
kius ir valstybinius ūkius, iški- j 
lo reikalas gyventojus telkti di
desnėse gyvenvietėse, kurių dy
dis kėlė nesutarimus. Pastaruo
ju metu nusistatyta, kad jos 
turi svyruoti tarp 350 ir 450 
gyventojų.

Naujos gyvenvietės, kurioms 
vardas dar nesurastas, kuria
mos politiniais, ūkiniais ir vi
suomeninio patarnavimo sume
timais. Pagaliau iškilo ir bū
tinybė, nes daugelis senų gy
venamų namų, neduodant me
džiagų jiems pataisyti, visai su
nyko. Žmonėms reikia gyventi, 
nors kaimuose gyventojų skai
čius vis dar mažėja. Reikia tu
rėti pastogę ir net geresnę už 
buvusią, kai pastaruoju metu 
žemdirbių pajamos padidėjo. 
Vienkiemių ir kaimų gyvento
jai yra verčiami prisitaikyti 
tikrovei.

GEDIMINAS GALVA
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Mes buvome paskendę savo mintyse ir didesnį ke
lio galą tylėjome. Aš galvojau apie Vytuko mamą ir 
slapta bijojau, kad ji nebūtų manęs apgavusį. Juk taip 
sunkiai ją įkalbėjau vykti atlaiduosna, o ir pats jos su
tikimas buvo toks netikras. Žinia, aš jai nieko nesa
kiau apie konduktorių, bet viską motyvavau Vytuko bū
simu džiaugsmu šioje metinėje šventėje. Argi vaikas ne
vyto dviejų senių draugystėje, argi jis neturėjo teisės 
pažiopsoti tokią dieną į jomarkinius komedijantus, į 
žvilgančias karabelninkų prekes? Lenktinuką pažadė
jau, armonikėlę, ko tik jis norėsiąs. Dėl vaiko ji paga
liau sutiko, bet lūpos kalbėjo tokia prievarta, kad da
bar visą kelią nerimau.

Varpų gaudesys išblaškė mane iš sunkaus min
čių rato ir aš atsidusau. Krūptelėjo ir geležinkelie
tis.

— Kažko taip neramu, — jis tarė, — tartum vež- 
tumėte mane teisman, kuriame nesitikėčiau išteisinimo.

Aš nežinojau, ką jam beatsakyti.
— Nežiūrėkite į dalykus taip tragiškai, ponas Ke- 

ruti, — tarė mūsų vežėjas Kazys. — Gyvenime yra ir 
saulėtoji pusė. Štai, kad ir aš, — visą kelią apie jus te
galvojau. Bet visai kitaip, negu jūs. Iš kur gi tokios 
niūrios mintys? Aš galvoju vežąs žmogų, kuris pats sa
ve teisė ir dabar laimingas važiuoja įvykdyti nuospren
džio. Ar jūs manote, kad yra daug pasiryžtančių to
kiems žygiams?

— O įvykių pasekmes patikėkite šiai dienai, drau
guži, — aš pridėjau. — Šiandien metiniai atlaidai.

Sunkiai sprendžiami 
kaimo statybos klausimai

Iki šio meto, nežiūrint įdėto 
darbo, vis dar pasigendama 
kruopštaus Lietuvos teritorinio 
išplanavimo. Ne reti ginčai vyks 
ta, kur statyti gyvenvietes, o 
pasirinktoms vietovėms gyven
tojai nepritaria. Tarp biurokra
tijos ir gyventojų vyksta ne
sutarimai ir dėl gyvenamų na
mų išplanavimo, jų pritaikymo 
ūkio reikalams. Kaimo staty
bos, net būtini ūkiniai pastatai, 
nekalbant apie gyvenamus na
mus, dažnai užtęsiamos, staty
bos darbai vilkinami.

Tai rodo, kad vietos kompar
tija ir jos žinioje esančios ad
ministracinės įstaigos neturi vi
suotinio kaimo statybos plano, 
kuris atitiktų tikrovines sąly
gas. Didelius polėkius dažnai 
lydi ne maži nesklandumai ir 
netesėjimas.

K. Blaževičius, statybos ir 
architektūros instituto ūkio sta 
'tybos vadovas, straipsnyje “Kai 
mo statyba# perspektyvos” 
(Liaudies ūkis, Ns 5, 1968) pat
virtina mano prielaidas: “Tik 
ilgalaikio visa apimančio pla
no nebuvimu galima paaiškin
ti tam tikrą stichiškumą, or
ganizuojant kaimo patvarkymą 
bei šiuo metu pastebimą dis
proporciją tarp sparčių žemės 
ūkio gamybos augimo tempų ir 
palyginti lėtesnių kaimui skir
tos statybinės industrijos ir sta 
tybinių medžiagų pramonės au
gimo tempų. Kaip rodo prakti
ka, šių augimo tempų neatitiki
mas atskirais atvejais net stab 
do žemės ūkio gamybos tolimes
nį augimą, neleidžia smarkiau 
išvystyti negamybinę statybą. 
Šis klausimas tampa ypač ak
tualiu dabar, pradedant inten
syviau vykdyti vienkiemių iškė-

užtinka dideles kliūtis

Įimą iš melioruojamų įflotų” 
(130 pusi.).

Autorius iškėlė tik vieną svar 
bų klausimą: trūkumą statybi
nių medžiagų kaimo statybai. 
Jis nutylėjo teritorinį planavi
mą, nepakenčiamą kaimo sta
tybos organizaciją, administra
ciją, darbininkų pasitraukimą 
iš statybų, blogą transportą, 
atsilikus} statybos darbų me- 
chanizavimą ir eilę kitų trūku
mų.

Kaimo gyvenamieji namai
Planuose numatyta kaimo gy 

ventojus, pasiskirsčiusius į 25, 
000 gyvenviečių, sutelkti 3,000 
gyvenviečių, kuriuose norima 
užtikrinti miestelėnų sąlygas, 
kuriomis pvz. 9 kv. metrais as
meniui kaimo gyventojas var
gu bus patenkintas.

Per praėjusius 25 metus kai- 
'mo gyvenamų namų mažai pa
statyta. Visas dėmesys kreipia
mas į ateinantį trečdalį šimtme
čio, nes iki 2000 m. niunatoma 
kaimo statybai išleisti 4,2 bil. 
rublių.

Pasak K- Blaževičiaus “Kai
mo gyvenamasis fondas toli gra 
žu nepatenkina šių dienų rei
kalavimų. Numatant, kad 2000 
m. sukakus, kaime gyvens 1,2 
mil. asmenų, reikia pastatyti 
236,000 žemdirbiams ir 50,000 
butų kitiems žemės ūkio dar
buotojams”.

Didesnėse gyvenvietėse reika 
lingi ir kultūriniai — buitiniai 
pastatai, kuriems numatorųa iš
leisti 1,3 bil. rublių.

Pokario metais tepastatyta 
50,000 butų žemdirbiams. Per 
ateinančius 32 metus užsimota 
pastatyti 286,000 gyvenamų bu
tų, būtinas žemės ūkio žalia
voms perdirbti pramonės įmo
nes. Kaimo statybai skiriama 
apie 50% statybinio kapitalo, 
tačiau šiais metais kaimo sta
tyba braška. Planai netesėti,

Varpai dar tebeskambėjo ir jų gaudime aš girdėjau 
atleidimą ir viltį.

Kai įvažiavome į didžiąją gatvę, maldininkų mur
mėjimas tvindė visą erdvę. Buvo pasibaigusios ankstyvo 
sios mišios ir minia pasipylė gatvėn, apsupdama prekiau 
tojų palapines ir sugriaudama naujai atvažiuojančių rit
mą; vos prisigrūdome ligi vaistinės.

Tiek žmonių! Aš net pabūgau nerasiąs Vytuko, 
nei jo mamos. Bet mes buvome sutarę šventoriaus kai
rę pusę, kur aš ir nusivedžiau gelžkelietį. Stūmėmės mu
du pro margą minią kairiuoju akmeninės tvoros pakraš
čiu, už kurio nusikerojo žalia medžių raizgyne stačiu 
skardžiu lig pat vėsaus Jūros vandens.

Juos pamačiau tolimajame šventoriaus pakrašty. 
Ten, kur seniau laidodavo kunigus ir nusipelniusius 
bažnyčiai asmenis. Vytukas laidė skardin akmenėlius, o 
ji stovėjo šalia ir žvelgė į tolumas. Parodžiau Keručiui 
į juodu ir tariau:

— Paspausk dešinę ir už mane. Ir neapvilk Vytu
ko: aš tiek daug jam pripasakojau apie mūsų geležin
kelius.

Kerutis atsisveikino, pasitaisė uniforminę kepurę ir 
žengė jų pusėn.

— Ir manęs neužmiršk atlankyti, — sušukau dar 
įkandin, bet jis į mano žodžius nereagavo.

Neryžtingi žingsniai, rankos mostas prie kepurės ir 
nustebusios merginos lūpų šnabždesys. Aš stovėjau per 
toli, kad galėčiau girdėti pašnekesį, bet jų veidai švie
sėjo, juokėsi ir jie pasakė man viską, ko aš norėjau. 
Apsisukau ir skarelių jūra nuplaukiau prie vartų.

Slaptas džiaugsmas kuteno širdį ir norėjosi prakal
binti kiekvieną ir paploti jam draugiškai per petį. Ir 
pasidalinti ta laime, kurios aš nežinojau, o tik nu
jaučiau.

Po didžiuoju bažnyčios skliautu, kurį gaubė du ska

Žmogus ir sekimas darnumo
Kai kurių žmonių netvarkos 

pasaulyje pažinimas tampa vi
sos tvarinijos pasmerkimu, tar
si nedarnumas turėtų būti jos 
būtina žymė, neišvengiamas ak
las likimas, kurio akivaizdoje 
žmogui nelieka nieko kito, kaip 
sukryžiuoti rankas ir rezignuo
ti. Jie galvoja, kad daugiausia, 
ką galima laimėti, tai stengtis 
pasitenkinti trumpalaikiais ma
lonumais, juos išplečiant iš vieš
pataujančios netvarkos.

Šis visuotinis pesimizmas daž
niausiai apima tas sielas, kurios 
yra palinkusios į neribotą, net 
absurdišką optimizmą. Ir šis pe
simizmas kyla iš to, kad pasau- 
’vje užtinkami neabejotini prieš
taravimai, priskiriami visai vi
satai ir jos pagrindiniams dės
niams, kaltę dėl to primetant 
pačiam Tvėrėjui. Tokiu būdu vi
suotinio pesimizmo antpuolių ne 
atlaiko tie, kurie pasaulyje ne
mato nieko kito, kaip tik žiau
rumą ir skausmų bedugnę, kur 
rioje skęsta individai ir tautos, 
tiesioginiai ar netiesioginiai da
lyvaujančios išviršinės pažangos 
kėlime.

Kiti puola į nusiminimą, neti
ki galimybe atstatyti darnumą, 
matydami skaudų faktą, kad

'lonės leidžiasi taip stipriai 
naujenybių viliojimo, jog visai 
paniekina kitas vertybes, ypač 
tas, kuriomis remiasi žmonių 
bendruomenė. Daugelis kitų, pa
galiau, kapituliuoja visuotinio 
pesimizmo akivaizdoje, stebėda
mi tą apverktiną faktą, kad iš
viršiniai pažangūs žmonės tam
pa vidiniai necivilizuotais

Nusivylimas
Ir šėtonas žino, ką reiškia pe

simizmas, nusivylimas. Šėtonas 
aną dieną aiškino savo pagalbi
ninkams apie sėkmingiausias 
žmonių suvedžiojimo priemo
nes. Tarp jų buvo — puikybė, 
neapykanta, kerštas, pavydas, 
neskaistybė ir kt.

Šalia minėtų svarbių priemo
nių buvo dar viena, iš pažiūros 
menka priemonė. “Kas tai per 
priemonė, kaip ji vadinasi ir 
kam ji galėtų tarnauti?” — tei
ravosi vienas mažiau patyrusių 
velniukų. “Oh — atsakė virši

kai kur skirtos sumos pereikvo
tos. Statybos mechanizacija at
silikusi, o darbo našumas dėl 
eilės priežasčių, o ypač staty
bos medžiagų trūkumo yra že
mas.

Šiuos trūkumus būtų leng
viau pašalinti, jei Lietuva nebū- I 
tų sovietinės biurokratijos tink
le. Todėl kaimo statybos didžių
jų planų, kurie labai paviršuti
niškai paruošti, įgyvendinimas 
kelia abejones.

roti beržai, pamačiau Liudą. Stovėjo ji ten ramiai, lyg 
nuobodžiaudama, lyg pavargus nuo minios garsaus kle
gesio.

— Stebuklinga diena, Liūdai — pasveikinau ją 
linksmai. — Šioje maišatyje aš šiandien, tur būt, lai
mingiausias atlaidininkas. Nepatikėtum, kiek mažai 
žmogui reikia, kad pasidarytum sau džiaugsmo. Suve
džiau krūvon du žmones, o rodos, kad sutaikiau visą 
pasaulį. Tik pažiūrėk į tą minią, — aš net saujelės jų 
nepažįstu, o norėčiau paplepėti valandėlę, kaip su senais 
draugais. Ir jei nebūčiau tavęs pamatęs, dievaži, įsi
jungčiau į tą šventišką triukšmą.

— Kokie skirtingi mūsų pasauliai: aš šiandien to
kia vieniša, kaip niekad. Sutikau mokyklos draugių bū
rį, bet tik rankos mostelėjimas, nukąstas “labas” ir nie
ko daugiau. O juk ketverius metus bridome mokyklon 
tomis pačiomis pievomis, trynėm tuos pačius Pajūrio 
suolus. Kaip jos nutolo metams bėgant.

— Gal ne taip? Tavo draugės nenutolo: jos bu
vo tose sodybose visą laiką. Tu, Liuda, nuo jų atitolai. 
Bent savo dvasia. Argi tu manai, kad jos ateis tavęs ieš
koti? Tavęs, panelės mokytojos, kuri, jų akimis, gal tru
putį įsivaizduoja ir jų vengia.

— Bet taip nėra, tu ir pats žinai. Juk seminarija 
surydavo visą mano laiką. Aš neturėjau kada gyventi 
ir jų gyvenimu.

— Argi ne?
Mudu galėjome dėl to bartis ir nesutikti, bet šią 

akimirką buvo svarbesnių reikalų: mums reikėjo iš čia 
bėgti. Pro beržus, kurių lapai jau rodė nuovargių žy
mes, plaukė jaunimas, moterys nešė šventinti puokš
tes gėlių, pūkštė įkaitę seniai, mudu lingavome tos ne
sibaigiančios karuselės ritman ir šluostėmės prakaitą.

£Bua dau#taajj ___

ninkas — tai yra veiksmingiau
sių priemonių, ji veikia ir tada, 
kada kitos nieko nebeįstengia. 
Jos vardas yra pesimizmas, nu
sivylimas.”

Gundytojo pirmasis tikslas 
yra sulaikyti geros valios žmo
nes nuo iniciatyvos ir veiklos. 
Daug kas sako; “Kodėl vienas 
turėčiau daryti tai, ko nė vie
nas kitas nedaro.”

Nelauk daug padrąsinimų nė 
iš geriausių tavo draugų. Daž
niausiai vietoj paskatinimo su
silauksi ko priešingo. “Pasauly
je jūs patirsite priespaudos, bet 
pasitikėkite, aš nugalėjau pa
saulį” — pasakė Kristus.

Pažanga ir netvarka
Pažangos sukurtame nauja

me žmoguje taip pat yra gilios 
netvarkos reiškinių. Tačiau nors 
ši netvarka ir labai būtų pilna 
pavojų, ji nėra tokia, kad duotų 
pagrindo kraštutinių pesimistų 
nusiminimui arba neveikliųjų 
rezignacijai. Pasaulis gali ir tu
ri būti grąžintas į pirmykštį 
darnumą, kuris buvo Tvėrėjo 

i planuose nuo pat pradžios, kai 
jis savo paties tobulybes per
davė tvarinijai (palygink Ec- 
cli 16, 25-26). Giliausias šios 
vilties pagrindas glūdi Gimimo 
paslaptyje: Kristus, žmogumi 
tapęs Dievas, visokio darnumo 
šaltinis, aplanko savo kūrinius. 
Kaip galėtų tvarinys nusivilti 
pasauliu, jei pats Dievas juo ne- 
nusivilia, jei Dieviškasis Žodis, 
per kurį buvo visa padaryta, 
tapo kūnu ir gyveno mūsų tar
pe, kad pagaliau apsireikštų jo, 
kaip Tėvo Viengimio Sūnaus 
garbė (plg. Jon. 1,3)? Bet ar 
galėtų visatos Tvėrėjo ir At
naujintojo garbė suspindėti to
kiame pasaulyje, kuris būtų pa
statytas ant neišvengiamo prieš
taravimo ir netvarkos?

Pesimizmo ir neveiklios re
zignacijos krikščionys niekuo
met negalės priimti, nes tai 
prieštarauja krikščioniškai žmo
gaus sąvokai.

Esame paskirti per Kristų 
“tapti Dievo vaikais” (Jon. 1, 
12), o ne šio pasaulio elementų 
vergais; esame pašaukti ne da- 
'linai ištobulinti vieną ar kitą 
galią, bet visame žmoguje at
naujinti tobulą Dievo paveiks
lą, Dievo, kuris pats yra darnu
mas ir visokios pasaulio tvar
kos šaltinis.

Atėjimas ir išėjimas
Tačiau šias nuostabias tiesas, 

kuriosi galėtų atnaujinti žmo
gaus kilnumą, atgaivinti viltis, 
atmeta tie, kurie nesugeba 
įžvelgti būtino ryšio tarp amži
nybės ir laikinojo pasaulio, tarp 
Tvėrėjo ir tvarinių, atskirdami

(Nukelta J 5 psl.)

iniu šokių šventės susitikinu) Chicagoje. is K. į a.: ld taryoos narys 
Us Aid Eretaitė, A. Rudis, Marija Rudienė ir Alina Lipskienė.

Nuotr. V. Noreikos
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5 kambarių bungaloiv, 2 maš. 
garažas. Apyl. 66-os ir Oakley 
Ave. Skambinkit po 6 vai vak • 
HI 5-0569.

Illllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

7301 SO. WHIPPLE
See Sunday from 2 to 4 
233-46 H 779-6338

iiiiiiniiiiiiiNiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Parduodamas 90 akrų ūkis. _
Moderniškas 4 miegamų kambarių 
namas. Moderniška barnė, įrengta, 
galima laikyti melžiamus ar mėsi
nius galvijus. 70 akrų dirbamos, 
20 akrų miško arti ežero. Kaina 
$22,500. Rašykite adr.: A. Mikutis,
Harris Vilią, Wisc. 53964 Tel. __
1-608-296-2062.

Mūr. 2 po 6 kambarius. Ciceroje. 
Pirmą kartą parduodamas. Apyl. 
56-os ir Cermak. Modernus vidus. 
2 maš. garažas. $32,900, SVOBODA
— 2134 S. 61st Court, Telef. — 
BI 2-2162 arba LA 1-7038,

Marąuette Parke. 6 kamb. mūr. 
bungalovv. Naujas “baseboard” šil
dymas' ir nauja elektra. Savinin
kas. Telef. 434-3477.

MISCELLANEOUS

TUCK POINTING & ROOFING
I do all my work. No salesmen 

JOHN AMES — Tel. 436-7157

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

a»»a» »a« •a." •.*.« »a» •>.- »a.» -Ar *a» ‘X1 «a, »a> --a» •a? *A? tar • K ^E ^E ^E “ ̂ E ^E ^E ̂E ^E ^E ^E ^E.
DEKORAVIMAS
Ig VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi 
J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050

llllllllmimllllllllllllllllllllllllllllllmlllll

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys. 

Pasiteiraukite apie naujas

J. MIGLINAS
2549 VV. 69 St., n auk.. PR 6-1063 

IIIIIIIIIIIIIĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir pigiai.

“DRAUGAS"
4545 VV. 63rd Street, 

Chicago, IU. 60629 
Tel. LU 5-9500

IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

► ♦♦♦♦♦♦♦ • ♦♦ ♦ 
CONTRACTORS

CONSTRUCTION C0.
V = »C= REZIDENCINIAI, 

[komerciniai, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAIIi.......

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

STATOME NAUJUS NAMUS 
ir

Atliekame įvairius pataitymua
Petrauskas Builders, Ine. 

Tel. 585-5285

PARDAVIMUI

_____ ; COVERS AND HANDLES
80 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113

Remkite tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

•<»-

KKAL E s T 4 T E

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas - - Income Tas 
Notariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. B A C E V I C , U S 

6455 S. Kedzie Ave. - PR 8-2233

6 kamb. pilnai atremontuotas mūr. 
bungalovv su 4 kamb. pajamų bu
tu. 25 p. tuščias sklypas šalia. 2 
garažai. Brighton Pke. Susitarimui 
apžiūrėti skambinkit FR 6-4760.

7 kamb. 12 m. mfir. bangralow. 
pria Liet. mokyklos, Marąuette Pke.. 
1 vonios, alum. langrai, 2 auto ga
ražas. 124,900.

12 butu mūr. prie 67-tos lr Rock
vvell. $18,500 metiniu pajamų. Kaina 
$78,500. ĮruokSjas $16,000 savininkas 
duos paskolų.

2 butai po 6 kamb. mūr. prie Liet. 
mokyklos Marąuette Pke. Nauja ga
zo atskira šiluma, moderniškos vo
nios ir virtuvės. Dvigubas mfir. ga
ražas. $32,600.

Naujas de luxe 2 aukštų mūr. 
Marąuette pke 7 kamb. butas savi
ninkui Ir 4 nuomos skolai mokBtl.
$74.500.

ll butu, 2-ju aukštų, švarus mfir. 
namas. Marąuette pke. $84.900.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS — 

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

Tvarkingas, teisingas lr greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to. veikla Notariatas, 
daromi ir liudijami vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Ta* ir atliekami kitokį 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 8. Mapletvood Avi. CL 4-7450
71 lr Talman. Mūr. 4 kamb. tr 2 

patalpos ofisams arba bizniams. Tik 
$16,600.

Pri® 69 ir CampbeU. Med. 1 % a. 2 
butai, 5 ir 4 kamb. $16,900.

Prie 71 ir Mapleivood. Med. 2 bu
tai — 6 ir 4 kamb. Platus sklypas.
$21,600.

Medinis 2 butai, 6 ir 4 kamb., pi
gus. $12.900.

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

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

A. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY

A. LAURAITIS
4645 So. Ashland Ave., LA 3-8775 

(Currency Exchange patalpose) 
Sąžiningas patarnavimas

Garbe matyti ir pirkti
Apie 71 ir California. Gražūs 2 

butai, naujos statybos. Įrengtas beiš- 
mentas. 2 auto garažas. $40,000.

10 butų. Pulkus mūras Marą. P- 
ke. Virš $13,000 nuomos. Kaina ver
ta greito dėmesio.

žemė - lotas, platus, ant ikampo. 
Marąuette P-ke. Tik $11,000.

Turtuolio liuksus, rrūr. rezidenci
ja Našlė atiduoda su visais priedais 
už $37,000.

7 kamb. mūr. namas, gražiai ištai
sytas kaip naujas. $23.000.

10 kainb. mūr., marmuro vonia, 3 
virtuvSs, 3 toiletai, garažas: $18.700.

Nepapr. apartm. namas, mūro ga
ražas. Labai gražus ir rami vieta. 
$62,600.

Už $14,500 nupirkit tvarkingų šva
rų 7 kamb. namų su garažu.

Nušlė parduoda beveik naujų 
mūrų. Didelį 3 būt.. radiant šild. 
Apie $6 600 pajamų- Garažas. 
$52,500

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

Modernūs du butai po 6 kamba
rius Marą. Parke, gazo šildymas, 
karpetai, garažas, $32.000.

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

7 kamb. bungalou', centrai, gazu 
šildymas, 30 p. sklypas. 57 ir Maple
tvood.

3 butai ir krautuvės patalpa. $360
pajamų per mėn. 51 ir Kedzie.

3 miegamųjų mūr. buugalow, 4
metų. Brighton p-ke.

ŠIMAITIS REALTY
2737 VV. 43 St. CL 4-2390

Skubiai parduodamas gerai išlai
kytas mūrinis 6 kambarių namas 
Marąuette Parke priešais parką. 
Pilnas rūsys, centralinis oro vėdi
nimas, dviejų mašinų garažas su 
šoniniu įvažiavimu. Teirautis po 
6 vai. vak. tel. RE 7-8502.

Parduodamas mūr. 2 po 5 kamb. 
Gazu-vandeniu apšildomas. Dideli 
kamb., didelė pastogė, 2 maš. ga
ražas, 30 p. lotas Statytas po pas
kutinio karo. 7028 S. Campbell 
Ave. Savininkas.

78 ir Hamilton Ave. apyl. 6 kamb. 
(3 mieg.) mūras. Iškelti vamzdžiai. 
Gražioje vietoje. Kaina $18,50v, 
mažas įmokėjimas. Kreiptis į sa
vin inką tei. Vl 6-6926.
6 kamb (3 mieg.) mūr. bųnga 
lovv. Nauja centr. apšild. krosnis. 
$70 pajamų mėn iš buto rūsy. Ar
ti 71-os ir Western Ave. $16,900. 
Savininkas. Tel. 636-0551."

HELP VVANTED — MOTERYS ► ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ » ♦ > 
GENERAL OFFICE

•‘"A- 4 *- 1 .» >4 j Ą. „ 4 .

ROUTINE
National company has opening 

for ąualified Voung lady. General 
routine. Typing reąuired. Fu h 
company benefits, in modern air 
conditioned Office.

Schlitz Brevving Co.
6631 NO. RIDGE AVENUE *

WIG STYLIST
Needed Ipimediately
Some sales experience prefer

red. Join a fast growing national 
wig concern with outlets in Chi- 
čago and suburbs.

For a job with solid future, call 
for an appointment:

TEL. 337-3638
Dirbančiai motinai reikalinga pa

tikima moteris prižiūrėti mažą vai
ką Marąuette Pko. apylinkėje.

Skambinti 434-6330

VYRAI IR MOTERYS

Mažai valgyklai reikalinga virėja 
(arba virėjas) gaminti valgius ir 
bendrai tvarkyti visus virtuvės 
darbus. Pietvakaruose. Reikalinga 
turėti automobilis. Skambinti — 
4qg-ę73P. '

Excellent Openings Fort 
NURSE ANESTHETISTS, 

MEDICAL TECHNOLOGIST, 
A.S.C.P.

Salaries open — also
REGISTERED NURSESJrf-c • / -V***-#

330 bed hospitaL Ali shifts. Good 
salaries plūs differentials paid.

VVrite to Director of Nurses 
or Administrator

THE McLEOD INFIRMARY 
Florence, South Carolina

TEACHING
Excellent Positions 

Open
Positions are open on Navajo Indian 
Reservation for teachers in Elemen
tari'- R A degree in education and 
Arizona State ęertificate reąuired. 
Starting salary $6.800 witli 6% in- 
iiex. Five (5) years prior sei’Vice al
io wed.
Need man-wife combination or per- 
*ons tvilllng to share housing. Rent 
$55 per month for modern two bed- 
rooan apartmėnts. Utilities furnished. 
tiuli or wrlte

George E. Burna, Supt.

WIND0W ROCK SCHOOL 
DISTRICT NO. 8

FORT DEFIANCE, ARIZONA 
86504

Tel. (AC 602) 729-2495, 729-2381

IŠNUOMOJAM — FOR RENT

IŠNUOM. 4 kamb (2 mieg.) bu
tas 2-me aukšte. Suaugusiems. 
Tuojau galima užimti. Apyl, 67-os 
ir Šeeley. Skambinti 484-7889.

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Nelaukit — užsiregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dalį 7 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl patar
navimo nemokamai.
Best Agency, 2825 W. 63. I’K S-6032

IŠNUOM. 2 atskirus kambarius 
rimtoms dirbančioms moterims. 1

Skambinti — 436-2394

PROGOS-OPPORTUNITIES♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ♦-♦- ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦

PARDUODAMA 3 NAMAI 
IR VALGYKLA

prie miestelio ir 4 kelių 10 mylių 
nuo 2 didelių miestų, 80 mylių nuo 
Chicagos. Parduodamas dėl mir
ties. Teirautis

Joe Gavene 222 
M62 P. D. Box 41 

Edwardsburg, Mich. 49112 
Phone 6635491 6 P.M. — 9 P.M.

Parduodama maisto krautuvė ir
2-jų aukštų namas. 2 butai — 4 ir 
6 kamb. Karštu vand'. šildymas. 
Platus sklypas. 2 maš. garąžas.

LA 3-1956

DĖMESIO I

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Rrdlo Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreįptis į: Baltic Florists —- 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadtvay, So. Boston Mass. Tel. 
AJf .8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

HELP VVANTED — FEMALE

Nationvvide Bakery
Has Immediate Openiiins Iii Our 
Kivet Grove and VVheeling offlces. 

For Experienced

COMPTOMETER
OPERATORS

Excellent Starting Salary. 
Benefits Include: Pension Plan, 
Hosp., Life Insurance and 2 weeks 
vacation after lst year.

Apply in Person:

Vi o n d e r B r e a d
1301 VVest Diversey Avenue,

An Eąual Opjuoirtunity Employer

WOMEN SEWERS
VVANTED

Work at home doing simple sewing. 
We siupply materials and pay 
shipping both ways. Good rate of 
pay. Piece work, VVrite

JAMSTER INDUSTRIES. INC.
100 Ashmun,

Sauk Ste. Marie, Mich. 49783

SKELBKITES “DRAUGE”.

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

* MEDICAL RECORDS LIBRARIAN — CHIEF 
* SPEECH THERAPIST

* OCCUPATIONAL THERAPIST 
* ADA DIETICIAN

Excellent salary, employee benefits and retirement plan. En
joy working in an expanding 500 bed medical center. Oshkosh is lo
cated on Lake Winnebago and convenient to VViscnosin’s varied out- 
door activlties. Call or write Personnel Director (414)231-3800.

MERCY MEDICAL CENTER
631 HAZEL STREET OSHKOSH, VVISCONSIN

HELP VVANTED — MOTERYS

REGISTERED NURSES
IMMEDIATE OPENINGS

VVe would lijse a few moments of your time to explain the 
excellent employee program designed for you. You will enjoy 
excellent vvorking conditions in a fully eąuipped, 250 bed hospital. 
VVe are located in a pleasant suburban area. Minutes from down- 
town Mihvaukee via easily aeeessible Freevvays.

REGISTERED NURSES
Experienced nųfses or reeent graduates reąuired for full time — 
11:00 P.M. to 7:00 A.M. in Delivery Room and part time — 3:00 
to 11:30 P.M or 11:00 P.M. to 7:00 A.M. in Intensive Care Unit.

Openings' Also Available On General Nursing Staff 
All shifts open. .Excellent fringe benefits. Salary commensurate vvith
Experience — VVrite or call: NURSING DIRECTOR 

AREA CODE 414—321-2200 Ext. 215

VVEST ALUS MEMORIAL HOSPITAL
8901 W. LINCOLN AVE., VVEST ALUS, VVIS.

CHEMIST (AEROSOL)
VVE HAVE IMMEDIATE OPENING FOR A CHEMIST VVITH 
FIVE YEARS OF AEROSOL EXPERIENCE TO DO DEVELOP

MENT VVORK IN A COATINGS LABORATORY
VVe offer excellent benefits including profit sharing.

Rush Your Resume In Striet Confidence To 
PERSONNEL DEPARTMENT

MINNESOTA PAENTS, INC.
1101 Third St., S. Minneapolis, Minn. 55415

AN EQUAL OFPORTUNinr EMPDOSKR

HELP VVANTED — VYRAI

PROGRAMMERS
AND

ANALYSTS
St. Luke’s Hospital, a Ieader in the hospital data Processing field, 
is expandlng its data Processing Services. Programmer analysts and 
systems arė needed to fili out the staff of information speciali&ts vvho 
vvill be involved in the development of medically oriented Computer 
application for a third generation system.

Applicants mušt have a knowledge of COBOL or PL I languages 
for System 360 and experiences with random access' devices; in- 
dividuals with degree or some college education plūs experience is 
preferred.

Excellent potential for advancement both professionally and 
financially. Starting salary commensurate with experience; out- 
standing benefits.

If you can meet these reąuirements, fonvard yoųr resume including 
job and salary history to:

ROBERT J. GRAMS, Personnel Director

ST. LUKE’S HOSPITAL
2900 W. Oklahoma Ave. Milwaukee, Wis. 53215

An Eąual Opportunity Employer

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED — VYRAI

VVAREHOUSE AND 
SETUP MAN

Experienced Or VVill Train. 
All Company Paid Benefits.

Vacation, Hospitalization 
and Insurance.

CALL MR KOCUR 
THE SINGER COMPANY
i ’:: ■ . i , i ■ 11
4950 VVest Division Street 

Tel. 287-1864

MAN FOR VVAREHOUSE AND 
ORDER PICKING

Mušt have Chauffeurs License. 
Apply:

INTERSTATE VVAREHOUSING 
SERVICE 

1430 So. Talman Ave., LA 2-7900

OFFSET PRESSMAN
H. S. graduate with at least 3 yrs. 
experience in operation and lite 
maintenance of A-B Diek 360 and 
Multilith 1250. Excellent salary. 
Many benefits.

CALL 583-4050, EXT. 423

PLATINKITE “DRAUGĄ”.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
HELP WANTED — VYRAI♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦

MAINTENANCE 
ANO SECURITY MAN

for 6 nights a week 
11 p.m. to 7 a.m.

Mušt be sober, reliable and have 
good references. Mušt be able to 
take telephone calls and write up 
intake messages for a sočiai 
agency.

FOR APPOINTMENT CALL

MI 2-9317
SHIPPING CLERK
Able to handle 1 man dept. Mušt 
be able to handle volume of paper 
work.

3477 VV. TOUHY AVENUE 
JU 3-0770______ — 676-4884

NEEDED AT ONCE
Injection Molding

* EXPERIENCED
FOREMAN .... $8,840

* ASSISTANT
FOREMAN .... $8,060

* MAINTENANCE
ASSISTANT .... $8,060

Paid Vacations, Holidays, etc. 
VVrite or call COLLECT
Mr. Turner or Mr. Doty 

(219) 744-4296

WAYNE PLASTICS CORP.
3038 VVayne Terrace 

FT. VVAYNE, INDIANA 46806
These openings start at:

AUTO MECHANIC
For Used Car Department

Mušt be experienced and have own 
tools. 40 hr. Wk. Straight salary. 

CALL — MU 4-0400

Excellent Opportunity 
Minimum Guarantee

Salary $400 mo. if you meet our 
reąuirements. VVe now have Sever
ai openings for men with cars to 
make sale calls on pre-set appoint
ments (Educational Service). Mušt 
be available from 6-9 P.M. Aver- 
age earnings $525 to $675 per mo. 
Pleasant and dignified work. For' 
personai intervievv call —

MR. D. LYNCH — 652-8801

ROUTE S A L E S M A N
Establ milk route. Guaranteed 
starting salary, $178.62 plūs com- 
mission. Company paid benefits.

GOULD DAI R Y 
2606 N. Elston, Chicago, Illinois

HELP VVANTED — VYRAI

— VVE HAVE EXCEJLJ^ENT OPENINGS FOR —

MAINTENANCE MEN, ELECTRICIANS 
Joumeymen or Class A

Good opportunity with a solid steady company with a record of no 
strikes and no major layoffs in 48 years. Good benefit program, 
including hospitalization, paid holidays, paid vacation, pension plan 
and plant cafeteria. Age no barrier. VVrite or wire in confidence to:

STALWART RUBBER CO.
160 Northfield Boad BEDFOKD, OIIIO 44142

A n fGąual Opportunity Employer

MAINTENANCE MECHANIC
Nationwide firm haa immediate openings for experienced mainte
nance mechanics. VVe offer excellent starting salary. Benefits 
include: pensdon plan, hospitalization, life insurance and a 2 week i 
paid vacation after 1 year.

For further information call
DUANE ERIKS — TEL. BU 1-6700 or apply:

W O N D E R BREAD 
1301 W. Diversey Avenue

Chicago, Illinois

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

* SECURE YOUR FUTURE' —
REGISTERED NURSES NEEOEO

39 bed hospital expanding to 83 beda This is an opportųj,(ty 
for Registered Nurses to insure your Medical future, enjoy top 
pay and excellent fringe benefits.

GENERAL PRACTITIONERS
Excellent opportunity for young capable Physician serving 12,000 
population. Liberal Personnel Policies. Good schools and recreątkm 
facilities nearby. — VVrite Administrator.

STANDIS1I COMMUNITY HOSPITAL 
805 W. Cedar St., STANDISH, Micl,
Phone Area Code 517 — 846-7061

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦' 
HELP WANTED — VYRAI♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦

WANTED
UTILITY HAMMER 

MAN
(STEAM)

MUŠT BE EXPERIENCED 
Paid Insurance, Vacation & 

Profit Sharing — Phone

NA 5-7900

TURRET LATHE 
OPERATOR
Set-up and operate 

VVarner Svvasey machine,
Mušt have own tools.

Top VVages & Paid Vacation

R. G. HASKINS C0.
2651 VV. HARRISON 
Tel. KE 3-2432 or SS

SET-UP MAN 
PUNCH PRESS 

DEPT.
Experienced On Progressive 

And Compound Dies.

Mandex Manufacturing 
Company, Ine.

2614 VV’est 48th Street 
CHICAGO. ILLINOIS

IMMEDIATE OPENINGS

TOOL AND DIE 
MAKERS

Experienced op Progressive and 
compound dies.

Day Shift; Steady VVork 
Apply:

Mandex Manufacturing 
Company, Ine.

2614 W. 48th St., Chicago, III.

T R U C K 
DRIVERS

Mušt Have “E” License
Apply in person to 

Mr. Haeker
HILL-BEHAN LUMBER C0. 

9700 Irving Park 
Schiller Park, Illinois

1OJJO



BIRŽELIS ŽALIUOJANČIAME 

SEATTLE
Siais metais atostogas nu

sprendžiau praleisti Seattle, Wa 
shingtono valstybėje. Šis mies
tas mums, čikagiečiams, yia la
bai toli. Žinoma, kas nori, gali 
tą miestą pasiekti automobiliu 
ar traukiniu. Tačiau tai bus la
bai ilga kelionė. Traukiniu rei
kia važiuoti dvi naktis ir maž
daug apie dvi dienas. Greičiau
sias susisiekimas yra lėktuvu.

United bendrovės lėktuvu ke
lionė užtrunka daugiau kai tris 
valandas. Turiu prisipažinti, 
kad lėktuvu skridau pirmą kar
tą savo gyvenime. Primokyta 
ir supažindinta savo šeimos su 
visomis skridimo detalėmis, įli
pau į lėktuvą labai abejingai. 
Atrodė, kad netikėtai sustos 
motorai, nuluš ratai ar sulinks 
didžiuliai sparnai. Bet įėjus į vi
dų, kai pereini globon lėktuvo 
gražių palydovių, visi abejoji
mai staiga dingsta, gi kelionė 
į Seattle taip neilga.

Seattle pirmą kartą atvažia
vusiam tikrai yra gražus mies
tas. Išstatytas net septyniuose 
kalnuose ir pakalnėse, tarp į- 
lankos salų ir ežerų. Puget įlan
koje yra net 292 salos. O ir 
Didysis (Pacific) vandenynas 
yra netoli. Tai augantis mies
tas, nes yra tarptautinis aero
dromas ir uostas, į kurį atplau
kia laivai iš Japonijos, Hong 
Kongo, Havajų ir kitur. Daug 
naujų namų ir greitkelių. Gat
vės rytais plaunamos ir visur 
apsodintos gėlėmis. Seattle ža
liuoja nuo mirtų, tujų, pušų, eg
lių, ąžuolų ir kitų dekoratyvinių 
krūmų bei medžių. Daugiausia 
visur yra rodadendrų. Šie krū
mai, pilni didelių baltų, ruža- 
vų, raudonų, rašalinių žiedų, y- 
ra tautinė Washingtono valsty
bės gėlė. Taip pat visur daug 
rožių, kurios, kaip pasakoja vie
tiniai žmonės, žydi net iki Ka
lėdų. Miesto centre yra keli dan 
goraižiai. Kiti dar statomi, kaip 
tautinis bankas, kuris bus iš 
plieno ir stiklo ir turės 50 aukš-

Rimties valandėlei
(Atkelta iš 3 pusi.)

Dievą nuo pasaulio kaip visai 
skirtingas, jokių tarpusavio ry
šių neturinčias būtybes. O 
vis dėlto Dievo Sūnaus atė
jimas į Žemę ir įžengimas į 
Dangų akivaizdžiai parodo tuos 
vidinius ryšius, kurie sieja lai
kinuosius dalykus su amžinai
siais. Pasaulis ir žmogus ne
turėtų nei pagrindo, nei galimy
bės egzistuoti, jei jie nebūtų 
Dievo Tvėrėjo amžinojo buvimo 
dalyviai. Sutvertasis ir baigti
nis pasaulis, neišvengiamai plau
kiodamas — jei taip galima iš
sireikšti — dieviškojo amžinu
mo vandenyne, seka jo banga
vimą ir jo dėsnius. Ne be pa
grindo šv. Augustinas su dau
geliu senųjų ir moderniųjų mąs
tytojų teigia, kad pasaulyje, 
nors sutvertame ir laikiname, 
galioja aukščiausias ir amžina
sis įstatymas ir pakelia savyje 
baigtiną tvariniją į tą kilnumo 
laipsnį, nuo kurio ji gali atspin
dėti begalybę ir amžinumą. Tai 
vyksta, tarpininkaujant esmi
nei .tvarkai, glūdinčiai visuose 
tvariniuose, tarpininkaujant vi
diniam darnumui bei harmoni
jai. Bet jei atmetama pati Die
vo amžinumo sąvoka ir galimy
bė, kad Dievas tvariniams per
duotų kai kurias tobulybes, yia 
beprasmiška kalbėti apie tvai
ką ir darnumą pasaulyje. Ta
čiau tokiais neigimais nieku bū
du nenumalšinamas žmoguje 
darnumo, tvarkos ir laimės troš 
kūlys. Tuo atveju žmogus jau
čiasi priverstas į aukščiausių 
vertybių laipsnį iškelti tai, kas 
jam lieka, tai yra savo konkre
čią. baigtinę būtį.

Atitrauktas nuo išvidinės 
tvarkos ir nuo bet kokio dar
numo pasaulyje, žmogus turi 
rinktis tokį gyvenmią, kuris yra 
ne kas kita, kaip nuolatinis rū

tų. Daug bažnyčių ir įvairių re
liginių šventovių. Miestas yra 
tik 150 metų senumo. Labai 
gražus gamtovaizdis, nes yra 
apsuptas miškų ir Cascades bei 
Olympics kalnų.

Seattle man primena europie
tiško miesto vaizdą. Daugiausia 
jis panašus į pietų Vokietijos 
ar Austrijos miestus.

O birželis Seattle tikrai žaliuo 
jantis ir malonus. Oras, paly
ginus su Chicagos karščiais ir 
šutinančia drėgme, yra puikus. 
Daugiausia 70 - 75 laipsniai. Nė 
ra rūkstančių dūmų, todėl ir 
kvėpuoti yra lengva ir gaivu. 
Padangėje kartais praeina lie
taus debesėlis, bet vėl saulė švie 
čia ir visur gražu.

Pats miestas turi apie 600,000 
gyventojų. Žmonės daugiausia 
Skandinavijos europiečiai, bet 
pasimaišo japonų ir kinų, kurie 
turi savo restoranus ir dideles 
rytų tautų suvenyrų krautuves. 
Negrų labai mažai. Yra taip pat 
indėnų ir eskimų.

Pačiame miesto centre, kur 
yra daug viešbučių ir kurį su
daro 5-ji Ave. ir gretimos gat
vės, yra didelis judėjimas, nes 
daug privažiavusių turistų, pre
kybos ir pramonės atstovų.

Miestas turi daug meno ga
lerijų ir antikinio meno turtų. 
Graži baroko stiliaus katedra, 
pastatyta 1912 m. Neseniai pa
statyta nauja miesto biblioteka, 
kuri turi didelį ir tarptautinį 
skyrių. Tačiau didžiausias moks 
lo centras — tai Washingtono 
universitetas, kuris užima apie 
500 akrų žemės ir turi— apie

Daniel Ronek, Lorain, Ohio, žuvo 
atidarydamas siuntinį, gautą paštu, 
kuriame buvo bomba. Pasikėsintojas 
ieškomas.

pinimasis savęs išlaikymu, yra 
tarsi kelias į mirtį, nors išvirši
niai pridengtas tam tikru jo 
baigtinės prigimties išdidumu.

Mūsų laikų žmogus, kuris ne
sijaučia esminiai surištas su am
žinumu, nukrypsta į laikinojo 
pasaulio garbinimą, to pasaulio, 
kuriame jis gyvena ir veikia, 
turėdamas savęs paties ir viso 
buvimo suvokimą.

Bet tai yra klaidingas tikro
vės vaizdas, kuris gali apgauti, 
bet negali pilnai numalšinti tie
sos troškulį ir vidaus siekimus...

Vilties krizė
Tikėjimas, rodydamas žmogui 

kelią į dangų, netrukdo jo san
tykius su materialiniu pasauliu 
ir leidžia geriausiai išspręsti vi
sas krikščionybės ir humanizmo 
santykių problemas.

“Mūsų uždavinys — pareiškė 
Šv. Tėvas Paulius VI, — ypač 
šiais neramiais ir sumišimo pil
nais laikais, yra pažadinti žmo
nių širdyse naujas, tikras ir ge
ras viltis, teikti paramą nuvar- 
gusiems, guosti kenčiančius, ra
minti verkiančius, globoti ir mo
kyti gėrio vaikus, jaunimą. Šių 
dienų pasaulio didžioji krizė yra 
vilties krizė, pamiršimas aukš
tųjų tikslų, dėl kurių verta gy
venti, kovoti, aukotis... Katali
kų Bažnyčia yra tikroji žmoni
jos vadovė, mokytoja ir tarpi
ninkė... Nę veltui Kristus davė 
ganytojams įsakymą vesti jiem 
patikėtą kaimenę į .tikrojo ąin- 

, žinojo gyvenimo ganyklas ir 
saugoti nuo visų pavojų”

K. Baras

14.406 pėdų kalnas Mount Rainier, 
Seattle, Wash.

30,000 studentų. Be fakultetų 
pastatų, korporacijų namų, li
goninės, stadiono, universitetas 
turi didelį botanikos sodą ir par 
ką, kur auga beveik viso pa
saulio augalai. Pavyzdžiui, eg- 
;lės yra žalios, mėlynos ir va
dinamos beždžionių eglėmis, ku
rių šakos panašios į beždžionių 
uodegas. Taip pat labai įdomūs 
beržai, kaštanai, jazminai, ka
melijos ir kt. Kai kurios par
ko pakrantės visai panašios į 
Vilniaus Panerių kalnelius. O 
pievos man priminė tikrai pa
liktus tėviškės laukus, nes tarp 
smilgų lingavo vėjo pučiami mo 
tiejukai, žydėjo viedrynai, ra- 
'munėlės, balti ir rausvi dobi
lėliai bei varpeliai. Kai kur auk 
ščiau auga laukiniai žirniukai, 
kurie žydi baltai ir rašaliniai, 
o taip pat ir Californijos aguo
nėlės.

Bo 1962 m. pasaulinės paro
dos mieste yra palikti kai ku
rie paviljonai ir ypatingai aukš
tas (600 pėdų) bokštas, kuris 

'vadinasi Space Needle. Į tą bok 
štą žmonės keliami elevatoriais. 
Jo viršūnėje yra radijo stotis, 
stebėjimo punktas, restoranas. 
Viršūnė bokšto ypatinga tuo, 
kad ji sukasi aplinkui (vienas 
apsisukimas užtrunka valandą), 
ir todėl galima pasigrožėti mies
to apylinkėmis ir gražiais gam
tovaizdžiais. Dabar ta vieta yra 
vadinama miesto kultūriniu cen 
tru. Ten yra nauji miesto ope
ros rūmai, daug statulų ir fon
tanų, kurių pats didžiausias y- 
ra kontroliuojamas komputerių.

Miesto industriją sudaro lėk
tuvų ir laivų statyba, medžio 
apdirbimas. Daug uoste prikrau 
ta kedrų, kuriuos naudoja lai
vams ir baldams. Taip pat sie
liais priplukdyta ir kitpkių me-

Minnesotos universitete 19 mėn 
šių mergaitei perkeltas inkstas liepi 
3 d. ji jaučiasi gerai, ligoninėj ture 
laukti net keletą mėnesių, kol gal 
inkstą. Buvo nesveika iš prigimties.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer A 
Chicago, Iii. 60632. Tel. YA 7-59

Heating Contractor
{rengiu naujus tr perstatau se 
nūs visų rūstų namo apšildymo 
pečius lr atr condttiontng ) 
naujus lr senus namus Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai tr są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING * SHEET METAI, 
4444 S. IVestern, Chicago 8. III.

Telefonas VI 7-3447.

džių. Tačiau didžiausia .yra žu
vies pramonė.

Kas naujai atvykusius žmo
nes galėtų sudominti Seattle ? 
Galėčiau atsakyti trumpai, kad 
gražios apylinkės, žaliuojanti 
miškai, kajnai (Rainier kalnas, 
kurio viršūnėje apižinas snie
gas), ežerai (VVashington, U- 
nion), malonus oras ir rami po
ilsio vieta. l£as įpėg^ta, gąli žu
vauti, medžioti, laipioti kalnais, 
slidinėti. Slidinėjimas kalnais 
čia tęsiasi ngt iki birželio mėn. 
Taip pat labai mėgiamas van
dens sportas.

Maistas yra pigesnis kaip 
Chicagoje. Ypač pigios žuvys, 
daržovės, o taip pat ir vaisiai 
nebrangūs. Žuvininkai atplau
kia pilnais laivais įvairios žu
vies net iš Alaskos. O daržovių 
ir vaisių turguose gali gauti vis 
ko, ko tik širdis trokšta.

Lietuvių Seattle gyvena apie 
porą šimtų. Yra daug ir senųjų 
ateivių, kurie jau gerokai pa
miršę gimtuosius namus. Nau
jieji ateiviai daugiausia turi į- 
vairias profesijas ir gana gerai 
įsikūrę. Estų yra irgi nedaug. 
Daugiausia tai latvių. Jų čia 
gyvena apie šeši šimtai. Jie ga
na gerai susiorganizavę, turi 
savo mokyklą, Chorą, salę ir 
t. t. Tačiau visi pabaltiečiai daž
nai susirenka ir kai kurias tau
tines šventes rengia drauge.

Š. m. liepos mėn. čia bus Pa
baltijo tautų festivalis, kuriam 
jau dabar labai rūpestingai ren
giamasi. Bus ir paroda, kurioje 
su savo audiniais, juostomis, 
gintaru dalyvaus ir lietuviai.

1 Tą šventę jau pažadėjo pa
minėti ir dienraštis “The Seatt- 

t le Times”. Taip pat ir per radi
ją bus duodama lietuviškų plok 
štelių muzika. Į šią šventę jau 
pasižadėjo atvažiuoti ir Cana- 
dos Vancouverio lietuvių tauti- 
nių šokių grupė “Atžalynas”.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas.
Ilgų metų patyrimas 

M'A 5-9209 Chicago, Illinois

imiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiimi

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nUo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:80 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

7150 South Maplewond Avenue 
Chicago. Illinois 606300 

VISOS PROGRAMOS Iš WOPA 
1490 kil AM ir 1027 mg FM 

Telef. HEmlock 4-2413 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮHIiitiiiUiiiiiiMiiiiiiir

REAL ESTATE
Mūr. 2x6. Butas rūsy. Naujas 

šild. Naujas garažas. M p. $31.800.
Mūr. 2x5. Gage p. Garažas. Gaoz 

šildymas. Gera vieta. $35.800.
Mūr. 4 mieg., 12 m. J vak. nuo 

Kedzie. Puikus pirkinys už $23.500.
Mūr 12 hutų. Naujas. Virš 24,000 

pajamų. Kaina prieinama.

KAIRYS REAL ESTATE
2943 Wo»t 59 Str.. Tel. HE 6-5151 arba HE 6-5161

000000<>000000<XX>00000000000<KXXXXK><X>00<XXM>0000<XXXXXX)

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M.L.S.
ALEX ŠATAS — REALTOR

Main office 5727 W. Certnak, Cicero, DL, Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtas namų Ciceroje, Bertvyne, Riverside, La Grange Parke 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti i mūsų įstaigą 
(r išsirinkti Iš katalogo.

6 kamb- mfir. “Built-ins”. kokli- 
nfts plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą- pke. $21,500.

2 po kamb. apynaujis namas.
Atskiri šildymai gazu, aliumln. lan
gai, 2 autom, garažas. Netoli parko. 
$42,800.

6 kamb. medinukas. 2 vonios. 
Gražiai remodeliuotas. Nauja šiluma 
gazu. 2 autom, garažas. Netoli mū
sų įstaigos. $12,400.

4 miegamųjų apynaujis mūr. Šilu
ma gazu Centralinis vėsinimas. 
Alium, langai, įrengtas rūsys, 2 au
tom. garažas Netoli parko. $27_5OO.

5 butų. 10 metų mūras. Atskiri 
šildymai gazu. Gražus namas, geros 
pajamos. 111-U tr CaUforųla Ąvę. 
$60,000.

NERIS REAL ESTATE
6924 South W«Jtern Avenuo Tel. 471-0321

Lietuviai Seattle turi ir savo 
bendruomenės skyrių- Nors,pir
mininką? p- Mąsiokas dėl dar
bo buvo iškeltas kitur, bet li
kusioji valdyba, kurią sudaro 
sekr. p. Girdauskaįtė ir p. Šal
kauskas, nenuleidžia rankų ir 
tautinį darbą tęsia toliau. Ypa
tingai dabar p. Girdauskaitė rū
pinasi tos šventės lietuviu pa
roda, kuriai ji pąti .turi daug 
tautodailės dalykų.

Reikia pasakyti, kad lietuviai 
čia daugiausia pasigesta dides
nio kultūrinio gyvenimo, kaip 
lietuviškos operos, dainų bei 
tautinių šokių švenčių. Tačiau 
jie nuoširdžiai sutinka kiekvie
ną užklydusį lietuvį ir maloniai 
priima paviešėti į savo ramią 

*ir jaukią namų pastogę. S. G.

RESTAURUOTAS 
POPIEŽIAUS NAMAS

Švenčiant šiomis dienomis 54- 
sias metines nuo šv. Popiežiaus 
Pijaus X-jo mirties, jo gimtinis 
namas Rieše miestelyje prie Cas- 
telfranco, restauruotas kaip bu
vo prieš 130 metų, vėl atidarytas 
maldininkų lankymui.

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybes, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio-.
Patogios išsi- 
mokčjimo sąly
gos.

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Ave., PR 8-2233

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus. 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius Dažo 
me Iš lauko. Taisome mūrą.—"tuok 
polntlng’*. Pilnai apsidraudė- visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku.

^F. «V. ^F.*▼» •»-

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
OOSMOS EXPRESS

MARQUETTE G1TT PARCEL SERV 
3608 69th St. Tel. WA 5-3787
2501 OOth St. Tel. WA 5-3737
1333 So. Halsted St. Tel. 354-3320

Lietuvių bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu iš Chi
cagos tiesiai į Lietuvą.

Didelis pasirinkimas Įvairių me 
džiagų, ltal. lietpalčių ir kitų prekių

Priimami užsakymai automobilių, 
šaldytuvų, televizijų ir t. t.

E. tr V. Žukauskai

10% —- 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% West 05th Street 
Chicago. Illinois 

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4330

8 butų, 1 metų liuksusinis mūras. 
Pajamų virš $18,000 per metus. Piet
vakarių priemiestyje. $129,000.

14 butų mfir. Visi išnuomuoti. 
Neaukštos nuomos. Pajamų virš 
$12.000 per metus. Marąuette pke. 
$83,000.

100 x 220 p. sklypas prie ežero. 
25 rainutes nuo Chicagos. Geras su
sisiekimas greitkeliu. Labai graži 
vieta. Teiraukitės.

2 po 6 H kamb Ir 8 kamb. angliš
kam rūsy. Bevek niaująs. 2 auto ga
ražas. 2 atskiri šildymai gazu. Gra
žiame Marąuette pke. $52,000.

7 kamb. mūr hungalow. Gražiai Iš. 
taisytas, šiluma gazu. 2 auto mūr 
garažas. Gage pke. $21.000.

5 kamb. mūr. rezidencija. 1 % vo
nios. Šiluma gazu. Garažas. Platus 
Sklypas. Marąuette pke. į$16,500.

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. liepos mėn. 13 d. 5

NEPAPRASTAS TV TINKLAS 
TURISTAMS LANKANTIEMS

MIESTĄ

Cor-Plex korporacija, turinti 
studijas 500 N. Michigan, per 
televizijos kanalus 4 ir 10 tran
sliuoja specialias programas. 
Programas priima 58 viešbu
čiai ir moteliai Ibei 41 dangorai- 
/įnis palei ežero krantą apart
mentinis pastatas. Tinklas, ge
riau pasakius, turizmo biuras, 
transliuoja žinias, oro spėjimus, 
informacijas, ką pamatyti ir 
ką veikti Ohicagoje, ir iš vyk
stančių seimų bei Ikonvencijų

Mielam kolegai
A. + A.

KUN. BRONIUI DAGILIUI, 
buv. Joniškio gimnazijos kapelionui, tragiškai žu
vus, jo brolį ANTANJĮ ir kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

P. ir J. Lampsačiai, P. ir J. Masilioniai, 
V. ir P. žolynai

A. -|- A. Marijai Matusevičiūtei— 
Kirmilevičienei-Jurgelaitienei 

mirus Lietuvoje, 8-7-1968 m., Vilkavišky, jos vie
nintelei dukrai BRONEI KILIKEVIČIENEI, gyv. De
troite, ir jos visai šeimai reiškiame gilią užuojau
tą ir kartu liūdime.

SENKŲ ŠEIMA

A. -|- A.
JUZEFAI NASVYTIENEI mirus, 

jos vyrui STEPONUI NAS VYČIUI, dukroms, sūnums 
ir visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiš
kia ir drauge liūdi

K. Braždienė 
L. ir A. Braždžiu šeima

Mielą
P. GABRIELĘ ir DR. BENEDIKTĄ 

R O Č K U S ,
jų motinai ir anytai Lietuvoje mirus, nuoširdžiai 
užjaučiame.

Birutė ir Gediminas 
Biskiai

Med. 1J4 a. 8 kamb. Rūsys. 71 — 
Campbell. $14,000.

Mur. 2x6 ir patalpa. Gera vieta. 
$23,800 arba pasiūlymas.

Med. Iii a. 2 butai. M. p. Rūsys. 
Gazo šild. Garažas. $16.500.

Med. 2 butai. M. p. Platus lotas. 
Rūsys. Garažas. $22,000.

GYVAS PRISIMINIMAS
Atmintinas kielikas ar cimborija įgraviruota pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens lr 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
2348 W. CERMAK ROAD

CHICAGO, ILLINOIS 60623 
AREA CODE 313 247-2425

A|A
ROBERT IR JOYCE MORRIS 

(IACKAWICZ)

Gyveno Madera, Californijoj.

Tragiškai žuvo liepos mėn. 2 d., 1968 m., su
laukę apie 35 metų amžiaus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 10 vaikų, Joyce 
tėvai — Bolis ir Violet Lackawicz. Bolis Lacka- 
wicz anksčiau buvęs laidotuvių direktorius Chi
cagoje.

Gedulingos pamaldos ir laidotuvės įvyko lie
pos 5 dieną. Madera, California.

Informacijai skambinti: RE 7-1213.

perduoda kalbas ir svarbesųihs 
įvykius taip, kad lankytojas iš 
viešbučio kambario gali jaus
tis dalyvaująs pačiame seime. 

,Transliuojama nuo 7 vai. ryto 
iki vidurnakčio.

— Afrikoje šiuo metu katalkų 
Bažnyčia turi 93 vietinės kilmės 
katalikų vyskupus ir du afrikie
čius kardinolus Rugambvva ir Zo- 
ungrana. Daugiausiai vietin y vys
kupų — 23 — yra Kongo respub
likoje. Tanzanija turi 9 afrikiečius 
vyskupus, Nigerija — 7, Uganda, 
Kamerūnas ir Madagaskaras po 5. 
Šalia Afrikiečių vyskupų dirba ne
maža dar ir misijų vyskupų iš Eu
ropos ir kitų kontinentų.



n DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. liepos mėn. 13 d.

X Auna Kanapaelt., 7231 S. 
Whipple, jau ilgoką laiką kaip 
serga. Yra atvažiavusi jos duk
relė vienuolė seselė Marija Ra- 
phael iš Pittsburgh, Pa., aplan
kyti sergančios motinėlės.

X Norman Ross, žymusis 
Chicagos dienraščio Daily 
News kolumnistas ,įkurto straip 
snius spausdina keli šimtai A- 
merikos laikraščių, prieš šokių 
šventę, šeštadienį, parašė labai 
gražų straipsnį “Daily News”, 
kuris paminėtas vakar dienos 
“Draugo“ vedamajame. Būtų 
gražu, kad mes jam pasiųstu
me padėkos laišką.

X Petras Jurgėla, Lietuvos 
skautų įkūrėjas, dėl nesveika
tos negalėjęs atvykti į V-ąją 
jubiliejinę stovyklą, savo svei
kinime stovyklos vadovybei ir 
dalyviams, iškėlęs skautų or- 
jos nuopelnus per 50 veiklos 
metų, pažymi, kad mūsų skau
tai “šiandien privalo duoti mū
sų tautai didesnę ir vertinges
nę duoklę ir turi išugdyti išti
kimus liet tautos sūnus bei du
kras, kurie su pasišventimu ku 
rtų šviesią lietuvių tautos atei
tį. Vykdykime liet. skautybę su 
meile, su dideliu pasišventimu 
ir prašykime Dievo palaimos 
kilniam savo darfbui.”

X Kun. F. Gureckas, Lietu
vos Dukterų dr-jos kapelionas, 
šį sekmadienį Union Pier Ginta
ro vasarvietėj, 4 v. p. p. Miohi- 
gan laiku laiko šv. Mišias. Atei
tyje mišios bus kiekvieną sek
madienį.

X PASKOLOS NAMŲ PIR
KIMUI daromos lengvais mėne
siniais išmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

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

X Kostas Butkus — Viskas 
namų pagerinimui: * Tvoros, 
• Langai, * Durys. Stogeliai 
langams ir durims. Ornamen
tiniai turėkliai ir stulpai. Išpi
lame grindis ir sienas iš kera
mikos ir nylono. Teiraukitės 
tel. rytais PR 8-2781. (sk.)

X Išnuom. buv. Dr. A. Ru
doko (2 kamb.) kabinetas, 
4455 S. California. Skambinti 
po 5 v. v. 927-6922. (sk.)

X Gandai pasitvirtino: Ang
lijos Lietuvių Klubas š. m. lie
pos 13 d. Bučo darže, Willow 
Springs, rengia dar nematytą 
pikniką — Robin Hood naktį. 
Prie atviro laužo bus kepami 
jauni avinai ir kalnų ožiukai. 
Spalvotos iliuminacijos, geras 
Knolles - Rkmanausko šokių 
orkestras ir turtingi bufetai vi
siems lankytojams žada malo- 
jau nuo 2 v. po pietų. (pr.)

X ALT S-gos Chicagos sky
rius rengia TRADICINĮ VA
SAROS BALIŲ, kuris įvyks 
1968 m. liepos mėn. 20 d. (šeš
tadienį), Jonyno salėje, Veden 
Rd., Chesterton, Indiana.

Kokteiliai 6 vai. vaJk., vaka
rienė 8 vai. vak. šokiams gros 
vengrų orkestras. Įėjimas 7 do
leriai asmeniui.

Skyriaus valdyba maloniai 
prašo lietuvių visuomenę baliuj 
dalyvauti ir jauktoj salėj bei 
gamtoj su draugais ir pažįsta
mais linksmai praleisti laiką.

Baliui dėl staliukų ir pavie
niui bilietų įsigyjimo reikalu, 
prašome skambinti iki 10 vai. 
vak. tel. 434-0582. (pr.)

X Deimantai ir kt. brangieji 
akmenys, šveicarų laikrodžiai, 
aukso, kultūrinių perlų, koralų 
ir kt. papuošalai, gintaras, tau
todailė, didelis visokių dovani- 
nių prekių pasirinkimas. Terra, 
3237 West 63rd St., Chicago, 
Hl, (sk.)

X Sophie Serausklenė, Town 
of Lake veikėja, Central Com
munity ligoninėje Išbuvusi 6 
savaites, grįžo į namus, 4526 
S. Marshfield ave., baigia svei
kti, eina kasdien geryn. Sophie 
Serauskienė yra kun. prof. V. 
Mikolaičio sesutė.

X Stefanija Rudokienė po
šokių šventės sukūrė savo na
muose svečius newjorkiečius ir 
čikagiečiųs, kur, malonios šei
mininkės vaišinami, visi dalino
si dienos įspūdžiais. Šis tradici
nis subūrimas, kuris visados 
buvo surengiamas po šokių bei 
dainų švenčių, yra maloni at
gaiva susitikti ir pasikalbėti su 
iš kitur atvykusiais svečiais.

X L. V. S. “Ramovė” Chica
gos skyriaus valdyba, maloniai! 
kviečia visus skyriaus ramovė- . 
nūs su vėliava gausiai dalyvau
ti kap. St. Dariaus ir Įeit. Girė
no 35 metų tragiško žuvimo mi 
nėjime Minėjimas įvyks liepos 
14 d. sekančia tvarka: 1:30 v. 
minėjimo dalyviai renkasi Ma
žeika-Evans koplyčios kieme, 
6845 S. IVestern Ave. Iš su
sirinkimo punkto 2:30 vai. pa
rado tvarka, vyks į Marąuette 
Parką prie žuvusių didvyrių 
paminklo Prie paminklo iškil
mės prasidės 3 vai. vak. Ramo
vėnų vardu trumpą žodį pasa
kys prof. Stasys Dirmantas.

X Paulius Kęstutis Dirkis, 
dabartinis Chicagos Pilotų uni
jos kasų valdytojas, yra išrink ' 
tas Illinois valstijos respubliko
nų partijos pirmininku, kuris į 
stipriai remia V. Adamskaus 
kandidatūrą į Sanitarijos dist
rikto patikėtinius.

X Juozas Olšauskas iš Am
sterdamo, N. Y., šokių šventės 
proga atvykęs į Chicagą, čia 
pasiliko paatostogauti, sustojęs 
pas savo švogerį Ant. Kašubą. 
Juozas Olšauskas dabar vargo- 
ninkauja Šv. Kazimiero para
pijoje. Po Didžiojo karo jisai 
su Vanagaičiu ir Dineika suda
rė “Dzimdzi drimdzi” grupę, ku
ri su linksma programa kelis 
kartus apvažiavo lietuvių Ikolo- 
nijas. Po sekmadienio J. Olšau
skas grįžta atgal į Amsterda
mą.

X Jonas Jokubauskas, senas 
sporto veikėjas, prieš kiek lai
ko išleidęs apie lietuvių sporto 
veiklą Amerikoje knygą, at
šventė 75 m. sulkaktį. Ta proga 
j redakciją atnešė priešpiečiam 
pyragaičių bei kitų užkandžių.

X “Gintaro” vasarvietėje, 
Union Pier, Mich., vėl bus lai
komos šv. Mišios kiekvieną sek
madienį. (pr.)

X Tie su dviem turbinom
yra patys tikriausi Emerson vė
sintuvai. Įsigykit pas Gradins- 
ką, 2512 W. 47 St, FR 6-1998

(sk.)
X Dovanų siuntinius į Lietu

vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltie Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
SHO 8734. (sk.)

X Didžiulis piknikas paremti 
Inž. V. Adamkui, kandidatui į 
Sanitary District, įvyks rug
piūčio 4 d., Bučo sode, 82 ir 
Willow Springs Rd., Willow 
Springs. Visi lietuviai ruoški
mės dalyvauti, bus iškilus pik
nikas - gegužinė, gros Neo- 
Lithuanų orkestras, skanus Al
vudo maistas ir dovanos, (pr.)

X Pavergtųjų tautų viešas 
vėliavų iškėlimas įvyksta lie
pos 19 d., penktadienį, 11 vai. 
ryto, Madison iir State gatvių 
kampe. Kviečiami lietuviai šio
je iškilmėje dalyvauti.

X Birutė Lieponytė studijuo 
ja Stuttgarte Sahillerio kolegi
joje vokiečių kalbą, o savaitga
liais vyksta į kitas Europos vai 
styibes. Ji rašo, kad nors ir la
bai buvę gaila, kad negalėjusi 
dalyvauti Chicagoje taut. šo
kių šventėje, bet tą savaitgalį 
ji dalyvavusi Šveicarijoje ir pa
tekusi į jų tautinę šventę. Šį 
savaitgalį ji vyksta į Romą ir 
apsistos liet. Šv. Kazimiero 
kolegijoje. Tai pirmos jos atos
togos Europoje ir ji labai 
džiaugiasi jomis.

X Jadvyga Kuzmickienė, 6728 
S. Artesian ave., jau antri me
tai kaip sunkiai serga. Pažįsta
mi linki sustiprėti.

X Lituanicos futbolo koman
dos žais draugiškas futbolo run 
gtynes šį sekmadienį, prieš Au 
roros vokiečių komandą Ki- 
ckers 1 v ir 3 v. p. p. Mar
ąuette Parko aikštėje.

X Dr. Ant. Gylio paminklas 
pašventintas praėjusį antradie
nį šv. Kazimiero kapinėse, da
lyvaujant našlei dr. Marijai Gy 
lienei, atvykusiai iš Arizonos, 
ir giminėms, šv. Mišias tėvų 
jėzuitų koplyčioje atlaikė ir pa 
minklo šventinimo apeigas atli
ko kun. K. Trimakas, SJ.

X Už “Draugo” kalėdinius 
atvirukus po du dol. atsiuntė 
Vyt. Juodišius, J. Kalėda. Dien
raščio leidėjai dėkoja už para
mą.

X Uršulė Rastenienė, plačiai 
žinoma visuomenės veikėja, iš
vyksta atostogų pas savo sūnų 
ir marčią Danielių ir Barborą 
Rastenius į Michigan City. Vie 
šės visą mėnesį. Vėliau U. Ra
stenienės sūnus su šeima iš
vyks pas savo sesutes Eleono
rą ir Juozapą Karpius į San 
Francisco, Calif.

Vaizdas iš tautinių šokių šventės metu suruošto banketo Chicaoje. Priekyje PLB vicepirm. St. Barzdukas, J. Dauž
vardienė, JAV LB tarybos pirm. J. Kapočius ir kt. Nuotr. V. Noreikos

X Br. Igno ir IStasės Laba
nauskų sūnus Ignas, 14 
m., dar besimokydamas St. Tho 
mas More pradžios mokykloje 
pasižymėjo darbštumu ir labai 
geru mokymosi ir todėl baigda 
mas tą mokyklą pereitais mok 
slo metais gavo stipendiją į 
Marist aukšt. mokyklą. Čia vi
sus mokslo metus buvo garbės 
studentu ir baigė mokslo me
tus pirmuoju mokyklos moki
niu. Gegužės 17 d. dalyvavo 
konkurse “Concours National 
De Francais-America n Associa 
tion of Teacthers of French.” 
Čia laimėjo pirmą vietą “Prise 
D’Honneur”.

X Viktoras Palubinskas, 
10601 So. Edbrooke ave., prik- 
klausąs visai eilei lietuviškų klu
bų, staiga susirgo ir randasi 
šv. Kryžiaus ligoninėj, kamb. 
syta

X Prel. I. Albavičiui, besigy 
dančiam Loretos ligoninėje, 
kamb. 522, reikia kraujo. Jei 
kas galėtų paaukoti, prašoma 
skambinti ligoninėn telef. MA 
6-4300.

X Laidotuvių direktorius St. 
Lachavičius, pastebėjęs vakar 
dienos “Drauge” 10 našlaičių 
nuotrauką, redakcijai pranešė, 
kad žuvusieji tėvai yra jo gimi 
nės. Vaikučių motina yra laido 
tuvių direktoriaus Stepono bro
lio Boleslovo dukra. Ji buvo iš
tekėjusi už Robert Morris. 
Kaip vakar “Drauge“ buvo ra
šyta, vaikučiai bus stengiamasi 
išlaikyti vienoj vietoj.

X Dariaus - Girėno filmą
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje sekmadienį, liepos 14 d., 
rodys nuo 1 vai. iki 7 vai. 30 
min. vakare Bus rodoma kas 
valandą. Taip pat bus paroda 
foto ir kitų dalykų, primenan
čių Darių ir Girėną.

X Pov. Dirkis Alvudo vaka
rojime Marąuette Parke liepos 
13 d. 7::30v. v. kalbės apie ra
što atsiradimą.

X Kap. Stepono Dariaus ir 
Įeit. Stasio Girėno Lietuvon 
skridimo 35 metų sukaktis bus 
minima eisena 2:30 vai. p. p. ir 
iškilmėmis prie jų paminklo 
Lithuanian Plazoj, Marąuette 
Parke, 3 vai., sekmadienį, lie
pos 14 d. Dariaus - Girėno mi- 
iškilmėmis prie jų paminklo 
ir Pavergtųjų Tautų savaitės, 
kuri yra įsteigta JAV Kongre
so ir skelbiama prezidento. Pa
vergtų tautų eisena ir kitos iš
kilmės bus šeštadienį, liepos 20 
dieną. Visi kviečiami dalyvauti 
abiejose demonstracijose.

X Kun. J. Vaišniui, SJ, lie
pos 11 d. suėjo 25-rių metų 
kunigystės sukaktis. Jis šiuo 
metu yra tautinėje škautų sto
vykloje, Rako miške. Platesnis 
kunigystės sidabrinio jubilie
jaus minėjimas numatomas su
rengti rudenį Chicagoje.

X Janina ir Vladas Juknevi- 
čiai, pasinaudodami atostogų 
proga su šeima išvyko į Flori- 

jdą.

Šokių šventės pranešėja Aldona 
Eretaitė ir muz. J. Zdanius, tautinių 
šokių šventėje Chicagoje.

Nuotr. A. Gulbinsko

KOLEGIJA GAVO $667,000
North Central kolegija Na- 

perville miestelyje iš federali
nės valdžios gavo $667,000 mo
kslo pastato statybai ir seno 

{pastato remontui.

SACRED
HEART

SCHOOL
ANDOVER, MASS 

01810
OONDUCTED BY 
THE BROTHERS 

OF THE
SACRED HEART

RESIDENT GRAMMAR SCHOOL FOR BOYS — GRADE 4-8

The philosophy of Sacred Heart School ineludes the ti’me-proved prin- 
ciple of (1) a sound mind in a sound body; (2) a clear distinetion betvveen 
right and vvrong; (3) a positive inducement to do “vvhat’s proper” and not 
merely “vvhat I likę”; (4) a sense of truth and fair play; (5) a deep respect 
for authority, lavv and the property of others; (6) a habit of cleanliness, 
good posture and good tnanners. In short, Sacred Heart strives to bring out 
the best in every boy by helping each student to stifle selfishness and culti- 
vate legitiinate pride, self respect and generosity. A 20-acre campus offėrs 
temple facilities for a vvell-balanced athletic program. Two large recreation 
areas and a spacions gymansium provide facilities for indoor activities in
cluding pool, ping pong, checkers, chess, vveight-lifting, eraft vvork, tumbling 
and roller skating. Outdoor sports include football, base bąli, dodgeball, 
hockey, basketball and track. Music instruction is also available. VVeekly 
lessons are given during class hours.

WRITE FOR FURTHER INFORMATION
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DAiMAUS - GIRĖNO 
MINĖJIMAS

Kaip kasmet, tai ir šįmet Da
riaus - Girėno posto paskirta 
komisija su komandėlių prieša
kyje pamini sukaktuves prie 
paminklo. Šiemet sukanka 35 

|m., kaip Darius ir Girėnas iš
skrido iš Amerikos į Lietuvą ir 
žuvo pasiekę Vokietiją. Posto 
komanderis Ben Pocius išsiun
tinėjo kvietimus lietuvių orga
nizacijoms, kad prisidėtų prie 
šio didelio minėjimo. 1958 me
tais įvyko didelis 25 m. sukak
tuvių minėjimas, kur parade da 
lyvavo didelis būrys legionierių 
iš Dariaus - Girėno narių ir ki
tų postų. Dalyvavo keli šimtai 
parade ir buvo tūkstančiai ste
bėtojų.

Šįmet minint 35 metų sukak
tuves turėtų būti labiau atžy
mėta.

Dariaus-Girėno 35 metų skri 
dimo sukaktuvių paradas prasi 
dės sekmadienį, liepos 14 d. 1 
v. 30 min. p. p. nuo Westem 
ave. ir 69 gatvės, ir žygiuos iki 
California ave. ir 67 gatvės, 
prie paminklo.

—J. Jakuli

RUSAS PALIKO $1,000 
PREZIDENTUI

Prieš 44 metus Amerikon at 
vykęs rusas Emanuel Radzins- 
ky, gyvenąs 4831 N. Kedzie, 
savo testamente paliko $1,000 
prez. Johnsonui, kuriam turėjo 
didžiausią pagarbą už jo paro
dytą meilę ir pastangas visų 
žmonių gerovei, nepaisant ra
sės, spalvos ar tikėjimo. Rad- 
zinsky iš viso paliko $250,000 
uždirbtų sunkiu darbu ir pra
kaitu.

Atsisveikinimas su akt. 
Bidoną Lretaite

Akt. Aldonai Eretaitei, kun 
liepos 5 a. davė rečitalį ir lie
pos f d. pravedė tautinių šokių 
šventės programą, lietuvių rei
škiama daug pagarbos ir pel
nytos padėkos Todėl, jai išvyk
stant į San Francisco, liepos 
11 d. vakare M. Rudienė su
kvietė dalį tautinių šokių ko
miteto, dar tebesančio Chicago
je, spaudos, radijo ir visuome
nės atstovus trumpam atsisvei
kinimui. A. Eretaitei grįžus iš 
lietuviškos televizijos, kur ji 
davė laibai puikų pasikalbėji
mą, šiltą atsisveikinimo žodį ta 
rė taut. šokių šventės komite
to pirm. dr. L. Kriaučeliūnas, o
M. Rudienė įteikė gražius gin
tarinius karolius. Viešnia iš 
Europos šią dovaną labai džiau 
gėsi ir pažadėjo jais puoštis. 
Viešnia trumpu žodžiu padėko
jo šolkių šventės rengėjams, ją 
pakvietusiems, spaudai ir lietu
vių visuomenei. Visų sveikini
mus pažadėjo perduoti savo tė
vui prof .dr. J. Eretui.

Poetas K. Bradūnas ta proga 
paskaitė keletą fragmentų iš 
savo naujo eilėraščių ciklo “Do 
nelaičto kapas”.

Pasivaišinus namų šeiminin
kės M. Rudienės paruošta va
kariene, dr. L. Kriaučeliūnas 
viešai pranešė, kad akt. A. Ere 
taitė atsižada jai skirto hono
raro ir jį palieka panaudoti lie
tuviškiems reikalams. Linkint 
laimingos kelionės, visų kartu 
buvo sugiedota Ilgiausių me
tų.

Akt. A. Eretaitė dar žada ap 
lankyti San Francisco, Los An
geles ir New Yorką. Liepos 24 
d. lėktuvu išskris atgal į Vo
kietiją. _ps.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA
3236 South Halsted Street

Tel.: DAnube 6-9837
Julija O. Bičiflnienė Chicago, III. 60608

NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuvė
IR SIUVYKLA, 185 N. VVabash (kampas VVabash 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v.v.. šešt. iki 4 vai: 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 lr bute 677-8489. 

R a lbame lietuviškai.

Chicagos
žinios

DEL STREIKO UŽDARE .. 
FABRIKU

Kai 350 plieno unijos narių 
po keturių mėnesių streiko ne
susitarė su Stewart - Warner 
kompanija, 4545 W. Fullerton 
ave., korporacijos pareigūnai 
nutarė visiškai uždaryti 25 me

ntus veikusį fabriką. Kompanija 
pasisiūlė darbininkams rasti 
darbo kitur.

ATMETE NELABDARINGOS
LABDARYBĖS MOKESČIŲ 

EGZEMPCIJĄ
Internal Revenue tarnyba pra 

neša, kad Mark Morton labda
rybės fundacijai atimta egzem- 
pcija nuo pajamų mokesčių mo 
kėjimo ir jai įsakyta sumokėti 

i mokesčius ir pabaudas siekiant 
Į nuo 1956 m. iki dabar. Funda
cija turi 13.5 mil. dolerių, bet 
labdarybėms per
m. yra paskyrusi
000. Fundacijos pareigūnai jau 
rengėsi dalį pinigų pervesti mil 
Ižiniškai Morton druskos korpo 
racijai.

daugiau 26 
tiktai $10,-

IŠ KARTO KEPA 12
PARŠIUKŲ AR AVINĖLIŲ
P. M. Supermarlket, 2655 W. 

Lawrence, yra vienintelė krau
tuvė Chicagoje, turinti milžini
šką orkaitę, kur ant penkių pė 
dų ilgumo iešminių smeigaių 
galima vienu ypu iškepti 12 
avinėlių arba 12 paršiukų arba 
96 vištas. Per parą joje galima 
iškepti 72 avinėlius ar paršiu
kus. Ten pat galima rasti įvai 
riaušių egzotiškų valgių ir gė
rimų, bet daugiau pritaikintų 
graikų skoniui. Apskaičiuoja
ma, kad Chicagoje. gyvena apie 
120,000 graikų.

17 SUŽEISTŲ AUTOBUSO 
NELAIMĖJE

Autobusas, grįžtąs iš St, Char
les stovyklos, įvažiavo į sunk
vežimį prie North ave. ir vieš
kelio nr. 59. Iš važiavusių 50 as 
menų sužeisti 13 vaikų ir 4 su
augusieji. Kaltinamas sunkve
žimio vairuotojas.

KAS GALĖS ĮŽIŪRĖTI

Pirmas Atominės energijos 
komisijos išdirbtas plutonijaus 
gabaliukas šiomis dienomis ro
domas Mokslo ir pramonės mu 
ziejuje, bet reikės turėti geras 
akis jį įžiūrėti, nes jis sveria 
vos 2.77 miorogrąmų.

25 GAVO DIPLOMUS 
MOTERŲ KALĖJIME

Illinois valstijos moterims ka 
Įėjime, Dvvight, III., 25 kalinės 
gavo diplomus/, Iš jų 13 gavo 
aukšt. mokyklos, o 10 gražio 
mokyklos diplomus. Viena ka
linė gavo kolegijos laipsnį.

Amerikos gražuolė Oidi Anstet, 21 
m., prie pusryčių stalo Miami, Fla.




