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TRUMPAI
Maskva baudžia 

rašytojus
Pašalinti iš '“Junost” redakcijos 

kolektyvo
MASKVA. — Liepos 21 d. 

paskelbta, kad šiomis dienomis 
4š jaunimui skiriamo žurnalo 
“Junost” redakcinės kolegijos 
pašalinti trys rašytojai: E. Jev- 
tušenko, poetas, Viktor S. Ro- 
zov, dramaturgas ir V. P. Ak- 
senov, rašytojas ir dramatur
gas.

Jie smerkė Čekoslovakijos 
invaziją

Jevtušenikos draugų nuomo
ne, jis iš redakcijos buvęs pa
šalintas, nes neigiamai pasisa- 
kęs dėl Čekoslovakijos invazi
jos. Be to, režimui nepatiko 
jo įspūdžiai iš Ispanijos, pas
kelbti “Novyj Mir” žurnale. Ak- 
senovas taip pat “nubaustas”, 
nes pareiškęs režimui priešin
gas pažiūras dėl Čekoslovaki
jos.

• Mėnulis sukėlė ir kalinių 
Savannah, Georgijos valst., en
tuziazmo nuotaikas. Sargybi
niams stebėjus televizijos vaiz
dus, 17 kalinių pabėgo iš kalėji
mo. Jų dalis jau sugauta.

• Čekoslovakijoje bus teisia
mas Kanados pilietis, Rudolpf 
Holota. Jis kaltinamas, dar 
prieš 1951 m. jam emigruojant 
į Kanadą, šnipinėjęs vienos val
stybės naudai. Jam šių metų 
sausio mėn. atvykus į Čekoslo
vakiją aplankyti giminių, jis bu
vo suimtas.
• Paryžiaus požeminiame 

traukiny 19 m. jaunuolis Favrot 
mirtinai subadė 61 m. amž. in
validą, nes... nenorėjo jam už
leisti vietos.

•• Karščiai siaučia ne tik JA 
Valstybėse. Liepos 17 d. Lon
done buvo karščiausia ligšiol 
diena — temp. siekė 86 1. F.

Humphrey Maskvoje 
pas Kosyginą

Sveikino JAV-bes, išnaudoję
H. Humphrey viešnagę

MASKVA. — Sovietų vadai 
amerikiečių laimėjimą erdvėje 
sveikino Maskvoje ir Lenkijoje. 
JAV buv. viceprezidentas H. 
Humphrey Maskvoje lankėsi 
pas min. pirmininką A. Kosy
giną ir jų pasikalbėjimas vyko 
daugiau dviejų valandų. Kosy
ginas buvo ypatingai susidomė
jęs “Apolio” skrydžiu ir prašęs 
perduoti sveikinimus astronau
tams bei jų šeimoms. Jis ypa
tingai teigiamai minėjęs ameri
kiečių pasiekimus erdvėje.

Karo veiksmai Vietname kiek gy- 
vėja

Gen. F. Franco, Ispanijos valdovas 
Vakar Ispanijos parlamente pas
kelbta, kad Franko įpėdiniu pas
kirtas Juan Carlos. Pats generolas 
dar nesitraukia

JAV miestai gerbs
astronautus

B. RŪMAI. — Vakar paskelb
ta, kad trys astronautai, sėk- 

“mingai grįžtą iš žygio į mėnulį, 
rugpiūčio 13 d. numatyti pa
gerbti tą pačią dieną net tri
juose, pačiuose didžiuosiuose 
JAV miestuose. Tik rugpiūčio 
12 d. apleidę trijų savaičių “ka
rantiną”, jie vakarą praleis su 
šeimomis ir rugpiūčio 13 d. bus 
'nuskraidinti į New Yorką. Čia 
jie dalyvaus parade miesto cen
tre, Manhattane.

Iš New Yorko «— j Chicagą
Tą pačią dieną, Chicagos cen

tre juos sveikins bent milijonas 
■gyventojų ir netrukus jie skris 
į Los Angeles. Čia, vakare, į- 
vyks prez. Nixono rengiamas 
priėmimas, į kurį pakviesti visi 
JAV astronautai su jų šeimo- 

i mis.

• “Queen Elisabeth”, britų 
transatlantinis laivas antrą kar
tą parduotas amerikiečiams. 
Pirmu atveju, Philadelphijos 
pirkėjai tesumokėjo pradinį 
600.000 dol. mokėjimą. Dabar 
laivas parduotas kitai bendro
vei, už 8,6 mil. dolerių ir jis at
sidurs Fort Lauderdale, Flori
doje. Jis aptarnaus suvažiavimų 
svečius bei turistus.

Partijos vadas L. Brežnevas 
'buvo išvykęs į Varšuvą, daly
vauti Lenkijos komunistų įsiga
lėjimo 25 metų sukakties iškil
mėse. Varšuvos aerodrome, 
,'sveikinęsis su atvykusiais pa
sitikti, Brežnevas sutikęs nau
jąjį JAV ambasadorių Stoes- 
sel’į ir jam ranką spausdamas 
pasakęs “Z uspiechom” (su lai
mėjimu) .

Maskva švelnina nuotaikas 
JAV atžvilgiu

H. Humphrey pasikalbėjime 
su A. Kosyginu patyręs, kad 
sovietai susidomėję ryšiais su 
'JAV-mis ir ypatingai taikos 
klausimais.

Du politikai aptarę įvairius 
klausimus ir amerikiečiui bu
vę įspūdžio, kad sovietai pasi
ruošę tartis atominių ginklų 
gamybos suvaržymo klausimu. 
Belieka susitarti dėl derybų lai
ko ir vietos

H. Humphrey nuomone, šiuo 
metu Sovietuose pastebima žy- 
miau mažiau neigiamų balsų 
apie JAV, kaip seniau. Jis teigė: 
geras ženklas buvę A. Gromy- 
kos liepos 10 d. kalboje pareikš 
ti žodžiai.

Ne tik kalbėjosi, bet ir 
medžiojo

Humphrey viešėjus Maskvo
je, jis gynybos ministerio pa-

PAŠA ULIS S VEIKINA
"Apolio 11" trys astronautai pailsėję grįžta į žemę, nusileis liepos 24 — Paskelbta 
apie lapkričio m. naują skrydį į mėnulį — Visas pasaulis sveikino JAV Laimėjimą erd
vėje — Italų Saragat nurodė į demokratijos laimėjimą ir reiškė viltį, kad teks sulauk
ti laisvės viso pasaulio gyventojams — Vokiečių ypatingas dėmesys — "Mėnulis 
priklauso amerikiečiams" — Rusų spauda, radijas ir televizija plačiai skelbė žinias 
apie JAV laimėjimą

Gerai pailsėję skrenda į žemę

HOUSTON. — Trys amerikie 
čiai — mėnulio herojai užva
kar laimingai pakilę nuo mė
nulio paviršiaus ir susijungę su 
Collinso vairuojamu “Columbia” 
erdvėlaiviu, vakar ramiai skri
do žemės link. Prieš tai, įjungę 
žygio variklį, jie pasuko į at
galinę trasą žemės kryptimi. 
Jie mėnulio orbitą apleido 1 vai. 
naktį — Chicagoje buvus pu
siaunakčiui. “Aro” apatinė da
iis, jau nereikalinga ir tuščia, 
palikta mėnulio orbitoje, tačiau 
paspaudus mygtuką, joje įsi
jungus varikliui, ji pateko į sau 
lės orbitą ir — ten jai lemta su
degti.

Ryt nusileidžia Ram. vandenyne

Astronautai, nutolę nuo mė
nulio orbitos bei traukos, dar 
nepriartėję prie žemės traukos, 
vakar skrido 2,300 mylių per 
vai. greičiu. Tačiau priartėję 
prie žemės traukos, jie greitį

Rusų "Luna 
ir — kaput..

Tass pripažino: “Luna” 
uždaviniai baigti....

MASKVA. — Jau paskelbta, 
kad sovietų erdvėlaivis, be žmo
nių įgulos, “Luna 15” liepos 21 
d. dideliu greičiu nusileido mė
nulio paviršiuje, “Krizių jūro
je”. Dėl to spėjama, kad erd
vėlaivis galėjo žymiai nukentėt.

Tass savo žinioje atpasako
jo erdvėlaivio uždavinį “mėnu
lio srity” ir pažymėjo, kad “ty
rinėjimų programa įvykdyta”.

Taigi, žmonijai ir dabar dar 
neaišku, kokie buvo tikrieji “Lu 

/na 15” uždaviniai. Nepasitvirti
no būkštavimai, esą, rusai ga
lėjo bandyti mėnulyje nuleisti 
savo erdvėlaivį ir jį sugrąžinti 
su mėnulio pavyzdžiais. Neabe
jojama rusų propagandiniais 
tikslais. Jiems rūpėjo savo pi
liečiams bei pasauliui parodyti, 
kad ir “mes dalyvaujame erd
vės varžybose”.

25,000 m. greičiu — per trauką
Greitis, reikalingas prasilauž

ti pro žemės trauką — apie 25,000 
mylių per vai. Tačiau “Apolio” 
8 ir 10 erdvėlaiviai skriedami 
per trauką, buvo išvystę 24,700 
m. per vai. greitį

Mokslininkų apskaičiavimu, 
tokiu, greičiu “prasimušę” pro 
trauką, astronautai, jei ir būtų 
nepasiekę mėnulio orbitos, jie vis
vien atsidurtų aplink mėnulį ir 
galėtų sugrįžti žemėn. Jei jie 
skristų greičiau, tai jie nesiektų 
mėnulio, negalėtų panaudoti sa
vo sprogstamųjų “raketų” ir... 
atsidurtų orbitoje aplink saulę.

vaduotojo gen. G. Sokolovo bu
vo pakviestas šernų medžioti. 
Jį buvo sėkminga, nes JAV po
litikas Maskvon atsigabeno vie
ną nušautą šerną, šiuo metu 
Humphrey vieši Belgrade. Ju
goslavijoje.

"Prasimušę” pro žemės at 
mosferą, trys herojai nusileis 
ryt, liepos 24 d. Ramiajame 
vandenyne. Numatytoje nusi
leidimo vietoje jau laukia lėk
tuvnešis “Homet”. Šiandien lai 
ve laukiama atskrendant prez. 
Nixono —t jis ryt sveikins erd
vėlaivio įgulą... pro stiklą ir 
naudojantis mikrofonais. Tai 
įvyks 12:51 rytų (11:51 vid. 
Amerikos) laiku.

.- Lapkričio mėn. — kitas žygis
HOUSTON. — Vakar pas

kelbta: kitas, antras JAV erd
vės žygis į mėnulį, taip pat nu
sileidžiant mėnulio paviršiuje, 
numatytas š. m. lapkričio m. 
“Apolio 12” skrydžio vadovu 
bus erdvės veteranas Conrad, 
du kitu įgulos nariai Gordon ir 
vienas, nedalyvavęs erdvės skry 
tižiuose. Anksčiau “Apolio 12” 
skrydis buvo numatytas rugsėjo 
mėn., tačiau jis perkeltas į lap
kričio mėn., dėl to, kad dabar 
įvykdytas skridimas — pavyko 
ir jis įgalins dar geriau, tiksliau 
pasiruošti naujam žygiui. 

Pasaulio vadai, politikai 
sveikino amerikiečius

Amerikiečių astronautams 
sėkmingai nusileidus mėnulio 
paviršiuje, įvykis visame pasau
lyje sukėlė nepaprastą dėmesį. 
Istorinius vaizdus, televizijos 
perduotus, stebėjo ligi 600 mi
lijonų pasaulio gyventojų, dar 
daugiau klausėsi radijo bango
mis.

Nuo pirmadienio į Baltuosius 
Rūmus ir kitas JAV įstaigas 
plaukia tūkstančiai sveikinimų, 
telegramų.

Vieni pirmųjų su sveikinimais 
skubėjo įvairių pasaulio kraš
tų vadai, prezidentai, politikai. 
Jie kėlė įvykio svarbą, reikšmę 
žmonijai, reiškė susižavėjimą 
amerikiečių parodytu ryžtu, drą 
sa, technikos pasiekimais.

“Jūs žmonijai padovanojote 
laimėjimą” •••

ROMA. — Italijos prezidentas 
G. Saragat nuvykęs į televizijos 
studiją, kraštui tarė žodį: “Di
džioji tyla yra apgaubusi pa
saulį... visur vyrauja dėkingu
mo amerikiečiams jausmas..., 
nes jie žmonijai padovanojo di
džiulį laimėjimą, tai drauge bu
vo ir demokratijos laimėjimas”.

Saragat pridūrė: “Tegul tas 
•laimėjimas būna dar didesnio 
laimėjimo šaukliu — galutino 
taikos, teisingumo ir laisvės vi
siems žemės gyventojams lai
mėjimo įžanga”.

Ovacijos britų parlamente
ROMA. — D. Britanijos gy

ventojai liepos 20 - 21 d. įvykius 
sekė su nepaprasta įtampa ir 
ypatingai rūpinosi astronautų 
saugumu bei jų laimingu paki
limu nuo mėnulio paviršiaus.

Karalienė Elzbieta preziden
tui Nixonui telegramoje pažy
mėjo: “Aš pergyvenu nuostabos 
jausmus... Esu pasiryžusi mels
tis, kad jie laimingai sugrįžtų”.

Britų parlamento abejuose 
rūmuose pirmadienį pasakytos 
kalbos —buvo nuolat ovacijų 
pertraukiamos. Parlamento na
riai ir lordai pasakė eilę kalbų 
ir nuolat kartojo: nuostabu, ne
girdėta, kažin kas nepaprasta... 
Atstovai sveikino astronautus 
ne tik jiems parodžius “drąsą, 
ištvermę, profesinius sugebėji
mus, bet ir dėl jų kuklumo bruo 
žų”.
Vokiečiai: “Mėnulis priklauso 

amerikiečiams...*’
BONNA. — “Mėnulis dabar 

yra amerikiečių” — pirmadie-

.loan Aldrin, astronauto Edwin 
Aldrin, buvusio mėnulyje, žmona

Tai nepavyko ir pasaulis tei
singai kalbėjo apie ‘Lunos” pa
skirtį — kaputt... Erdvėlaiviui 
nevykusiai nusileidus, tai tik 
pakenkė rusų-erdvės pionierių 
vardui bei jų siekiams įsigalėti 
erdvėje. Dar ne taip seniai jie 
buvo skelbę, kad “tarybinis žmo 
gus bus pirmasis. kuris nusileis 
mėnulio pavrišuje...”

Mėnulis
Mėnulio skersmuo yra 2,160 

mylių arba 3480 km. apie ket
virtadalį žemės skersmens.

Nuotolis nuo žemės siekia a- 
pie 238.8570 mylias, tačiau jis į- 
vairuoja. Artimiausias nuotolis - 
221,463 m., tolimiausias — 252,- 
710. '

Per 27 dienas aplirtk žemę
Žemė keliauja aplink saulę 

60,000 mylių per vai. greičiu. Ji 
apsisuka aplink saulę per viene
rius metus. Tuo tarpu mėnulis 
skrieja aplink žemę, spėjama, 
2,287 m .per vai. greičiu. Jis savo 
kelionę aplink žemės rutulį at
lieka per 27 dienas, 7 valandas ir 
43 minutes.

Mėnulis ir žemė turi trauką, 
tačiau žemės trauka žymiai di
desnė — net šešis kartus už mė
nulio trauką.

• Sovietų ambasados Romoje
pirmasis sekretorius, Konstan- 
tin Monachov, išprašytas iš kra 
što. Spaudos žiniomis, jis buvęs 
šnipų tinklo vadas.

• JAV ambasadorius Indijoj,
K. B. Keating, kraštui pado
vanojo 18 džipų.

'• J Kongo, Kinšasos miestą, 
trečiadienį keturioms dienoms 
atvyko sovietų užsienio reikalų 

'ministerio pavaduotojas L. F. 
Ujičiovas.

Lėktuvnešis “Horne”, plaukia į Johnston, salą Ramiajame vandenyne, 
kur liepos 24 d. laukiama sugrįžtančių iš mėnulio trijų astronautų. As
tronautų laive lauks ir JAV prezidentas R. Nixonas

nį paskelbė milijoninio tiražo 
Vak. Vokietijos masių laikraš
tis “Bild - Zeitung”. Visa spauda 
'bei vokiečių valdžia ir politikai 
visi kėlė žygio svarbą, astro
nautų drąsą, drauge skatinda
mi ryžtingiau kovoti dėl Euro
pos ateities.

K. G. Kiesinger, Fed. Vokie
tijos kancleris, užsienio reik. 
vadovas W. Brandt ir kiti vo
kiečių politikai pasiuntė prez. 
Nixonui sveikinimo telegramas.

' Kiesinger, tuo metu atostoga
vęs Tirolyje, pažymėjo: “Atro
do, kad tai tik pradžia įvykių, 
kurių mes dar negalime numa
tyti”.

Vokiečiai daugiau domėjosi 
už kitus

W. Brandt viename rinkimi
niame susirinkime kvietė euro
piečius: pamiršti jų savanau
diškumą ir rodyti daugiau ryžto 
Europos ateitimi.

Vokietijos gyventojai dau
giau jaudinosi amerikiečiams 
vykdžius žygį į mėnulį, iš da
lies ir dėl to, kad vokiečiai (von 
Braun ir kiti) ruošiantis erd
vės žygiams yra suvaidinę žy
mų vaidmenį.

Apklausinėjus gyventojus, pa 
sirodė, kad du trečdaliai ap
klaustųjų vokiečių nemiegojo 
■naktį ir laukė aušros, kai, Eu
ropos laiku, du astronautai žen
gė pirmuosius žmogaus žings
nius mėnulyje.
Prancūzai: neįtikėtina, ir kaip 

gražu! ..........
Prancūzijos užsienio reik. mi

nisteris M. Schumann savo svei
kinime nurodė: “Tai lemiamas 
žingsnis erdvės nugalėjimo sri
ty ir žmonijai atsiranda naujos 
galimybės”. Gen. R. Aubiniere, 
prancūzų erdvės tyrinėjimų cen 
tro vadovas, sušuko: “Neįtikė
tina, bet tikra. Koks grožis...”

KALENDORIUS

Liepos 23 d.; šv. Apolinaras, 
šv. Felicija, Tarvilas, Gelminė.

Liepos 24 d.: šv. Nikolas, šv. 
Kristina, Seigis, Jurga.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
iš dalies saulėta, temp. sieks 
80 ir daugiau 1. F., popiet ar 
vakare galima perkūnija, ryt — 
be pakitimų.

Saulė teka 5:36, leidžias 8:18.

Rusai ir JAV skrydis

Žymiai plačiau, kaip buvusių: 
skrydžių (atveju

MASKVA. — Sovietų spauda, 
radijas ir televizija vakar ir už
vakar skelbė žymiai platesnius 

> “Apolio 11’’ žygio į mėnulį ap
rašymus, kaip buvusių JAV skri 
dimų atvejais. Įvykis tiek žino
mas pasauliui, bei jo pergyve
namas, kad jo nutylėti ar jį pa
neigti nebuvo įmanoma. Todėl 
“Pravdoje”, Tzvdestijose”, Vil
niaus “Tiesoje” ir kituose laik
raščiuose šiuo metu gausu me
džiagos bei komentarų apie sėk
mingai įvykdytą žygį į mėnulį.

Net ir Maskvos televizija, ke
turioms valandoms nuo “Aro” 
nutūpimo mėnulyje praslinkus, 
11 minučių rodė astronautų 
“pasivaikščiojimo” vaizdus, taip 
pat ir JAV vėliavos įtvirtinimą 
mėnulio paviršiuje...

Indėnai taria: žemę apgaubs 
tamsa...

BRANTFORD, Ontario, Ka
nada. — šalia pasigėrėjimo ir 
sveikinimo žodžių, buvo ir nei
giamų atgarsių. J. Logan, Jr., 
indėnų giminės atstovas Kana
doje, pareiškė: “Žmogaus nusi- 

I leidimas mėnulio paviršiuje ga
li turėti liūdnų pasėkų: žmoni
ją gali apgaubti tamsa ir gali 
išsilaisvinti žvėrys bei šmėklos”. 
Vienas muzulmonas Turkijoje 
sušuko: “Dievas gali mus visus 
nubausti mirtimi, nes mes ki- 
šamės į Jo reikalus”.

Taip atrodė astronautas Neil Arm
strong, pakeliui į mėnulį, erdvėlai-
vy



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. liepos mėn. 23 d.

SSKflUTYBES
GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE

Redaguoja ps. Irena Regienė, 2652 W. 65th St., Chicago, Illinois 60629 
Telef. — 476 - 7089

KUf, SENA PILIS MERKINĖS
Skamba sesių sutartinės. Taip 

dainavo Kernavės tunto skautės 
Merkinės stovykloje. Nors pirmo
ji savaitė buvo audringa, bet mer
kinietės atlaikė gamtos rūstybę 
tvirtai, lyg ta sidabrinė pilis jų 
stovyklos ženklelyje.

Bėdoje pažinsi žmogų, sako pa
tarlė, o audroje - sesę kemavie- 
tę,, sako Merkinės vadovės, nes 
perkūnijų metu savo skautišku- 
mą įrodė dauguma šios stovyklos 
sesių, uoliai gelbėdamos nuo lie
taus mažąsias, sutartinai dirb
damos ir dainomis palaikyda
mos linksmą nuotaiką.

Taip Merkinės srovyklauto— 
joms kasdien bedainuojant - Sau
lele motinėle, ant mūsų, debesė
li tėveli, ant prūsų - atėjo ir sve
čiais turtingas savaitgalis. Mer
kinę aplankė abu vyr. skautinin
kai, Vidurio rajono vadeiva, Tė
vų Jėzuitų provinciolas, prieš ke
lerius metus buvęs Kernavės ka
pelionu, P. (Turūta iš Grand Ra 
pids, kiekvienos kernaviečių sto
vyklos nuoširdus lankytojas, 
Kernavės mamunėlė v.s. O. Siliū
nienė, v.s. J. Vaišnys, S.J., Ker
navės kapelionas A. Kezys, S.J. ir 
visas būrys Kernavės skautininkių 
Linksmus ir malonius linkėjimus 
kernavietėm atsiuntė Vidurio rajo 
no vadeivė ir skautininkų Vilkų 
šeima iš Californijos.

Iš Chicagos sesės Joana ir Lai
ma į Merkinę atvežė puikių lauk
tuvių - milžinišką karvojų ir 
storą''albumą Merkinės nuotrau
koms įlipinti, o v.s. O. Siliūnienė 
papuošė stovyklos šeimininkes 
dailiomis prijuostėmis. Ką tik iš 
Lietuvos grįžusi sesė Laima Mer
kinės vadovėms atvežė ypač ma
lonią dovaną - įvairių Lietu
vos vietovių ženkliukus. Jais bu
vo apdovanotos ir dešimt sesių, 
Merkinėje davusių vyr. skautės 
(žodį.

Antroji stovyklos savaitė nuš
vito jau mėlynu dangumi. Au
drų nebetrukdomos, merkinietės 
iškylavo ir užsiėmimuose bei 
tarpskiltinio konkurso lenktynė
se atliko skautiškojo gyvenimo 
praktiką

Tąip pat antros savaitės gale 
Merkinę aplankė malonus sve
čias,s. A. Saulaitis, S. J. ir išve
žė merkiniečių linkėjimus Euro
pos lietuviams skautams, į kurių 
stovyklą Anglijoje jis greitai iš
vyksta.

“Greitai, greitai laikas bėga”, - 
sako pamėgtoji daina. Su juo štai 
į praeitį nubėgo dar viena stovyk
la.. Tačiau ji paliko prisimini
mus: linksmų naktinių “puoli
mų”, dar linksmesnių laužų 
ęporto rungtynių vadovų, kurios,

Nuotrauka iš mėnulio, tik išlipus amerikiečiui astronautui Arm&tropg (dešinėje). Toliau nuo jo j kairę ma
tyti Amerikos vėliava. Priekyje jų prietaisai, kuriais ddKHfkiaėiai nusileido Ir ptškito mėaulyje>

“antenas” ant kepuraičių įsitai
sius, uoliai stovyklą prižiūrėjo.

Sudiev, Rako ąžuolyne. Sudie, 
pilkoji musinuke, apsigyvenusi 
kernaviečių pastogėje ir stovyklos 
metu išperėjusi savo paukštyčių 
skiltį. Sudie. Iki kitos vasaros.

Skraidanti Lėkštė
PASIŽYMĖJUSIOS

Kernavės tunto Merkinės sto
vyklos konkursą laimėjo skautės 
rugiagėlės (skiltininkės R. Ka- 
veckaitė) ir paukštytės Gilės 
(skiltininkė M. Kupcikevičiūtė). 
Pavyzdingiausios Merkinės skil
tininkės: S. Traškaitė (Sraigės), 
V. Kerelytė (Nendrės) ir M. Kup
cikevičiūtė (Gilės).

Pavyzdingiausiai lietuvių kal
bą vartojo skautės Nendrės ir 
paukštytės Vaidilutės (skiltiniri- 
kė O. Barškėtytė). Šioje stovyk
loje buvo išleistas trijų numerių 
laikraštėlis “Merkinės Dvasia”. 
Redaktorė - K. Bukaveckaitė. Už 
geriausią skautės ir paukštytės 
rašinėlį rudenį bus skiriama prę- 
mija. Mecenatas - Kernavės tun
to tėvų komitetas.

Merkinės stovyklai vadovavo 
s.Nijolė Užubalienė. Stovyklavo 
110 skaučių.

SUSIŽEIDĖ BROLIS ZU
LS biolijos vadijos narys ir 

nuolatinis “Skautybės Kelio” ben-. 
dradarbis s. Juozas Toliušis, či- 
kagiečiams žinomas brolio Zū- 
vardu, praėjusią savaitę bevyš- 
niaudamas, nusprūdo kopėčioms, 
nukrito ir gerokai prisitrenke. 
Teko pagulėti namuose ketvertą 
dienų.

Šiuo metu, nors vis dar šlu-i 
buodamas, bet jau vaikščioja ir j 
ateityje žada vyšniauti skautiš-, 
kai - pats įsilipdamas į medį.

PRANEŠIMA' BENDRADAR
BIAMS

“SKAUTYBĖS KELIO“ redak- 
rei staiga susirgus, šiame nume
ryje numatyta talpinti medžiaga, 
tilps ateinančios savaitės laidoje.
STOVYKLOS PRIE RAMIOJO 

VANDENYNO

Ramiojo vandenyno pakraščio 
rajono skautai šiemet turi užsi- 
pląnavę net tris stovyklas.

Akademikai praleido devynias 
dienas birželio 28‘ - liepos 6 d., 
stovykląudami pajūryje esančia
me “Plaskett Crėek” parke, pu
siaukelėje tarp San Francisco 
ir Los Angeles.

Kalniškių tunto vilkiukai 

Kalniškių tunto vilkiukai stovyk-

Roger Hale, 18 .m., iš 335,000 mokinių matematikos konkurse laimėjo 
trečią vietą. Jis padarė kompiuterį Bell Telephones laboratorijoj, netoli 
Berkeley Heights, N. J., kuris gali piešti. Čia dabar aparatas piešia namą.

SPRENDŽIAMA MOKYTOJO BYLA
Eugene L. Newberry, 23 me- v0 numatę jungtuves, apie Kalė 

tų amžiaus, pradžios mokyklos ria«
mokytojo, byla dėl nužudymo Eugene Newberry byla yra 
savo sužieduotinės pradėta pir- Lake apskrities apylinkėje teis 
madienį Waukegane. me. gj ,l>yla yra teisėjo Lloyd

Illinois valstijos tardytojo Van-Deusen rankose 
pagalbininkas Robert Smart pa
reiškė, kad prisiekusieji (jury) 
teisėjai bus parinkti šią savai
tę.

Mokytojas Newberry iš Zion 
yra kaltinamas nužudymu moky 
tojos Anna Mondragon, 22 mė
tų amžiaus, kurios lavonas buvo 
rastas praėjusių metų gruodžio 
mėnesį Illinois Beach State Par
ko griovyje.

Jis pats pasidavė policijai 
Madisone, Wisc., praslinkus ke 
liom dienom po suradimo pane
lės Mondragon lavono. Abu bu-

lauja nuosavoje stovyklavietėje 
liepos 12-20 d.

Abu tuntai, įskaitant paukšty
tes ir vilkiukus, vyr. skautes ir 
skautus vyčius, ruošia bendrą dvie 
jų savaičių stovyklą rugpiūčio 
16 -31 d.

Kiekvieną savaitgalį tarp gegu
žės ir rugsėjo men vykdomos 
numatytos darbo išvykos, kurių 
metu yra tvarkoma nuosavoj! 
stovyklavietė, tobulinami jos į- 
rengimai. Darbo talkose nuošir
džiai dalyvauja tėvai, senųjų skau 
tų židinys, skautai vyčiai akade
mikai ir skautų vadovai.

Svečiai Califomijoje mielai 
laukiami, ypač kai jie iš anksto 
praneša apie savo viešnagę. Rei
kalingas žinias mielai suteiks Šie 
vadovai.

Kalniškių t-kas s. P. Pakalniš
kis 615 12 St. Santa Monica, 
Calif. 90402.

Palangos t-kė ps. N. Grinienė, 
3879 Castlėman St., Riverside, 
Calif. 92503.

ASS L.A. skyr. pirm. fil. s. V. 
Varnas, 2307 Lyrio Avė., Los 
Angeles, Calif. 90027.

Traidenio s.v. būrelio vadas s. 
y.v.sl. A. Kazakevičius 1331 So. 
Avė., Apt. 57 Fullerton, Calif. 
92633.
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WISI fOLKS CAU IT

HOUSE PAINT
Jūs tikrai su šiuo sutiksite, 

kai dažote savo namus “Dutch 
Boy” dažais. Galite matyti kaip 
lygiai jie tepa, kaip ekonomiš
kai jie padengia, kaip gražiaj' 
atrodo. Tikrai įvertinti “Dutoh 
Boy” dažus galite tik tada, kai 
po kelių metų jūsų namai vis 
dar bus gražūs. Taigi nerizikuo
kite mėgindami pigius dažus — 
reikalaukite “Dutch Boy” dažų 
savo namams.
YERKES HARDVVARE 

6832 S. Western Avė.
Chicago, III. 60629, Tel.PR 6-1300

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

HIGH RATES

5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS

$1,000 MIN.

ASSOCIATION

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS

CURRENT RATE .

BRIGHTON SAVINGS & LOAN
407© Archer Avenue, Chicago, Illinois 60682 LA 3-8248

Jaunuoliai — technikai 
į Afriką, Aziją

Koeln. — 18 katalikų jaunuo 
lių žemės ūkio ir pramonės tech
nikų iš Vakarų Vokietijos sava
noriškai išvyko į Afrikos, Azijos 
ir Pietų Amerikos kraštus padė
ti vietos gyventojams. Savo 
darbui jie yra pasirengę 
specialioje mokykloje, kuri jau y- 
ra parengusi 400 šimtus techni 
kų ūkiškai besivystantiems kraš
tams.

LIET. GYDYTOJŲ MOTERŲ 
PAG. VIENETAS CHICAGOJE
ir apylinkėje vajaus metu Bal
fui surinko $945.00, aukų. Štai 
tie geradariai, kuriems priklau
so nuoširdi padėka.
$50. — dr. G. Balukas, dr. S. 

A. Milius, dr. Fr. ĮSiutkus, 
dr'. S. G. Grinis, dr. L. iSei- 
butis, dr. S. (M. Budrys, dr. 
V. Tauras, dr. V. šaulys, 
dr. V. LMelnyikas, dr. V. 
Dargis, dr. A. Lipskis, dr. 
A. Razma, dr. K. Šukys,

$25. — dr. L. Griniūtė, dr. S. 
Barnett, dr. St. Biežis, dr. 
A. Valiūnas, C. Oksas, dr. 
Rėklys, dr. J. Valaitis, dr. 
V. Tanevičius, dr. G. Mise
vičius.

$20. — dr. B. Gaižiūnas, dr. Jz. 
Zubriokas,

$10. — dr. Valis - Labokas, dr. 
R. Povilaitis, dr. O. Miro
nas.
Balfo Chicagos apskr. 

valdyba

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street

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

Tel. GR 0-3134 arba GR 0-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitls

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
J8AKINIUS 

SSrd Street
PRITAIKO 

2858 West 6!
Vąl.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.
vak. šeštadieniais 10—1 vai Trečia 
dieni uždaryta Ligoniai priimami susitiLdis*

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

Rezid. Telef. 339-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS.
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 63-čios lr California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 2—4 vai.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4043 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-3849, rez 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71st Street
Yal.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1.5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie-

nato 2—9 šeštadieniais 10—1 p. p.
Ligoniai priimami pagal susitarimą

= THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
= 4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdIow 5-9500 E

= Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, E 
S except Sundays, days after Christmas and Easter by the Lithuanian = 

Catholic Press Society

• Redakcija stiaipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

ER. EDMUND E. CIARA
2709 W. Slst Street
TeL — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Plrmad. lr. 
ketv. 1—4 lr 7—9: antrad. lr penk
tad. 10—4; Šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYB® — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS

Cravvford Medical Building 
6440 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija lr moterų Ilgos 
Glnekologinč Cliirurgija

6132 S. Kedzie Avew WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-3320
Namu rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvirt. lr penkt 
nuo 12 Iki 8 vai. Ir nuo 5 lkl 8 v.v.
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.-- Jj- ........
Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 W. 71st Street

Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. OSrd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 6 
lkl 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Tel. —, REllance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: plrmad., antrad.. ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.
Td. ofiso lr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 VV. 15th Street Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vale. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA ER CHIRURG® 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲPN, ■ * W V
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue
Plrmad., antrad.. ketvirt. tr penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vaL ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad 
11 vai. ryto lkl S vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

f Ofiso tr reddendjoa) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: plrmad., ketv., S—8 vai., 
antra lr penkt. 1—4 vaL 

Prilmlnlla tik autltarua.

J E I G UJU M S REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į "Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 28, ILLINOIS

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

Ofiso HE 4-1818 Bez PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v. 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opi.
3424 W. 33,d St., OR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius i> 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800: Narnų 925-7097

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef, 423 - 2660

DR. E. RIRGDS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad, ir 
penktad- 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lr
Šeštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street

(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

 (By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, I1L

Kabineto td. 687-3020 
Namq tel. 839-1071 

Vizitai pagal susltarlma

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street

Ofiso tel. REllance 6-4410 
Rez. GRovelhlU 6-0017 

Valandos: pirm. lr ket. nuo 12 vai. 
lkl 2 vai. p.p. Ir nuo 7 lkl 8 v. vak.. 
antr, lr penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p
tr vakarai, pagal aualtarlmą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija
Ofisas 2750 W. 7ist Street. 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—II 
v, r.. 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v, va
karo. Sekmad. ir trečiad. už

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
I4GOS

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St.
Tel. PRospeet 8-1223

Ofiso vai.: pirm., antr., Treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2-—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2(23, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
VaL 2—4 p. p. lr 6—8 vai. vak. 

Trečlad. ir šeštad. uždaryta 

Tel PROospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

6648 So. Albany Avenue 
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8' vai
vak,, penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
VaL: 2 lkl 4 v. p. lr 7 tkl 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad.. antrad,, penktad, 1-.4 
įr 6-8 v. v., ketvirt. 6-8 v. vakarty 
šeštadieniais ll-i vai. popiet.
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Menulio šviesa ir

LAISVĖS PASTANGOS
Aštrėja religijos persekiojimas Lietuvoje

Kunigo santykiai su parapijos komitetu
Technikos ir jiems giminin

gi mokslai šiandieną švenčia 
didžiausią savo šventę, kokia 
tik yra buvusi žmonijos isto
rijoje nuo akmens amžiaus lai
kų per visą 30,000 metų žino
mos žmogaus kultūros amžių, 
nuo primityviausio įrankio — 
medinės lazdos ligi atomo su
skaldymo proceso ir kelionės 
į mėnulį.

Istorinė, daugelio rašytoių, 
mintytojų tik knygose apra
šyta, svajota, sapnuota kelio
nė į kitą planetą yra jau įvy
kęs faktas, kai pereitą sek
madienį JAV astronautai Neil 
Armstrong ir Edwin Aldrin 
savo kojomis palietė mėnulio 
planetos paviršių. Ir ne tik pa
lietė, bet po jį vaikščiojo, iš
kėlė JAV vėliavą, paliko rei
kiamus instrumentus ir atli
ko nustatytus tyrimus. Paėmė 
ir pirmąją mėnulio žemės sau
ją.

Šis didingas žygis, Ameri
kos astronautų atliktas, yra 
betgi visos žmonijos kultūros 
ir civilizacijos darbo išdava, 
nes jam tiesioginiu ar netiesio
giniu būdu panaudotas visų 
amžių daugelio tautų ir jų žmo 
nių patyrimas. Tai lyg didžiu
lė ir laiko bei žmonių atžvil
giu labai ilga estafetė, kurioje 
pastaruoju metu iš 125 pasau
lio savarankiškų valstybių var 
žėsi tik du bėgikai — JAV-bės 
ir Sovietų Sąjunga.

*
Kai prieš porą metų Sir Ber- 

nard Loveli, žymiausias britų 
astronomas, buvo paklaustas, 
ką amerikiečiai, pasiekę mė
nulį, jame ras, trumpai atsa
kė: “rusus”.

Šiam astronomo spėjimui 
buvo daug pagrindo, nes jau 
1957 m. rusai pirmieji į erd
ves paleido savo-“sputniką”. 
Lygiai tuo pačiu metu Sovietų 
valstybės galva N. Chruščio
vas pranešė apie didžiules ko
munistinės ir kapitalistinės sis 
temų varžybas ne vien tiktai 
erdvių tyrinėjimo srityje ir už
tikrintą komunizmo laimėji
mą. Kai netrukus po to ame
rikiečiai paleido skrieti aplink 
žemę savo pirmąjį žemės paly
dovą, kuris buvo mažesnis už 
rusų sputniką, rusai pašaipiai 
jį vadina “citrina” ar “apelsi
nu”. Dar vėliau rusai, sukau
pę vienam tikslui visas savo 
techniškas pajėgas ir valsty
bės medžiaginius išteklius, pa
leidę pirmąjį žmogų į erdves 
(astronautą Gagariną), atro
dė, keletą metų pirmavo oro 
varžybų estefetėje.

Tačiau lenktynių laimė ėmė 
keistis. 1964 m. N. Chruščio
vas buvo iš valdžios išverstas, 
rusų techniškas pasiruošimas 
pasirodė esąs mažesnis už jų 
didžiulę propagandą. Bet dar 
1968 m. gale Sovietai buvo tik
ri laimėjimu pirmieji pasiek
sią mėnulį ir ta proga sovieti
nė spauda iškilmingai rašė:

“Esame nepaprasto istorinio 
įvykio išvakarėse. Netrukus 
išgirsime stulbinančią naujie
ną, kad žmogaus proto, darbš
čių rankų ir karštos širdies 
sukurtas kosminis laivas nu
gabeno į mūsų planetos išti
kimą kaimyną mėnulį pirmąjį 
kosmonautą — žmogų ir su 
juo, palietusiu Mėnulio veidą 
ir pasėmusiu mėnulio saują, 
sugrįžo į Motiną Žemę. Nuo 
tos netolimos akimirkos pra
sidės amžiais žmonijos išsva
jotos tarpplanetinės kelionės. 
Suprantama, pirmiausia jų

NAUJOS VILTYS ŠIRDININ
KAMS

Vokiečių spauda skelbia, kad 
asmenys, kurie kenčia nuo šir
dies arterijų spazmų, kurie yra 
varginami angina pectoris, atei
tyje griebsis nebe nitroglicerino 
tablečių pagalbos, o turės su ki
šeniniu siųstuvu sujungtą vielų 
špūlę padėti ant krūtinės ir taip 
per keletą sekundžių angina pec

trasa bus — Žemė — Mėnulis 
— Žemė, o po to sieks toliau. 
Visatos kūnai taps tais uos
tais, kurie šauks ir vilios ne
ramųjį Žemės žmogų. Dabar 
mūsų pirmasis uostas Visatoje 
—Mėnulis. Ir mes galime būti 

ramūs; pirmasis šį uostą pa
sieks tarybinis žmogus”. (Jau
nimo gretos, Nr. 11, 1968.XI). 

*
Bet yra dalykų, kurių nei 

žiaurumu, nei klasta, nei ap
gaule arba, kaip sako žmonių 
priežodis, su pagaliu į priekį 
nepavarysi. Prie jų priklauso 
ir pasiruošimai erdvių kelio
nėms, kur reikia mokėti ne tik 
geriausią organizaciją sukurti, 
šviesiausius protus sujungti, 
drąsiausius vyrus surasti, di
džiausias išlaidas pakelti. Tai 
galėjo padaryti tik JAV-bės, 
visa tai turinčios. Ir mes, šio 
krašto piliečiai bei įnamiai, ga
lime tik didžiuotis, būdami šio 
žygio kad ir kukliais dalinin
kais — rėmėjais. O didžiuotis 
ir džiaugtis pagrindą turi kiek 
vienas JAV gyventojas, nes 
jis, mokėdamas nemažus mo
kesčius, tuo pačiu ir erdvės ty
rinėjimo programą yra efek
tyviai parėmęs. Tenka dar pa
sidžiaugti, kad milijonai Ame
rikos mokesčių mokėtojų šias 
nemažas išlaidas be murmėji
mo pakėlė ir visa tauta pride
ramai džiaugėsi, tinkamą at
pildą gavusi, nes žino, kad pa
žinimas ir žinojimas nepigiai 
atseina.

*
Tačiau sėkmingas žygis į 

mėnulį verčia ir susimąstyti. 
Tiesa, nebėra abejonės, kad 
pasaulio technikos pažanga y- 
ra pasiekusi labai aukštą punk 
tą. Tačiau kaip su kitomis gy
venimo sritimis, jų tarpe ir 
tautų laisvės reikalais?

Su dideliu liūdesiu galime 
atsakyti, kad čia yra žymiai 
blogiau. Šiandieninės žmonijos 
moralės lygis yra ne tik mė
nulio viršūnės nepasiekęs, bet 
rieda žemyn ir nuo paprasto 
kalnelio. Sena teisybė “žmogus 
žmogui vilkas” niekada nebu
vo taip tikra, kaip šiandien. 
Neapykanta tarp atskirų as
menų, kerštas tarp valstybių, 
tautų, kolonializmas, mažes
nių tautų pavergimas ir kitos 
neteisybės, kaip ir naujo pa
saulinio karo pavojus, nėra 
išnykę. Atvirkščiai, pavojus 
dar padidėjęs, kai branduolinių 
ginklų karinė technika gali 
nušluoti nuo žemės paviršiaus 
ne tik priešą, bet sunaikinti 
ir tą aukštą kultūrą bei civili
zaciją, kurias daugybė kartų 
amžių būvyje sukūrė.

Todėl žygis į mėnulį teat- 
skleidžia visiems ir kitą — 
tamsiąją žmonijos pusę, juo 
labiau, kad ir mėnulis tokią 
pusę turi... Aukštas techniš
kas pažinimas tepaskatina 
žmogų kovoti už tobulesnį ir 
ne vien techniškai, bet ir dva
siškai geresnį žmogų. Į erdvių 
tolumas bei platumas žvelgią 
pasaulio protai teneatitraukia 
savo dėmesio ir į motiną že
mę, į žmogų. Tegu mato, kiek 
ant jos yra daug neteisybių 
ir kad daugelis žmonių, net de
šimtys ištisų tautų, jų tarpe 
ir lietuviai, negali laisvai di
džiąja erdvių laisve kvėpuoti. 
Težino žmonija, kad, kol tau
tos ir šimtai milijonų žmonių 
nebus laisvi, pažadėtasis mė
nulis ir toliau tik karčiai šyp
sosis iš tuščių žmogaus pas
tangų. b. kv.

toris priepuoli sulaikys.
Apie tai šiaurinės Vokietijos 

vidaus medicinos suvažiavime 
Bremene pranešė prof. A. Schae- 
de, kuris vadovauja Bonnos uni
versiteto medicinos klinikai.

Naujasis būdas remiasi ne che
mine terapija, o neuroelektro fi
ziologiniu mechanizmu. Žmo
gaus krūtinėje bus įtaisytas elek
tros priimtuvas, kurį paveiks in-

Pagal nuo 1945 m. veikiantį 
ir dabar visoms konfesijoms pri 
valomą statutą 20 asmenų bū
rys, valdžios organų patvirtin
tas ir įregistruotas, gauna iš 
naudojimuisi bažnyčios pastatą 
ir kitus bažnytinius reikmenis. 
Religinė, jau įregistruota bend
ruomenė išsirenka vykdomąjį 
trijų asmenų komitetą, kuris 
tvarko visus kulto reikalus.

Vykdant šiuos nuostatus, pap 
rastai kunigas (klebonas) pa
rinkdavo 20 asmenų komitetą 
ir su juo bendradarbiaudamas 
buvo parapijos ir bažnyčios va
dovas. Jis rinkdavo aukas baž
nyčiai palaikyti, darydavo rei
kalingus bažnyčios remontus ir 
kita.

Nepasitikėjimas rinktais 
komitetais

Laikui bėgant, Maskva pa
stebėjo, kad tokia tvarka nege
ra. Komitetai esą sudaryti iš 
“■bažnytininkų”, taigi klebonui 
palankių asmenų. Būdami tikin
tieji, jie bendradarbiauja su ku
nigu, pasiduodą jo įtakai. Ra
jonų kulto reikalams įgalioti
niai ėmė spausti Maskvą, kad ji

dukcijos keliu ateiną elektros 
impulsai iš baterijos ir norma
lesnis žmogaus širdies veikimas 
bus atstatytas.

Vokiečių spauda taip pat gau
siai rašo apie naujus vokiečių 
medikų tyrimus ryšium su rūky
mo įtaka į vėžio atsiradimą. Ry
šys yra pastebėtas, bet dabar no
rima susekti, kurios iš tų 1300 į- 
vairių medžiagų, esančių rūko
riaus dūmuose, prisideda prie vė
žio sukėlimo ir norima jas iš ci
garečių išskirti. Tyrimams pa
naudojama dešimtys tūkstančių 
pelių. Bet, atrodo, kad tie ekspe
rimentai dar turės ilgiau užsitęs
ti iki bus susilaukta kokių ryškes
nių rezultatų. J. DAugl.
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Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj
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Žiūriu į Abraomo, Izaoko ir Jokūbo simboliškus 
kapus — grindyse iškaltas duobes ir stengiuosi supras
ti žmonių galvojimą. Jiems neužteko žodžio, jiems rei
kėjo apčiuopiamo vaizdo, bylojančio apie praeitį, ku
ria jie tikėjo.

Visos tos bažnyčios sujungtos tuneliais, bet ne vi
si jie praeinami. Mes sunkiai slenkam į priekį, nes vi
sur reikia lįsti, lipti, šliaužti, laikytis ir vistiek nesi 
tikras, kad nenudardėsi kur į purviną griovį. Nuosta
bu, kad žmonės čia vis dar lankosi, meldžiasi ir kad 
tai vienintelės šventovės, kurias jie pažįsta. Kai prisime
nu kituose kraštuose bažnyčių meno ir aukštos vertės 
turtus, viskas atrodo labai primityvu ir atsilikę, juo la
biau kad čia ne vien istorija, bet ir dabartis.

Lipu dar vienais laiptais ir staiga — pokštl — 
trūksta mano bato diržas. Vos nenusiritu. Negaliu pa
eiti, batas krenta, kabinasi visur, o koja pusiau bate, 
pusiau ant žemės.

Ką daryti? Dar neapžiūrėjau svarbiausios bažny
čios, į kurią reikia gerokai paeiti išlipus į paviršių ir 
vėl nusileidus žemyn.

Jei savo nekalbiam gidui iki šiol įkyrėjau tik klau 
simais, į kuriuos jis ne visuomet galėdavo atsakyti, tai 
dabar, tur būt, pasiekiau jo kantrybės ribą. Kaip ten 
bebūtų — veža_ jis mane atgal į viešbutį pasikeisti

pertvarkytų religinių bendruo
menių komitetų (dvidešimtukų) 
sąstatą, nes esantieji nesą verti 
valdžios pasitikėjimo. Jie esą 
sudaryti iš senų, neišlavintų fa
natikų. Tokiems negalima pati
kėti valstybės turto. Komite
tai turį būti sudaryti ne iš fa
natikų (suprask: tikinčiųjų), 
bet iš asmenų garbingai vyk
dančių sovietinius įstatymus, 
valdžios nurodymus ir patvarky 
mus. Tad siūloma panaikinti su
tartis, padarytas su “fanati- 

i kais”, kai buvo jiems paveda
mos bažnyčios. Renkant komite
to valdybą (pirmininką, vicepir
mininką ir sekretorių) turi da
lyvauti valdžios atstovas ir pri
žiūrėti, kad būtų išrinkti asme
nys, kurie seks ir vykdys val
džios liniją (žiūr. Documenta- 
tion Catholiųue. 1967, 559 p.).

Paryžiuje veikiąs informaci
jos centras apie krikščionių pa
dėti Sovietų Sąjungoje, kuriam 
vadovauja Fran'cois Maūriac, 
gauna autentiškų žinių, kas de
dasi Sov. Sąjungoje, taigi ir Lie
tuvoje. Pagal paskutines ten 
gautas žnias, Maskvoje veikian
ti kulto reikalams taryba, nu
stačiusi, kad dar kai kuriose 
respublikose nesilaikoma nuo
statų apie religinius kultus. To
dėl esąs išleistas naujas nuo
statas, pagal kurį visa bažny
čios administracija turi būti ko
miteto rankose. Komiteto na
rius (dvidešimtuką) ateityje 
parinks rajono pirmininkas, o 
išrinktą komiteto valdybą pat
virtins vietos valdžia. Net ir 
tokie dalykai, kaip pakvietimas 
svečio kunigo į talką religiniams 
patarnavimams švenčių metu, 
priklausys ne kunigui, o komi
tetui. Jis, gavęs rajono pirmi
ninko pritarimą, gali pakviesti 
kiekvienas te paties rajono ku
nigą. Visi bažnytiniais reikalais

raštai dėl remonto, dėl išlaidų 
ir kt. turės būti pasirašyti vi
sų dvidešimties komiteto narių.

Kas taikoma Rusijoje, tas 
daroma ir Lietuvoje

Matyti, kad Maskva nori pri
taikyti ir katalikams normas, 
kurios jau seniai taikomos pra
voslavų Bažnyčioje. Girdėti, kad 
ir Lietuvoje norima įvesti tokią 
tvarką, jog visos kunigo asme
niškos pajamos, gaunamos už 
religinius patarnavimus, net ir 
Mišių stipendijos, eitų į komite
to kasą, o komitetas paskirs 
dieną, kada kunigas turi atlai
kyti žmonių paprašytas Mišias. 
Bet už tai komitetas turi mokė
ti kunigui algą. Taip kunigas 
liktų komiteto samdinys. Su juo 
turi būti pasirašoma sutartis, 
kaip su zakristijonu, vargoni
ninku. Reikalui esant, komite
tas galės kunigą atleisti, pasi
rinkti kitą arba iš viso nutarti, 
ar kunigas toje vietoje reika
lingas.

Atrodo, kad šios Rusijoje vei
kiančios pravoslavams normos 
dar nėra įgyvendintos Lietuvo
je. Tačiau, jei taip įvyktų, tai 
kunigai visiškai priklausytų nuo 
valdžios paskirtų komitetų ma
lonės ir iškristų iš vyskupijos 
valdytojo jurisdikcijos. Jie ta
da jau priklausytų “komitetų 
bažnyčiai”. Praeityje, nepai
sant bandymų, spaudimo, baus
mių, valdžiai nepavyko sudaryti 
nuo Romos ir vietos vyskupų 
nepriklausomos Bažnyčios, nes 
kunigai griežtai tam pasiprieši
no. Reikia tikėti, kad ir dabar, 
jei jau būtų norima ištraukti 
juos iš vyskupijų valdytojų ju
risdikcijos, pasielgs pagal sa
vo sąžinę ir Bažnyčios įstaty
mus.

Dėl kunigų asmeniškų paja
mų reikia pastebėti, kad ir jos

batus. Pasirinkimo pagaliau nė nėra, nes esu vienin
telė ekskursantė, kuri naudojuosi jo paslaugomis.

Visa palyda pasilieka laukti. Greit apsiaunu batus 
guminiais padais ir jaučiuosi viskam pasiruošus. Bet 
tik ne tam, kas mūsų laukia grįžus. Prie įėjimo į baž
nyčią stovi visas būrys vaikų. Mergaitė aklom akim, 
apie kurias knibždėte knibžda musės, tiesia rankas ap
driskę luoši mažieji, sukniubęs kažką buba bekojis el
geta, įdubusiais skruostais, sulinkusi moteris prašo iš
maldos.

Taip ir nusvyra rankos prieš tą visą skurdą. Iš
dalinu viską, ką turiu, bet kas tai? Baisu, graudu ir 
sunkiai patikima.

Gidas nepatenkintas. Jis ne vargą nori turistams 
rodyti, bet gilią, garsią Etiopijos praeitį. Bet ar tuščias 
praeities garsas gali nustelbti tuos skundus, kurios gir
džiu?..

Nuo kranto žiūrim į lygiu kryžium iškaltą baž
nyčios viršų. Apie ją kiemas, kurį iškasti reikėjo iškel
ti šimtus tonų akmenų. Ir visa tai buvo tada, kai apie 
šių dienų mašinas niekas nieko nežinojo.

Lipam laiptais ir šliaužiam išmintu taku žemyn. 
Tai gražiausiai ir geriausiai išsilaikusi bažnyčia. Ap
linkinėse sienose laidojmui nišos, o kiemo viduryje mil
žiniškas vientiso akmens pastatas. Tikrai nuostabu, kad 
visi įbrėžimai, iškilimai, kurie taip simetriška, planin
gai ir meniškai papildo bendrą vaizdą, buvo padaryti 
žmonių rankomis iš akmens. Jie turėjo būti gimę me
nininkais.

Viduje ir čia ta pati drėgmė ir netvarka. Ant grin
dų primesta šiaudų, kuriuose, tur būt, ilsėjosi besimel
džią žmonės. O malda, atrodo, jų gyvenime taip rei
kalinga!

Ir nesuprantu aš šio krašto, nei jo žmonių: pri-| 
mityyumąs, bet drauge kažkokia nematoma didybė,

Astronauto Armstrong tėvai džiaugiasi savo namuose Wapakoneta, 
Ohio, žygio j mėnulį pasisekimu.

mokesčių inspektorių yra griež
tai kontroliuojamos. Kunigas 
turi vesti savo pajamų knygą. 
Nuo gautųjų pajamų, kai kiti 
piliečiai moka 5-10 proc., kuni
gas turi mokėti 50 - 60 proc. 
Tokia yra sovietinėje santvar
koje piliečių lygybė.

Dvasišldjos prieauglis ir 
seminarija

Likusi vienintelė visai Lietu
vai kunigų seminarija Kaune 
vis labiau varžoma, apribojant 
stojančių į seminariją skaičių. 
Kai 1945 m. seminarijoje buvo 
dar 350 klierikų, nuo 1946 m. 
jų skaičius apribotas iki 150. 
Nuo 1950 m. seminarijoje ga
lėjo būti tik 75, nuo 1963 m. 
tik 45, o nuo 1965 m. jau tik 
25 klierikai. 1967 m. po ilgų kla
benimų leista seminarijoje tu
rėti 30 klierikų ir kasmet pri
imti ne daugiau kaip šešis. Iki 
1960 m. pokariniu laiku įšven
tinti kunigai '(apie 300) dar pa
pildė per tą laiką Lietu
voje mirusius kunigus, ne
skaitant tų, kurie yra žuvę Si
bire. Beto paskutiniais metais, 
kai mirimai padaugėjo dėl am
žiaus ir Sibire sužalotos svei
katos, kada kasmet miršta apie 
30 kunigų, o naujų įšventina
ma tik 5 - 6 (1969 m. seminari- 
ią baigė tik 4 kunieai), padė
tis darosi tragiška. Dalis kuni
gų (apie 100 iš 800) yra seno 
amžiaus arba invalidai, ligoniai. 
Jau dabar kai kuriems kuni
gams tenka aptarnauti kelias 
parapijas. Matant tokią padė
ti, kai valdžia panaudoja admi
nistracines priemones, aišku, 
kad siekiama sunaikinti katali
kų Bažnyčią Lietuvoje. Tas jau
dina Lietuvos tikinčiuosius ir 
kunigus. —

Jau 1968 m. Telšių vyskupi
jos kunigai rašė į Maskvą Sov. 
Sąjungos ministeriu tarybos 
pirmininkui, prašydami laisvės 
jaunuoliams stoti į seminariją, 
bet jų raštas liko be pasekmių,

skurdas, bet jame nuoširdumas ir draugiškumas, stoka 
visko, kas atrodo, žmogui būtiniausiai reikalinga, o ša
lia abejingumas galimybei pagerinti savo gyvenimą.

Matytas viršuje vaizdas seka mane ir čia. Jaučiuo
si tokia bejėgė ir nenaudinga. Paduodu kunigui, kuris 
drauge yra ir durininkas, paskutinį centą, kurį dar ran
du ir grįžtam į viešbutį. Atrodo, esu aplipusi ne tik 
dulkėmis, bet ir matytu skurdu. O kojas taip gelia, 
kad vos pajudu. Amerikos patogumų išlepintas kūnas 
protestuoja prieš jam primestą, šio krašto žmonėms 
įprastą patyrimą.

Nauji įspūdžiai

Pats nemaloniausias skridimas yra iš Lalibelos į 
Axum. Kalnuotos vietos apgaubtos rūku, per kurį va

žiuojam kaip su ratais.
Išlipu iš lėktuvo ir dairiausi lagamino, nes esu 

vienintelė keleivė.
— Sveikinu Axume! — girdžiu.
Žiūriu, — Ralph. Kaip seną draugą sutikus. Be

veik gaila, kad aš atvykstu, o jis išvyksta, ir vos pa
sisveikinę turim jau atsisveikinti. Suspėjo tik nusiskųs
ti, kad jaučiasi labai pavargęs ir džiaugiasi jau grįžtąs 
namo.

Axum jau didesnis miestelis. Namai į namus pa
našūs, nors yra ir pašiūrių, o pagrindinė gatvė es- 
faltuota. Apie viešbutį gražu, nes tai visur, atrodo, yra 
pagrindinė reprezentacinė vieta.

Gido nėra, mane pasitinka tik šoferis su automo
biliu. Tiek daug laiko reikia vien laukiant praleistil 
Bet aš nelinkus taip beprasmiškai sėdėti ir einu į mies
telį. Pietų metas ir gatvė pilna žmonių. Vaikai svei
kinasi ir sako “hallo!” Paklausiu kelio į vaistinę. Vie- 

| nas rodo, kitas veda, o likusieji duoda patarimus.
, {Bus daugiau),

išskyrus tai, kad kai kuriė nu
kentėjo: liko perkelti į kitas 
parapijas arba palikti be parei
gų (altaristai). Šiemet sausio 
pradžioje virš 30 Vilkaviškio 
vyskupijos jaunųjų kunigų pa
našiai kreipėsi į Sov. Sąjungos 
ministeriu tarybos pirmininką 
(nuorašą pasiųsdami Religijų 
reikalų tarybai Maskvoje). Sa
vo rašte jie išdėstė, kokia yra 
dabartinė padėtis, pabrėždami, 
kad Kauno kunigų seminarijos 
atveju yra pažeidžiama konstitu 
cijos garantuota sąžinės laisvė. 
Jie remiasi ir “Nauka ir Religi
ja” 1968 m. 6 nr. straipsnio 
žodžiais: “Tarybinių įstatymų 
ir lenininių principų griežtas 
laikymasis religijos ir tikinčių
jų atžvilgiu — svarbus parti
jos ir valstybės reikalavimas... 
Mūsų šalyje griežtai baudžiami 
visokie mėginimai administruoti 
religijos dalykus”.

Sunki klierikų priėmimo tvarka
Toliau tame rašte išdėstyti 

faktai — seminarijon priėmimo 
tvarka. Seminarijos rektorius, 
sudaręs kandidatų sąrašą, turi 
nusiųsti jį tarybos religijų rei
kalams įgaliotiniui, kuris turi 
nustatyti kandidatų Ibjalumą 
valdžiai. Įgaliotinis gali kiek
vieną kandidatą išbraukti be jo
kių argumentų. Niekada nebu
vę teisti, niekuo valdžiai nenu
sikaltę, baigę aukštesniąją,mo
kyklą, gali visur įstoti, tik ne 
į seminariją. O dėl apriboto 
klierikų skaičiaus, kartą jau iš
braukti, neturi teisės pakartoti
nai prašytis priimami į semina
riją. Niekad negali patekti į se
minariją jaunuolis, jei jis pavyz 
dingai baigęs aukštesniąją mo
kyklą, jei jo giminėje yra par
tijos narių arba valdžios tar
nautojų. Taigi dėl kandidatų į 
seminariją lemiamas balsas pri
klauso ne seminarijos vadovy
bei, o tik valdžios pareigūnams. 
Stojantieji dažnai yra visokiais

(Nukelta Į 4 psl.)

f
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RELIGIJOS PERSEKIOJIMAS

(Atkelta iš 3 psl.)
būdais atkalbinę jami arba pap
rastai atmetami be paaiški
nimo. Tokios procedūros nėra 
jaunuoliams, stojantiems į ki
tas aukštąsias mokyklas.

'Raštas baigiamas prašymu 
leisti Kauno kunigų seminarijai 
nepriklausomai ir savarankiškai 
tvarkyti kandidatų priėmimą, 
palikti bažnytinei vadovybei nu 
statyti priimtinų skaičių ir ne
daryti kliūčių stojantiems.

Neseniai buvusieji Lietuvoje 
yra girdėję, kad ta pati kunigų 
grupė kiek anksčiau yra įtei
kusi raštą Lietuvos vyskupams 
ir vyskupijų valdytojams irgi 
seminarijos reikalu, reikšdami 
baimę, kad netrukus nebus kas 
skelbia Dievo žodį, teikia sak
ramentus, aukoja šv. Mišių au
ką. Esant tokiai padėčiai jau 
atėjęs laikas reikalauti ir visa 
daryti, kad būtų panaikinti se
minarijai daromi varžymai, prie 
šingi konstitucijos 124 str. ir 
kad valdžios organai nekliudytų 
jaunuoliams stoti į seminariją. 
Jie pareiškę, kad, kreipdamiesi 
į savo ganytojus, jaučią atsa
komybę prieš Dievą ir Bažnyčią 
už katalikų Bažnyčios ateitį Lie
tuvoje.

rodymų, paliktas savo vietoje. 
Du kunigai, išdrįsę pamoksle 
tikintiesiems paaiškinti tragiš
ką seminarijos padėtį, irgi ne
teko “darbo leidimo”. Tai Did
vyžių klebonas Longinas Kune- 
večius ir Skarulių klebonas An
tanas Jokubauskas.

Netekusieji leidimo eiti ku
nigo pareigas, turi susirasti ci
vilinį darbą — įsidarbinti, nes 
kitaip bus palaikyti “veltė
džiais” ir išgabenti į priversti
nuosius darbus. —

Pasakojama, kad tie Vilka
viškio vyskupijos kunigai yra 
visi dar neseniai baigę semina
riją, kurioje dėstoma ir aiški
nama Sov. Sąjungos konstituci
ja ir supažindinama su sovie
tiniais įstatymais Garbė jiems, 
kad, aiškiai žinodami savo žy
gio pasekmes, pakėlė balsą prieš 
jokiais įstatymais nepateisina
mą seminarijos varžymą. Ma
tyti, kad padėtis jau yra tiek 
tragiška, jog jie, jausdami są
žinės pareigą ir atsakomybę 
prieš Dievą ir istoriją, ėmėsi 
tokio žygio.

Ar ir kiti padėjusieji savo pa 
rašą po prašymu nukentės, sun
ku pasakyti. Gal tuo tarpu dar 
bus palikti ramybėj, bet vistiek

Baudžiami, .jei primena pačių «jau bus “ataskaitoje” ir val-
komunistų įstatymus

Laisvuose kraštuose piliečiai 
turi teisę kritikuoti valdžios dar 
bus, iškelti daromus įstatymų 
pažeidimus, juoba prašyti, kad 
būtų atsižvelgta į tą ar kitą rei
kalą. Dėlto niekas jų neperse
kioja ir nebaudžia. Kitaip yra 
Sov. Sąjungoje. Cia net papras
tas prašymas, nieko nekaltinant 
ir neužgaunant, jau laikomas 
esamos santvarkos kritika ir 
šmeižimu. Netgi bet koks ko- 
lektyvlriis prašymas, parašų po 
juo rinkimas laikomas nusikal
timu.

Todėl ir tie kunigai, kurie 
rašė minėtą prašymą, užuot at
sakymo, susilaukė bausmių. Me 
narni rašto sumanytojai ir pa
rašų rinkėjai buvo nubausti: 
Valakbūdžio klebonas Juozas 
Zdebskis ir Vilkaviškio vikaras 
Sigitas Tamkevičius neteko vad. 
'“darbo leidimo” — teisės eiti 
'kunigo pareigas. Vienas kitas 
kunigas įtartas pritaręs anam 
prašymui turėjo būti perkeltas 
į kitą vietą. Parašų rinkėju įtar 
tas Garliavos klebonas Petras 
Dumbliauskas buvo tardomas, 
tačiau, neradus nusikaltimo į-

džios nemalonėje. —

— Cook apskrities tarybos 
pirmininkas George Dunne per 
spėjo, kad apskritį 1970 metais 
laukia finansinė kiizė.

Gary Ahrens, 22 m., apklausinėja
mas Chicagoj, kai jis grjžo iš Lon
dono, kur nuskrido pasislėpęs Pan 
American lėktuvų linijos lėktuve. 
Turės už tai užmokėti.

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. VVestern PR 8-5875 
J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vaje. Sekmadieniais uždaryta.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 VVest 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Naujas aukštas divi
dendas mokumas už 

investavimo sąskaitos.

Mokumas už Vienų Me
tų Oertifieatų .sąskaitas

Minimam <15,000.00

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

PIRMAD. ir KETVIRTAD.............» v. r. Al • v. V.
VALANDOS: ANTRAD. lr PENKTAD. ...... » ▼. r. iki 6 v. V.

SESTAD. 9 ▼. r. iki 12 v. <t — Trečlad. Uždaryta
±2

CLASSIFIED GUIDE
ĮSIGYKITE DABAR

SEPTYNIASDEŠIMT 
SEPTYNI ANEKDOTAI

KRIZAS PLEPERIS
Kai jumoru išsakomi vargai, 

skriaudos ir neteisybės, gyveni
mo niūri realybė prablaivėja ir 
yra lengviau ją pakelti.

Iš tos gyvenimo taisyklės ki
lo ir šie 77 anekdotai, kuriuos 
autorius surinko į vieną leidinė
lį ir kurie apima rusų okupaci
jos laikų Lietuvoje įvykius ir 
nuotaikas.

— Ką galima nupirkti už se
ną rublį?

— Nieko.
— O ką už naują?
— Dešimt kartų daugiau.
Tokiu ir panašiu jumoru yra 

perpintas visas leidinėlis, kurio 
kaina tik 1.00 dol.

Gaunamas DRAUGE. Prie 
kainos prašom pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ
Šalia pagrindinio žemėlapio 

vaizduojančio Didž. ir Maž. Lie
tuvos etnologinį stovį paskuti
niais laikais, čia yra dar septyni 
mažesni žemėlapiai, kur chro- 

•nologiška tvarka paduodami visi 
teritoriniai pasikeitimai nuo prieš 
istorinių laikų.

Žemėlapio kaina tik 50 cen
tų. Užsakymus siųsti į Draugą.

MANO KELIAS PRIE 
ALTORIAUS

PREL DR. F. BARTKUS
Savais žodžiais, lyg pasakoda

mas įdomią istoriją, autorius pie
šia čia savo gyvenimą kaip dai
lininkas paveikslą.

Įvesti dialogai paįvairina pasa
kojimą ir daro knygutę gyvą ir 
įdomią.

Šeima, tėviškė, mokslas, pašau
kimas į dvasininkų luomą ir gy
venimo įvykiai — viskas dėsto
ma to laikotarpio fone, kuris nu
šviečia ne tik atskirų žmonių, 
bet ir visos Lietuvos gyvenimą.

Knygutė 95 psl., raudonais gy
vais viršeliais, kainuoja tik 1.00 
dol. ir gaunama DRAUGE.

Prie knygos kainos prašome 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

“Drauge” jau galima įsigyti 
aštuonioliktąją “Draugo” pre
miją laimėjusį romaną

LIEPSNOS IR APMAUDO 
ĄSOČIAI

JURGIS GLIAUDĄ
Ir šį kartą autorius nustebina 

visai nauja tematika, paimta iš 
dabartinės Lietuvos gyvenimo. 
Knygininko Siurvilos asmenyje 
jis nukelia skaitytoją į nedidelį 
užkampio kolchozą, kurio aplin
koje supažindina su visa eile į- 
vairaus plauko, galvojimo ir iš
silavinimo charakterių.

Šalia gyvenimiškų realių vei
kėjų, autorius įveda ir vaizduo
tės sukurtą Mūzą, kurios pokal
byje su Siurvila iškelia savitas 
mintis ir filosofiją.

Knyga reikalauja susitelkimo 
ir dėmesio, nes nekasdieniškas 
stilius ir gilios mintys kiekvieną 
jos puslapį paverčia susimąstyti 
skatinančia naujove.

Kaina 4.00 dol. Illinois gyven
tojai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

Platinkite “Drauge”.

MISCELLANEOUS

MISCELLANEOUS

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų .-ūšių namo apšildymo 
pečius lr air-oonditionlng — J 
naujus lr senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimui 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. VVestern, Chlcago », III.

Telefonas VI 7-3447

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir'iniiiiiii
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8 2781
METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
iiiiiitmiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiMfc
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TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Pke. 

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

iiii iiliiiiiilių>iiiiiiiiiSiiiiiiiiii!iitiii!iiiiih!iuiiiiiiiiiiiiiiiii,ioiiiiiiiiliiiiii...... iuiiiiiiilatuotiii-

REZIDENCINIAI, 
^KOMERCINIAI,

MEDICINOS IR 
| KITOKĮ PASTATAlI

3457 West 6&th Street 
TeL HE 4-7482

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

REAL ESTATE

Švarus 2-jų miegamų namas su pil
nai įrengtu (1 miegamu) butu rūsy. 
Pusė bloko nuo Miehigan ežero Gary 
miesto rajone. Kreiptis į J. S. Hamil- 
ton.. Ayers Realty. Skambinkit 
219-938-1188, vakarais 219-938-7925.

REAL ESTATE

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Eatate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapleivood Av.. CL 4-7450

5į4 kamb. mūro bungalotv, 9 me
tų, be garavo. 62 ir Kedzie.

2 po 4 kamb. mflr. su rūsiu, pa
stoge ir garažu. 43 ir Roektvoll. 
$23,000.

18 vienetų mflr. atnaujintas room- 
ing house prie Lincoln Parko, 2 
bloką iki ežero. $17,500 pajamų. 
Kaina $70,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insui’iuiee — Income Tax 

Notary Public
2737 W. 43rd St. — CL 4-2390

Parduodama taverna įsu na
mu Roselande prie biznio gatvės. 
Antrame aukšte 6 kamb. ir apačioj 
virtuvė ir kamb. Garažas ir visi į- 
rengimai. Turėtumėt pamatyti sa
vininką vietoje, 10813 So. Michi- 
gan Avė. Tel. 468-4726.

NAMŲ PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Tax

Notariartas — Vertimai

Apdraudy Agentūra
BELL REALTY

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233 

Mflr. 2 butai po 4 kamb. ir raš-

72 ir Talman. Mūr. rezidencija — 
8 kamb. pirmam aukšte ir 2 kamb. 
antrame. Geram stovy namas. $28,000.

Prie Nabisco mūr- 6 kamb. bun
galotv. 13 metų senumo. $21,200.

Mflr. 2 butai po 4 kamb. ir raš
tine. Gazo šUdymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas ir taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $35,000.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. — RE 7-9515

l'/ž aukšto, 10 metų mflr.: 5 kamb. 
(3 mieg.) ir 4 kamb. Prie 69 ir Ca
litornia. Gazo ,karšto vandens atski
ri šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

4 kamb. švarus modernizuotas me
dinis. Prie 69 ir VVestern. Taksai 
$150. Alumin. langai. $10,000.

6 kainb. modernizuotas mflr. bun
galou prie 71 ir Califomia. 23,500.

514 kamb. 9 metų. Geros mūr. 
bungalotv. prie 67, j vakarus nuo 
Kedzie. Gazo karšto vandens šiluma. 
Alumin. langai. Garažas. $29,600.

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštų mfl.r 
namas prie 71 ir California. $152,000.

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 ir Mapietvood $.10,500.

0 kamb., 20 metų mflr. Cape Cod

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA 
2735 W. 71st St.

NAUJAS DERLIUS
Dvaras lietuviškam Lemonte. 2-jų 

metų, 7 kamb. mūras. Daug žemes 
paskirta sodui ir alėjoms. Pamaty
kite.

2-jų butų mūras. Garažas, alumin. 
langai, Platus lotas. Marąuette pke. 
$21,900.

5 kamb., apie 10 metų. gelsvas 
mūras. Garažas. Karpetai. Alumin. 
langai. Marąuette pke. $23,900.

4 knmb. nedidelis medinukas, apyl 
59 ir Pulaaki. Pirkite už $11,900, 
įmokėję $3,500.

Ligonis našlė turi labai gerą. 2-jų 
butų mūro namų. Naujas gazo šildy
mas. Prie vienuolyno. $27,700.

4 butų mūras. Gage parke. Geri, 
gražūs butai. Garažas. $41,000.

Lotos SO p. Marąuette Parke.

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

PARDUODAMI 
IŠ MODELINU NAMU BALDAI 
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S- Western Tel. GR 6-4421

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

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

SIUNTINIAI i LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, IU. 60632. Tel. VA 7-5980

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

DRAUGAS

4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
ui apdrauda nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS 

3208% VVest 95tb Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 lr GB 6-4388

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauke. Taisome mūrų. “tuck- 
pointlng”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

APDRAUDŲ AGENTCRA
Namų, gyvybSs. 

automobiliu, 
sveikatos, biz
nio.

Išsl.Patogios
mokelinus
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

MOVING
perkraustoŠERĖNAS perkrausto baldus ir 

kitus daiktus. Ir iš toli miesto iei' 
Tel. J25-6015 Į dimai ir pilna apdrauda-

2047 W. 67th Place — WA 5-8063

E A L ESTATE

NERIS REAL
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
A L E X š A T A S - R E A L T 0 R

Main office 5727 VV. Cennak Rd., Cicero, Iii. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Cieeroje, licrtvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.

Illlllllllllllllllllllllllllimilllllllilllilllillll
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimimiiiiiiiiiiiiim’

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J, RUDIS — Tek CL 4-1050

MOVING
A. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

SIUNTINIAI Į LIETUVA
OOSMOS EXPRE8S 

MABQUETTE GIFT PARCEL SEBV. 
2608 69th St. Tel. tt'A 5-2787
2501 OOth St. Tel. VVA 5-2737
8333 So. Halsted St. Tel. 254-8320 
Didelis įvairių prekių pasirinkimas

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOM. 4 kamb. butas, 3 aukšt. 
užpak. 833 West 33rd Street. 
Skambinti po 5 v. v. 376-3951

Išnuomojamas rūsyje butas iš 3 
kambarių Brighton Parke 2540 W. 
39th Place. Tel. LA 3-3797

HELP VV ANTED — MOTERYS

SWITCHBOARD OPERATOR for 
South side manufacturing compa
ny. Good starting salary. Phone 
Leo Grumulaitis ^E 8-2100.

Second Cook and 
CLEANING MAIDS
TO LIVE IN OR GO.

Pull or part time.
Permanent for ąualified.
scottish home

28tli & Dės Plaines, North Riverside 
TEL. HI 7-5O82

GENERAL OFFICE
Part Time

Position open tor a giri interested in 
a variety of clerlcal duties plūs ty
ping Enjio-y job froedom and clial- 
iengo in pleasant surroundings. Ltb- 
eral benefits. Well established com- 
pany looated on far south side.

Call 238-8047 
For intervievv appointment

An Eąual opportunity empioyer

VYRAI IR MOTERYS

MAINTENANCE 
MECHANIC

Due to expansjon we have open- 
ings for mechanics with bartolt 
packaging eocperience in new, mod
ern and award tvinning plant.

Ability readily retvarded with ad
vancement and security.

Liberal fringe package, ovei-time, 
and excellent pay rates avaliable.

Please contact MB. SCH1LLING at 
298-1141 for intervievv.

LAWRY’S FOODS, INC- 
1939 S. VVofl Rd., Dės I’Ianes, Iii.

An Equal Opportunity Empioyer

HELT VVANTED — VYRAI

AGENCY Management Trainees —
Major life and health insuran.ee coni- 
pany has open ng tor 2 men in 
management training program. The 
men seiected will be glven complete 
management training, inereased re- 
sponsiblities, retvarding future. Htart- 
ing salary $7,000 - $12,000. Usual 
fringe benefits.

Call Mr. Totvnley, administrator 
of personnel: ŠT 2-8600.

DESIGNERS - DRAFTSMEN
Needed Now

Ali arens of engineerlng, designing 
and drafting.

Machine designers — Tool Engineers 
& Designers — Electro - Mechanical 
Designers and Draftsmen. Sheet 
Metai -— Plastics, Compound and 
Injection in any area. —. Electrical 
— Wirlng Diagrama and Schema- 
ties — Plant Layout, including Ctan- 
veyors and Material Handiing Eąuip- 
ment.

Also openings in — Structurąl. 
Architeclural and Civil Engineerlng.

$150.00 to $300.00 per tveek 
CALL ANTANAS MAŽEIKA 

774-6700
Muilins & Associates

Reikalingi

Trailer Repairmen 
Mechanics

l-mai ir 2-rai pamainai
Union scale. 10 valandų antva- 
landžių per savaitę. Dirbti 5 ar 
6 dienas savaitėje.

Northlake, Illinois
TEL 343-2240

DfiMESIO I

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltie Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 R. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas lr 
dienraštis “Draugas”.

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.
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DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.

insuran.ee
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DIENRAŠČIO LENKTYNĖS 

SU ASTRONAUTAIS

Spaudoje ir radijo pokalbiuo
se ne kartą esu užsiminęs, kad 
didžioji amerikiečių spauda, no
rėdama išlikti gyva, komuni
kacijos srityje turi stengtis ne
atsilikti nuo televizijos ir radi
jo, per kuriuos žinia pasaulį spė 
ja apskrieti minutės kitos lai
kotarpyje.

Liepos 20 d., sekmadienį, 3:17 
vai. po pietų įvyko istorinis mo
mentas: du amerikiečiai astro
nautai nusileido mėnulyje.

Tą laisvą sekmadienį buvau 
pasiryžęs praleisti Karaičių va
sarvietėje, Union Pierre. Bet 
iš vakaro visi “Sun - Times” ir 
“Daily News” dienraščių spaus
tuvės tarnautojai, kurie sekma
dienį turi laisvą, buvom papra
šyti atvykti į darbą šeštai die
nai — antvalandžiams. Įsakyti 
tokių dalykų mums laisvoje A- 
merikoje niekas negali ir net 
nebando. Bet prašė labai, įrodi
nėdami, ką reiškia dienraščio 
prestižui, jei laida po įvykio tuo
jau išeina su paskutinėmis au
tentiškomis žinoimis.

Žmonių prisamdė tiek, kad 
kiekviena mašina būtų užimta, 
kad, netikėtai situacijai ištikus, 
per minutę kitą reporterių per
duotos žinios būtų jau metale 
ir puslapiuose, o po to — ir 
spausdinimo presuose.

Atvykę į spaustuvę pamatėm 
aiškius pranešimus, visur iškabi 
nėtus: šiandien “Sun-Times 
vienos žvaigždės laida išeina 
valanda anksčiau — 3:25 p. p. 
Maždaug apie tą laiką astronau 
tai turi nusileisti mėnulyje.

Kadangi didžiuma dienraščio 
laidos jau buvo užpildyta, o pa- 
skutiniems įvykiams palikus tik 
svarbiausių puslapių tuščios for 
mos, savo džiaugsmui klausėmės 
Chicago Cubs - Philadęlphia Phi 
Įlies beisbolo rungtynių ar šiaip 
vedėm pokalbius apie astronau
tų žygį į mėnulį ir kitomis te
momis.

Kai po 3 vai. p. p. buvo per
trauktas beisbolo žaidimo trans 
liavimas ir radijas įjungtas į 
Houston Texas, peržiūrėjau pus 
lapių formas. Du ar trys pusla
piai dar visai tušti, nors dien
raštis turi išeiti vos už kelioli
kos minučių. Radijo aparatai 
ir net garsiakalbiai spaustuvėje 
apgulti žmonių, nes artėja le
miamoji minutė — amerikie
čiai astronautai tuoj turi pa
siekti mėnulį. Kitame aukšte 
redaktoriai ir reporteriai pluša 
prie televizijos ir kitos komu
nikacijos aparatūros. Taip pat 
reporteriai iš viso pasaulio kam 
pų susijungę su abiejų dien
raščių redakcijomis. Jų visų dar 
bas aprašyti žaibo greitumu le
miamą momentą, o mūsų jau 
po to — pervesti paskutines 
sensacijas į metalą ir puslapių 
formas. Redakcija dabar įtemp
tai ir išsijuosusi dirba, o mes 
dar turim minutę kitą: kai jie 
jau bus pirmąsias savo parei
gas atlikę, mes tada kibsim į 
darbąl

Dar dvi minutės iki astronau
tų nusileidimo mėnulyje. Mūsų 
prašoma trauktis nuo radijo a- 
paratų ir stovėti per 2 - 3 žings
nius nuo tos linijos, per kurią 
atskries redaktorių ir reporte
rių parašytos paskutinės sen
sacingos žinios.

Spaustuvės laikrodžiai rodo

JUOZO BUKALT 
15 metų mirties sukak

tuvių mišios įvyks 7:30 

vai. iš ryto sekmadienį, 

liepos 27 d. Šv. Jurgio 

bažnyčioje.

3:17 vai. p. p. Ir tą akimirką 
iš visų kampų, kur tik stovi 
radijo aparatai, staiga nuskam
ba pergalės šauksmai: “Mūsų 
astronautai pasiekė mėnulį! Va
lio! Valio! Valio!”

Žvelgiu per langus, už kurių 
Chicagos upė, o toliau — eže
ras. Matau, kaip į turistinį lai
vą, kuris vežioja žmones po 
Chicagos upę, astronautais ir 
mėnulio pasiekimu nesidomį pi
liečiai ramiai sau sėda į laivą 
maloniam paplaukiojimui... Tuo 
tarpu pas mus jau karštis. Sku
bam kaip pašėlę.

To viso rezultatas neužilgo 
pasirodė; astronautai mėnulyje 
nusileido 3:17 vai. Chicagos lai
ku, “Sun - Times” žalioji laida 
su puslapine antrašte ir nau
jausiomis žiniomis į presus nu
keliavo 3:27 vai. p. p.

Žinau, rytoj bus iškabinta 
vieša dienraščio leidėjo Mar- 
shall Fieldo padėka visiems tą 
dieną dirbusiems ir pasistengu
siems. O iš širdies stengėmės, 
kad išlaikius dienraščio presti
žą, kad parodžius, ką spauda 
dar ir šiandien gali.

Po keliolikos minučių dienraš
tis su paskutinėmis žiniomis ir 
nuotraukomis jau buvo vidur- 
miesčio kioskuose. VI. Rmjs.

— Phoenixas turi labai gražią 
ir vandeningą upę, tai Rio Ver
ele - Green, River. Jaunimas ją 
'labai mėgsta. Galima joje meš
kerioti ir maudytis. Bet jauni
mas ją kitaip naudoja. Ji gra
žiai neša. Ypač, jei kas yra už
silipęs ant didelės automobilio 
gumos. Tada reikia kitos ma
šinos grįžti atgal.

Brangiems draugams GEDIMINUI ir KĘSTUČIUI 
BISKIAMS, mirus jų brangiai motinėlei 

A. + A.
MARIJAI BISKIENEI,

reiškiame gilią užuojautą.

E. ir D. Bartkai
S. ir V. Jokubauskai 
Z. ir A. Jonynai 
Z. ir I. Jonynai 
G.ir A. Kaunai 
J. ir L. Lazauskai

Mielam bendradarbiui
INŽ. KĘSTUČIUI BISKIUI 

IR ŠEIMAI,
jo mylimai mamytei mirus, gilią užuojautą 
reiškia:

K. Račiūnas, P. Kazlauskas,
L. Paulius, V. šilas ir J. Rėmys

ANNA A. Z O L P
Žmona a. a. Ignaco Zolpo, buv. laid. direkt. Chicagoje

Gyveno 4932 West 14th Street, Cicero, Illinois.
Mirė liepos 20 d.. 1969, 11:45 vai. vak., sulaukus 72 m. amž.
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime broliai Antanas ir žmona Jg še

lpi) ine Angelus, Jurgis ir Estella Angelus, Jonas ir Jean Angel- 
lus, seserys Mary Gėdz iš Kalifornijos, Jule Utz, Pat Angelus, 
[Betty ir Williaim Janus ir daug dukterėčių ir sūnėnų.

Priklausė Šv. Teresės Dr-jai ir Dariaus Girėno Pagelb. Postui.
Kūnas pašarvotas Vance Funeral Home, 1424 So. 50th Avė., 

ICicero, III. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 24 d. iš ko- 
Įplyčids 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parap. bažny
čią kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą Po pa- 

ildų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

|dajyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: broliai, seserys, dukterėčios ir sūnėnai.
Laidotuvių direkt. Jean Vance, Tetef. 652-5245.

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESĄ 
RUOŠIANT

Alfos spaudos konferencija

Kovą dėl Lietuvos laisvės ve- Devenienės — dabartinė liet.
da visa mūsų išeivija, jai vado
vauja bent kelios centiinės or
ganizacijos. Viena jų, Amerikos 
Lietuvių taryba, pereito pirma
dienio vakare sušaukė savo or
ganizacijos vadovaujančių as
menų ir spaudos atstovų infor
macinį pa&itaiimą, kuriame da- 
lyvavo ir Lietuvos gen. konsu
las Chicagoje dr. P. Daužvar
dis. Reikalingas informacijas 
suteikė ALTos pirmininkas inž.
E. Bartkus ir konferenciją su
kvietęs vicepirm. J. Jasaitis.

Pasidžiaugta, kad ALTos pa
stangų dėka JAV senate ir At
stovų rūmuose šiais metais bu
vo pravesti Vasario 16 d. mi
nėjimai, atstovų kalbos įtrauk
tos į rekordus.

Didžiausias šių metų ALTos 
veiklos uždavinių esąs sušaukti 
Amerikos lietuvių kongiesą, ku 
ris būtų septintas iš eilės. Tokie 
kongresai šaukiami neregulia
riai, tik kas kelinti metai. Pir
masis jų įvyko 1943 m. Pitts- 
burge, U — 1945 m. Chicagoje, 
III — 1949 m. New Yorke, IV 
—1953 m. Chicagoje, V—1958 
m. Bostone ii' VI — 1964 m. 
VVashingtone. Septintasis kon
gresas įvyks š. m. rugpiūčio 30 
—rugsėjo 1 dienomis Detroite. 
Kongresą globoja Detroito Liet. 
or-jų valdyba. Prie pamosimo 
darbų nuoširdžiai dirba: E. Pau 
razienė, K. Veikutis, VI. Pauža, 
§. šimoliūnas, P. Januška, St. 
Sližys, A. Sukauskas, R. Sukaus 
kas ir kiti. Įvairioms Amer. lie
tuvių or-joms išsiuntinėta dau- 
kiau kaip 600 kvietimų.

Numatyti toikie pranešimai:1
inž. E. Bartkaus __ bendrais
ALTos ir Lietuvos laisvinimo 
reikalais, Vyt. Vaitiekūno ir EI.

E. ir E. Masiuliai 
V. ir A. Masiuliai
J. ir T. Mildažiai
L. ir I. Nekai
J. ir D. Noreikai 
P. ir E. Buliai

tautos padėtis, A. J. KasulaiČio 
— Lietuvos laisvinimo darbo 
sėkmės ir nesėkmės, dr. K. Šid
lausko (ikan. V. Zakarauskui,
J. Daugėlai ir kt. dalyvaujant) 
simpoziumas apie ateities užda
vinius, Diskusijos bus po visų 
pranešimų. Jas praves J. Jurkū
nas. Be šių punktų, bus pamal
dos, spaudos konferencija, išikil 
mingas baigiamasis posėdis, ban 
ketas su menine dalimi. Kon
gresas ir banketas įvyks Statler 
Kilton viešbutyje.

A. + A.

Pulk. Vincui Sakalui mirus,
gerb. p. SAKALIENĘ, dukrą ŽIBUTĘ ir sūnų RIMA su 

šeimomis giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Elena ir Henrikas 

Bugarevičiaj

Pulk. Vincui Sakalui
mirus,

gilią užuojautą reiškiame žmonai
VIKTORIJAI,
dukrai ir sūnui su šeimomis.

P. ir E, DAMBRAUSKAI

A. + A.
ALFONSUI PUTNAI MAZEIKA&EYANS

jo žmoną, motiną, brolį ir visus gimines nuo
širdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

FUNERAL HOME

Alfonsas Piščikas

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitlea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUc 7*8600

A. “|“ A.
DR. STEPONUI DIDRIKIUI 

mirus,
jo seseriai p. ALBINAI ŽELVIENEI ir šeimai reiškiu 
gilią užuojautą.

PETKUS
Marija Gerulaitienė

Mieliemš kaimynams
KOTRYNAI IR MYKOLUI 

SORŽtCKAMS,
jų mylimam vienturčiui sūnui ALFONSUI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą.

K. Mušinskienė ir šeima

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 West 71 st Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

K KflPTEiniS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

Zigmui Paulioniui

jo Žmonai ELENAI, vaikams JOANAI ir JURGIUI, 
motinai TERESĘI PAULIONIENEI, broliams VY
TAUTUI ir AUGUSTINUI, seseriai ZUZANAI ŠČE- 
PANAVIČIENEI su šeimomis liūdesio valandoje 
gilią užuojautą reiškiame ir nuoširdžiai užjau
čiame.

RĖKLIU ŠEIMA

iiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontam
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9538

llllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 
BEVERUY HILUS GCLBYČIA

2443 W. «3rd Street, Chicago, Illinois 
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

SKHLBH3TOS “DRAUGE”.

Sudaromas kongreso garbė3 j veiksniai, o ypač ALTa reikalui 
komitetas, į kuiį iki šiol sutiko ga naujų idėjų, turi ieškoti nau-

jų kelių, savo veiksmų suderi
nimo. Tačiau iš pranešimų ne
susidarė spūdis, kad šaukiamas 
suvažiavimas bus pajėgus tai 
atlikti, nes patys ruošėjai maži
na jo reikšmę, neduodami kon
gresui, kaip ir savo organiza-

įeiti 14 įtakingų amerikiečių at
stovų bei politikų ir 27 žymes
nieji lietuviai.

Diskusijų metu iškeltas kon
greso šūkio klausimas ir jis 
būsiąs: “Visos lietuvių jėgos 
laisvės kovai0.' Išaiškėjo, kad 
ALTos vadovai aplankė visą ei
lę lietuvių kolonijų ir tarėsi su so 
vietos lietuvių or-jų vadovai 
Pasisakyta prieš Amer. Lie 
bendruomenės dabartinius vad 
vus ir kritikuota jų ir Rezolii 
ei jų komisijos veikla. ALTc 
vadovai prašė spaudos atstovi 
pateikti laisvinimo darbui nai 
jų idėjų ir minčių.

Tikrai, kad mūsų laisvinim

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

4330-34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(EAOKAVVICZ)

2424 W. 69th Street Tel. RKpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place_______ Tel. Vlrginia 7-0672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė, Tek YArds 7-1138-1139

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. Lituanica Ava. Tel. YArds 7-340:

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. SOth Avė., Cicero, UI. Tel. OL 2-1008

džiant tarybos sudarymo ir Lie 
tuvos 'laisvės klausimus. Jei AL
Tos vadovai laikysis dabartinio 
laibai kieto nusistatymo Lietu
vių bendruomenės atžvilgiu, 
pats 'kongresas galės virsti ne 
kovos dėl Lietuvos laisvės, bet 
kovos savo tarpe kongresu. 
Duok, Dieve, kad ALTos vado-

cijos skyriams, sprendžiamo bal i vai būtų pajėgūs visus šiuos 
nei suvažiavime, nei spren- Į klausimus tinkamai išspręsti.



DRAUGAS, trGffiadtemis, 1960 nt Bepoe mėn. SS d.

X “Draugo” piknikas — ge
gužinė jvyks rugipiūčio 31 d., 
sekmadienį, Bučo soduose. Tą 
dieną prašoma rezervuoti tra
diciniam išvažiavimui.

X Kazys Kleiva, Pasaulio
Liet. katalikų organizacinio ko
miteto pirmininkas su žmona 
Viktorija ir anūke Audra Dir- 
kyte vasaios atostogas leidžia 
Estes Park, Colo. Jie jau aplan 
kė Rocky Montain kalnus ir bu
vo pasiekę snieguotas viršūnes. 
Džiaugiasi puikia gamta ir ge
ru oru. J Chicagą žada grįžti 
liepos 26 d. ISu V. ir K. Kleivais 
kartu atostogauja ir kun. V. 
Bagdanavičius, Chicagos mari
jonų vienuolyno vyresnysis. Jie 
visi siunčia sveikinimus Drau- j 
go redakcijai, artimiesiems ir 
pažįstamiems.

X Kun. Juozas Tautkus, dir
bąs šv. Antano lietuvių parapi
joje Omahoje, Nebr., parašė 
laišką, kuriame tarp kitko sa
ko: “Kunigų vienybės seimo 
pioga aplankęs “Draugą” ir vie 
nuolyną ir pamatęs tėvų mari
jonų veiklos dirvą ibei vaisius, 
noriu bent maža auka paremti 
Jūsų vaisingą ir naudingą veik
lą...” Kun. J. Tautkus prisiun
tė 20 dol. auką, už kurią reiš
kiame nuoširdžią padėką.

x Orlškėnal: kim. Jurgis, 
Jonas, Giedrė, su savo vyru 
prof. Tomu Gillespie ir vaikas 
— Birutė ir Petriuku, ir pus
brolis Gvidas Duoba, išvyko 
atostogų Europon. Lankysis An 
glijoje, Prancūzijoje, Ispanijo- Į 
je, Italijoje, Vokietijoje ir kitur. I 
Grįš rugsėjo mėn. pradžioje. 
Prieš išvykdamas, kun. Jurgis, 
aukojo šv. Mišias, savo tėvo Al
bino Griškėno, 4 metų mirties 
sukakčiai paminėti.

X Kapit. Jurgis Gliaudys, 
rašytojo sūnus, jau devyni mė
nesiai kai tarnaująs JAV armi
jos teisininkų korpuse, tarny
bos reikalais trims dienoms bu
vc atvykęs į Chicagą. Būdamas 
pirmą kartą Chicagoje, su drau
gais aplankė žymesniąsias lietu
vių įstaigas. Iš Chicagos vėl 
grįžta į Virginijos universitetą. 
Charlolltsvillėje, kur dėsto tei
sių kursą kariškiams, kurie tu
rės dirbti kariuomenės teismuo
se. J. Gliaudys yra baigęs jėzui 
tų vedamą Lojolos universitetą 
Los Angeles mieste. Baigęs ka
rinę tarnybą, kuri dar užsitęs 
ilgiau, J. Gliaudys rengiasi vėl 
grįžti į Los Angeles ir užsiimti 
laisva teisine praktika.

x Skaitytojai savo aukomis 
stiprina mūsų spaudą. “Drau
gui” aukojo: po 3 dol. — Mrs. 
A. Kalvaitis, A. Vaičiulis; po 2 
dol. — A. Girnius, K. šeštokas, 
J Tamošiūnas, A. Stankevi
čius, M. Jokubaitė; po 1 dol. — 
Vincent Kamaitis, Alg. Dargu
žis, M. Palubinskas. Visiems 
nuoširdžiai dėkojame.

x A. Krukulls, mūsų dien- 
ralščio skaitytojas, per mūsų 
bendradarbį J. Janušaitį prisiun 
tė 5 dol. auką “Draugui” parem 
ti. Nuošh džiai dėkojame.

X Zigfriedąs Boehnias (Onos 
Krutulytės) sūnus (kairėje) 
trims mėnesiams atvykęs į Chi- 
cagą susipažinti su lietuvių gy
venimu. Jis Miuncheno univer
sitete studijuoja istoriją. Jį į 
“Draugą” atlydėjo Linas Gylys, 
(dešinėje) poetės Julijos šva
baitės ir Jurgio Gylių sūnus, 
Koelno universitete studijuojąs 
mediciną. Abudu spalio mėnesį 
gxįš į Vokietiją tęsti studijų.

X Dar yra dvi vietos rugsė
jo 8 dienos ekskursijoj į Vilnių, 
kuriai vadovauja Walter Rask- 
Rasčiauskas, iš American Tra
vel IService Bureau, 9727 So. 
Western Avė., Chieago, Illinois, 
60643, tel. 238-9787.

Susidomėję prašom kaip ga
lima greičiau kreiptis į mano 
agentūrą.

Walter Rask
(Sk.)

X Reikalinga tarnautoja ben
dram įstaigos darbui. Pašauki
te telefonu VI 7-7747 (sk)

X Kas turi kokių klausimų
akcijų pirkimo ir pardavimo 
reikalais, -prašoma kreiptis į 
stockbrokerj Arūną Vasį, Howe, 
Barnes & Johnson, Ine., telf. 
782-9600. (sk.)

.< Didelė 500 vietų salė ir ke
turios mažesnės salės vestuvėms 
bei įvairiems baliams. Taip pat 
patalpos konferencijoms ir su
važiavimams. Kreiptis j Lito 
Bendrovės administruojamą O’ 
HARE CONGRESS INN, 3010 
N. Mannheim Rd., Franklin 
Park,, Ulinois 60131. Tel.: 455 
-4300. (šk.)

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— A. T. Antanaitis, žinomas 
literatūros kritikas, ateitininkų 
sendraugių stovykloje skaitys 
paskaitą “Poezijos atgimimas

! Lietuvoje”. Paskaita bus paįvai- 
i rinta poezijos ištraukomis, ku- 
! rias skaitys akt. Leonas Ba
rauskas ir Ka-rilė Baltrušaitytė. 
Paskaita įvyks rugp. 9 d., šeš
tadienį ryte.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Naujas Anglų — lietuvių 

k. žodynas baigiamas ruošti 
okup. Lietuvoje ir netrukus bū
siąs atiduotas spaudai.

— Vilniaus mieste, paskuti
niais duomenimis, yra 345,000 
gyventojų.

— Okupuotosios Lietuvos ru
sų statytinio “seimo” (Aukš. 
tarybos) sesija buvo liepos 15 
d. atidaryta Vilniuje.

— Užliekniuose, Šilutės rajo
ne, gaminami žolės miltai, skir
ti pašarui. Toki patys -miltai ga 
minami ir Žalgirio skyriuje.

Chicagos
žinios

CHICAGOS MOKSLININKAI 
TIRS AKMENIS, ATVEŽTUS

NUO MĖNULIO
JAV astronautų suradimas vio 

lėtinės spalvos akmenų ant mė
nulio, gal būt, pagelbės atskleis
ti jo sutūrimo paslaptis. Taip 
galvoja Chicagos mokslininkas, 
kuris studijuos mėnulinius pa
vyzdžius, kai jie bus nuo mėnu 
iio parvežti žemėn.

Chicagos universiteto chemi
kas Edward Anders - pareiškė 
pirmadienį, jis įsitikinęs, jog 
violetinė spalva gal reiškia di
delį sutelkimą titano dvideginio. 
Šis mineralas, gal būt, pagel
bės išaiškinti kaip buvo suda
rytas mėnulis.

Chemikas Anders yra vienas 
iš aštuonių Chicagos apylinkėje 
mokslininkų, kurie yra parink- 

i ti JAV-ių aeronautikos ii’ Erd
vės administracijos studijuoti 
mėnulio akmenų, surastų Apo
llo vienuoliktojo astronautų — 
Armstrongo ir Aldrino. Tuos 
akmenis žemėn gabena ttys 
Amerikos astronautai — Col- 
lins, Armstrongas ir Aldrinas, 
atvertę naują tolimųjų erdvių 
geografijos lapą. Amerikiečiai 
astronautai iš tolimųjų erdvių 
gržta rytoj 11:56 vai. rytą (Chi 
cagos laiku).

ATSTOVŲ RŪMŲ KOMISIJA 
RUOŠIASI

APKLAUSINĖJIMAMS

Burmistro Daley metodai bei 
būdai kovoti prieš nusikaltimus 
įvairių gengių gatvėse bus stu
dijuojami, kai Atstovų rūmų 
komisija nusikaltimams tirti 
pradės apklausinėjimus Chica
goje.

Atstovų rūmų tyrinėtojai ban 
dys nustatyti kokios priemonės 
esančios geriausios kovoti prieš 
gengių nusikaltimus.

Šiai Atstovų rūmų komisijai 
pirmininkauja kongresininkas 
Claude D. Fepper (D., Fla.). 
Šios komisijos nariai atvyks į 
Chicagą prieš vasarai baigiantis 
darbotvarkei nustatyti.

Darbotvarkėje numatyti ap
klausinėjimai dėl organizuotus 
nusikaltimų, jaunuolių nusikal
timų, bylų užvilkinimo ir kt. 
Taip pat bus paliesti teismai 
jaunuoliams ibei jų pataisos sis
temos.

TRUMPAI
— Trys amerikiečiai astro

nautai — Armstrongs, Aldrona3 
ir Collins Ibus pagerbti rugpiū
čio 13 d. rytą New Yorko pa
rade; tą pačią dieną po pietų 
jie bus pagerbti Chicagoje, o 
vakare Los Angeles mieste.

_  Vaikai jau krikštijami
Apollo XI vardais, Amerikos 
dviem astronautams pastačius 
“koją ant mėnelio”.

— Jaunametės mergaitės la
vonas, rastas prie Chieago ir 
North Vestem geležinkelio, at
pažinta kaip Valerie Goetsch, 
18 metų iš Union Grove, Wisc.

— Cicero mieste pareigūnai 
pradėjo derybas su streikuojan
čiais Cicero policininkais, kurie 
reikalauja jiems padidinti atly- 
gnimus už darbą.

Balzeko muziejuje atidaroma la'.s- 
vosios Lietuvos miestų herbų paro
da. Matyti Tilžės herbo nuotrauka, 
prie kurio stovi Balzekas Stanley, 
jr., ir mokytojas Vilius Trumpi jo
nas.

ZVAIG 2D UTĖ
įsteigtas Lietuvių Moky uju S-gos Chieago* ak.

Red. J. Plačas Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Av*.. Chieago, Dl. 60636

juodu išvažiavo į Clevelandą ir 
ten gyveno šešis metus. 193u 
metais jie sugrįžo į Lietuvą, į 
savo ūkį. Prieš karą jie su duk
teria jie norėjo gržti į Ameri
ką, bet nespėjo. Rusai užėmė 
Lietuvą. Jonas, kaip gimęs 
Amerikoje, išvažiavo su dukte
ria. Barbora pasiliko su sūnu
mi ir ilgai kentėjo Sibire.

Visi paskaitykite šią knygą.
Regina Kiudulaitė, 

Dariaus - Girėno lit. m-los 
VUI sto. mokinė.

Red. Dabar visas lietuviškas
A ! pasaulis svetur mini Pavergtųjų 

Tautų savaitę. Prisimena lietu
vių kančias ir ryžtasi kovai už 
Lietuvos laisvę. Šios savaitės 
proga paskaitykite panašių 
knygų, kurių vieną Regina re
komenduoja. Lankykite lietuviš
kas mokylkias ir mylėkite savo 
tėvelių kenčiančią žemę.

.Piešė Birutė Bivainytė, 
Maironio lit. m-los Brooklyne IV sk mok.

IŠKYLOS
Gruodžio 24 d., po pamokų, 

paukštytės ėjome į iškylą. Ten 
žaidėme ir darėme visokių kitų 
dalykų. Man buvo malonu taip

PARSIDAVĖLIS

Vaikas skaito knygą. Pas jo 
tėvą ateina vienas politikas 
(partijos žmogus). Neradęs tė
vo, kalbasi su vaiku. Vaikas at-

‘BARBORA ARMIONAS”

KLIUDŽIAU

(Atpasakojimas)
Vieną kartą buvo berniukas, 

kuris pamatė prie tvoros pusiau 
numirusią badu katytę. Jis, bu

ndamas medžiotojas, paėmė strė-
šita ponia parašė knygą lanką ir nušovė katytę. Bet 

‘Leave your tears in Moscow”. jam širdyje buvo labai nemalo- 
Ten aprašyti jos ir kitų lietuviui nu i^j^ą dieną jis grįžo į tą vie- 
vargai, kaip jie prarado laisvę, tą, sulaužė strėles ir lanką. Jam 

dar iki šios dienos tas sfcaus-Po netekimo Lietuvos laisvės, 
ji, jos (šeima ir daug lietuvių 
buvo išvyti iš savo namų ir sun 
kiai kentėjo.

Barbora Armonienė buvo gi
mus Pasvalyje, Lietuvoje. Ji 
ištekėjo už Jono Armono, kuris 
buvo gimęs Amerikoje. Jis buvo 
atvažiavęs į Lietuvą pamatyti 
savo prosenelių žemės. Paskiau

mas yra širdyje.
Asta Baškauskaitė, 
Brockton Mass. 9 m.

Trumpas ceiloniečių žodis
“Assanka’’ reiškia didelį skai
čių, būtent: vienetą su 63 nu
liais, kuris tarptautiniu termi
nu vadinasi vigintilijonas.

Pasviręs kryžius nukankintųjų liudininkas Piešė Regina Kiudulaitė 
Dariaus - Girėno lit. m-los VIII sk. mok.

pat ir kitiems vaikučiams. Man rado ne9Uprantafln4
patinka iškylos. Ten būna ledų,^ k klaUflia sve&o; 
saldainių, įvairiausių gėrimų, Į _ Ras yra ^^^7 
įskylą einame šeštadienį po pa-

— Parsidavėlis yra tas, kas 
iš mūsų partijos pereina į kitą 
partiją — paaiškino svečias.

mokų.
Birutė Bivainytė.

Pereitą savaitę aš su sesu
tėm ėjau į iškylą. Ėjome į miš
ką. Mus išmokė, kaip palapinę 
pastatyti. Paskiau padarėme 
darželius aplinkui ir kepėm 
“maršmelovas". Valgėme ledų 
ir ėjome truputį pažaisti. Matė- ke> _ pasaltė svečias, 
me daug gražių gėlių ir jų pri- 
sisfcynėme. Laipiojom į me
džius, žaidėme sviediniu ir ėjo
me labai giliai į mišką. Buvo 
labai malonus laikas. Aš norė
čiau dažniau eiti į iškyą.

Raminta Blažaitytė.
Maironio lit. m-los Brooklyne,

TV sk. mokiniai.

— Gerai, — sako vaikas. O 
kaip pavadintumėt tokį žmogus, 
kinis iš kitos partijos pereina 
į jūsų partiją?

— Atsivertėlis — mano vai-

ISERŽANTAS
Yra žuvis, kuri vadinasi ser

žantu, nes yra didelė, kaulinga, 
kieta mėsa, ėdri, dideliu snukiu 
ir turi šonese dryžius, lyg ma
rino.

PAGERBTI LIETUVOS
KANKINIUS DABARTINĖ
PROGA NEPASIKARTOS
Mums dabar gyvenantiems 

tenka nepasikartojanti privile
gija įamžinti Lietuvos vardą ir 
jos kankinių atminimą lietuviš
ka koplyčia Šv. Petro baziliko
je, Romoje.

Tapti šio darbo dalininku 
laiko jau ne daug beliko.

Kviečiame visus įamžinti sa
vo ir savųjų vardus Lietuvos 
Kankinių koplyčios kūrėjų tar
pe.

Aukas siųsti adresu:
Lithuanian Martyrs’ Chapel 

Fund,
2701 W. 68th St. 
Ohlcago, Dl. 60629.

Amerikos Medikų sąjungos suva
žiavime New Yorke suruoštoje pa
rodoje Upjohn bendrovės iš spe
cialaus stiklo (flexiglass) paruošti 
padidinti .mikroskopiniai žmogaus 
kraujo indai.

GINTARAS
Gintaras yra fosiliniai sakai, 

kurie būna gelsvos, geltonos 
rausvos, atida geltonos — rudos 
spalvos su įvairiais šešėliais. 
Gintaras yra skaidrus, mato
mas kartais su debesuotomis 
juostelėmis arba su konservuo
tais oro burbuliukais. Įdomu pa 
stebėti, ikad gintaras trinamas 
elektrinasi.

Dabar baltina rasti gintaro 
mažais ir dideliais gabalais že
mėje arba vandenyje. Žinoma, 
kad per tiek metų gintaras jau 
gerokai išnaudotas. Maždaug 
99.5% gintaro yra randama 
Baltijos jūros pakrantėse ties 
Lietuva, Latvija, Estija, Švedi
ja ir kt.

Gintarmedžiai, medžiai, kurių 
gyvsakiai ištekėję į paviršių ar 
pasilikę pačiame medyje, sting
danti ir kietėdama sudatė ginta
rą senais laikais. Ginta medžių 
yra įvairių, bet daugiausia yra 
spygliuotų.

Nuo pat pirmo gintaro sura
dimo, gintaras skaitėsi labai ve c 
tingas. Gintaras dažniausiai bu 
vo naudojamas papuošalams, 
pvz. karoliams. Visame pasauly
je senovės pirkliai prekiavo su 
gintaru. Dabartiniais laikais gin 
taras dai' yra laikomas vertin
gas. Gintarą galima matyti pa
saulinėse parodose ir visų lietu
vių namuose.

Mums lietuviams gintaras
primena Kuršių Marias, Nidą, J 
Juodkrantę, smėlėtą Palangą ir 
buvusią laisvą tėvynę Lietuvą.

Gediminas Saladžius, 
Rochesterio lit. m-los mokinys

NELAISVĖ
Mažas paukštelis tupėjo ant 

alyvos šakelės. Buvo gražus pa
vasaris. Paukštelis buvo laimin
gas, jis šokinėjo nuo vienos ša
kelės ant kitos ir linksmai čiul
bėjo. Bet atėjo mažas berniu
kas su spąstais ir pagavo tą 
paukštelį. Jis jį įdėjo į gražų 
narvelį. Jis kiekvieną dieną jam 
įdėdavo visokių grūdelių, bet 
paukštelis nelesė ir nečiulbėjo, 
tik tupėjo narvelio kampelyje. 
Bernukas negalėjo suprasti, ko
dėl tas paukštelis toks nuliūdęs,

ATOSTOGOS
Mes važiavom į Bahamų sa

las. Ten buvom vienuolika die
nų.

Aš ėjau plaukti į Atlanto van jjs gį įurį visko. Po poros dienų
denyną. Suradau daug kiauku
tų. Ten buvo labai šilta. Smėlis 
buvo laibai baltas ir oras šva
rus. Oras buvo toks švarus, kad 
niekad nereikėjo plauti langų 
ir valyti mašinos.

Mūsų kambarys buvo labai 
gražus. Per langą buvo galima 
buvo matyti medžiai ir gėlės. 
Ten gyvena daug anglų ir ja- 
maikiečių.

tas paukštelis numirė, jo širde
lė negalėjo pakelti nelaisvės.

Loreta Zubrytė,
Marąuette P. Lit. M. IV sk. m.

NIKĄ
Mano mamytė gavo dovanų 

šuniuką. Jį pavadino Niką. Ma
no mamytė labai mėgsta Niką. 
Kai mamytė išvažiuoja dirbti,
jis pasilieka namuose. Kai ma- 

Buvo liūdna, kai turėjom va- nrytė parvažiuoja iš darbo, Ni- 
žiuot namo. Man labai patiko sudrasko jos kojines. Bet
lėktuvu skristi.

Diana Krulaitė, V sk.
“Pirmieji Žingsniai” K. Done
laičio lit. m-los mokinių laikr. 

nr. 5.

mamytė visvien mėgsta Niką. 
Edvardas Grinius, IV sk.

Iš “Jaunystės Žaibo” Lemonto 
lit. m-los mokinių laikr. 1969 
m. gegužės mėn.

Ankstyvas rytas stovykloje. Piešė V. Lietuvninkas 
Marųuette Parko lit. m-los IV sk. mok.

DEBESELI PILKAS

Debesėli pilkas,
Kurgi tu plauki?'
Ar kelionės planą 
Su savim turi? ■
Ar ten sužymėti ' •
Vieškeliai * keliai?
Sraunių upių vingiai ,
Ir aukšti kalnai?
Platūs vandenynai, - - -
Baltijos jūra? ..
Ar ten pažymėta 
Žodis “Lietuvą“?
Jei pro ją tu plauksi, - 
Pažvelki žemyn; . . .. .
Pamatysi kalną 
Kylantį aukštyn.
Pamatysi kalną,
O ant jo pili*
Stovi nusiminus.
Be laisvužės vis.
Pamatysi vingius
Mūsų Nemunėlio,
Skurdžią - tamsią dalią 
Vargšo artojėlio.
Pamatysi kapą
Partizano tu,
Ten jis palaidotas
Girioj po medžiu.
Pažvelk, debesėli,
Ir į mūs kiemelį!
Ar dar vyšnios žydi,
Tam mažam sodely?
O jei vyturėlį
Tenai pamatytum?
Perduoki žinelę,
Nuo mūs išsklaidytų!
Sakyk, mes pastigę ''' • 
Svetimam krašte,
Ir dažnai jį girdim,
Giedantį sapne.

M. Merkevičius

LIETUVA

Čia už marių, už kalnų.
Tave, Lietuva, menu.
Tu šalis mano graži,
Myli dideli maži.
Šiandien vėliavą keliu,
Stiebu aukštu klek galiu,
Ir pažvelgęs J spalvas,
Noriu laisvės Tau ir aš.
Nora dar jaunas aš esu,
Tavo vargą suprantu,
Žus gal priespauda baisi,
Jei vieningi bus visi.

Alta. KašiuUeoė


