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pareigūnam (o jie jaunimo sto bą ar jo vietoje būtų samdo- sakyti, užaugę Rakė, nes pvz. ,
vyklavietės patikėtiniams: dr. mas kuris kitas žmogus, kiek j a u n e s n y s i s sūnus Gintaras yra '
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naujų išlaidų svs'-darvtų tėvams tik 6 m. amžiaus, bet jau sėsta '
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'maistą — augalui], gyvulini i: galima išvalyti, i š t r y n u s ji v a n Stovyklos direktoriaus žinio įr skautų organizacijai. Todėl v a s a r ą šiemet stovvklavo.
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, ,-« — Naują d a n t ų šepetėlį pa
je yra berniukų ir abiejų mer skautija Chicasoje turėdama R. I .= r
*
saldumynus. Vienas skruzdėly- dens ir acto lygių dalių imsimu.
iKstas. džiaugiasi ir didžiuoja
s
dlrektoriau
a
gaičių stovyklų viršininkai, pir Račiūną
ir kitus panašius ide- a r J tebeina
*
l ° šias
^ ? s .pareigas:
* »dėl
* kai
p *kuliuose
diena miškuose
sunaikina speik: merkite visai dienai į šaltą v a n LSS
si
moji pagalba, ežero priežiūra,
pareigų
Račiūnas
LSS ėjo i cialiai
9000 kenskmingų
vabzdžių.
Tot a r y b o s R.narys.
"Lituanikos"'
apgyvendinamos skruz- denį. Tokia vonia apsaugo še
ryšys su kaimynais, policija, še
0 stovyklos direktoriaus rū- t u n t o iždininkas ir ūkio vado- dėlės.
petėlio š e r i u s : jie neiškrenta.
rifu ir kitais pareigūnais. Ant pesčiais nepasibaigia stovykla- v a s , 1957 - 65 m. buvo "Lituajo atsakomybė krenta u ž įvy vimo metui praėjus. Jie jį lydi į n i c o s " t u n t o adjutantas. Cnicakius stovykloje, už nelaimes, ištisus metus. Ateina ruduo, rei- g o s skautijai
priklauso nuo
nes už viską pasirašė kaip at- . kia išjungti vandenį, elektrą, 1949 m.
sakingas žmogus.
sutvarkyti laidus, kabelius ir t.t.
Skautininko Romo Račiūno,
Vėliau viską kietai užkalti, nes
Čia tenka pastebėti, kad pa- i
k a i p ir visos eilės kitų jaunesmiškas pasilieka žvėrelių ir vitys stovyklautojai stovyklos
šokių pravairnoianėH, padaužų n i o s i o s ^ f 1 0 3 3*™*"° «<*"")
direktoriui daug rūpesčio n?su- j
' Kai reikia didesnes td
£ 3 ^ " ™ ° bruožai ir darbai a k i
A
A.
daro: jaunimas ramus, tvar
|
vaizdžiai
rodo,
kad
1944
m.
rukos. R. Račiūnas visada jos
kingas ir pareigingas. Kartais
susilaukia iš vadovų ir eilės tė den. Kybartai nebuvo tas liū
nemalonesnių atsitikimų pasi
n a s , kur galutinai nugrimzdo lie
Kanadoje mirus,
vų.
taiko tik iš jaunesnės kartos
tuviškoji gyvybė ir ateitis.
žmonai ELENAI, dukrai JOANAI, sūnui JURGIUI, mo
Romas Račiūnas, kilęs iš Ku
stovyklos lankytojų tarpo.
VI. Rmjs.
tinai TEEESEI PAULIGNIENEI, seseriai ZUZANAI
dirkos Naumiesčio, Lietuvą pa
Stovyklos diretkoriaus san liko karo audrose, būdamas vos
ŠČEPANAVIČIENEI ir šeimai, broliams VYTAUTUI
tykiai su policija ir šerifu pui 15 metų amžiaus. 1945 m. Vo
— Canyon ir Roosevelt ežeir AUGUSTINUI bei ju šsimoms reiškiame gilią už
Nuotraukoje matyti helikopteris Oregone, kur jis parengtas miško gais kiausi. Bet taip pat reikia ne kietijoje
pradėjo
skautauti. r a i Arizonoj yra dirbtini, užuojautą ir kartu liūdimerų gesinimui. Jis iš ežero semia vandeni 175 galionų talpos kibiru Tok* pamiršti, kad valstijos parei- 1955 m. Chieagoje vedė žemaitę t v e k t i upių ežerai. T a r p kalnų
kibiras išpilamas miško gaisro vietoj.
g*ūrai kiekvienais metais labai Vidą Vieiavičiūtę. augina sū- i ii" j ų tarpeklių. Vietos labai gra
Petrt?neie ir Ciprljonas Barkauskai
stropiai tikrina švarą, higieną, nus Edmundą. Gintarą ir dukrą žios, bet vasarą karštokos.
Angelė ir Romas Nelsai
saugumą, stovyklautojų svei
katingumą. Tad stovykloje vis
Rorca Ir Psfras Paparčiai
kas turi blizgėti. Pats sunkiau
Aldona ir Viadas Stropai
Savo nariams GEDIMINUI ir KĘSTUČIUI, mirus
sias rūpestis kiekvienais metais
jų brangiai mamytei
stovyklai gauti leidimą. Tauti
nės stovyklos metu valstijos paDabar pats stovyklavimo me- į d i r b d a m a s braižytojo dart>ą. R a - , r e igūnai pastebėjo, kad tame
*^^&J*tt<0%&ii0%lft0*
* • " g 'i*
tas. Šimtai lietuvių jaunuolių ko stovyklavietės direktoriaus p l o t e perdaug išnaudota geriareiškia gilią užuojautą
stovyklavo ar teoestovyklauja p o s t a s tai garbės pareigos, ir i m o vandens. Todėl šiemet leijvainose jaunimo stovyklose i už tai skautija a r tėvai j a m ne- I d i m ą s t o w k l a i gauti j a u buvo
nuo Atlanto pakraščio iki Pači- I moka nė cento. O j a u kelinti į fcįek s u n k i a u .
Amerikos Lietuviu Inžinierių ir
fico ir Kanados šiaurės. Kaip j metai iš eilės, kai Račiūnų šeiArchitektu Sąjungos Chicagos Skyrius
lit. mokyklos, jaunimo organi- m. s atostogos prabėga Rakė \ Stovyklavimo metu direktoMARQUETTE FUNERAL HOME
zacijos, taip ir stovyklos mūsų i ten besidarbuojant, šalia to, d a r j rių gula tiek rūpesčių, pareigų
ir
jaunimo širdyse grūdina lietuvy apie 1 0 - 1 2 k a r t ų per metus ;
atsakomybės, kad j a m maTRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
bės daigus. Jei ankstyvesnioji ; t e n k a važiuoti i stovyklavietę ir i zai miegoti tenka. Jį vis matai
Brangiai motinai, uošvei ir močiutei
2533 West 71st Street
Tel. 476 2345
išeivijos k a r t a kūrė savas pa- kiekvieną kartą j abu galus su- j važinėjantį dviračiu, nes raionas tcks
A
.
-4A
14(0 So, 5Cth Ave., Cicero
Tel. TO 3-2108-09
platus, kad pėsčias
rapijas, ligonines, klubus, tai karti per 500 mylių. Šykščiai I
mirus,
dabartine konkrečiau pažvelgė skaičiuojant, per metus lietu-'•••nesuspėtų pribūti ten. kur iš\1K-TL AUTOMOBILIAMS STATYTI
į jaunimo ateiti: su tėvų jėzui viškojo jaunimo labui s. R. Ra- k y* a k ° k s reikalas.
sūnums inž. GEDIMINUI ir KĘSTUČIUI BISKIAMS ir
t ų ar pranciškonų pagalba pa čivnas oadaro per 5.000 mvlių. :
„.. . .
ju šeimoms gilią užuojautą reiškiame ir kartu liū
s t a t ė ir dabar vėl stato Jauni
— Kiekviena praleista diena
dime.
K a m reikalingas stovyklos j stovykloje man yra maloni ir
mo namus Chieagoje ir Xew
Vilhelmina ir Edvardas Lapai
Yorke, Katalikų federacija su direktorius įr Kokios jo parei- į atneša džiaugsmo". - radęs lais
PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
organizavo ir išugdė modeme g o s ? Visu pirma reikalingas va akimirką nusišypso s. RoStase Semieniene
M R.
NELS0N
"Dainavos'* stovyklavietę ir vi žmogus. kursi būtų atsakingas I mas Račiūnas. Taip, o jei rei
SAVININKO
są eilę kitų.

ZIGMU!

Toksfsnčisi mfių permetus
lietuviškojo jaunimo Isbui

PAULIONIUI

A. + A.
MARiJAi BiŠKIENEI,

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARIJAI BIŠKIENEI

Ši kartą žvilgsniai n u k r y p t a '
j Cmcagos lietuvio skautHo? I
turimą Rako stcvyklavietę, kuri
y r a už 254 mylių nuo Chicagos.
prie Custer miestelio, Mieli. J a u |
p a t s mažas Custer miestelis at- į
kreipia oravažiuolančio lietu- I
vio akj, nes vienintelė miestely j
katalikų bažnyčia, vos prieš ke
lerius metus naujai p a s t a t y t a
sudegusios vietoje, yra gražus ir
išbaigtas grynai lietuviškos ar
chitektūros (areh. J. Mulcko)
kūrinys. Netoli Custerio rasi ir
Andruliu lietuviškųjų sūriu įmonę, iš kur sūriai net lėk
tuvais vežami i Įvairius lietuvių
centrus J A V ir Kanadoje. I r
naujosios Custer bažnyčios lie
tuviškam architektūriniam an
samblyje bronzinėje lentoje iamžintas Andriulių vardas, nes
jie yra vieni iš stambiausųi tos
parapijos fundatorių ir. kiek
teko girdėti, darę daug pastan
gų, kad tose apylinkėse, kur
ankstesnės emigracijos lietuviai
jau beveik išmirę, o lietuviškojo
prieauglio kaip ir nebėra, būtų
pastatyta lietuviško stiliaus baž
nyčia.

Mylimai motinai

A. + A
x\IARIJAI BIŠKIENEI

ir skaučių.
Tam dideliam dvarui prižiū
rėti (ir d a r taip toli nuo Chi
cagos) reikia ir vieno atsakin
go žmogaus, kuris tuo gyventą
ir rūpintųsi. Tad Rako s i vykios
direktoriaus pareigas nuo 1965
metų yra patikėtos skautininkui
Romui Račiūnui, gyvenančiam
Chieagoje. Jis duoną sau ir ke
turių asmenų šeimai užsidirba j |

I

iv

3Q14 West l l l t h Street

mirus,
1
sūnums inž. KĮSTUČIŪI ir inž. GEDIMINUI bei jų §
j šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
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Praneša nuliūdusi ŠEIMA.
Laid. direkt. D. P. Gaidas ir G: F. Daimid. Tel. LA 3-O440.

E M M A

A.

Vienas blokas nuo kapinhj.
Ę*%?8Ę

Irena ir Leonas
Kriaučeliūnai

A|A
URSULA SOBUTAS
Gyveno 1413 Portland Ave., Chicago Heights. Illinois, ten
išgyvenusi 60 metų.
Mirė liepos 26 d\ 1969 m , sulaukusi 84 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje 1884 m. rugpiūčio mėn. 22 dieną.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Ursula Capps. gyv.
Chicago Heights. trys sūnūs: Frank ir Philip, abu Chicago
Heights ir Anthony. Downers Grove, IJI.. taipgi keturi anūkai
ir penki proanūkai.

E UD EI K I S

Priklausė Šv. Kazimiero parap. bažnyčiai Chicago Heights

A

Telef. — GEdarcrtst 3 - 6335

I

A.

Anksčiau gyveno Brighton Parke, Chieagoje.
Mirė liepos 26 d.. 1969 m., sulaukęs. 76 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje Amerikoje išgyveno apie 55 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Auna, po tėvais Veioniškis, duktė Cecelia Goldthwaite su vyru Donald, sūnus
k u n. Fetras Paurazas. Nekalto Prasid. bažnyčios klebono pa
dėjėjas.
Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, liepos 28 d. Eudeikio
koplyčioje. 4330 South California Avenue. Laidotuvės įvyks
trečiadienį, liepos 30 d. iš koplyčios 10:30 vai. ryto bus at
lydėtas j Nekalto Prasidėjimo parap. bažnyčią, kurioje įvvks
gedulingos pamaldos už velionies sielą. P 0 pamaldų bus nu
lydėtas į Šv: Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
t a m a dalyvauti šiose laidotuvėse.

didžiausias Paminklams Planą
Pasirinkimas Visame Mieste.

i

JAMES (IGNACAS) PAURAZAS

Gretimam Scottvillės miestely
taip pat yra lietuviškų sūrių
įmonė, iš kur šorius Chica
gos krautuvėms pristato stam
bus skautijos rėmė.jas Adomas
Vaitkevičius.
Tokioje tai aplinkoje y r a Chi
cagos skautijos Rako stovykla.
83 akrų miško plotas, dabar nu
sagstyta seklyčiomis, menėmis
ir virtuvėmis. Rako stovyklos
vardas plačiai po laisvąjį pasau
lį nuskambėjo praėjusią vasa
rą, kai čia Įvyko V tautinė skau
tijos stovykla, sutraukusi 1.500
skautų. O šią vasarą stovyklo
je buvo 400 Chicagos skautų

SAINT C A S I M I R
fVfONUMENT CO.

į

Kūna.s pašarvotas Hub laid koplyčioje. 1301 Otto Blvd..
Chicago. Heights. Laidotuvės įvyks liepos 29 d. iš koplyčios
9:30 vai. ryto bus atlydėta j Šv. Kazimiero parap. bažnyčią,
kurtoje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pa
maldų bųs nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI
Dovydas P Gaidas — Geraldas F. Daimid

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

4330-34 South California Avenue

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

Praneša nuliūdusi ŠEIMA

ABRAITIS

4605-07 Soufh Hermitage Avenue

Laidotuvių direktorius Fred C. Hub. M . 754-2053.

PO TĖVAIS SPRAINIS

Telefonas — YArds 7-1741-2

Gyveno 2639 W. Montgomery Street. Chicago. Illinois.
Mirė liepos '26 d.. 1969 m.. 9:30 vai. ryto. sulaukusi 56 m.
amžiaus.
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Vytaut. dvi dukterys
Joyce MaJanow-ski su vyru Ronald. Betty Pendleton, keturi
anūkai, trys seserys — Martha Bilski (jos v>-ras. jau miręsbuvo Stanky). Anna Tyrone su vyru Stanley ir Mary Pvickert
su vyru George.
Kūnas pašarvotas Eudeiko laid koplyčioje. 4330 Scuth
California Are. Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 28 dieną
iš koplyčios 11 vai. ryto bus nulydėta į Concordia kapines.
Nuoširdžiai kviečiame vis"us: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalvvauti šiose laidotuvėse.
Praneša nuliūdusi ŠEIMA.
Laidotuvių direkt. D. P. Gaidas ir G. F. Daimid. Telef.
JdsmMe 3-0*410:
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LEO'S SINCLAIR SERVICE
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,
Tune-up ir Motoro Remontas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

5759 So. Western Ave.

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LEONAS

FRA>"CKt;S

Kampas 58th Street
Telefoną* — PRespect 8-9533

iiiiiiimimiiHinmiiBiiiiiMiiitimHimii
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Vestnvr-nm, banketams, laidotirvSraa
Ir kitokioms progoms

G L ' f A U S K C
B K V E R L Y HTT^LS GJULnfVClA
2443 W. 63rd S t r e e t , C h t c a c o , m i o o t o
Tel. P R S-nS33 _ PTR 8-08S4

S K E L B K I T E "DRAUGE^.

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(1UACKAWTC7)

2424 W. 69th Street
2814 W. 2Srd Place

Tel. REpoblk 7-1213
Tel. Virgin a 1-MTl

PETRAS BIELIŪNAS

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street

Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3^K» S. Litnanica Ave. Tel. YArds 7-1138-1139

4348 S. CaHfornia Ave. Tel. LAfayytte 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Litoanica Ave.

TeJ. YArds 7-3401

VASAITIS - BUTKUS
141G S. 50th Ave., Cicero, DL

TeL OL 2-1003

DRAUGAS, pirm&cHeris, 1969 m. liepos men. 28 d. T

x Alfonsas Krakauskas, nuo
latinis "Draugo"
skaitytojas
Philadfiphijoje, Pa., dėfAodamas
j už "Draugo" kalendorių, kuru
I jam ištisus metus ištikimai tar
nauja ir kalėdines korteles, at! siuntė 5 dod. auką mūsų spau
dos darbams paremti. NuoširX Šv. Kazimiero
seserys dus ačiū.
rugp. 11—13 d. Marijos Aukšt.
• Li,-t'i\Kkų \a./ūu tilmai.
mokyklos patalpose ruošia sa- Rugpiūčio 1 d.,
(penktadienj),
vo suvažiavimą, kurio
tikslas nuo 7 vai. v. Balzeko lietuvių
persvarstyti vienuolyno konsli- kultūros muziejuje. ;us demons
tuciją ir perredaguoti ją Vati- truojamas
įdomus
spalvotas
kano n suvažiavimo dvasioje. Balio Brazdžionio filmas _ VaSuvažiavime dalgaus vyresnio-' sario 16-sios Jaunimo centre
šios iš 48 vienuolynų, esančių 15 Chicagos Aukšt.
lituanistinės
je šio krašto vyskupijų.
mokyklos moksleivių
ruoštas
x A. Kutkus, buv. Lietuvos; minėjimas. Be to. heibų parooperos solistas, jau visa savaitė : doje bus išstatyta herbus piešuguli Sv. Kryžiaus ligoninėje dr. • siu moksleivių didelio <36"x30"
O Vaškevičiūtės priežiūroje.
\ formato, spalvotos, matyti moks
Po operacijos pamažu sveiks-; kiviai su savo miesto, paties
ta 638 kambaryje.
į darbo, herbu.
Herbus parodai
Lesniauskaitės ^ a s k o l i l 1 0
n™^0^
Palmira
moterystė bus Lampsatienė,
gyv. 7754 So.
Troy Str.
palaiminta
rugpiūčio 16 d. 5
X Povilas Dirkis yra išrink
vai. vak. Sv. Kiyžiaus par. baž
nyčioje. Vestuvinės vaišės bus tas atstovu LAS centrinio sky
Šv. Nioholo par. salėje,
Oax riaus atstovų LAS suvažiavime
ir Lietuvių kongrese Detroite.
Lawn, 111.
X M. Griškėnas, "Draugo"
x Kun. J. Tautkus, Omaha. prenumeratorius Chicagoje, mū
Nebr., siųsdamas "Draugui" 20 sų spaudai paremti prisiuntė 5
dol. auką, rašo: "Kunigų vie dol. auką. Dėkojame.
nybės seimo proga
aplankęs
x Prof. Pr. Dovydaičio mo
"Diaugo" ir Marijonų vienuoly nografijos išleidimo
komitetas
no rūmus ir pamatęs marijonų l a u k i a a u k u i r at ostogų metu.
veiklos dirvą bei vaisius, noriu A u k a s s i ų s t i J o n a s
žadeikis.
bent maža auka paremti Jūsų 4 1 6 2 So. Fairfield Ave., Chicavaismgą ir naudingą veiklą. Te- g o i n 60532.
laimina Gerasis
Dievas Jūsų * x V i n ^ s Kulbokas,
mūsų
darbus"
,.
...
, u
•
rm
dienraščio skaitytojas.
Cicero,
x Rašyt. Aloyzas Baronas UI., pratęsdamas prenumeratą.
mokytojų studijų savaitėje skai pridėjo 6 dol. aukų "Draugui"
tys paskaitą apie
okupuotos paremti. Nuoširdžiai dėkojame.
Lietuvos rašytojus ir jų kūrybą.

x Audronės
su Juozu Tunu

CHICAGOS ŽINIOS
ATSARGOS STATUS*
5-tosios armijos štabas susi
pažįsta su aplinkybėmis, kurio
mis
demokratas
aldermanas
FJvvard M. Burke (14-to wardo)
pateko į išimtiną armijos atsar
gos dalinį.

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

Illinois Aukščiausias teis
mas liepos 25 d. nusprendė,!
kad pajamų mokesčiai numaty
ti Illinois valstijoje nuo šių me
tų rugpiūčio 1 d. yra teisėti — |
nepriešingi konstitucijai. Nuo
rugpiūčio 1 d. įsigalioja pajamą :
mokesčiai — 2.5 proc. asme
nims ir 4 proc. korporacijoms.
Aukščiausias teismas į šaiį pastūmė numatytus
mokesčius
kapitalo pelnui. Illinois valstija

"Mes norime ištirti faktus
mūsų pačių reikalams*'. — pa
reiškė 5-tos armijos pareijū
ras. "Aš tai nelaikau investieaJ F. Cullman. tabako instituto d
ciia Tai tėra apklausinėjimas".
iš pajamų
mokesčių surinks rektorius.'""sako,"kad" tabako "praBurke. 27 metų amžiaus, ku 765 milijonus dolerių, bet vis- monė žada nuo 1970 m. nutraukti
ris turėjęs būti paimtas i reeu- tiek valstija vis dar negali su- visas reklamas per televiziją. Jis
iarią kariuomene (bet iis buvo : balansuoti savo biudžeto, ypač y r a P h i i l i P Morris b-vės pareigūnas
šimtas iš naujoku šaukimo sa- 'dūksta mokykloms pinigų/
rašo) paneigia teigimą, ios: jis
\ y&.:upas Antanas
seimo Marianapoly • svečiavosi daręs spaudimą patekti į karinį
užimti atitinkamas pozicijas kocsnys po kui
1
pas Nek. Pr. M. Marijos seseris Putname. Conn. Iš kairės: Matulaičio atsargos dalinį.
mitete.
PAVERGTŲJU TAUTŲ
namų vyresnioji ses. Felicija, motina M. Aloyza, vyriausia vienuolijos
Lietuvių komitetas turėtų pa
SAVAITEI PRAĖJUS
vadovė, vysk. A: Deksnys, ses: Augusta ir ses Tarcizija.
TEK SKAMBA IR SKAMBA
sidaryti lyg ir tarptautinės vie
TELEFONAS
Pavergtųjų tautų savaitė p r a ! t i n ė s v e i k l o s komitetu. Jis te
ėjo.
Vienur buvo suorganizuo-1 r ė t l * P u o š t i atitinkamą veikChicagos mokytojų unijos pa ta gerai, kitur blogiau. Kur j i ' i c s P l a n 3 k pasiuryti jį tarybos
reigūnai
dabar
klausinėjami buvo suorganizuota gerai, ten * apygardos
įtvirtinimui ir
unijos narių dėl Švietimo tary
I
rioje
yra
patalpinta
Šiluvos
Ma
J. A. VALSTYBĖSE
davė naudos pavergtiesiems ir j vykdymui.
rijos statula. Paminklas pasta bos pasiūlymo baigti mokomoorganizatoriams bei jų koloni-l
Paradai mieste turėtų būti su
— Kun. Antanas Saulaitis ir tytas
Avellanedos ir Buenos jo personalo segregaciją Chicajcms. O kur blogai — niekam turiniu ir atitinkamu
gyvumu.
inž. Algis Zaparackas liepos 23 A į r e s Hetavių. bei argentiniečių I gos viešose mokyklose. Vienam
naudos nedavė.
i Tik tokius paradus pastebi ir
d. išvyko į Europą 5-ioms savai a u k o m i s
P a m i n i šventinimo • mokytojui tekę net ištisą vaIš klaidų bei trūkumų reikia mato kiti.
tėms atostogų. Jie planuoja ap- a p e i g o s ivy-AO
^ ų m e t ų gegužės tendą laukti, kol telefonu galėpasimokyt, geriau suorganizuot, j Chicagos lietuviai nori ir galankyti: Angliją,
Prancūziją. 2 5 d ° d a l y v a u j a n t g a u s i a m bū- : Jo pasiekti unijos įstaigą, 201
N
W e l l s str : m a t
tik reikia
Šveicariją. Italiją,
Austriją ir į r i u i I i e t u v i U j organizacijų, at- į - įstaigos te- vc kitais metais tinkamai pasi- Ii gerai pasirodyti,
lefono l i n i a
sudaryti jiems organizuotas ir
Vokietiją. Be atostogų, jie at- j s t o v a r n s š v ' Cecilijos ""chorui, t
J vis buvo užimta ki- rodyti.
Lietuviams, šalia
bendrojo aiškias progas.
Stebėtojas
stovaus
Amerikos
Lietuvių i Atžtlyno ir Lietuvių centro jau j t l * besiinteresuoiančių mokytoPavergtųjų
tautų
komiteto
Chi
skautų sąjungą, Europos lietu-! nimui su tautiniais drabužiais. J ų " ^ s a v o a t e i t i e s vių skautų-čių stovykloj, Ang- i Jaunimas nešė Lietuvos ir Ar-1 U n i t e d S t a t e s A t t y- T*101™8 cagoje, reikia turėti savo Pa
Ii jo j ir Pasaulio Lietuvių ben- Įgentinos vėliavas. Dalyvavo taip A. Foran pasakė, kad teisingu vergtos Lietuvos komitetą. Tas "Aš gyvai jaučiu, kad tie, kudruomenės valdybą
minėtose pat ir argentiniečių atstovai iš mo žinyba yra paskyrusi šią komitetas turėtų būti sudary- rie negali rasti savo entuziaztas iš
Chicagos Lietuvių tary- mui peno pažindami savo pačių
valstybėse. PLB pirm. 6 tašys \ parapijos, spaudos ir televizijos. dieną (pirmadienį) konferenci- i
bm
L B
jai
su
mokvklos
pareigūnais
jo
>
" Chicagos apygardos, kraštą tokį. ko:<s jis yra iš tieBarzdukas prašė perduoti svei- Po dešimtos valandos pamaldų
r a d l
a
ištaigoje 219 So Dearborn str..
fc*^"»
^ - T V - "" § a l k i " ^
^ ~ a tie, kurie negali mytekinimus Europos lietuviams ir i
įvyko šventinimo
apeigos, ku
t;
Švietimo tarvbos pasiūlymams j * atitinkamų organizacijų atsto ti žmonių vien už tai. kad jie
patirti jų veiklos ir ateities pla
rias atliko šios parapijos kleboŠvietimo tarvba : v ų - * t111*^^ turėti stiprius at yra žmonės, — kur iems būtinai
nus. Šie du energingi jaunosios
nas kun. J. Petraitis. MIC. Po apsvarstyti
yra linkusi daugiau į savanorių j s t o v u s bendrajam komitete, ku- reikia rėkauti ir dievinti savo
kartos atstovai planuoja susi
iškilmių svečiai apžiūrėjo lietu
tikti su Europos jaunimu ir su
mokv-toįų perkėlimą iš vienos ! r i s - < a s m e t stiprėja ir svarbes- i tėvvmę savo įkarščiui kelti —
višką muziejų, o po to buvo primokyklos į kitą (iš juodukų mo- j n i u d a r o s i - Atstovai turėtų būti tie myli savo įkarštį daugiau už
iais pasidalinti jų
laimėjimais - .
.
. . . . . .
J
J
ryžtingi tėvynę".
R. Tagore
r
,. .
. 1 ėmimas ir užkandžiai parapijos kyklų į baltųjų ir priešingai: ' kompetentiški ir net
Gudelevičius,
ir rūpesčiais, be to padiskutuoti 1salėj.
. . . Brolis
, _ . , . „Pijus
..
žodžiu, norima mokvklose su
r
r
i RMIC.
f l l p i paruošė
K r o l i s P paminklo
m u (inrlA]fvv~ir-ni.s
projek
maišyti
juoduku ir baltųjų mo
artėjančio II-rojo Pasaulio Lie tą, prižiūrėjo jo statybą ir rū
tuvių jaunimo kongreso reika pinosi šios šventės suorganiza- komai; personalą).
Teisingumo žnvba dar neturi
tų sąjungos
Geležinio
Vilkoskau
or
lais.
Jie vežasi
aukščiausią
nlanų.
pasakė Foran. kB*M&J
diną, kurį įteiks Lietuvos dip
Chicagos mokvtoiu um'ios o?silomatijos šefui min. Stasiui Lo
kalbėjimams bei d^skns'ioms.
zoraičiui.

IŠ ARTI

IR

TOLI

x Bemice ir David Van BeCHICAGOJ IR APYLINKĖSE
vern, buvę čikagiečiai.
dabar,
UFIUVrU RFPnU.TKONŲ
Floridoj turį vilą Largo apsup
EILĖSE
tą krūmais ir vaisių medžiais,
liuoslaikį paauĖoja lacdaros dar
Lygos būstinė yra atidaryta
bams Lions klubo ribose. Jie
kiekvieną antradienį nuo 7:30
ruošiasi atvykti rugpiūčio mė
iki 9:30 vai. Reikalinga raštinės
nesį ir dalyvauti organizacijos
talka. Norintieji ir galintieji
jubiliejiniame bankete St. Kris
padėti kviečiami.
tinos
parap. Mt. Greenvvood.
Lvea kviečia lietuvių kilmes
— Muz
Bronius
Jonušas,
ces David yra buvęs organiza- tautiečius į IDinois vaistuos retorius to skyriaus švenčiančio pub'ikonų organizaciją nes no Omahos lietuvių choro "Rambydirigentas, ilgesnį laik.į
25 metų jubiliejų,
organizato rima suorganizuoti lietuvių kil- nas"
taisęs
sveikatą
ligoninėje ir na
rius. Lions klubas rūpinasi ak
mei oiliečius. kurie priiaučia muose, pasveiko ir vėl pradėjo
laisiais.
republikonų partijos idealams, i
poiitiiį
stipru vienetą. Norima būti matomas kolonijoje. Cho
x Liet. istorijos dr-jos valras yra išsiskirstęs atostoeu i
dybos posėdis ir J. Damausko Padėti ir paraginti kvalifikuosusirinks tik vasaros karščiams
paskaita, aplinkybėms pasikei tiems lygos nariams užtinti po
praėjus-.
tus, įvyks ne liepos 30 d., kaip litines vietas, aktyviai dalyvau
— Kunigas Vladas Aleksonis.
buvo pranešta, cet viena savai ti politinėje partiics v-pikloje.
kuris keletą metų buvo kle'cote vėliau
ragpiūčio 6 d. (tre padedant išrirkti vietinius, vals
tijos ir nacionalinius partijos nu St. Mary's parapijoj Municn.
čiadienį), 7val. vak. A. Rūgy
kandidatus, kelti mūsų tautos N- Dak., perkeltas tom pačiom
tės bute, 6547 So. Washtenaw
problemas amerikiečių tarpe ir pareigom į St. Anthony's para
Ave.
Jo naujas
jų pritarimu padėti Lietuvai at- P'ją Selz, X. Dak.
adresas:
Selz.
X.
Dak.
58373.
x Union Piere gegužinę rug-' gauti laisvę.
piūčio 2, šeštadienį, East ChiPlanuojama suorganizuoti lycagos tautininkai ruošia Com- gos centralinį komitetą, kurio
munity Hali (Berrien Rd.) pa- nariai taptų lygos atstovai, retalpose Pradžia 2 vai. p. p. go- • prezentuoją lietuviškas organikiams nuo 8:30 v. v. gros gc- zacijas su dešimt narių.
ras orkestras.
Visi kviečiami
Lietuvių republikonų semina
atvykti smagiai praleisti subat- ras ypatingai gera proga pagi
linti žinias tiems, kurie intere
vakarį.
(pr.)
suojasi politiniais klausimais.
x Jei gyvenate Chicagoje ir
Seminaras paprastai daromas
turite mūr. 1 ar 2 butų namą
privačiame bute. Seminaras suir gal mokate už $17.500 vertės
sideda iš dviejų sesijų, kurios
namą už 3 metų draudimo po
trunka neilgiau kaip viena ir pulisą 108 dol., pas Frank Zapolį
trunka neilgiau kaip viena ir
jūs mokėtumėt 86 dol., sutau
pusę valandos.
pydami 22 dol. Pašaukite tel.
Jaunųjų lietuvių repvblikonų
GA 4-8654. (sk.)
klubas yra dabar formavimosi
X Kas turi kokių klausimų stadijoje.
akcijų pirkimo ir
pardavimo
Pirminiai rinkimai prasideda
reikalais, prašoma
kreiptis į
stockbrokerį Arūną Vasį, Howe.
Bames & Johnson. Inc.. tel f.
782-9600.
(sk)

NAUJI MOKESČIAI

ARMIJA TIRIA BURKtS

KETURI ARi;šTUOTI
Keturi jauna mečiai praėjusį
ketvirtadienį buvo areštuoti ry
šium su nužudymu liepos 17 d.
Lincolnvvoodo atleto Paul Ganso. Įtartas žmogžudyste Windell McMor-is buvo paleistas iš

ARGENTINOJ
— Lietuviu Aušros Vartų parapijos sodelyje gegužės mene- :
si buvo užbaigtas statyti pamin
klas pagerbti Lietuvos
kanki
niams ir žuvusiems dėl tėvynės
laisvės.
Paminklo forma —
Kauno Karo muziejaus sode bu-

Lietuviams kankiniams paminklas
Argentinoje

kalėjimo, nes nerasta duomenų Į Dariaus Girėno minėjimo .netu Chicagoje liepos 20 d: Nuotraukoje majo apkaltinimui.
Jis net patsjtyti Dariaus Girėno posto pareigūnai, kun. A: Stasys, kalbėjęs invokapasakęs "manau, kad policija • c ^ a ' St. Baizekas. Lietuvos gcn. kons. dr P. Daužvardis su ponia.
....
Nuotr M. Nagio
suras nusikaltėlį". Policija jau j
įsitikinusi, kad jos rankose jau j _
yra nusikaltėliai
rCas tik turi gerą skonį.
Bėgimo sporto žvaigždė Gar.s
buvo pašautas prie savo tėvo
Viską perka pas Lieponį!
spaustuvės: netrukus po to jis
mirė.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

— Sedona, Ariz. ir
Cave
Šešiolikos
metų
Creek — apie 100 mylių
nuo
Phoenixo. Nepaprastai gražios praėjusį ketvirtadienį mirtinai
apylinkės, spalvoti kalnai, dide buvo pašautas pietinės Chica
upeliai. gos judomųju paveikslų teatre.
I vusio paminklo imitacija su to- lės uolos, krištoliniai
P a s a k
policijos pranešimo, jau
; kiu pakeitimu, kad
priekinėj Ten vėsu. malonu vasarą. Pama
nuolis
,auVD
t
r
i
n
a
stiklinė
koplyčia,
k
u
r
i
'
pašautas motinos,
paminklo pusėj yra
niša, kukuri
yra raudonos uolos pašlaitėje. Į
Jį apkaltino kibimu prie
j
rugsėjo 23 d. Keturi kandidatai,
surinkę daugiausia balsų, dalyvaus lapkričio 18 d. rinkimuose,
Yra pageidaujama išrinkti kuo
daugiausia lietuvių kilmės kandidatų.
BĮ.

FURNITURE CENTER, INC.

ŠŪVIS TEATRE

Marcniette Pk.,

6211 So. Western

PR 8-5875

i. LDEPONTS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais n u o 9 iki 9:30. Kitom dienom
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

ttuo

£

%

- Prescott, Ariz. apie 90 my-l j O S d u k t e r S lių nuo Phoenixo, daugelio mėgs : G. Woodfor ko krūtinė buvo
tama vieta vasar-ą. Aplinkui miš ; sužeista. Jis mirė šaligatvėje I
keliai, ežerėliai. Yra ten keletą | Metropolitan teatro, 4644 So.
lietuvių, kurie ten praleidžia va-; Dr. Martin Luther King Drive.:
sar
^j Jis buvo draugų išneštas lau- •
kan.
Mrs.
Marie
Chambers. 37
metų amžiaus, 4432 So. Calumet. buvo areštuota, ją atpaži-1
nus jaunuolio draugams. Ji sa
kosi šovusi į jaunuolį, kai šis
ėmęs kibti prie jos dukters Glo
rijos. 16 metų amžiaus. Ji ati-''
davė policijai automatinį pisto
letą.

CRANE S A V I N G S
AND

LOAN

ASS0 C I A T 10 N

B. R. PIETKIE\VICZ, Prez.

2555 West 47th Street

Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKLN'G SPACE

x Dar yra dvi vietos rugsė
jo 8 dienos ekskursijoj į Vilnių.
kuriai vadovauja Waiter RasKRasčiauskas, iš American TraMOTERIS PASKENDO
vel Service Bureau. 9727 So.
EŽERE
Western Ave.. Chicago. Illinois,
Mokamas nž Vieno Me
Vaujaa aukžtJM Oteito Certificatų «ia.««kaita«'
60643. tel. 238-9787.
dendas moiuunas u i
28 metų
amžiaus moteris
Minimum S5.0O0.0O
Bi*est«Tlino s^skaiteA.
Susidomėję prašom kaip ga
praėjusį ketvirtadienį paskendo
PINIGAI JNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1
lima greičiau
kreiptis į mano
Michigan ežere, kai jos moto
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
agentūrą.
rinis laivelis apsivertė pakran. . . »»
PIRMAD ir KKTVIKTAX>. . . . I v T A 1 g _ »
f II IITOU
ANTIUO. ir PK.VKTAD
, ' £
', !
Walter Rask
SįnH Lietuvių FVonto bičiulių bendrinė studijų sav
ksta Dainavoje rugpiūčio mėnesį. Cia matyti t ė ^ n e t o U ~9-tos gatvės. Trys
SESTAD » T r. iki 12 v, d . _ T M « L l
uM^ri
1
(sk.) I vėliavų pakėluno iškilmės pemai įvykusios ber.drmės studijų savaitės metu:
Nuotr.'A. Gulbinsko :Jos bendrakeleiviai išsigelbėjo. į ^

—

MMBM M M ^ M a ^ i M i

i A A M * a * * * * * u * * i

Jei kils atominis karas —

TARP RUSIJOS IR KINIJOS

Analfabetizmas Lotynų Amerikoje
Žmonių neraštingumas — svarbiausia jų skurdo priežastis

Du Azijos milžinai ima kas
k a r t garsiau ir aštriau urgzti
prieš kits kitą: 800 milijonų
gyventojų
turinti raudonoji
Kinija ir 237 milijonų gyven
tojų turinti Sovietų Sąjunga.
Nors jųdviejų ideologijos be
veik pilnai tokios pačios, ta
čiau juk tarp dviejų banditų
kruvinos ir net mirtinos grum
tynes nėra naujiena.
Apie augančią Įtampą ir ka
ro pavojų tarp Kinijos ir So
vietų Sąjungos gausiai infor
macijų duoda New Y o r k Ti
mes redaktorius H. E. Salisbury, kuris yra daug kartų
keliavęs po tuos kraštus, kuris
yra gerai informuotas ir kurj
šiuo atveju sunku būtų įtarti
šališkumu, žinant jo linkimą j
liberališkąją kairę.
Jis savo išsamiame straips
nyje "Chicago Tribūne" dien
r a š t y (VII. 28) tvirtina, kad
kaip Rusijoje, taip ir Kinijoje
vyksta intensyvus ideologinis
ir propagandinis pasiruošimas
karui. Esą, vadovaujantieji So
vietų rašytojai. įskaitant ir
beletristą, karo korespondentą
K Simonov, pasiųsti į Sibiro
frontą duoti patriotinius apra
šymus "išdavikų kinų puolimų
ir ryžtingų rusų gynybos žy
gių." I r tuose propagandos ra
šiniuose vis pastebima, kad ne
susipratimai nėra praėję, kad
vis galima laukti naujų, kie
tesnių smūgių.
Ta propaganda yra savo at
siekusi. Rusuose k a s k a r t stip
riau ima reikštis mintis, kad
pagaliau "reikia tuos gelto
nuosius niekšus pamokyti."
Populiarus rasų r a š y t o j a s V.
Vysocki savo eilėse net dainuo
ja apie niūrų orą virš Pekino
ir apie ten esančius pavojingų
avantiūrų mėgėjus. Jis prime
na 1957 m. komunistų konfe
rencijoje Maskvoje p a s a k y t u s
Mao Tse-tungo žodžius, kad
atominio karo atvejuje. gali
žūti 300 milijonų kinų, b e t rau
donoji Kinija vis tiek išeitų
pergalėtoja...
Kaip praneša Salisbury. vie
nas pirmaujantis rusų fizikas,
kalbėdamas su
amerikiečių
pulkininku, pareiškė, kad ru
sams jau įgrisęs kinų įžūlu
mas. Jis kalbėjo: "Kai mes
pradėsime kariauti, mes neko
vosime, kaip jūs. amerikiečiai,
savo mažuoju piršteliu, o mes
grumsimės iki mirties". Tuo
jis norėjęs pasakyti, k a d Rusi
ja karo atvejuje nevengs pa
naudoti atominių ginklų.
Salisbury skelbia turįs žinių,
kad atominio karo grėsmė ne
santi tuščia. Rusų atominės
bombos esančios jau atgaben
tos prie Baikalo ežero ir į
Mongoliją. Kinai tvirtina, jog
rusai juos jau perspėję, kad
jų iš tolo kontroliuojamos ra
ketos Užbaikaly ir prie kinų
Mongolijos sienos jau paruoš
tos duoti žlugdančius atomi
nius smūgius Kinijai. Rusų
pagrindinės jėgos Mongolijoje
esančios sutelktos rytiniame
pakraštyje ir pietuose, iš kur
lengviau pasiekti Kinijos ra
ketų gamybos bazes Paotovve
ir Lanchovve.

nei didelis, nei atominis karas
Kinijos
nepabaidys...
Kova
prieš Rusiją nebus sulaiky
ta..." Iš Rusijos gi sklinda į
visas puses knygos, monogra
fijos, brošiūros, aiškinančios
Sovietų priekaištus prieš Kini
ją. Maskva a t m e t a kinų kalti
nimus, jog neteisingomis su
tartimis Rusija prisijungė ki
nų žemes. Sovietai sako, kad
jeigu imti galvon kinų argu
mentus, tai Pietų Amerika tu
rėtų dabar grįžti Ispanijai.
JAV Anglijai, Graikija Turki
jai ir t. t.
Naujasis Sovietų Sąjungos
vadinamas ^baltasis raštas",
pavadintas "Sovetųi Sąjungos
leniniškoji politika Kinijos at
žvilgiu'' skelbia, kad Mao Tsetungas slapta n u t r a u k ė ryšius
su Rusija j a u 1956 m., o atvi
ras skilimas pasireiškė 1958
m., kai Kinija savavališkai iš
šaukė Quemoy ir Matsu salų
krizę santykiuose su JAV-mis,
sulaužydama 1950 m. Kinų-Sovietų sutartį, pagal kurią Ki
nija pirma turėjo pasitarti su
Rusija prieš imdamasi tokių
žygių.
Mongolijos premjeras Tsedenbalis pareiškė Salisburiui,
kad kinai norėjo nuversti jo
režimą ir prisijungti jo k r a š 
tą agresyviu žygiu, ir Tsedenbalis įsitikinęs, kad nebeįma
noma t u o s nesutarimus iš
spręsti taikiu keliu. Tsedenbalio galvojimą paremia Mask
vos propagandinė literatūra ir
Sovietų tose pozicijose išri
kiuotieji tankai. Salisburio tu
rimomis žiniomis, Maskvos vy
riausybės nariuose vyrauja ta
pati mintis, kokią išreiškė Tsedenbalis.
Tiesa,
vyresnieji,
kaip Mikojanas, d a r mano,
kad mirus Mao Tse-tungui, bū
tų galima pasiekti ir taikaus
sprendimo, tačiau jaunesnieji
yra p r a r a d ę t a s virtis.
Rusų kariškiai kalba apie
pajėgumą susitvarkyti su Ki
nija. Anot jų. atominėmis born
bomis būsią nesunku paraližuoti Kinijos atominius gink
lus ir Pekinas būsiąs paimtas
per dešimtį dienų. Tada Mao
Tse-tungas būsiąs pakeistas
Maskvai palankiu vadovu.
sp
Kinai gi vis pasitiki savo
800 milijonų gyventojų, kari
niu Mao Tse-tungo sugebėjimu
vadovauti, patriotiniu įkarščiu
prieš Rusiją, kinų pasiryžimu
prieš rusus kovoti nors 100
metų, jei to reikėtų. K i n i u s
pajėgumu absorbuoti Rusiios
raketas ir šarvuočius, kinų tu
rimomis atkirčio atominėmis
bombomis.
Rusų liaudis baiminasi karo.
Kai kurie jau krautuvėse per
ka atsargas. Sovietuose net
imama dairytis pagalbos į Washingtoną.
Šių
susidūrimų
grėsmėje Washingtono autori
tetas ir įtaka kyla. Atominio
karo grėsmė baimina visus,
tačiau Soivetų kinų konfliktas
gali Maskvos tironus atgrasyti
nuo naujų agresinių užmačių
ir, besirengiant labiau užtik
rinti savo užnugarį, gali pa
lenkti duoti daugiau laisvių
pavergtiesiems. Kai kas saky
davo, kad Lietuvą išlaisvins
Kinija. Negalima sakyti, kad
tame nei kiek nebūtų tiesos.

Pagal Jungtinių Tautų oficia
P. GAUCTS
tam tikslui skiria nemaža milijo
liūs statistikos duomenis šiuo
nų dolerių. Iš jų galime paminė
metu Lotynų Amerikoje yra 20 pasėkoje, nūdien Švedijoje nė- ti Fordo. Rockefellerio,
Kellomilijonų vaikų, nelankančių mo- r a n e vieno beraščio. Paprasti go. Guggenheimo ir Carnegie,
kyklų. Tikrumoje jų yra daug darbininkai yra įgiję
aukštas fondus kaip labiausiai aktyvius,
daugiau, nes keturi iš dešim- kvalifikacijas. Ne tik išnaudoja-į Viduriniam mokslui skatinti daug
ties jaunuoliu ligi 15 metų am- m į, nepaisant didelių sunkumų,! gelbėjo YVhirpool Co. Tarpusažiaus. nemoka skaityti ir rašyti, gamtos turtai, kaip pvz., Laponi-jvio pasikeitimus vykdė ChicaDar 1957 m. Lotynų Amerikoje j o s geležies rūda, bet ir jos smar-lgos universitetas su Santiago kabuvo šalių, kuriose 90 proc. jų kių upių jėga, gaminanti šilimą Italikų universitetu, t y Columbigyentojų buvo beraščiai. N ū - . j r leidžianti elektros energiją pa- jos (\'e\v Yorke) su Buenos Aires
dien šis nuošimtis kiek sumažėjo, naudoti netgi Sockholmo
gat- universitetu, visa tai finansuo
bet visvien tebėra aukštas.
vių apšildymui, kad šaltais ž i e - jant vienam ar kitam minėtų
;mos rytais nesušaltų automobi fondų. Pati Lotynų Amerika tam
Mokslas kelia gerbūvį
lių motorai ir galėtų būti lengvai reikalui tedavė mažiausią įnašą.
.-.j*.&k~.
Kaip žinome, mokslas padeda : užvedami. Kartu su tuo buvo su
Plačiau išplėsti švietimą kliu
pakelti gyventojų gerbūvį. 2mo- šaknimis išrautas ir skurdas ir do pačios Lot. Amerikos kraštų! Tran^uility. X. J , miestelis susilaukė daug turistų ir pašto ženklų
nės, neturį nė pradinio mokslo, netgi klasių kova. kuri veltui iš- mokvmo sistemos.
Pavyzdžiui, rinkėjų, mėnulio pasiekimo proga, kadangi menulyje astronautai nu
negali pasiekti aukštesnio gyve- ^ m i a t į e k žmonių energijos. Jau į mokymas Argentinoje, Urugva- sileido vietovėje, pavadintoje Traną-uility (ramybės) .tūris vardu.
Cia šiame miestelio vaizdelyje tikrai matyti ramybė, tik jūra nedidele:
nimo lygio, nes jiem neprieina- daugiau kaip 30 metų švedai ne-jj u j e 'ir Čilėje labai skiriasi nuo
mi mokslo ir technikos pagrindi- | ž į n o kas yra streikas. Viso to šve- mokymo Gvatemaloje, Haiti, Ek
1.019-700 mokyt. ( iš jų 65 proc. [800, nesulaukę vienerių metų.
niai laimėjimai; taip pat jie neį-Įdai nebūtų laimėję, nebūtų pa- vadore, Peru ir Bolivijoje. Todėl
moterys), bet dar trūksta 1.500. s i a u r ė s Brazilijoje vidutinis žmostengia nė savo vaikams suteikti | s į e k c tokio aukšto gyvenimo ly- ir raštingumas pastarose šalyse
000. Reikia pažymėti, kad Lot. ; gaus amžius tesiekia tik 27 metinkamo išsilavinimogio, kokiu dabar naudojasi, jei yra žymiai žemesnis nei pirmose.
Amerikos mokytojai gauna men- I tus. Bolivijoje trys ketvirtadaliai
Pavyzdžiui, paimkime Šveicari gu nebūtų panaikinę neraštin
Iš 40 milijonų Lot. Amerikos kiausią atlyginimą visam vakarų j visų gyventojų yra beraščiai,
ją, kurioje šiandieną gyvena 8 gumo. Visuotinis švietimas jiems mokyklinio amžiaus vaikų tik 25
pašalyje, ir kas dar blogiau, tą i Gvetamala su 108,889 kv. klm.
milijonai gyventojų. Truputį
leido sukurti pirmos rūšies dar mil. yra įrašyti į mokyklų sąra
atlyginimą jie gauna
dviem, I teritorijos turi 2,151,896 gyvendaugiau kaip prieš šimtų metų, bo jėgą tiek pramonėje, tiek že šus. Argentinoje 85 proc. lanko
trim ar net penkeriais mėnesiais tojus, iš kurių 1,548,063 yra beji buvo varginga šalis. T u o metu mės ūkyje. Taip kad nūdien ką mokyklas, Meksikoje 55 proc. ir
suvėlintą. Iš dalies tai paaiškina raščiai. Per 123 nepriklausomo
jos gyventojai tesvajojo kur nors turi švedai, argentiniečiai apie tik 22 proc. Haiti. Unesco duo
kodėl pradžios mokslas žemai gyvenimo metus Gvatemala nič
emigruoti. Devynerius mėnesius tai tegali tik svajoti.
menimis, 1950 m. L. A. buvo kritęs. Niekas nenori sąžiningai nieko nepadarė pakelti savo gygyventi be saulės, plakant žvar
1,547,000 mokinių, 1955 m. — dirbti, jeigu negauna tinkamo iriventojų raštingumui,
biems vėjams, siaučiant stipriems Vietinės valdžios švietimu nesi jau 2,892,000, o 1960 m. —
laiku atlyginimo. Gabesni mo-j
rūpina
Kai kurios pastangos
šalčiams ir krentant
gausiam
4,236,000. 1965 m. jų skaičius kytojai susiranda darbą kitose!
sniegui, be anglių ir žibalo šildy
Grįždami prie Lotynų Ameri- pašoko ligi o , i u , u u u
įaciau srityse. Lot. Amerikos mokytojo; Pastaraisiais metais kai kurie
mui, su menku maistu, — buvo kos, turime pažymėti, kad prieš'blogiausia, kad 78 proc. užreatlyginimas yra žemesnis už kva- L. A. respublikos pradėjo šį -tą
sunkiai pakeliama našta. T u o keletą metų prez. Kennedy įsteig- gistruotų vaikų po dvejų ar trelifikuoto darbininko.
daryti, norėdamos
sumažinti
metu argentiniečiai gyveno per ta Sąjunga pažangai (Alliance jų metų apleidžia mokyklas. MoSostinės mieste dirbančio mo- gyventojų neraštingumą ir duoti
tekliuje ir krovė prinigus banko- for Progress) buvo pasiryžusi li-ikyklos nebelankymas turi įvaikytojo atlyginimas prilygsta pa- šiokį tokį technikinį apmokymą,
se. Šiandieną gi matome visai gi 1970 m. panaikinti neraštin-į rias priežastis: neprivalgymas, ku
dienio darbininko atlyginimui. Pvz-, Čile steigia "universitetipriešingą vaizdą.
Išmintingos gumą L. Amerikoje ir užtikrinti į ris apsargdina vaiką, reikalas pa-1 N e r e i k i a užmiršti, kad 60 - 70 i nes kolegijas" su dvejų
metų
politikos dėka, švedai pirmiausia kiekvienam Lotynų
Amerikos; gelbėti tėvams išlaikyti šeima, ! p r o c m o k i n i ų gyvena kaimuose.; kursu, kurių uždavinys provincisuskato panaikinti
neraštingu vaikui pradini švietimą ir pra- iperdidelis mokyklos nuotolis nuo S a l j a ž e m ų m o k v t o j ų atlygini-! jai paruošti
technikinių jėgų.
mą. Kelių dešimtmečių pastangų plėsti vidurinio ir techniško a p - | namu, vadovėlių ir kitų moky- • m ų > r e i k i a d a r p a ž v m ė t i , kad m o ' Peru įsteigė visą tinklą pradžios
mokymo galimybes. Tai buvo i mo priemonių brangumas. Rei- k y t 0 j 0 d a r b a s nėra užtikrintas, ir I mokvklų indėnams. Mūsų
mikad Slovėnijoje, Gorenje bažnyt ambicmgas ryžtas, k ū n a m įvyk- j kia pažymėti, kad visos Lot A - j ^ t o > mokytojas beveik neturi į nėtoji Gvatemala naudoja savo
kaimy atstovu į Slovėnijos par dyti patys pietiečiai teparodė la-jmerikos respublikos pnpažįsta, | j o k i o s v i h i e s p r o g resuoti.
Į kariuomenę ir kalėjimų prižiūrėlamentą išrinktas to bažnytkai bai mažą susidomėjimą, nes švie- j kad pradinis mokslas turi būti
Kodėl Lot. Amerikos šalių vai-; tojus išmokyti beraščius rašyti
mio katalikų kunigas Stefan Va timo reikalam teskyrė ne dau-1 privalomas ir nemokamas, tačiau džios nesudaro mokytojams jo— \ ir skaityti. Kuba, kur greitas
rės. Tai pirmas atsitikimas po giau kaip 2, 2proc. bendrų tautos nė viena jų to dėsnio nevykdo.
kių akstinų progresuoti? Nors krašto supramoninimas nepavykaro Jugoslavijoje, kad į vyriau pajamų.
mokytojų trūkumas labai dide- Į ko, atsisakė savo užmanymo ir
Nesirūpina mokytojais
sybės organus patenka katalikų
N e s k a i t a n t pačios Sąjungos,
lis, tačiau mokytojų seminarijų I sudarė iš 100.000 studentų "šviekunigas. J. Daugi.
daugelis JAV labdaringų fondų
Šiuo metu Lot. Amerikoje yra labai maža, todėl nenuostabu, timo kariuomenę", kuriai pave&J5L.
•«n
kad daugiau kaip 40 proc. yra dė beraščius išmokyti rašto. T o 
necenzuoti, išskyrus Argentiną, ji priemonė gerokai sumažino ne
kur visi mokytojai cenzuoti. Pvz., raštingumą, tačiau turėjo kitą
Kolumbijoje 70 proc. mokytojų i blogį — komunizmo indoktrinaneturi cenzo, Domininkonų res-įvimą. Kolumbijoje preletas Salcepublikoje — 79 proc., Ekvado-1 do tuo tikslu naudoja radiją. Jo
re — 69 proc., Nikaragvoje — sistema įtikino Unesco specialis66 proc., Meksikoje — 58 proc., i tus ir dabar ji stengiasi gauti
Homdure — 56 procentai.
400 milijonų radijo aparatų koDidelis vaikų mirtingumas
; v a i s u neraštingumu. Prie su nef,.
.
. . . . .
raštingumu kovojančiu šalių priSiuo metu Argentinoje tėra tik . , . . \ . • ., . ; r
* ,
*f,
•
u
»»- n n « • u
sidejo MeksiKa irvenecuela. Mek12 proc. beraščių (1943 jų buvo
sikoje visų laipsnių švietimas vyk
17 p r o c ) . 1962 m Argentinoje
domas valstybės; katalikų mokykbuvo 18,976 pradžios mokyklos;^" c.
... .
•
„ • .. _„ . '
V,
i-.
.
los finansiškai neremiamos, kaip
pvz., Argentinoje, nes iš jų rei
vaikų negalėjo
I irtais2o0,000
metais mokytis.
Brazilija jose
tu
kalaujamas specialus mokestis už
ri 15,3 milijonų beraščių, vyres
leidimą laikyti mokyklas. Venenių kaip 15 m. amžiaus. Iš 38
cuela pralenkė visas Lot. Ameri
milijonų vaikų, tik 20 mil. lankos respublikas, nes pirmą kartą
• ko pradžios mokyklas. Viena to
per 130 m. jos istorijoje švietimo
[neraštingumo ir skurdo pasėka
ministerijos biudžetas prašoko
į yra ta, kad 20 proc. naujagimių
krašto gynybos biudžetą.
i kūdikių miršta nesulaukę vieneBaigiant šią trumpą Lot. Ajrių metų, o 50 proc. —nesulaumerikos neraštingumo apžvalgą,
Erdvių centro laboratorija Houston, Tex.. kur gyve n.% astronautai 18 dienų, turi 350 baltų, jokių mikrobų [ k Penkerių metų. Yra sričių,^ kur
(Nukelta į 5 pusi.)
' kiekvieno -.--.-«•
*~
'iš
tūkstančio miršta
neturinčių pelių, kurios bus naudojamos tiriant ar astronautai -;š menulio parsivežė bakterijų:

Kai mea atvažiuojam, visi jau skirstosi. Prie var-| nešvarūs kaip ir visur, o kiemas — ta pati raudona
tu tikrina mūsų pasus, žiūri, ar fotografijos atitinka žemė.
žmones, o įvažiavus vėl kelis kartus sulaiko. Atrodo,
Kai grįžtam į viešbutį, dar šviesu ir nutariu eiti
kad Amerikos piliečiui čia daugiau vargo ne etiopie- pasižvalgyti po krautuves. Asmaroj nėra tiek elgetų,
čiui, kurio dokumentų niekas nežiūri.
kaip Addis Ababoj. 2monės malonesni, neatrodo tokie
Vėl sukam į užmiestį, į kaimą. Tolokai nuo mies- susiraukę ir pikti. Matau ir vieną kitą baltąjį. Bulvaro
to, ant kalniuko, susibūrę į krūvą iš dumblo statyti; pašaliais gėlynai, gatvėmis važiuoja mašinos, o šaliR. RASLAYICIENft
namukai. Salia ir bažnytėlė. Neatrodo kaip bažnyčia,; gatviais vaikšto moterys baltom suknelėm, europietišsena supleišėjusi, aprūkus, bet ant viršaus kryžius. Su-i kais kostiumais vyrai. Kai kas smalsiai į mane pasižiūstojam. Nė gyvos dvasios. Išlipam. Pagaliau pasirodo ri. kai kas pasveikina, bet visi mandagūs ir neįkyrus,
Savotiškai gražu, bet tam reikia įgudusios ran
keli vaikai. Gidas veda pro vienas duris. Pasitinka: Krautuvių languose gražūs dramblio kaulo
,sidabro
kos ir kantrybės, nes vien kasytėm supinti reikia ke mus pagyvenęs vyras — ūkininkas ir rodo savo namą. ar odos išdirbiniai.
J šiuos Rusijos grasinimus
lių valandų.
Priekinėje patalpje prie sienos išmūrinti du užkabo-į
Užeinu į maisto krautuvę ir noriu nusipirkti vieJ . Pr.
Kinija atsako: "Nei mažas.
Sustojam prie Šv. Marijos bažnyčios, kurios vir riai, kur miega šeiminikas ir gal jo sūnus. Viduryj tinio šokolado ar saldainių, bet neturi. Yra tik šveišus iš puikins mozaikos. Mozaika čia užsiima italai ir laikomi galvijai, o pašaliais įtaisytos ėdžios šienui.
.cariškas, prancūziškas ar angliškas.
Spaudoj ir gyvenime
savo meniškus darbus net eksportuoja.
Kita patalpa yra virtuvė, kur miega šeimininkė, i
Per toli nuo viešbučio nuklysti nenoriu, nes dieSalia bažnyčios ant stovo, kaip kartuvių, ^ukabin- Sienoj išmūrintos lentynos, kurios atrodo kaip koriai, na eina į galą ir, nusipirkus vieną kitą menknieki
tos kelios eilės paprasti? akmenų. Mušant į juos paga-JAnt žemės židinys, kur verdamas maistas. Virš jo sto- einu atgal. Ryt reikia anksti keltis, nes laukia kelioiuku. jie skamba kaip cimbolai. Pasižiūrėjus niekad! ge skylė dūmams išeiti. Kažkokiu stebuklingu būdu nė į Addis Ababą, o iŠ ten į Nairobį ir namo.
Rytų Vokietijoje areštuojami i tų prievartos politikai ir šimpa- • nepasakytum, kad tai gali būti muzikos instrumentas. Į dūmai ne kur kitur, bet tik į tą skylę ir lenda.
Viskas būtų gerai buvę, jei ne persversmas Sudastudentai. Areštai įvyko Rytų Ber- j tizuoja laisvėjimo
polinkiams, 1
Užvažiuoįam ant kito kalno. N u o čia matomas 1
Prie sienos didelis akmuo su įlinkimu vidury, kur: ne. Dėl jo vos neįstringu Afrikoj nenumatytom ilgom
lyno universitete, o taip pat Hal- kaip jie pasireiškė Čekoslovaki- visas miestas. Pačiam viršuje visa eilė molini Į trobe-i su kitu akemoniu trinami grūdai virsta miltais. Grū- Į atostogom, nes sulaikyti lėktuvai ir nėra kaip pasiekti
les. Jenos,
Leipcigo
Greifs-. joje. Kadangi Sovietų kontro- liu, kuriose savo laiku gyveno italų kariuomenės d a l i - ! d a i laikomi dviguboj sienos tuštumoj. Apačioj yra sky- Nairobį. Visą dieną išlaukiu nežinioje ir netikrume,
valdo. Rostocko universitetuose. ; liuojamuose kraštuose nėra jo- niai. Jų tarpe buvo ir garsusis generolas Garibaldi. ė, kurią atidarius grūdai pradeda byrėti. Atrodo kaip; kol pagaliau vakare atskrenda lėktuvas, kuriuos praDaugiausia areštuojami teologi-1 kios nei spaudos, nei minties lais- Dabar tas trobeles užėmusios vietiniu policininkų šei-j magiškas triukas.
jsideda mano kelias atgal
jos studentai. Studentai kaltina-; vės, M ir vykdomi areštai. Apie mos.
Iš virtuvės yra anga į trečią patalpą. Tai šeimi-|
Baigiasi diena, baigiasi atostogos ir kelionė po n a u as
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ProHr*'tai
skelbdamas
žinią
biuletenis
Asmaroi
yra
amerikiečių
kariuomenės
ir
aviacijos
ninkės
kampelis,
į
kurĮ
vyras
negali
įeiti.
Ji
čia
g
a
l
i
i
!
vietas
ir grįžtu n a m o kitu žmogumi, nes patirti
mi, kad jie buvo gavę is rranos
"Religion
in
Communist
Domibazės, kuriose gyvena 7000 karių su šeimomis.
daryti ką nori. o susipykus • - pasislėpti nuo vyro. Į įspūdžiai negali nubyrėti lyg lietaus lašai, bet įstrininkriminuojančios medžiagos ir
įnated Areas" Nr. 9-12 pažymi, j
Šiandien kaip tik yra armijos diena ir bazės rajo-1 Nors ir čia ne prabanga, bet, palyginus su kitomis! verbia į protą ir verčia ieškoti kelių į žmogų, nesvarją svarsto, disKuta\o savo s ! a P-jkad studentus imasi ginti gar-! ne vyksta iškilmės. Miesto gyventojams tai oramoga, vietomis, beveik rojus. Tik nesu tikra, ar visur taip!?a į siela ir atgaivina jautrumą kitų vargams, įsisktuose susirinkimuose. Vienu žo- j s u S advokatai.
j nes tik tą vieną dieną metuose jiems leidžiama čia gyvena, nes mus atvedė į tą vieną namą, o kitų žmo-Įbu, kokioje pasaulio dalyje jis begyventų.
džiu, studentai nepritaria SovieTas pats biuletenis praneša, lankytis.
| n i ų , nei kitų namų nematėm. Vaikai iauke wkie pa M
£Pabaigaį

Rytinėj Afrikoj ir Sabos
žemė]
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