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ASTRONAUTAI
LIETUVOS
SPAUDOJE

Kosminis laivas “Apollo 11”
Vilnius. — Lietuvos gyvento

jai apie buvusį žygį į mėnulį bu
vo, palyginti, informuoti išsa
miai. Jie patyrė, kad amerikiečiai 
yra nepaprastai toli pažengę tech 
nikoje ir kad jie pranašesni už 
rusus erdvės užkariavimo srity.

Čia savo skaitytojams pateikia
ma keletą Vilniaus “Tiesos” 
nuotrupų. Astronautai vadinami 
kosmonautais, erdvėlaivis — kos
miniu laivu, gi pavardės skelbia
mos fonetiškai. Atseit, žygyje da
lyvavo N. Armstrongas, E. Ol- 
drinas ir M. Kolinzas...

Pateikė astronautų biografijas
Dar liepos 17 d. ‘Tiesa” 163 nr. 

paskelbė žinią “Startavo Apolo- 
nas-11” ir šalia jos, “Paskutinėj 
valandoje” įdėti trumpi trijų vy
rų gyvenimo aprašymai.

Klausiama: “Kas šie drąsūs 
žmonės, kuriems patikėtas atsa
kingiausias skridimas ir išlipi
mas Mėnulyje?” (Beje, Mėnulis 
ir Žemė rašoma didžiosiomis rai
dėmis) .

Pasakojo apie astronautų tikslus
Lietuvos gyventojai liepos 17 

d. “Tiesoje” skaitė: “Kosminio 
laivo ‘Apolonas - 11’ paleidimo 
tikslas yra išlaipinti du kosmo
nautus - N. Armstrongą ir E. 
Oldriną Mėnulyje ir sugrąžinti 
visą įgulą į Žemę”

Toliau atpasakotas visas er
dvėlaivio žygio pradžios vyksmas.

Kelionei į mėnulį ruošėsi žmo
gus...

Liepos 19 d. “Tiesa” įdėjo 
platų A. Laurinčiuko straipsnį 
“Žingsniai į kosmosą ir .. bilietai 
į mėnulį”. Skridimas vertinamas 
teigiamai ir kalbama apie “talen
tingų amerikiečių mokslininkų 
indėlį, įžengiant į plačiuosius 
kosmoso greitkelius”.

Iškeliamas ne amerikiečių, bet 
žmogaus nuopelnas. Cituojamas 
“N. J. Times”, skelbęs, kad “per
galę švęs visa žmonija...”, toliau 
autorius teigia, kad “ne vienai 
savo kelionei žmogus (mūsų pabr. 
-Red.) taip kruopščiai nesiruošė, 
kaip kelionei į Mėnulį”.

Įvykdė eksperimentus — nusi
leido į Mėnulio paviršių

Liepos 22 d. Lietuvos skaityto
jai “Tiesoje” skaitė svarbiausias 
žinias: “Kosmonautai — mėnuly
je”. Tass Eltos žinioje iš New 
Yorko skelbiama: “Kosminio lai
vo įgulos nariai įvykdė stambiau
sius užplanuotus eksperimentus - 
nusileido ir išėjo į Mėnulio pa
viršių”.

Atpasakotas Armstrongo žygis. 
Jis pasakęs, anot Tasso, “Tai ne
didelis žingsnis vienam žmogui, 
bet milžiniškas šuolis visai žmo
nijai”.

Princepė Anne, karalienės duktė, lanko britų laivyno junginius vak. 
Anglijoje. Čia. laivyno karys ją vaišina grogu.

Popiežius Paulius VI šiandien pra
deda istorinę kelionę — vyksta j 
Ugandos respubliką Afrikoje

BIAFROS DELEGA
TAI Į UGANDĄ
LAGOS, Nigerija. — Nigeri

jai oficialiai atmetus Biafros pa 
siūlymą trims dienoms paskelb
ti ginklo paliaubas, gerbiant po
piežiaus Pauliaus VI viešnagę 
Ugandoje, Biafros atstovai pra
nešė: Biafros 3 žmonių delega
cija atvyksta į Ugandą.

Ji tikisi, kad bus įmanomi pa
sitarimai, popiežiui viešint, tai
kos Nigerijoje klausimu. Popie
žius prieš kelias dienas buvo 
pareiškęs sutinkąs tarpininkau
ti, siekiant taikos Nigerijoje.

Ir Lietuvos gyventojas toliau 
patyrė: “Daugiau kaip dvi va
landas kosmonautai vykdė užpla
nuotas operacijas - tikrino gali
mybę vaikščioti Mėnulio pavir
šiumi, paėmė Mėnulio uolienų 
pavyzdžių, pastatė mokslinius 
prietaisus...”

Jie įgudo vaikščioti Mėnulyje, 
nors jų kojos slidinėjo puriu iš
viršiniu grunto sluoksniu...”

Priminė televizijos vaizdus
Tie gyventojai skaitė, kad 

“Mėnulio uolienos yra vulkani
nės kilmės, jos yra akytos ir mil
telių pavidalo.”

Toliau teigiama, kad “Visą lai
ką... buvo transliuojama televi
zijos laida į Žemę. Vaizdas buvo 
gana ryškus”. Patirta ir tai, kad 
“kosmonautai taip pat pritvirti
no Mėnulyje JAV nacionalinę 
vėliavą ir kalbėjosi su preziden
tu”.

Tą pačią dieną, liepos 22 d., 
toji spauda pranešė: “Mėnulio 
kabinos pakilimo pakopa... star
tavo nuo mėnulio paviršiaus” 
(Būdinga, kad Lietuvoje naudo
jama ypatingai daug svetimų, y- 
pač anglų — vokiečių, kilmės 
žodžių — Red.)

“Trajektorija Žemės link”
Liepos 23 d. Lietuvoje skaitė: 

“Kosmonautai grįžta į žemę” — 
trijų skilčių antraštė...

Patirta, kad “Mėnulio kabi
nos (taip vadinamas “Aro” prie-

PAULIUS VL AFRIKOJE
Šiandien atvyksta į Ugandos respubliką Afrikoje — Trys dienos Afrikoje, jau septin
tą kartą už Italijos ribų — Vysk. P. Marcinkus juokavo, kelionė "sunkesnė už astro
nautų žygį į mėnulį" — Popiežius dės pastangų taikai Biafroje pasiekti — Plati 
viešnagės programa: tarsis su afrikiečiais, pasimatys su nekatalikų Afrikoje Bažny
čių atstovais — Grįžta Romon rugpiūčio 2 d.

Vysk. P. Marcinkus: “Šioji 
popiežiaus kelionė sunkesnė 

už žygį į mėnulį”
Vatikanas. — Kampala, Ugan-1 

da. — Popiežius Paulius VI šian
dien, liepos 31 d., pradeda isto
rinę kelionę į Afrikos respubliką, 
Ugandą ir joje bus ligi š.m. rug
piūčio 2 d- Popiežius, pasinaudo
damas “East African Airways” 
sprausminiu lėktuvu, Ugandą 
pasieks šį vakarą. Drauge su po
piežium vyksta trys kardinolai, 
visa eilė Vatikano pareigūnų ir 
apie 60 spaudos atstovų bei fo
tografų.

Popiežius į Romą grįš rugpiū
čio 2 d. naktį.

Pati kelionė, tikimasi, bus skla
ndi, nors pačioje Ugandoje po
piežiaus laukia įtempta padėtis 
vykstančiame Afrikos vyskupų 
simpozijume' — konferencijoje. 
Vysk. P. Marcinkus, įvykdęs pa
rengiamuosius kelionės darbus ir 
jau prieš kelias dienas nuskridęs 
į Ugandą, apie popiežiaus žygį 
pusiau juokais prasitarė: “Popie
žiaus kelionė — žymiai sunkesnė 
už astronautų įvykdytą žygį 
mėnulį.”

i

Nixcnas Saigone įspėjo komunistus
Buvo pačiame Saigone, 

lankė karius fronte
SAIGONAS. — JAV prezi

dentas R. Nixonas P. Vietname 
vakar lankėsi pusšeštos valan
dos. Jis viešėjo ne tik pačioje 
P. Vietnamo sostinėje — Saigo
ne, bet buvo ir karių tarpe, apie 
12 mylių į šiaurę nuo sosti
nės. Žmona Pat, visos eilės 
malūnsparnių lydima, buvo nu
skridusi 25 mylias į šiaurę nuo 
Saigono, kur lankė sužeistuo
sius JAV bei P. Vietnamo ka
rius.

Tūkstančių karių bei policijos 
apsaugoje

R. Nbconas Vietname lankėsi 
jau aštuntą kartą, tačiau dabar 
jo atvykimas į Saigoną buvo is
torinis — tai buvo pirmoji JAV 
prezidento viešnagė P. Vietna
mo sostinėje, tiesa, vykdyta 
kiek aprimusių karo veiksmų

taisas.. ) kylamoji pakopa susi
jungė su pagrindiniu “Apolono - 
11’ bloku”.

“Apolonas - 11” nusileido” — 
pirmam puslapy

Pagaliau, liepos 25 d., “Tiesos 
ir kitų laikraščių skaitytojai su
žinojo, kad erdvėlaivis nusileido. 
Tai paskelbta riebesnėm raidėm. 
Smulkiai atpasakotas visas astro
nautų atpasakotas, perkėlimo į 
lėktuvnešį vyksmas. Jie — “drą
sūs keliautojai į Mėnulį”.

Skaitytojai patyrė, kad “per 
specialų plastmasinį tunelį kos- 
manautai patys perneš kontei
nerius su Mėnulio uolienų pavyz
džiais ir nufilmuotas juostas iš 
kabinos į karantino furgoną” 
(vėl kreipiame dėmesį į ne lietu
vių kilmės žodžius — Red.). At
skirai “Tiesoje” ir kitur paskelbti 
“Nuoširdūs sveikinimai”JAV pre 
zidentui — juos pasirašė N. Pod- 
gomas, Mokslų akademijos prezi
dentas M. Keldyšas ir 14 kosmo
nautų.

V. A.

Simbolinės kelionės tikslas

Marcinkus yra pažymėjęs, kad 
Pauliaus VI-jo kelionė į Afriką 

1 yra apaštališko pobūdžio — jis 
norįs simboliškai susitikti su vi
sais Afrikos gyventojais, sueiti į 
sąlytį su afrikiečių socialinėmis 
įstaigomis. Aplamai, popiežius 
siekia paramos Afrikos Bažnyčiai, 
kuri susiduria beveik su tais pa-

Astronautų kapsulė? Ne, tai Af
rikos 22 kankinių koplyčia Ugan
doje, kurią pašventins popiežius 
Paulius VI. Koplyčią suprojektavo 

, šveicaras architektas dr. Justus
i Dahinden.

Indijoje, šalia skurdo vaizdų, ma
tyti ir modernios architektūros pa
vyzdžių — čia šveicarų architekto 
pastatas New Delhi.

metu.
Prezidentui atskrendant, Viet 

name buvo sustabdytas visų ke
leivinių lėktuvų susisiekimas 
bei kiti ryšiai. Saigono gatves 
tuo metu saugojo tūkstančiai 
karių bei policijos.

Nusileidęs su žmona ir kitais 
palydovais, Tan Son Nhut aero
drome, Nbconas malūnsparniu 
nuskrido į patį Saigono centrą. 
Prezidentą su žmona ties Nepri
klausomybės rūmais šiltai pa
sveikino prezidentas Van Thieu.

“Dabar žodis priešui arba — 
jam teks atsakomybė...”

Ro pustrečios valandos pasi
tarimų su P. Vietnamo prezi
dentu Van Thieu, Nixonas spau 
dos atstovams nušvietė pastaro
jo meto JAV politiką Vietnamo 
atžvilgiu. Prezidentas pažymė
jo: “Dabar metas atsakyti ki
tai pusei.’’ Jo žodžiais, JAV ir 
P. Vietnamas yra pateikę taikos 
pasiūlymus, kuriuos, tokio mas
to, nelengva rasti karų istori
joje, “Mes nuėjome pakankamai 
toli... tad kita pusė privalo at
sakyti, nes, priešingu atveju, 
tai pusei teks atsakomybė dėl

čiais sunkumais, kaip ir naujosios 
šio kontinento valstybės. Savo 
kelionės išvakarėse popiežius iš
kėlė taikos pasauly ir ypač pačio
je Afrikoje, Biafroje, reikalą. To
dėl manoma, kad kelionės metu 
Paulius VI-sis dės pastangų tar
pininkauti taikai Biafroje pasiek
ti.
Lankysis vyskupų konferencijoje

Pirmame savo kelionės tarps
nyje popiežius visą laiką skirs pa
čiai Afrikai, jos gyventojams. Vos 
į Ugandą atvykęs, jis apsilankys 
jau kelios dienos vykstančioje Af
rikos vyskupų konferencijoje. Jo
je jau dalyvauja trys iš Vatika
no atvykę vyskupai, jų tarpe vys- 
kup. P. Marcinkus. Ryt laukia
ma popiežiaus žodžio. Kitą die
ną Paulius VI-sis, dalyvaujant 
visiems atvykusiems Afrikos vys
kupams, atnašaus šv- Mišias. Po 
piežius konsekruos 12 naujų Af
rikos vyskupų.

Visa eilė pasitarimų ir taikos 
pastangos

Pasibaigus vyskupų simpoziju- 
mui, Paulius VI tarsis su Ugan
dos prezidentu Milton Obote, gi 
parlamento rūmuose pasimatys 
su septynių Afrikos respublikų 
prezidentais.

Popiežius rugpiūčio 2 d. tarsis 
, su Afrikos nekatalikų Bažnyčių
— anglikonų, ortodoksų ir kitų
— vadais ir dalyvaus ekumeni
nėse pamaldose.

Pagrindinės dvejos pamaldos 
įvyks dirbtinoje saloje.

Paulius VI aplankys koplyčią, 
pastatytą pagerbti 22 Ugandos 
kankinių atminimui. Taip pat 
aplankys ir anglikonų kankinių, 
žuvusių dėl tikėjimo, koplyčią. 
Dar suteiks pirmąją šv. Komuni
ją 22 vaikams ir 22 jų globėjams
— skaitmuo “22” simbolizuoja 
22 Ugandos kankinius. Jie po
piežiaus Pauliaus VI buvo kano
nizuoti 1964 m.

Popiežiaus rūpestį socialiniais 
reikalais ryškins apsilankymai li
goninėse, vaikų darželiuose ir 
kitur.

naujų kančių — jų gi jau buvo 
pakankamai ir pietų ir šiaurės 
Vietname.”

Turėjo (galvoje pasitarimus 
Paryžiuje

Nbconas, pažymėjęs, kad JAV 
su savo sąjungininku neli liku
sios daryti naujų nuolaidų, tei
giama, turėjo galvoje Paryžiu
je vykstančius, vis nesėkmin
gus taikos pasitarimus.

Jei amerikiečiai su P. Vietna
mu yra ėję į nuolaidas, tai prie
šingoji pusė — komunistai at
kakliai tebereikalauja: turį būti 
atitraukti iš Vietnamo visi JAV 
kariniai daliniai, gi P. Vietname 
turinti būti sudaryta sutelktinė 
vyriausybė.

Trumpoje, svarbioje viešna
gėje Saigone, be ten gyvenančių 
iš Bansrkoko atskridusių, amba
sadoriaus Bunkerio, karo dali
nių vado gen. Abrams, dar da
lyvavo keli prezidento palydo
vai, pvz. jo natarėias dr. H. Ki- 
singer ir 22 spaudos atstovai. 
Dar tą pačią dieną visi suerjžo 
į Bangkoką. Čia vakare įvyko 
priėmimas JAV svečio garbei ir 
šiandien R. Nixonas jau išskri
do į penktąjį Azijos kraštą — 
j New Delhi, Indijoje.

CONGO REPUBLIC' 
CABINDA

Afrikos naujasis žemėlapis su visa eile, apie 40, naujųjų krhštų. Centrinėje 
srity, į pietvakarius nuo Etiopijos, matyti Uganda — respublika, į kurią 
popiežius Paulius VI vyksta š. m. liepos 31 d.

RUSŲ RAŠYTOJAS - 
Į LAISVĘ LONDONE

Spėjama, pasiryžęs pasilikti 
Vakaruose

LONDONAS. — Liepos 29 d. 
paskelbta, kad iš viešbučio pie
tų Londone dingo rusų rašyto
jas Anatolij Vasiljevič Kuzne- 
cov, 39 m. amžiaus. Sovietų am
basada apie tai pranešė britų 
užsienio reik. ministerijai, ji gi, 
savo ruožtu, informavo Scot- 
land Yardą. Pradžioje nebuvo 
aišku, ar rašytojas pasiryžęs 
pasilikti Vakaruose ir ar jis pra 
šęs politinės globos, tačiau vė
liau aiškėjo, kad jis pasiryžęs 
negrįžti t Sovietiją.

Prašė politinės globos

Papildomai patirta: A. V. 
Kuznecovas kreipėsi į britų 
įstaigas, prašydamas politinės 
globos.

Atvyko rinkti medžiagos 
apie Leniną

Kuznecovas buvo atvykęs į 
Londoną rinkti medžiagos 
straipsniams apie I. Lenino 
veiklą Anglijoje, priešrevoliuci
niu laikotarpiu. Jis turėjęs 
grįžti į Tūlos miestą, kur gyve
no su šeima, šį šeštadienį. Drau
gai pranešė, kad jo žmona su
sirūpinusi, nes iš vyro Londone 
negavusi jokios žinios.

Konferencija — svarsto taikos 
klausimus

Kampala, Uganda. — Afrikos 
vyskupų konferencija, nors turė
jusi svarstyti tik Bažnyčios klau
simus, tačiau įsiliepsnojus afrikie
čių politinėms aistroms, išvirto į 
beveik politinio pobūdžio pasita
rimą bei ginčų areną. Nuotaikų 
negalėjo suvaldyti nė vysk. P. 
Marcinkus ir kiti Vatikano sve- 

! čiai.
Biafros prezidentas Ojukvu pir 

madienį vyskupams buvo pasiū
lęs trims dienoms, popiežiaus 
viešnagės metu, sustabdyti karo 
veiksmus Biafroje. Tačiau Nige
rija pasiūlymą atmetė, betgi su
tiko su popiežiaus pasisiūlymu 
tarpininkauti karui baigti.

Konferencijoje išklausytos į- 
vairių afrikiečių delegacijų nuo
monės. Kaip ir kitose srityse, ir 
pasitarime išryškėjo Afrikos sun
kumai bei rūpesčiai, liečią: karą 
Nigerijoje, arabų vykdomą krik
ščionių persekiojimą Sudane, ra
sinę politiką Pietų Afrikoje ir Por 
tugalų Afrikoje

R. Nixonas Indijoje
BANGKOK, Thai. — Prez. 

Nixonas šiandien išskrido į In
diją. Numatyti pasitarimai su 
min. pirmininke Indira Gandhi 
ir su eile kitų politikų.

RHODESIA MALAGAS? 
SWAZILANQ REPUBLIC 

LESOTHO

Buvo spaudos puolamas
Dingęs rašytojas, nuo 1955 m. 

partijos narys, neseniai spau
dos buvo kritikuojamas, nes “Ju 
nost” žurnale buvo paskelbęs 
novelę ‘ Ugnis”, kurioje neigia
mai vertino sovietinę tikrovę. 
Prieš trejus metus jį puolė, jam 
paskelbus dokumentuotą nove
lę “Babij Jar”, apie žydų sker
dynes priemiesčiuose, kur ra
šytojas buvo gimęs.

Tačiau neseniai Kuznecovas 
pateko į “Junost” žurnalo re
dakcinę kolegiją, iš jos pašali
nus Jevtušenką ir dar du libe
ralinius rašytojus.

EL SALVADOR 
NUSILEIDŽIA

EI Salvador sutinka atitraukti 
dalinius

VVASHINGTON. — OAS — 
Amerikos valstybių organizaci
jai vakar, EI Salvadoro - Hondū
ro 16 dienų krizėje pavyko pa
siekti susitarimo.

Salvadoras sutinka atitraukti 
savo dalinius iš užimtų Hondūro 
sričių. lVashingtone sutarta, 
kad Salvadoro gyventojų Hon
dūre (jų ten gyvena tarp 275,- 
000—300,000) saugumas bus 
atitinkamai garantuotas.

KALENDORIUS

Liepos 31 d.; šv. Ignacas Lo., 
šv. Gracija, Vainibutas, Lėtutė.

Rugpiūčio 1 d.: šv. Jonatas, 
šv. Almeda, Sudavis, Gauda.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien iš 
dalies saulėta, šilta ir drėgna, 
temp. sieks apie 90 1. F., vakare 
galima perkūnija, ryt — debe
suota, kiek vėsiau.

Indijos min. pirmininkė I. Gandhi 
šiandien priima prezidentą R .Ni- 

xoną —- čia ji indų karių parade



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. liepos 31 d.
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SENJORŲ SUSIRINKIMAS CLEVELANDE
Liepos mėnuo paprastai būna 

saulėtas ir karštas, bet liepos 6 
d. buvo gana vėsi, todėl ir Cle
velando senjorai vyčiai gausiau
dalyvavo savo susirinkime, kuris I žis. Dažnai jig prisimena ir senjo- 
buvo pas vyčių senjorų artimą rų vyčių svarbesnius darbus. Mie-
draugę Oną Stankūnienę. Ji gy
vena kiek nuošaliau nuo Cleve
lando, patrauklioje apylinkėje, 
turi gražų namą ir puošnų šei
mos kambarį, kuriame vyčiai ir 
turėjo savo pobūvį.

Susirinkimą globojo Marijona 
Trainauskaitė, vyčių senjorų se
kretorė. Malda jį. pradėjo Ant. 
Mačiokas, senjorų pirmininkas. 
Pirmininkas prisaikdino naują 
narę — Branislavą Klaužiėnę. Ji 
yra atskaitomybės tvarkytojos 
Kazimieros Sadauskienės mamy
tė. Susirinkimo dalyviai savo 
naująją narę pasveikino plojimu.

Protokolą perskaitė sekretorė
M. Trainauskaitė, o kuopos fi
nansinį pranešimą padarž iėdin. 
nė pranešė apie “saulėtos dėžu
tės” finansinį stovį. Atstovai prie 
kitų organizacijų pareiškė, kad 
neturi ko pranešti, nes tos orga
nizacijos tuo tarpu nebedaro su
sirinkimų.

Apie parengimų komisijos dar
buotę pranešimą padarė Stasė 
Sankalaitė ir K. Petkūnienė. 
Plačiau kalbėjo apie įvykusias 
pamaldas ir šv. Mišias už miru
sius. vyčius senjorus. Mišias at
našavo L. Vyčių organizacijos 
garbės narys vysk. Vicentas Briz
gys. Po Mišių jis bendrai su sen
jorais vyčiais ir jų draugais bei 
svečiais dalyvavo pusryčiuose, su
kalbėjo maldą, pasakė kalbą ir 
organizacijos ženkleliu papuošė 
antro laipsnio narę Rožę Sanka- 
lienę. Susirinkimas pareiškė pa
rengimų komisijai didelę padėką, 
kad ji taip gražiai surengė tas 
pamaldas. Dėkojo ir už bendrus 
pusryčius. Juo baigiant vyskupas 
Brizgys sukalbėjo maldą už mi
rusius vyčių senjorų sielas, ir dar 
pasižadėjo, jei aplinkybės leis, 
dalyvauti L. Vyčių organizacijos 
56-jame seime.

Toliau sekė delegatų rinkimas 
į seimą. Seimas įvyks rugpiūčio 
20-24 dienomis Nevvarke. Išrink
ti delegatais: St. Sankalaitė, M. 
Baranauskienė ir J. Sadauskas.

Kadangi besikalbant paaiškėjo, 
kad kuopos iždas yra sumažėjęs, 
nutarta suruošti gegužinę rug
piūčio 3 d. vyčių Visockų gra
žiajame sode. Kviečiami atsilan
kyti ir vyčių senjorų draugai bei 
jų rėmėjai. Bus galima ir kuklių 
dovanėlių laimėti ir linksmai su 
vyčiais praleisti visą popietę prie 
užkandžių ir išgėrimų. Prasidės
2-rą vlaridą po pietų.

Buvo sužinota nemaloni žine
lė, kad vytė P. Usalienė netikėtai 
ir skaudžiai susižeidė koją ir dėl 
to buvo priversta apleisti šį susi
rinkimą.

Iš Quantas linijos lėktuvo keleivis nuofotografavo Apollo 11 begrįž
tantį į žemę.

Nutarta pasiųsti kuklią auke- 
lę “Tėvynės Garsų” lietuvių radi
jo valandėlei. Ją kiekvieną penk
tadienį praveda Juozas Stempu

Clevelando vyčių senjorų vadai. Kairėj — buvęs pirmininkas Juo
zas Sadauskas, dešinėj — dabartinis pirmininkas Antanas Mačiokas. 
Viduryj Rožė Sankalienė, papuošta gėlėmis j antrą vyčių laipsnį pa
kėlimo proga.

lam J. Stempužiui tebūnie dide
lis ačiū.

Susirinkimas baigtas malda.
Po susirinkimo buvo vaišės, ku
rias paruošė M. Trainauskaitė, 
namų savininkė Ona Stankūnie
nė, K. Juralovįč ir Art. Hanus. 
Paskutinieji du yra kitataučiai, 
bet vyčių senjorų artimi bičiu
liai. Visiems beužkandžiaujant, 
M. Baranauskienė gimtadienio 
proga buvo papuošta gražia puo
kšte gėlių. Ir tortas buvo, ir visi 
sudainavo “ilgiausių ir laimin
giausių metų”.

Nariai ir svečiai dėkoja M. 
Trainauskaitei, namų savininkei 
Onai Stankūnienei ir jų pagelbi- 
ninkams už tokį malonų priė
mimą ir skanias vaišes.

Senelis

DAINAVOS STOVYKLA
Vasaros dienos virs džiaugsmo

dienomis jūsų vaikams, jeigu pa- maisto, net vandens. Skilvis 
siųsite juos į Dainavos stovyklą, 
gryno oro, draugystės ir poilsio 
savaitei. Vyčių savaitė prasidės 
rugpiūčio 24-tą ir baigsis rug
piūčio 30-tą. Vaikai nuo 7 iki 
14 metų amžiaus bus į ją priima
mi. Mokestis tik 30 dolerių už 
pirmą vaiką, 25 doleriai už kiek
vieną sekantį tos pačios šeimos 
vaiką. Už tą mokestį bus duoda
mos patalpos, maistas ir stovykli

stačiai gali pereiti skilvio sienas 
ir patekti į kraują, greitai jau

nė priežiūra. Vaikai bus moko- J bėgti į smegenis, ir taip pat 
mi lietuviškų pasakų, dainų, šo- ’ greitai sugrįžti į skilvį, kur sū
kių, lietuvių kalbos, papročių ir; lžadll1p visokias liaukas ir suke- 
tradicijų. Prašymus reikia siųsti I lia toJdu būdu apetitą. Čia glū- 
adresu: Vincent. T. Pavis 705 jdį įvairių ,£peratyvų ir (kokteilių Toks skaičiavimas yra, be a-
f"* nnJi.r Aitą Tz~\i, vi rrctnum -v v 1, •UI "I • v rvl»»rt nprasmė. Kalbant apie alkoholi,Casius Avė. Joungstown, 
44505. T.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Waukegan, Illinois

GEGUŽINE
L. B. Waukegan apylinkės 

valdyba ruošia gegužinę rugpiū
čio 3. d. d-rų R. & K. Giniočių 
sodyboje, 2621 North Sheridan 
Rd., Waukegan, III. Pradžia 12 
valandą. Kaip visuomet, taip ir 
šį kartą bealkoholiniai gėrimai 
jaunimui bus parūpinti nemoka
mai, o kitais gėrimais ir valgiu 
apsirūpina kiekvienas asmeniš
kai. Jeigu kam nors nepatogu 
maistą atsivežti, tai kaimynys
tėje yra geras restoranas, ku
riame galima gauti išsineštinai 
įvairaus maisto.

Gegužinėje bus plokštelių 
muzikos, dainų, sporto, žaidimų 
ir kitokios programos, todėl 
niekam neteks nuobodžiauti.

Valdybą kviečia visus narius

Alkoholis ir automobilis
Koks alkoholio kiekis trukdo vairuoti

J. Venskus, S. J.
reikia tuojau klaustis, ar imi į 
tuščią skilvį (žmonės sako “ant

Amerikiečiai sako: “Nemai
šyk alkoholio su benzinu” (Al- 
cohol and gasoline don’t mix). 
Prasmė tokia: jei gėrei evaiga-
lų, nesėsik pr ie vairo. Tačiau jeigu su valgiu, tada alkoholis 
praktiškai ne visada aišku kiek susimaišys su proteinais, pasi
galima gerti, nes savaime aišku, 
ikad mažas alkoholio kiekis žmo
gui nekenkia. Tačiau reikia at
minti, kad nors ir labai mažai 
tegėrei, automobilių nelaimės 
atveju padarysi policijai labai 
blogą įspūdį, jeigu ji pajus tave 
nors truputį gėrusį.

Koks alkoholio kiekis trukdo 
vairuoti? Daug kas ieško ribos, 
nori sužinoti alkoholio toleranci
jos ribas. Fiziologija mus moki
na, kad skilvis neabsorbuoja

maistą sumaišo, persunkia įvai
riomis sultimis ir pagamintą ko
šelę stumia į žarnas; žarnų, ka
sos ir kepenų sekrecijos tęsia 
virškinimą; maistas suskaldo
mas į tokias dalis, kur ios tirps- 
tta vandenyje, ir žarnų absorbuo 
jamas pereina į kraujo indus. 
Alkoholis turi tą ypatybę, kad

ir svečius linksmai praleisti 
gamtoje laiką.

IŠVYKO Į KARIUOMENĘ
Arvydas Kasperąitis liepos 28 

d. išvyko atlikti karinės prievo
lės. Arvydas šių metų sausio 
mėnesį baigė Wisconsin univer
sitetą ir gavo bakalauro diplo
mą iš istorijos ir ruošėsi moky
tojauti, bet pašaukimas į ka
riuomenę suardė darbo planus.

LIGOS NEAPLEIDŽIA
Neseniai grįžo iš Šv. Teresės 

ligoninės pasveikusios po opera
cijų Bagdonienė, M. Kvasaus- 
kienė ir Erna Štoltengofienė. 
Tačiau šioms denomis vėl atsi
gulė į tą pačią ligoninę susirgę 
Henrikas Butkus, Monika Joku- 
baitienė ir Jonas Pronskus. Su- 
sirgusiems linkime greitai pa
sveikti. vp.

tuščios ) ar su valgiu. Jeigu imi sitaro£įso teiefOnns; pr a.3229 
‘ant tuščios”, greit pasigersi, o

darys proteinatai ir eis į žarnas. 
Man būdavo gaila tų darbinin
kų, kurie parėję iš fabrikų a’’ 
anglių kasyklų tuojau ant tuš
čios geria; kol žmona paruošia 
pietus, jis, prieš pradėdamas pie 
tauti jau yra gerokai girtas. 
Dar’ greičiau pasigersi, jeigu 
maišysi degtinę su alumi — ma
žiau alkoholio išgersi ir greičiau 
pasigersi. Alkoholio veikimas 
pareina nuo kūno svorio, sunkes
nis žmogus daugiau galės pakel
ti. Mokslišku metodu galima nu
statyti alkoholio kiekis krauju- 
je. Jeigu yra alkoholio kraujuje
0.10%, jau negali vairuoti. Mū
sų degtinė (arielka) Lietuvoje 
turėjo 43 laipsnius, pas ameri
kiečius ta pati degtinė (rus. 
vodka) būtų 86 laipsnių stipru
mo. Toki gėrimai vadinami stip
riaisiais (hard liąuors). Kad 150 
-160 svarų sveriančio žmogaus 
kraujuje atsirastų 0.10 proc. al
koholio, jis turėtų išgerti “ant 
tuščios” penketą stikliukų (five 
d rinks), o valgydamas septyne
tą.

bėjo, ne moksliškas, tačiau prak 
tiškas. Be to svarbu laikas. Or-

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

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez. '
2555 VVest 47th Street Tel. Lflfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vienų Me
ti, Oertificati, sąskaitas

Minimum $5,000.00

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

PIRMAD. lr KETVIRTAD............9 v. r. Al S v.
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD.................9 v. r. iki 5 v.

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta
v.

ganizmas ne krauna ir netauso 
alkoholį kraujuje, bet eliminuoja 
per inktus. Per valandą inkstai 
su šlapumu eliminuoja 0.015%. 
Taigi, jei pakankamai ilgai pa
būsi svečiuose, galimas daiktas, 
kad daug alkoholio jau bus pa
šalinta iš kraujo. ITūčiau alkoho
lio kvapas iš burnos akcidento 
laike galėtų būti prastas liudi
ninkas. Kas eis matuoti tavo 
kraują, kiek ten alkoholio yra? 
Be to, atrodo, kad pagal konsti
tuciją policiją negali priversti 
tirti kraują, tačiau gali įrašyti 
į protokolą, kad kvapas atsidavė 
alkoholiu. Taip jau įprasta. Yra 
patirta, kad daugiausiai susisie
kimo nelaimių įvyksta tada, ikai 
žmonės yra įsigėrę. Vadinasi 
benzino su alkoholiu nereikia 
maišyti...

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ. AUSŲ. NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 Wwrt Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais t 0—i vai Trečia 
dieni uždarv’- Ligonini nrllmaml «,■

Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
OINEKOIJVGTNfi CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

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 West 63rd Street 
Kampas 63-čioa ir California 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. wAlbrook 5-3048 

Tel. ofiso HE 4-6849, rez 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7Ist Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare i-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. ir šešt. tik 
nusitarus.

Ofiso — HE 4-6768.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadia- 

nals 2—9 v. šeštadieniais 10—1 p p 
Ligoniai priimami pagal susitarimo.

Naujas aukštas divi
dendas mokamas ui

mvestavlmo sąskaitas.
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Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

GR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
TeL — GR 6-2400

Vai. pagal susltarlma: Pirmad. lr 
ketv. 1—4 tr 7—9; antrad lr penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6966

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYB® — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS .

Crawford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija Ir moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgija

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A 

2656 VVest 63 rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nūn 12 Iki 8 vai lr nuo B Iki 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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 iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba auslta- 
T- /'.-.:: - JI.'

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 W. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
iki 8 vai. 'Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir 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. — REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p.,
trečlad. uždaryta.

Tel. ofiso lr bnto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS :
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 ilki 4 popiet.

FLORIAN KRASS
(Krasauskas) 

REGISTERED PHYSIOAL
THERAPIST

4738 S. Damen Avė., Chicago, DI. 
Diatliermy — Ultrasound — 

Massage 
Tik susitarus

Vai.: pirm. — antrad. — ketv. — 
penkt. 2—8 v. popiet. Šeštad. 2—4 
vai. popiet.
Tel. FR 6-3085 arba FR 6-6885

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA ER CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SVEČIAI,IST®

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad.. antrad.. ketvirt. lr penkt 
nuo 11 vai iki 1 vai. p. p. lr nuo 
# — 8 vai vakare. Trečlad. nuc 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p.. šeštad. 
H vai. ryto iki 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 7lBt Street
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-47S2

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 6Srd Street

Valandos: pirmad., ketv., 6—8 vai., 
antra lr penkt. 1—4 vaL

Prltmlnšja tik susitarus.

i mėn. 1 mėn. =
5.00 2.00 S
4.50 1.75 S
5.50 2.25 =

• Redakcija dirba kasdien E
»:30 — 4:30, šeštadieniais E
3:30 — 12:00.

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

Ofiso HE 4-1818 Rez 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 
Lietuviukai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opt.
3424 VV. 63rd St., GR 6-7044

Tikrina akis. Pritaiko akinius b 
“oontact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i SPEC, VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7097 

5159 So. Damen Avenue 
Valandos tik; , pagal susitarimą

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2860

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS ' LIGOS 

2745 VVest 69tb Street
(Tel. 787-2290 ofiso ir rezidenc)

Atostogose nuo liepos 28 iki 
rugpiūčio 18 d.

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 akintus 
15542 So. Cicero, Oak Forest, IU.

Kabineto tel. 687-2020 
Namu t<ej. 889-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GRovelliill 0-0617 

Vaiandios: pirm»trir ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. (r nuo 7 iki 8 v. vak.. 
antr, lr penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir ehlrurgilaBendra praktika 
Ofisas 71st Street.

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8,,v, v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad, ir i trečlad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 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—f vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Prilminčja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vok. 

Trečlad. trfięštad. uždaryta 

Tei PROospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. ir 7 iki 8 v. v.

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą 

Ofiso tel. 767-2141 Namu 686-4860

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 S<k Pulaski Road
Vai.: j pirmad.. antrad., penktad. 1-4fru M. ’ l. ketvirt. 6-8 v, , vakaro.



Organizacijos, veikla ir —

KASDIENINĖ IŠTVERMĖ
Klaidingos prielaidos, supančios pasaulį

Mitai, kurie iškreipia vakariečių pažiūras komunistų atžvilgiu

Turime nemažą lietuviškų 
organizacijų. Vienos jų yra di-

- desnė, kitos mažesnės, vienos 
vadinamos veiksnių vardu, o 
kitos daugiau pasireiškia loka
linėj veikloj. Visa tai .gerai 
nes žmonės įjungiami į dau
giau ar mažiau reikšmingą vi
suomeninį darbą. Kai kurių or
ganizacijų ar klubų veikla in
tensyvesnė, kitos ribojasi tik 
vienkartiniais suvažiavimais

|r ar šventėmis, tačiau yra viena 
organizacija, kuri neturi jokių 
atostogų, kuri turi nuolat 
dirbti ir, reikia pasakyti, dir
ba. Tai Lietuvių bendruomenė. 
Ant LB organizacinių padali
nių visus metus gula nepabai
giami darbai, kurių pats gyve
nimas vis daugiau užkrauja.

*
J Niekada jokiai organizacijai

nėra lengva išsirinkti vadovy
bę, juo labiau nėra lengva ir 
LB apygardoms, apylinkėms 
ar centro valdyboms, tačiau 
šiaip ar taip kiekvienais me
tais išrenkama visoje Ameri
koje apie 70 apylinkių valdy
bų. Tai rodo, kad organizacija 
gyva, kad ji turi pakankamai 
žmonių, sutinkančių dirbti ga
na nelengvą darbą. Ir tas dar
bas vyksta apskritus metus, 
rūpinantis lituanistinėmis mo
kyklomis, įvairiais minėjimais, 
demonstracijomis, lietuvių die
nomis, parengiant politinės in- 
formacijos biuletenius ameri
kiečių radijams ir laikraš
čiams, ruošiantis įvairiom di
desnėm ar mažesnėm šventėm 
ar suvažiavimams. Bendruo
mene yra gyva ir judri, ir to
dėl suprantama, kad į ją dau
geliu atvejų tenka kreiptis, 
ruošiant Lietuvių dienas, tau-

£ tybių pasirodymus, parodėles 
ir kt. Apie tokį kasdieninį dar
bą dr. J. Girnius sako: “Veltui 
laukiame, kad šūkiai įžiebtų 
entuziazmą, šūkiai nuskamba, 
kai puotos pasibaigia, kitais 
žodžiais — šūkių sukeltas en
tuziazmas tetrunka, kol bai
giasi šventė. Tikras entuziaz
mas reiškiasi ne švenčių reto
riniu patosu ir auditorijos pa- 

d kiliu virpuliu, o ištverme kas
dieninėse pareigose.’’

LB apylinkių, apygardų ir
centro valdybų nariams tenka 
tą kasdienybės naštą nešti vi
sus metus, nes lietuviškoji vi
suomenė negali gyventi tik pa
skiromis dienomis ir tik paski
rais momentais, — lietuviškoji 
visuomenė turi būti gyva ir 
Skubiai atsakyti į visus laiko 
ir vietos kėliamus klausimus. 
Lietuvių bendruomenė yra ne 
šventinės, bet kasdieninės or
ganizacijos vienetas, jau dau
gelį metų nešąs pačius sun- 
kiaušius mūsų lietuviškai vi
suomenei išlaikyti ir Lietuvos 
vardui kelti uždavinius.

*
Visai teisingai rašo Kana

dos lietuvių spauda, kad “Lie
tuviškas gyvenimas nėra plo-

Spaudoj ir gyvenime

DŽENTELMENAS SPAUDOJE
Naujasis “Pasaulio Lietuvio” 

numeris savo turiningame veda
majame “keliai ir kryžkelės” 
taip aptaria mūsų spaudos kelius

“Mūsų spauda tarnauja, kaip 
ir turi būti, ne tik bendrajam 
tautiniam labui, bet joje taip 
pat atsispindi ir dalies (mažu
mos )mūsų visuomenės srovišku- 
mas, nepakanta, asmeninės am
bicijos. Klausimų kėlimą, pozity
vų reikalų svarstymą, ramų dia
logą,. išsiaiškinimų siekimą mū
sų spaudoje ne vienas iškeičia į 
asmeninį ginčą: “įvyko kurioj 
nors lietuvių kolonijoje nesusi
pratimas, susipyko asmenys ar 
grupės, žiūrėk, pasipila serijos 
laiškų — abi pusės bėga skalbti 
savo marškinių į laikraštį” (Tėv. 
Žib. V. 22). Tuo būdu laikraš
čiai kai kam tampa partinės ar 
tiesiog asmeninės, Tėv. Žiburių

tas, kurį galima būtų sklypais 
išdalinti ir užtvaromis atskirti. 
Kultūriniai, politiniai, visuo
meniniai, švietimo ir net religi
niai lietuvių reikalai glaudžiai 
siejasi.” Lietuvių bendruome
nei ne kartą teko veikti ten, 
kur ne jos tiesioginiai uždavi
niai, tačiau, kai kiti nesiima, 
turi kas nors dirbti. Kas daug 
dirba, tas susilaukia ir kriti
kos. Tačiau pastaruoju metu 
kai kurių LB pareigūnų puo
limas peržengia bet kokias ri
bas. Komunistiniai lietuvių 
laikraščiai, o kiti ir ne komu
nistiniai, nuolat niekina LB 
vadovus, nes taip norima su
niekinti pačią bendruomenę.

Tai nėra naujas išradimas, 
norint suniekinti organizaciją, 
niekinant jos vadus. Dar caro 
metais Rusijoj buvo norima su 
niekinti religiją, todėl nuolat 
buvo šmeižiami stačiatikių 
dvasininkai ir nuolat apie juos 
buvo kuriamos įvairios istori
jos. Norėdami sunaikinti už 
geležinės uždangos Bažnyčią, 
nuolat šmeižia kunigus. Sunie
kinus vadovus, lengviau pažei
džiama pati organizacija. Taip 
daro ir čia kurie komunistų li
ne komunistų lietuvių laikraš
čiai. Svarbiausia, kad tai nori
ma apklostyti kilniais tikslais, 
tariamai lėšų laisvinimo reika
lui telkimu. Bet tai neišlaiko 
jokios kritikos, priešingai, net 
taip šmeižiamas aukotoias, lyg 
jis būtų toks naivus, kad jis 
nebežinotų, kam jis nori savo 
auką skirti.

*
Nepaisant nuolatinių puoli

mų, LB tikrai gana gerai vei
kia. Ir šiandien mes neįsivaiz
duojame, kas įvyktų, jeigu LB 
nebūtų. Daugelio kasdieninių 
laiko iššauktų uždavinių nebū 
tų kam atlikti. Nepaisant kas
dieninių uždavinių, LB vadovy
bė užsibrėžia naujų tikslų. Šiuo 
metu organizuojamas lietuvių 
mokslininkų suvažiavimas, ku
ris įvyks lapkričio mėnesį. 
Toks suvažiavimas gal bus mū
sų intelektualų susiorganizavi- 
mo pradžia. Toks profesionalų j 
vienetas lietuvių ir Lietuvos ‘ 
vardo kėlimo prasme būtų vie- i 
nas didžiausių ir reikšmingiau- i 
šių veiksnių. Tai žmonės turį 
aukštus postus ir materialiai 
pajėgūs. Jų reikšmė mūsų išei
vijos gyvenime neabejotina. 
Suvažiavimas įvyks, nors gali
ma įsivaizduoti, kaip tam dar
bui kenkia nuolatinis LB va
dovų puolimas. Tenka net ste
bėtis, kaip tokie dalykai gali
mi, kai žmonės, jokio atlygini
mo negaudami, ištvermingai 
dirba visuomenės labui, auko
dami savo laisvalaikį. Visa 
mūsų išeivijos veikla remiasi 
gera valia ir auka, todėl nuo
latinis tokių besiaukojančių 
asmenų puolimas yra grubus 
ne tik tų liečiamųjų, LB, bet 
ir visos mūsų lietuviškosios vi
suomenės niekinimas.

Al. B.

terminu, skalbyklos. Nereikalin
gos, nes bendrajam labui nenau
dingos: “Deja, tokiais ginčais, 
kokie paprastai vyksta mū
siškėj spaudoje, tiesa ne 
tik nesurandama, bet dar la
biau aptemdoma, supainiojama. 
Juk ginče -peštynėse kiekvienas 
siekia apginti savo poziciją, da
ro viską, kad kitą suniekintų ir iš
eitų nugalėtoju. Tai žodinė kova, 
kuriai rūpi ne tiesos suradimas, 
bet savo ambicijos apgynimas” 
(ten pat). Žala neabejotina: 
smukdomas spaudos lygis, nuo
dijama bendro darbo atmosfera, 
palaikomos dirbtinės įtampos, at
stumiamas jaunimas: “Kai paly
ginti angliškąją ir prancūziškąją 
spaudą su lietuviškąja, matai di
delį skirtumą mūsiškės nenaudai. 
Ten niekas purvais nesidrabsto, 
net ir skaitytojų laiškuose. Mūsų

Laisvasis pasaulis gyvena 
nuolatinės krizės šešėly, nema
tydamas pavojaus savo laisvei 
iš veržlaus ir priemonių nesto
kojančio rusiško komunizmo 
pusės. Tie pavojai daugeliui at
rodo tiek verti, kiek sensacin- 
gesnė dienraščio paskelbta ži
nia. Viena praėjo — praeis ir 
kita.

Tuo tarpu komunizmas savo 
pasirengimu užvaldyti pasaulį 
propagandos ir ginklo priemo
nėmis nėra atsižadėjęs nė tru
pučio. Tačiau pavojaus akivaiz
doje daugelis užmerkia akis 
prieš tikrovę ir leidžiasi pačių 
komunistų ar ių talkininkų su
darytais mitais pasitikėti la
biau. negu reikalu įžvalgiau pa
žiūrėti į politinę ir visuomeninę 
ateities krize, kuri tam tikru 
metu gali turėti žmoniios lais
vei lemiamos reikšmės. Tai pa
daryti gali anot šen. Henrv M 
Jackson, tik giliai įžvalgus ir 
galvojantis žmogus.

Komunistai taikos nenori

Pirmoji klaidinga prielaida, 
tiesiog virtusi mitu, kad Sovie
tų Rusija jau yra linkusi i tai
ką, saikingą politiką ir nori ra
mybėje palikti savo kaimynus. 
Iš tikrųjų tiesa yra visiškai prie 
šinga, nepaisant, kaip apie ko
munizmo pavojų, oportūnistinį

jaunimas tai mato. Jo respekto 
lietuviškai spaudai įkyrėjusiais 
ginčais nepakelsime” (Tėv. 
Zi'r.) .

T a gerėjimo besiekiant., veda
mojo autorius St. Barzdukas siu
tina

“Išeities iš mūsų kryžkelių 
reikėtų ieškoti pagriežtintuose 
moraliniuose reikalavimuose ir 
džentelmeniškumo pabrėžime, 
taikant šitai ne tik kitiems, bet 
visų pirma sau: “Negalima leisti 
plūstis, draskytis ir nešvariai po
litikuoti visuomenininkams, ne
galima atlaidžiai žiūrėti j jauni
mo per ankstyvą išgėrimą, ne
verta tapšnoti palaido elgesio 
nei suaugusių tarpe, nei studen
tų suvažiavimuose. Priimtina ap
linka jaunimui yra ne universi
tetus deginančių gaujų nuo tai
kos, bet pažangi, kurianti, mora
li, dora visuomenė, kuri skiria 
gera nuo blogo ir moka objekty
viai vertinti, mažniekio nekelda
ma į padangę, bet greitai įvertin
dama kūrybingus poreiškius” 
(V. Volertas, Draugas VI.6.).

Hannibal ante portas. Tokią 
aplinką kurti yra Bendruomenės 
atsakingasis uždavinys”.

Pažymėtina, kad “Pasaulio Lie
tuvis paruoštu konspektiniu bū
du gausiai informuoja apie pa
saulio lietuvių visuomeniškas 
naujienas.

]. Daugi.

IR TOKIŲ REIKIA
Novelė

AURELIJA BALASA1TIENĖ

— Aš tuoj grįšiu. Myliu.. — ir, kaip balta mig
la, išnyko tėvų namo tarpdury.

Likęs vienas, bandžiau neužmirštamai į atmintį įsi
dėti šio vakaro ir šios dienos pasakišką idiliją, kad 
įspūdžiai liktų manyje, kaip skulptoriaus kalto žymės 
marmure. Kažkas palietė mano alkūnę

— Reiškia, visas baigta, — lyg ne į mane kal
bėdamas, Jonas pro dantis iškošė žodžius. — Monika... 
Monika... Viskas baigta

Pirmą kartą nuo pat mudviejų pažinties pradžios 
Jonas prie manęs kalbėjo apie Moniką, išduodamas sa
vo jausmus. Be abejo, vestuvių vaišės ir jauki šeimy
niška aplinka iššaukia ir labiausiai užsidariusiame 
žmoguje norą būti atviresniu. Bet mane jo kalbos tonas 
labiau sukrėtė, negu patys žodžiai. Jame buvo girdėti 
iš pačių širdies gelmių išsiveržęs kartelis, skausmas, 
nusivylimas. Ir tai buvo žvarbus disonansas šito nuos
tabiai žavaus vakaro harmonijoje.

— Kaip tai, Jonai? Man — tai gyvenimo pradžia, 
o ir tau negali būti viskas baigta. — Lėtai į mane 
ėmė grįžti pirmykštis džiaugsmingas ir egoistiškas lai
mingo žmogaus entuziazmas. —Aš jaučiu, kad man 
tai tik gyvenimo pradžios pradžia. O tu už mane gal 
esi net jaunesnis. Šį vakarą mano vestuvės, kitą pava- 
Ir Monika... — staiga susigriebiau, nes jo tylėjimas bu
tą ip bus, Jonai.

— Monika, — lyg negirdėdamas mano žodžių, pa-

GED. A. ŠAUKLYS

ir neįspėjamą nusiteikimą gal
voja jo priešai, nes rusa: yra 
kariškai pasiruošę plėsti savo 
įtaką. Čekoslovakijoje jau įro
dė, ką jie gali padaryti, o bra n
duoliniu apsiginklavimu jie yra 
jau lygūs su Amerika ar bent 
netoli jos naiėeumo. Dabartiniu 
savo apsiginklavimu Sovietai 
iau yra labai navoiingi Europai 
ir lengvai gali susieundvti anks 
čiau ar vėliau ia pasigrobti bent 
bent savo įtakon.

Antra klaida manyti, kad So
vietai yra tapę liberalesniais, 
kad jie rūpinasi gyventoių tei
sėmis ir ekonomine gerove ir 
jau beveik linkę tartis su Vaka
rų valstybėmis. Tikro ii tiesa 
yra, kad jie bent pastarųjų dve
jų metų laikotarpy yra pasuke 
griežtesnės politikos linkme. 
Amerikiečiai tai vadina pasuki
mu į kraštutinę dešinę, mes 
įprastai sakome — į kraštutinę 
kairę, dar tiksliau — i staliniz
mą. Tai lengva pastebėti, kada 
vėl buvo pradėti persekioti in
telektualai — rašytojai, moksli
ninkai ir visi, kurie kokiu nors 
būdu reikalauja žmogiškųjų tei
sių užtikrinimo. Juk intelektua
lų sukišimas i kalėjimus ir pri
verčiamojo sunkaus darbo sto
vyklas, “staigios” daugelio žy
mesniųjų karininku mirtys kaip 
tik rodo dabartiniu Kremliaus 
valdovų rankos kietumą ir ne
siskaitymą su žmonių norais ir 
labai iau menkos laisvės apraiš
komis. Politinis biuras ir jo 
veikla vra iau bjauresnė, negu 
Chruščiovo laikais. — griežtu
mas ir intelektualu suėmimai 
iau artėia prie Stalino tironiš
ku valvmu laikotarpio.

Čekoslovakiios ivvkiai rodo, 
kad Kremliaus vadai nesiskaito

Marso nuotraukos į žemę persiunčia Mariner satelitai, kurių vienas 
paleistas vasario 24 d., o kitas kovo 24 d. Cia matyti su visais įtaisais 
erdvlaivis, kuris persiunčia Marso nuotraukas.

sarį inžinieriaus diplomas... Gyvenk ir norėk, ir svajok.. 
vo sunkus, kaip prinokęs vaisius. — Palauk, ir tau 
kartojo jis mano nuotakos vardą. — Ar tu žinai, kas 
man buvo Monika? — Jonas staigiai atsigręžė į mane. 
Mėnulio šviesoje jo veidas atrodė mirtinai išbalęs, o 
jo balsas virpėjo iš susijaudinimo. '

— Nesunku įspėti, — atsakiau. — Pusė mano kur
so studentų buvo į Moniką įsižiūrėję.

— Tai, Stepai, buvo ne eilinis, kaip vadini, įsi- 
žiūrėjimas. Aš Moniką mylėjau nuo pačių ankstyviau
sių vaikystės dienų, kai ji dar mažytė bėgiodavo po pie
vas. Aš ją guosdavau, kai ji, krūmuose ieškodama pa
mesto sviedinio, norėjo verkti, susibraižiusi savo mažas 
rankas. Ji verkdavo ant mano peties. Aš ją išmokiau 
čiuožti ir vasarą vandeny mėtyti akmenėlius, kad jie 
vandens paviršiuje pasišokinėdami ilgai nenuskęstų. Aš 
jai parodžiau gražiausius avietynus ir padariau pirmąjį 
aitvarą... Tik metais už ją vyresnis, aš jau tada žino
jau, kad ano gyvenimo pagrindinis siekimas yra Mo
nika, mano busimoji žmona. Monika buvo mano gy
venimas, Stepai.

Ir dabar man ausyse vis dar tebeskamba tie Jono 
žodžiai.

Kai vos dviem savaitėm prabėgus po vestuvių stai
ga nakties metu mane suareštavo, aš vis dar tebegy
venau anapus gyvenimo tikrovės, kuriai neleidau pra
siskverbti pro mano nuostabios nirvanos uždangą. Tik 
Monikos rauda pakibo naktie tyloje, kaip besiartinan
čio rudens voratinklis.

Išlaikė mane kalėjime kelias paras be kaltinimo, 
be tardymo ir beveik be maisto, tarytum būtų mane 
pamiršę ar stačiai išbraukę iš gyvenimo. Kameroje bu
vome trise: pradžios mokyklos vedėjas, neaiškios kilmės

i nė su rizika, nes, Vakarams ne- 
į sutariant, atrodo, nebijo ir mė- 
I gina įsigalėti visais būdais, kad 
bet kokia opozicija iš vidaus 
ar iš lauko būtu tuojau už
gniaužta ir sunaikinta.

Sovietų skubus gink,avimasis
Trečias viešai skelbiamas ir 

daugelio tikimas mitas, kad 
JAV yra puikiai apsiginklavu
sios ir antirskėtinėmis raketo
mis nereikia iai ginkluotis. Tuo 

, tarpu tikrovė yra visai kita. So
vietai pirmieii ištobulino ilgų 
distancijų raketas, kurios gali 
pasiekti kelis kontinentus. So
vietai jau turi nuo 1962 m. anti- 
ra'ketinių raketų tam tikrą kie
ki, kuris dar nepakankamas su
naikinti visai Amerikos karinei 
galybei, bet jau prie to artėja. 
.Tie turi taip pat didžiausių 
branduoliniu bombų, kurios jau 
dabar gali būti pavojingos šiam 
kraštui, jeigu jis nesiruoš apsi
gynimo karui ir nepasistatys 
tokios pat stiipiros raketų naiki
nimo sistemos aplink visą Ame
riką.

Rusai turi taip pat tokius 
kiekius atominių bombų, kad 
gali sunaikinti didžiuosius pa
saulio miestus. Ir jų raketų nai
kinimo sistema yra tokia didelė, 
kad sudaro pavojų ne tik lais
vei, bet ir milijonų žmonių gy
vybėms, kai tuo tarpu Amerika 
ją pralenkia tik tolimosiomis 
raketomis ir branduolinių bom
bų skaičiumi. Tačiau gynybos 
sistema, dėl kurios neatsakin- 
gieiie politikai dar tik ginčijasi, 
yra būtina sustabdyti įu gink
lavimuisi, nes rusai jau šiuo me
tu turi apie 60 antiraketinių ra
ketų, paruoštu bet kuriuo metu 
iššauti. Amerikiečiai tos vadi
namos ABM sistemos dar net 
■nepradėjo statyti, o ji jau anks-

Dr. Frondell, dr. Fryxell ir dr. Green kalba spaudos atstovams erdvių 
centre Houstone apie iš mėnulio atgabentas uolienas .

čiau buvo reikalinga apsaugoti 
miestams ir milijonams gyvy
bių.

Ar galima su bolševikais 
susitarti

Ketvirtoji vieša klaida, kurią 
daugelis amerikiečių gina, tai 
tikėjimas, kad su Sovietų va
dais galima susitarti derybų ke
liu. Tai yra neprotingas ir labai 
menku bolševikinės taktikos pa
žinimu pagrįstas laukimas, kad 
derybos yra galimos. Didvalsty- 
bių pirmūnų pasitarimų jau yra 

; buvę praeityje, jų gali būti ir 
ateityje, bet jais pasitikėti te
gali tik arba naivūs politikie
riai, arba neatsakingi savo pa
reigų valstybiniuose postuose
išnaudotojai.

Pasitarimai reikalingi pagrin
dinės būtinos bazės — noro tar
tis ir pasitikėjimo vienų kitais. 
Tuo tarpu Sovietai į Vakarų 
valstybininkus ir diplomatus 
žiūri su nepasitikėjimu ir tik 
reikalų spiriami eina į kokius 
nors pasitarimus, kurių išvado
mis jie remiasi tol, kai tai jiems 
naudinga.

Amerika jau galėtų turėti pa
kankamai patyrimo iš savo pa
sitarimų ir derybų su Sovietų 
Sąjunga. Visi susitarimai vėliau 
iššaukė konfliktus, kurie iki šiol 
dar tebesitęsia, ar tai imsime 
Jaltos, Postdame ar tai Jungti
nių Tautų ribose vestas ilgas ir 
nevaisingas derybas. Vienintelis 
su Sovietais pasitarimų būdas, 
anot to paties šen. H. M. Jack- 
sono. galimas tik tada, kai 
Amerika turės stiprią ginklų 
persvarą ir nepalaužiamą apsi
gynimo sistemą.

Karinės pramonės mitas
Daugelis antiraketinių raketų 

apsigynimo sistemos priešų pri
simena istoriją, kuri ne visuo
met buvo palanki kraštams, su- 
kūrusiems didėlę karinę pramo
nę. Tai penktasis mitas, kuris 
pavojingas šiam ir visiems lais
viesiems kraštams. Jie gina tai
kingą sanbūvį ir geros valios 
rodymą, nes ginklavimasis ap
sunkina krašto ekonomiją ir ali
na gyventoių finansinį pajėgu
mą. Jie sako, kad tokio apsi
ginklavimo tenori tik Amerikos

valkatiškos išvaizdos plepus ir įkyrus žmogelis, kuris 
neperstojamai keikėsi ir kritikavo naująją valdžią, ir aš. 
Aš ieškojau ramybės ir vienumos, ilgėdamais Monikos 
ir, paskendęs ilgesyje ir savo mintyse, pamiršdavau al
kį ir kitus nepatogumus

Pirmasis tardymas, pažadinus mane iš neramaus 
miego tuoj po vidurnakčio, nustebino mane savo lo- 
gijos stoka. Man nebuvo pasakyta, kodėl aš kalinamas 
ir kuo kaltinamas Mano energingas protestas buvo su
tiktas pašaipiai, be atsakymo, be paaiškinimo. Sugrį
žęs į kamerą, jausdamas stiprų alkį ir bejėgišką pyk
tį, planavau sundus kalėjimo administracijai Iš pri
žiūrėtojų pareikalavęs advokato, aš tik girdėjau jų pik
tą juoką, o vienintelis malonumas — pasivaikščioji
mas ratu aukšta mūrine siena aptvertame kieme man 
buvo visam laikui atimtas už “disciplinos laužymą”.

Ir tardymas kas naktį. Tie patys klausimai, reika
lavimai prisipažinti prie negirdėtų nusikaltimų, nagri
nėjimas mano asmeniško gyvenimo, klausimai apie ma
no draugus ir gimines pamažu išryškino mano “nusi
kaltimo” pobūdį. Atrodo, tas faktas, kad, būdamas tre
čio kurso elektrotechnikos studentas, kuriam buvo su
teikta nepaprasta garbė dalyvauti prie Nemuno elek
trifikacijos projekto apskaičiavimo, mano tardytojams 
tapo karinės svarbos priešvalstybiniu bei prieštarybiniu 
išdavikišku aktu. Kovodamas su nemigu, alkiu ir nuo
vargiu, aš savo jaunatviškos energijos atsargas sukau
piau į gilų įtūžimą. Gniauždamas kumštis, leisdamas 
nagus į delnus, aš trumpai atsakinėjau į klausimus, nie
ko konkrečiai nepasakydamas, viską nuneigdamas, ne
suteikdamas kad ir pačios paprasčiausios ir nekalčiau
sios informacijos. Išsižadėjau pažinties su savo ilgame
čiais artimais draugais ir profesoriais

(Bus daugiau)

generolai ir pramonininkai.
Toks mitas praleidžia iš akių 

tris šiuo metu pasaulio politikos 
didžiuosius veiksnius, būtent. 
Sovietų Sąjungos ir komunisti
nės Kinijos išsiplėtimo ir įta
kos išplėtimo pastangas, istori
nę Jungtinių Amerikos Valsty
bių atsakomybę už vakarų pašau 
lį, kuris atsiremia šio krašto ka 
riniu ir pramoniniu pajėgumu ir 
rytų pasaulio palinkimu ir Sovie 
tų Sąjunga, kuri verčia Vakarus 
daryti mokslinę ir technologinę 
revoliuciją.

Teisinga, kad šiuo metu vals
tybinis saugumas yra labai 
aukštos kainos, teisybė taip pat, 
kad privati pramonė yra verčia
ma nuolat daryti bandymus ir 
tobulinti savo gaminius net ka
rinėje srityje, kad apsigynimo 
sistema būtų pakankamai pajė
gi ir laiku sukurta. (Tačiau šiuo 
metu ir nėra kitų būdų šiame 
krašte, kur valstybė tik užsako, 
o gamina privačiose rankose 
esą fabrikai ir įmonės. Taip pat 
teisinga, kad valstybės ištekliai 
yra riboti, todėl turi būti apsi
gynimui ir apsiginklavimui pa
naudojamos tik reikalingos pa
jamos. Bet jos turi būti tikrai 
panaudojamos, nes šiuo metu 
svarbu, kad laiku būtų apsaugo 
tas kraštas ir milijonai gyvybių 
iš anksto pasiiuošiant, o ne ta
da į kovą išeinant, kai jau prie
šas bus savo paruoštus ginklus 
paleidęs veikti.

Nors Amerika yra pasiruošu
si imtis atsakomybės už laisvą
jį pasaulį ir žmonių gyvybes, bet 
ji daro tai, žinodama, kad kas
kart kils naujų sunkenybių, nau 
jų politinių problemų ir tarp
tautinių krizių, kurias spręs tas, 
kas bus stipriau apsiginklavęs 
ir kurio ginklų bijos veržlusis 
priešas — 'komunistinė Rusija 
ar Kinija.

Verta Amerikos gyventojams, 
ypač atsakingiems politikams 
prisiminti Churchillio kadaise 
pasakytus žodžius: “Valstybinės 
didybės kaina yra jos atsakomy 
bė.” Kito kelio šiuo metu Ame
rika neturi — ji turi būti stiprės 
šauliui vergijos pančiais ir mili
nė už savo priešą, grasantį pa- 
jonų žmonių sunaikinimu.
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LIUTERONŲ MISSOURI 

SINODO 48 SUVAŽIAVIMAS 

DENVERYJE

Vienybes tarp Amerikos liuteronų besiekiant

ščioniškoje visuomenėje.
Ugdantis žodis

Missouri sinodo suvažiavimo 
vadovaujanti tema yra: Ugdan
tis žodis, suprantama, dieviškas 
apreiškimo žodis. Dėlto suvažia
vime buvo daug kalbama apie 
auklėjimo ir mokymo reformas. 
Šia tema buvo kalbama ir įspū 
dingame kalnų teatre, kur P. 
Strefer šį ugdantį žodį išdalino 
į tris dalis: sprendimą, meilę ir 
veiksmą.

Buvo mestas šūkis: atgaivinti 
parapijas auklėjimo pagalba. 

Suvažiavimas kviečia savo para
pijas perstudijuoti savo auklėji
mo programas ir pastangas, kad 
būtų galima nustatyti tas sritis, 
kuriose reikia naujų pastangų ir 
kurias reikia išplėsti.

Buvo kelta mintis, kad parapi
jos yra reikalingos tokios auklėji
mo programos, kuri apimtų visą 
žmogaus gyvenimą, ne tik jo vai
kystę. Dr. Miller pareiškė, kad ir 
70 metų žmogui yra reikalinga 
krikščioniško auklėjimo progra
ma. Kokia ji turėtų būti, tai yra 
klausimas ir uždavinys, kurį rei
kia išspręsti greitai. Šia prasme 
rezoliucija buvo priimta.

Studentų atstovybė išėjo su la
bai konkrečiais pasiūlymais, lie
čiančiais sinodo išlaikomas kole
gijas ir universitetus. Ji skaito, 
kad naujo dėmesio yra reikalin
gos šios sritys: kurčiųjų dvasinė 
globa, profesinio pasirinkimo pa
galba, daugiau jaunimo direkto
rių, vedybų patarėjų, daugiau 
globos neištekėjusioms motinoms 
ir didesnės globos įvairiems bėg
liams.

Suvažiavimas taip pat ypatin
gą dėmesį kreipė į mažumų gru
pes, reikalaudamas studentams 
iš Šių grupių specialių subsidijų. 

Ekumenizmas ir kita

Tarp klausimų, kurie buvo svar 
stomi suvažiavime išryškėjo dvi 
sritys: šv. Rašto neklaidingumas 
ir ekumeniniai klausimai. Mar- 
Shall tarp kitko pareiškė: “Nese
niai vienas Liuterio tyrinėtojas 
iš Rom. Kat. Bažnyčios padarė 
išvadą, kad pagrindinis klausi
mas reformacijos laikais sukosi 
apie valios laisvę. O mūsų laikais 
tai yra ekumeninis klausimas”. 
Dar prieš šimtą metų JAV, kal
bėjo jis toliau, pas liuteronus bu
vo banga visokių skaldančių per
dėjimų, tuo tarpu po 1960 m. y- 
ra perteklius nuolat auganti kryp
tis j vienybę. Nors, žinoma, yra 
iškilę ir visokių naujų susismūl- 
kinimų ir padalų.

Turint tai prieš akis, supran
tama šitokia sinodo rezoliucija: 
“Yra sinodo atsakomybė ir turi 
būti jo troškimas stvertis kiekvie
nos progos, kurią Dievas duoda 
suartėti su kitais krikščionims, 
ypač ant konfesinės bazės laikan
tis Šv. Rašto ir liuteronų išpaži
nimų”.

Nenuostabu, kad suvažiavime 
bus girdėti ir priešingų balsų nu
kreiptų prieš bendravimą su ki
tais liuteronais ir su popiežium 
sakramentiniuose dalykuose. Pri
imta šiuo reikalu rezoliucija pa
aiškina, kad atskyrimas tarp 
šventų ir pasaulinių dalykų turi

Užsukęs į Dęnverj P° to, Lai 
buvau pasigrožėjęs Colorado kal
nynais, turėjau progos atsilanky
ti Liuteronų Missouri sinodo 48 
suvažiavime. Jau anksčiau žino
jau, kad JAV veikia lygiagrečiai 
dvi Liuteronų Bažnyčios: Ameri
kos Liuteronų sinodas ir Missou
ri Liuteronų sinodas. Man buvo 
įdomu sužinoti, koks yra skirtu
mas tarp šių dviejų sinodų. Užė
jęs į jų suvažiavimą, buvau aprū
pintas kai kuriais čia skaitytų 
paskaitų tekstais. Susitikęs vieną 
jų dalyvį suvažiavimo spaudos 
parodoje kėliau klausimą, koks 
yra religinis skirtumas tarp šių 
dviejų Liuteronų Bažnyčių. Man 
paaiškėjo kad, nors tikėjimo skir
tumas yra, tačiau jis yra lyg pa
mirštas naujų religinių proble
mų ir klausimų šviesoje. Tačiau 
organizacinis skirtumas yra. Jis y- 
ra atsiradęs istorijos bėgyje.

Istorinę Missouri sinodo kilmę 
išdėstė suvažiavimo pamoksli
ninkas Martin H. Scharlamann 
iš St. Louis, Missouri. “Mums nė
ra ko gėdytis, kalbėjo jis, kad gru
pė vokiečių emigrantų, vadovau
jami savo vyskupo, pasirinko į- 
sikurti kietoje ir nederlingoje Per- 
ry County žemėje beveik prieš 
130 metų. Taip pat nėra jokio 
pagrindo sarmatytis, kad kita so
dyba susidarė iš bavarų, nusi
stačiusių nešti Išganytojo pažini
mą indėnams Saginavv klonyje 
Michigane”, Organizacinis šių 
junginių pobūdis keitėsi. Nors Jie 
buvo įsitikinę, kad Bažnyčiai va
dovauja vyskupai, tačiau aplin
kybių dėka jų vyskupinė organi
zacija pasidarė daugiau bendruo- 
mėnrftio pobūdžio.

Santykiai tarp Amerikos Liute
ronų sinodo ir Missouri sinodo 
ne visada buvo geri. Tačiau nuo 
praėjusio Missouri sinodo suva
žiavimo, kuris buvo ‘ Detroite 
1965 m., jie pradėjo gerėti. Tiek 
praėjusiame suvažiavime, tiek šia
me Am. Liuteronų prezidentas 
buvo pakviestas su žodžiu. Šiame 
suvažiavime galima išskaityti ap
gailestavimą, kad vienybės reika
las liuteronų tarpe nepasistūmė
jo toliau.

“Nors mes nepasiekėme tarpu
savio sakramentų pripažinimo, 
kalbėjo jis, mes gerbiame tuos 
sakramentus savo atitinkamose 
bažnyčiose. Nors mes negerbia
me vieni kitų sutvirtinimo ir ku
nigystės, tačiau • mes gerbiame 
krikščioniškąjį įvadą (krikštą), 
nepaisant kurios Bažnyčios dva- 
Sįinitiko jis būtų ^suteiktas”. Da
rydamas išvadą iš esamos būklės, 
jis kalbėjo: “Jeigu mes liuteronai 
nesutinkame tarp savęs, mes tu
rime tai daryti kaip broliai, ne 
kaip priešai ir ne kaip svetimi 
vieni kitiems. Priklausydami tam 
pačiam būriui didžiojoje Dievo 
šeimoje, mes turime stengtis taip 
būti arti vienas kito, kad nei vel
nias, nei pasaulis į mūsų tarpą 
neįsibrautų”.

Naujai išrinktas Missorouri si
nodo liuteronų prezidentas dr. 
Jacob A. C. Preus savo kalboje, 
priimančioje išrinkimą, apgailes
tavo, kad laikraštis “Chistian 
News” skleidė nevienijančias 
nuotaikas tarp liuteronų. Jis pa- 
reiškė; kad “Bažnyčia, suskaldy
ta partijų, reikalinga Kristaus 
meilės gydymo, kuri būtų išreik
šta krikščioniškomis dorybėmis 
josį nariuose. Susitaikymas turi 
būti dabar kiekvieno mintyse.”

Nors susijungimo su Am. Lit. 
sinodu neįvyko, tačiau čia įvyko 
kitos liuteronų Bažnyčios prisi
jungimas prie Missouri. Tai yra 
Bažnyčia, kuri vadinasi Evange- 
liškų Liuteronų Bažnyčių sino
das, kuri turi 21,500 narių ir ku
rios suvažiavimas šią vasarą įvyks 
Clark mieste, N.J., ir ratifikuos 
prisijungimą. Jos prezidentas dr. 
John Kovac yra šalininkas de
mokratiško valdymosi būdo krik

Violenčelistas M. Saulius, O. Šaulienė ir kun. V. Bagdanavičius', svečias iš Chicagos, Colorado kalnuose. 
M. Saulius jau daug metų dalyvauja Denverio, Colo., simfoniniam orkestre kaip solistas.

I ŠIAURĘ PRIE ATLANTO
Pasibaigus ALRK Susivieniji

mo seimui Waterbury nutarėme 
aplankyti lietuviams brangias vie
tas ir pasiilsėti.

Vyskupo Matulaičio namai

Patys nematę tik girdėję iš ki
tų pasakojimų apie Nekalto Pra
sidėjimo seselių vedamą senelių 
prieglaudą, mudu su žmona, daž
nai pasikalbėdavom, kad senatvę 
geriausia yra praleisti tokioje ra
mioje vietoje. Mūsų įspūdis dar 
pagerėjo šią vietą, aplankius. 
Putnamo miest., randasi kalvo
toj Connecticut valstybėj, apie 
40 mylių nuo Atlanto vandeny
no. Važiuojant į jį iš vakarų 44 
keliu atrodo, kad važiuoji per pa
sakų šalį, pakyli į aukštą kalvą, 
iš kurios matyti kalnai, kalneliai, 
daubos ir jomis tekančios upės. 
Leisdamasis žemyn jauti tirštesnį 
orą pripildytą pušų ir laukų gė
lių kvapo, dar žemiau besileisda- 
mas girdi šnarantį kalnų upelį. 
44 kelias, kad išvengtų viršūnių, 
pusiau apjuosia kiekvieną sutik
tą kalną. Iš Hartford keliauda
mas po kokio gero pusvalandžio 
ant vienos kalvos išvysti Putna
mo miestelį. Čia keliais sakiniais 
priminiau gamtos grožį, kad ge
riau įsivaizduotumėm, kokioj ap
linkoj randasi Vyskupo Matulai
čio namai. Arčiau susipažinus su 
šiais namais padarai liūdną išva
dą: gaila, kad Nekalto Prasidėji
mo seselių tiek maža ir šie na
mai tokie maži, imant plačią lie
tuvių visuomenę Amerikoj. Da
bar yra pilnai įrengti ir jau pil-

daug prasmių. Dėlto šio sinodo 
liuteronų dalyvavimas su kitais 
krikščionims įvairiose progose 
nepažeidžia jo konfesinio nusi
statymo.

Baigiant šią apžvalgą tenka 
pastebėti, kad šiame sinode tikė
jimas į Kristaus buvimą Šv. Sa
kramente yra išlaikytas. Tai ma
tyti iš paskaitininkų tekstų.

Yra žinoma ir dalykų, kurie 
katalikui atrodo negirdėti, pvz. 
šitoks Marshail sakinys: “Kadan 
gi mūsų amžius yra vis labiau ir 
labiau pasaulietiškas, mes liute
ronai turime pagrindo pabrėžti, 
kad išganymas mus išlaisvina iš 
perdėto susirūpinimo būti religin 
gu”. Sunku suprasti, ką šis saki
nys reiškia ir ką jis turi gero. 
Pirmu žvilgsniu jis kiek primena 
“God is dead sąjūdžio raštus, 
kurie nori išlaisvinti žmogų iš 
priklausomybės traneendeneijai ir 
iš, kaip jie sako, gyvybės neteku
sio Kristaus atvaizdo”. V. Bgd.

Izraelio kareivis iškišo galvą pro 
pramušė arabas teroristas.

skylę savo daržinėj, kurią bazuka

nai apgyventi du namo sparnai, 
kuriuose telpa 80 senelių. Įren
gus trečią ir paskutinį sparną dar 
galima bus patalpinti 40 asme
nų. Tad viso tebus vietų 120 as
menų. Šie namai išsiskiria iš kitų 
tos rūšies namų gal daugiau tuo, 
kad į juos gali patekti ne tik dar 
pajėgūs, bet ir visai ligoti sene
liai. Lankant ligonis visur sutin
ki švelnią atsidavusių vienuolių 
globą ir priežiūrą. Be seselių 
rankos , čia ligonys gauna ir pil 
ną gydytojų priežiūrą, tolkią, 
kokią jie gauna ir ligoninėj. Tad 
vargu ar kur kitur senelis galėtų 
jaustis taip saugus, kaip čia. Sese
lės putnamietės neieško net dide
lių palikimų. Senelis, patekęs čia, 
moka kas mėnesį po tris šimtus 
dol. Jei jo sutaupos baigiasi arba 
iš viso jis jų neturi, seselės pa
sirūpina, kad už ligonius senelius 
mokėtų valstybės valdžia. Val
džia, gi kaip seselės aiškino, ap
moka geriau, negu patys seneliai 
nori mokėti. Visi seneliai gyvena 
po du kiekvienoms kambary, išim
tinais atsitikimais gyvena vienas. 
Bendrų salių visai nėra. Namas 
pastatytas kalno pašlaitėje, dvie
jų aukštų. Viena namo pusė at
sišliejusi į kalną, taip, kad iš an
tro aukšto seneliai gali išeiti ar 
išvažiuoti judorhoj kėdėj tiesiog 
j gražią gamtą. Tą pat jie gali 
padaryti iš pirmo aukšto kitoje 
namo pusėje. Name yra pritaiky
ti visi vėliausi technikos išradi
mai.

Mergaičių stovyklavietė
Pažvelgus iš Vyskupo Matulai

čio namų antro aukšto į vakarus 
pro med?ių viršūnes matai ky
šantį vėliavų stiebą, ant kurio es
ti dienomis iškeltos JAV ir lietu
viška vėliavos. Vienuolyno patal
pose į akis krinta gana didelis 
knygynas, kuriame gali rasti ne
mažai ir lietuviškų knygų- Čia 
sutinki ir stovyklaujančias mer
gaites, kurių čia šiemet buvo be
rods 125. Stovyklai yra nupirktos 
kitos patalpos prie ežero. Tačiau 
iki jos bus galutinai įrengtos, mer 
gaitės pagrindinai laikosi šiose 
patalpose. Jos čia valgo, sportuo
ja, mokosi lietuviškų dainelių ir 
lietuvių kalbos. Meniniu vadovu 
paprastai yra samdomas studen
tas ar baigęs muzikos mokyklą 
vyras.

Čia arčiau gyvenantieji lietu
viai tėvai vargu ar galėtų suras 
ti savo dūkioms tinkamesnę sto 
vyklavimo vietą. Nors laiko netu
rėjom per daug, bet seselės jokiu 
būdu nenorėjo mūsų išleisti ne- 
parodžiusios kun. Ylos statytos 
akmeninės Mindaugo pilies. Tad 
pasirodo, kad kun. Yla be kitų 
gabumų dar turi architekto ir mū 
rininko talentą.

Pranciškonų vienyolynas

Certifikatų
Certifikatai

Važiuodami greitkeliais į šiau
rę, maždaug už 150 mylių nuo 
Putnamo pasiekėm kitą lietuvių 
šventovę — pranciškonų vienuo
lyną. Čia irgi lietuviška vėliava 
ant stiebo mums davė galutinį 
nurodymą. Tačiau, atvažiavus 9 
keliu ir pasukus Beach gatve van
denyno link, paklysti jau negali, 
nes šioj gatvėj greit prasidėjus 
pranciškonų sodyba tęsiasi veik

l

.tais teatostogauja vos 30 berniu
kų. Sąlygos čia berniukams atos
togauti nė kiek nėra blogesnės, 
kaip mergaitėms pas putnamietes 
seselės, sakyčiau gal dar geresnės. 
Pranciškonų programa auklėti 
berniukus lietuviškoj ir religiškoj 
dvasioj yra gera ir pažangi.
Gal aukščiau išminėtos priežas 

tys priveda pranciškonus užda
ryti ir savo gimnaziją Kur gali 
būti geresnės sąlygos auklėti ir fi- 

| ziškai lavinti berniukus, jei ne šio 
je ramioje lietuviškoje aplinkoje. 
Atitraukti bręstančius berniukus 

š iš tokiostipiškos New Yorko ar 
Chicagos aplinkos ir sudaryti jiem 
sąlygas auklėtis ir bręsti lietuviš-

[ NAUJU -10 DEMONSTRUOTŲ

1968 CHRYSLER
Paskutinė proga! 

SUTAUPYKITE IKI g3,000.00 

nuo fabriko kainos. 

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLYMOUTH, VALIANT, CHRYSLER, IMPERIAL

4030 ARCHER AVENUE — TEL- VI 7-1515

Vartotą automobilį galite pirkti 
pradedant $50.00.

mylią, iki paties vandenyno. Vit- 
nuolyno nuosavybė užima 60 ak 
rų žemės. Šiame plote randasi 
gimnazijos patalpos, plaukiojimo 
baseinas, vasarotojams namai, j 
vienuolyno patalpos, bažnyčia, 
Liurdo altorius lauke ir prie jo 
maldininkų aikštė pristatyta suo
lų. Krepšinio, teniso ir kitokio 
sporto aikštės, didžiulės pievos ir 
miškai. Miške auga pušys, eglės, 
beržai, ąžuolai, bukai ir kt .Tai 
labai panašus į Lietuvos miškus.

Didelėj vietovėj randi nema
žai lietuviškų paminklų: kryžių 
bei koplytėlių- Vietovė randasi 
nedideliame Kennebunkeporto 
miestely, toliau nuo didelių A- 
merikos miestų. PAS H. SEIGAN JAU VASARAI

Lietuvis vasarotojas gali rasti 
čia viską, ką moderniose vasarvit- 
tėse gali suteikti: vandenyno sū
rų vandenį, pačiame vandenyne 
ir baseine, sporto aikštes, gražią 
gamtą ir tyrą orą. Už 8-9 dol. 
per dieną vasarotojas gali nau
dotis visomis tomis gėrybėmis 
plūs gauti gerą maistą ir kamba
rį. Temperatūra čia panąši, kaip 
vidurinėj daly Michįgaiię iar 
Wiscansino valstybių: diena šil
ta, bet neper karšta, naktimis yė- 
su.

Apsirūpinkite geriausių firmų rūbais, kol yra didelis pasirin
kimas, kaip Groshire, Botony ”50(1”, Phoenix ir kitų. 

Lengvi tropikiniai kostiumai, kelnės, išeiginiai marškiniai ir kt.

Cla atvykę tėvas ir sūnus ras visa 
kas tik reikalinga jų apsirengimui. Visi 
tarnautojai kalba lietuviškai ir jums ma
liniai patarnaus.

Tik ką gauta iš ITALIJOS kostiumų, 
marškinių ir kt aprangos.

Pirkę kostiumą, šyarką ar kelnes, jūs 
busite patenkinti, nės musų siuvėjai čia 
pat vietoje jums primieruos ir pritaikins 
lr nieko už pritaikymą nereikės mokėti.

Iš tolimesnių lietuvių centrų 
kaip iš .Chicagos kiekvieną vasa
rą atvykti čia vasaroti yra tru
putį toloka. Iš kitos pusės gi žiū 
rint lietuviams, mėgstantiems ke
liauti po Ameriką ir Kanadą, nė 
karto neatsilankyti pas pranciš
konus būtų nemaža nuodėmė.

Visos berniukų aprangos gaunamos, 
įskaitant stambius (hųsky).

ATVYKITE TUOJAU PAT, KAD GALĖ
TUMĖTE IŠ KO DAUGIAU PASIRINKT.

Berniukų stovyklavietė
Šioj puikioj aplinkoj tėvai pran 

ciškonai turi berniukams sto
vyklą. Ar tai dėl reklamos stokos 
ar dėl stokos toj srity sugeban
čių ir atsdavusių jaunimo vadovų 
tėvų vienuolių ar dėl kitų priežas
čių berniukų stovykloj šiais me-

VYRŲ IR BERNUKŲ KRAUTUVĖ

4640 South Ashland Avenue
TEL. YArds 7-1272

Atidarą vakarais: pirmad., ketvirtad., o kitomis dienomis iki 6 
vai. vakaro. Liepos ir rugp. mėn. sekmadieniais uždaryta.

Chicago Savings
and Loan Assooiatioa

sąs kaitos
išduodami tūks-

tantinėmis. Maž 
būti $8000. Pelną 
kas šeši mėnesiai.

Vacation Club 
College Bonus Savings 
Home Mortgagę Loans 
Home Improvement Loans 
Christmas Club 
insured Family Savings

Notary Public Service 
Free community rooms for 
your organiz’n meetings 
Cash checks and pay all 
fanJiy bills with our spec’l 
money order checks.

Chicago Savings and Loan Assn
John Pakel, Sr-, President and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6-7
H O C R S . Mon 12 P.M. to 8 P.M., Tues 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat: 9 to 12:30

koj katalikiškoj dvasioj sakyčiau 
yra labai naudinga, o žiūrėk, vie
toj gimnazijai plėstis, ji užsidarė.

• Petras Jokubka

iAlSKAI DRAUGUI

Pataisant “Drauge” liepos mėn. 
2 d. (Nr. 154, pusi. 7) išspausdin
ta korespondenciją pranešame, kad
L. Bendruomenės East St. Louis 
Apylinkės pirmininku yra Zigmas 
G rytinas. Šias pareigas jis eina be 
pertraukos jau antras dešimtmetis.

INSURED

| Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

Sėli & redeem U.S. Bonds 
Two large tree park g lots 
Save-by-Mail Kits 
Travelers Checks 
Safe Deposit B<>xes
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DAINAVOS VADOVYBĖS 
PRANEŠIMAS

Jaunimo stovyklos Dainavos 
vad. rūpindamasi pačiu pagrin
diniu stovyklavietės uždavinių, 
organizuotu jaunimo grupių sto
vyklavimu, paskelbė eilę taisyklių 
kurias prašo vykdyti. Jos yra šios:

Stovyklavietės vartai yra už
daromi 10 vai. vakaro,ir neau-, 
torizuotieji asmenys neturi teisės, 
po to laiko pasilikti stovyklavie
tės srityje.

Nakties gyvenimo stovyklavie
tėje praktikavimas, vadinant tai 
vakarojimais laužais ar kuriais 
kitais vardais, yra neleidžiamas. 
Stovyklavietės tylos valanda turi 
būti respektuojama.

Griežtai yra draudžiama vež
tis į stovyklavietę bei vartoti sto
vyklavietėje alkoholinius gėrimus 
ir teršti stovyklavietę bonkomis 
ar alaus dėžutėmis.

Stovyklavietėje neleidžiama 
statytis treilerių.

Palapinių klausimu čia yra pa
tiekiamas pilnas Jaunimo stovyk
los Tarybos vienbalsiai priimtas 
nusistatymas liepos 6 d.:

“Dainava yra jaunimo stovyk
la skirta jaunuomenės auklėji
mui, lavinimuisi bei poilsiui.Tam 
tikslui yra telkiamos visos stovyk
los išėmėjų jėgos ir dėmesys.

! Dainava nėra viešasis parkas 
ar privatinis klubas. Tokioms 
funkcijoms ji neturi nei valsty
bės leidimo nei organizacinio a- 
parato. Todėl privataus stovykla
vimo palapinėse ji negali organi
zuoti ar jas pritarti.

Jaunimo stovyklos tarybos nu
tarimu tedaroma išimtis tiktai 

tiems rėmėjams šimtininkams, 
kurie tuo metu dirba stovykloje 
bei angažavosi ir dabar anga
žuojasi darbams. Valdybos raš
tišku leidimu jie gali pasistatyti 
palapines arba kitu atveju nau
dojasi patalpų kambariais^ Gy
venantieji palapinėse iš savo tar
po išsirenka viena atstovą atsa
kingą už tvarką ir saugumą’’.

DETROITO SKAUTAI ROMU
VOS STOVYKLOJE

Roberto Selenio telefoninis 
pranešimas

Detroito skautai į Romuvos 
stovyklavietę 400 mylių kelionę 
autobusais liepos 26 d. atlikome 
laimingai per 5 valandas. Per se
kančias dvi valandas jau pasista
tėme visas palapines ir ten su
krovėme visą savo turtą. Po geros 
vakarienės jau baigėme tvarkytis 
palapines ir dalyvavome pirma
me bendrame stovyklos lauke. 
Nuėję poilsiui vilkiukai ir skau
tai tol negalėjo užmigti, kol ne
buvo iškalbėti visos dienos įvy
kiai. Buvo išstatyta sargyba, ku
ri saugojo brolius nuo sesių.

Antrą dieną (sekmadienį) po 
vėliavos pakėlimo ir pamaldų 
pradėjome įrengti ir puošti savo 
pastovyklę. Pastatėme vartus, vė
liavai stiebą ir sesėms parūpino
me stiebą vėliavai.

Visi džiaugėmės gražia gamta, 
ežeru ir baidarėmis. Oras geras, 
gražus, sekmadienį baigiantis lau 
žui šiek tiek palijo, pirmadienį 

šiek tiek debesuota. Stovykloje 
sesių ir brolių yra lygiomis viso 
260, iš Detroito atvyko 42 skau
tai ir 40 skaučių. Labai įdomu

pirmą kartą stovyklauti su Kana
dos rajono skautais.

Stovyklos štabą sudaro: sto
vyklos viršininkas Česlovas Anu
žis, pavaduotojas Alfonsas Vela- 

vičius, komendantas Ramutis 
Bulota, stovyklos adjutantas Ro
bertas Selenis, draugininkas Ed
vardas Sventickas, skiltininkai —i 
Antanas Paškus, Kastytis Karve
lis, Vytas Kaunelis, Arvydas Še
petys, Andrius Čerkius, paskilti- 
ninkai Robertas Arlauskas, 
Antanas Šiurkus, Raimundas Jau- 
nukaitis, Linas Gobis.

Nuo pirmadienio vakaro De
troito skautai pasirodys kiekvie
name bendrame lauže. Ten jau 
ruošiamės. Visi skautai, vilkiu
kai ir paukštytės yra sveiki, link
smi ir užimti, todėl apie namus 
neturi kada ir pagalvoti. Sekan
tį kartą pranešiu tikslų grįžimo 
laiką.

TRUMPAI
— Alto pirm. inž. Eugenijus 

Bartkus ir red. Algirdas Paužaus- 
kas iš Chicagos buvo atvykę į 
Detroitą ir L. namuose turėjo 
pasitarimą su organizacijų bei 
spaudos atstovais septintojo A- 
merikos Lietuvių kongreso reika
lu. Pasitarimui, kuriame dalyva
vo 29 asmenys, pirmininkavo 
Kazys Veikutis, sekretoriavo P. 
Pagojus. Abu svečiai padarė pra
nešimus ir atsakinėjo į atstovų 
paklausimus.

Kongresas įvyks rugpiūčio 30, 
31 ir rugsėjo 1 d. Detroite Statler 
Hilton viešbutyje. Tame pat 
viešbutyje įvyks ir banketas.

— Dainavos metinei šventei, 
kuri įvyks rugpiūčio 3 d., pasi
ruošimas vyksta sklandžiai. Pa
rengimo komiteto pirm. Jonas 
Urbonas tikisi, kad šventėje da
lyvaus daug lietuvių ir bus gra
žus oras. Tačiau komitetas yra 
pasiruošęs ir tam atvejui, jei die- 

i na būtų lietinga.
Šventės išvakarėse įvyks rėmė

jų suvažiavimas 4 vai. Adminis
traciniame pastate.

—Jūrų šaulių “Švyturio” kuo
pos išvažiavimas liepos 20 d. Ko 
dačių vasarvietėje dalyvavo 50 
šaulių ir svečių. Po šaudymo pra
timų buvo bendri pietūs. Prisira
šė keli nauji nariai. Nuo metinio 
susirinkimo sausio mėn. kuopa 
iš 15 narių padidėjo iki 60.

— Anelė Bajalienė yra Daina
vos stovyklos valdybos sekretorė. 
Praėjusią savaitę, įsibrovus ko
rektūros klaidai, jos pavardė 
buvo iškraipyta.

— Antanas Mickevičius, Lietu
voje buvęs geležinkelietis maši
nistas, atšventė 75-tą gimtadienį.

— Juozas Gruzdąs prašo pa
tikslinti, kad jis į Dainavos val
dybos sąstatą neįeinąs ir nebuvęs 
nei kviestas, nei rinktas.

— Prof. Dalia Bulgerytė, bu
vus detroitietė, dabar gyvenanti 
New Yorke, išvyko 6 savaičių 
atostogų į Europą.

— Antano Škėmos akademijai 
ruošti komitetas reiškia padėką i 
tiems, kurie aukomis prisidėjo 
apmokėti nuostolius ruošiant a- 
kademiją: J. ir L. Pečiūrams, dr. 
Vyt. Mileriui, L.B. apyl.valdy- 
bai, Alb. Bliūdžiui, Vyt. Zubric- 
kui, Vai. Baužai, VI. Paužui, dr. 
B. Kviečiui, St. Geldžiui, Pr. 
Bronskiui, Leonui Sabaliūnui ir 
Ant. Sukauskui.

(sln)
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e artinamės prie Dievo stalo. Komuniją dalija kun. Vyt.. Kijauskas, SJ, kuris ir šiemet pa- 
Lietuvių fronto bičiulių bendrosios stcvyk’oskapelionu.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. liepos 31 d. 5

Detroito skelbimai

PETRAS PUTRIUS
Dažo — Dekoravimas — Taiso 

Kambarius — Verandas — Garažus, 
{deda '‘‘Plaster Board”. Visų rūšių 

grindų ir sienų plyteISs.
12787 Grandmont Rd., Detroit 27, 

Michigan — Tel. VE 8-4064
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LIETUVIŠKOS MELIODIJOS
WMZK-PM RADIO BANGA 98

Antradieniais - ketvirtadieniais 
nuo 8—9 v. v. ĖST.

Patricia Bandža tel. 278.3265
Algis Zaparackas tel. 549-1981

Vedėjas—RALPH J. VALATKA
17«»(i Warwick, Detroit, Mieli. 18219 

TEL. 537-5550
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Paul Powers, 18 m. sveiksta Den- 
ver ligoninėje, kai buvo sužeistas 
meškos skautų stovykloje Cimar- 
wa, N. ,M, ___ ___ _____.

MŪSŲ KOL 0 N / J 0 S E
East St. Louis, III.

BAIGĖ UNVERSITETĄ
Mus lietuvius labai džiugina 

pranešimai apie mūsų jaunimo 
veržimąsi į mokslą ir sėkmingai 
užbaigiant pasirinktą mokslo 
šaką. Visose lietuviškose kolo
nijose daugiau ar mažiau kas 
metai baigia po keletą jaunuolių 
aukštuosius mokslus. Ir East 
St. Louis lietuvių kolonijoje jau 
baigę aukštuosius mokslus. Šių 
metų pavasarį šį skaičių dar 
nemažas skaičius iaimuoliu yra 
padidinus Genovaitė Dubickaitė. 
Tai atžymėtinų gabumu mūsų 
tautietė. Gimusi Vokietijoie 
1947 m. 1961 m. baigė East St. 
Louis prie lietuviu parapiios 
buvusią pradinę mokyklą. 1965 
m. šiame mieste baigė katalikiš
ką Šv. Teresės gimnaziją pir
mąja mokinė. Mokindamosi gim 
naziioje visą laiką buvo Dačių 
gabiausių sąrašuose — Honor 
Roll. Kiekvienais mokslo metais 
gimnazijoje būdavo išrenkama 
klasės pirmininke. Už labai ge
rą mokinimąsi ir labai gerą el

gėsi Genovaitei Illinois valstija 
davė stipendiją visam universi
tete mokymosi laikui. į

Aukštuosius mokslus pradėjo 
1965 m. rudeni Šv. Ksavero ko
legijoje, Chicagoje. Čia mokėsi

iki 1967 m. pavasario. Nuo tų 
metų rudens įstojo į Illinois uni
versitetą lingvistikos klasę. Dė
ka savo gabumų priklausė Sig
ma Delta Pi studentų sambū
riui. Reikia pažymėti, kad į tą 
sambūrį priimami patys gabiau
si studentai. Be to, per visą lai- 
gą buvo Dean’s List sąrašuose.

Genovaitė visą laiką bendra
darbiavo vietinėje spaudoje ir 
priklausė ateitininkų draugovei.

Genovaitė nuo šių metų ru
dens pradės mokytojauti vieno
je iš gimnazijų Chicagoje, dės
tydama ispanų kalbą. Taip pat

Genovaitė Dubickaitė

jau įsiregistravo į Lojolos uni
versitetą tęsti toliau pedagogi
nių studijų, siekiant magistro 
laipsnio.

(F
East St. Louis lietuviai di

džiuojamės Genovaite ir linki
me jai Dievo palaimos tolimes
niuose jos praktiško gyvenimo 
kelyje ir mokslo baruose.

Veronika ir Jonas Dubickai 
išaugino dvi šaunias dukras. 
Antroji dukra — Danutė yra 
vienuolė, seselė Regina Marija, 
šiuo metu mokytojaujanti Ma
rijos gimnazijoje, Marųuette 
Park, Chicagoje, ir siekia baka
lauro laipsnio iš teologijos Šv. 
Ksavero kolegijoje.

Veronika Dubickienė yra vie
na iš veikliausių moterų East 
St. Louis lietuvių bendruomenė
je. Dabar ji yra Lietuvių Mote
rų draugijos pirmininkė. Nė vie
nas parengimas neapseina be 
Veronioks patarimo ir patarna
vimo. Kad būtų daugiau mote
rų, kaip p. Veronika, mūsų lie
tuviški parengimai dar ilgus 
metus gyvuotų. J. Jd.

— Monako valstybėlė turėjo 
21,783 gyventojus 1962 m. Pa
čios valstybės dydis —- 389,9 ak
rai.

“I used to stand up and say 
the world was ą miserable place. 
Then I would šit down and .» 
do nothing about it’’

Let’s face it.
All is not perfect in this land 

of ours.
America has taken some 

lumps and ųuite frankly it hurts.
Būt maybe we should step 

back and take a long hard look 
. . . take inventory of how we 
are and how we got here.

Maybe we should inspect our 
brigliter side as well as some 
of our ills.

And maybe, just maybe, we’ll 
come out tbinking this country’s 
good side far oversbadows • 
its bad.

Then maybe we’ll start to do 
something to make it better. 
Ratber than knocking it, which 
ends up making it worse.

Now comes the big ųuestion.
What can you do? You’re 

only one little individual among 
over 200 million people. How 
can you help?

For one thing, you migbt ‘41 
think about investing in your 
country. Showing your faith in 
its future.

That’s exactly wbat you do 
wben you sign up to buy U. S. 
Savings Bonds. You’re simply 
buying a sbare in America.

You’re also socking away 
some money for yourself.

Money that grows at a guaran- 
teed rate, to pay you back $4 
at maturity for every $3 you’ve 
saved.

Of course, Savings Bonds are 
not going to eure all our head- 
aches. Būt they’ll help to pro
vide the economic strength we’ll 
need -for the job.

And at the šame time, tbey 
can eure a lot of your financial 
headaches in the years to come.

Any way you look at it, tbey 
make good sense.

And that’s just 
what we need in 
this country 
right now.

If they’re lošt, Molen, <»r 
deatroyed, wt replace ’em.

Take stock in America
Buy U.S. Savings Bonds & Freedom Shares /
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PAVOJINGI KEITIMAI

-Kiekvienais metais 20,000 
amerikiečių miršta nuo gautų 
sužeidimų laike kritimų. Miri
mų nuo nelaimingų kritimų jau 
nesniems negu 25 metai am
žiaus sudaro vieną penktadalį, 
vyresniems mirimų nuošimtis 
kyla su jų amžiumi. Pavojin
giausi kritimai 75 metų ir se
nesniems. Tokius duomenis pa
teikia Metropolitan Life Insu
rance Co., kartu nurodydama, 
kad dar papildomai 12 milijonų 
žmonių kasmet susižeidžia tiek, 
kad jiems reikalingas vienos die 
nos arba ilgesnis gydymas.

PARDUODAMI 
IS MODELINU NAMU BALDAI 
3(J% iki 50% nuolaida. Galim, 
pirkti dalimis ir išmokėtinai. 
SOUTHVVEST FURNITURE CO 
6200 S. Western Tel. GR 6-4421

NAUJA ĮSTAIGA CAIRO 
MIESTE

Illinois Afty General William 
Eicott atidarys savo įstaigą Cai- 
ro mieste to miesto bendruome
nei pagelbėti išspręsti savo pro
blemas. Jo įstaigoje dirbs bal
tieji ir juodieji tarnautojai, ku
rie vadovaus Illinois Atty Ge
neral pagalbininkas James W. 
Sanders iš Marion.

Nauja įstaiga bus atidaryta 
penkias dienas pilietinių teisių 
nepaisymo skundams ir kitoms 
problemoms išklausyti.

— Emest Hemingway viena 
ankstyvesnių knygų “The Spa- 
nish Earth” dabar egzpl. kai
nuoja apie 200 dol. Buvo iš
spausdinta 1000 egzpl. 1938 m.

Whosays
you’re

Your mother means well. 
Būt tvhen your doctor 

says you’re healthy, 
you can be sure.

DARGIS
DRUG
STORE

Hęlp ypurself , ,, . 
with a checkup..

And others vvįth a check.

American 
Cancer 
Society :

THIS SPACE CONTRIBUTEO »T THE f^UBLISHEII

b

2425 W. Marquette 
Road

tel. HEmlock 4-6050

LAIKE
ATOSTOGŲ

nuo rugpiūčio mėn. 

15-tos dienos

BUS
U Ž DA RYTA
Sugrįšim rugsėjo men. 

2-rą dieną

Dėkingi esame už jūsų 
paramą.

CHARLES P. DARGIS
Beg. Pharmacist

Prašome patikrinti savo 
receptus dėl pakartotinų iš
pildymų.

SVAJONĖJE
AR TIKROVĖJE
Visada skaniausias ir geriausias

LENKIŠKAS KUMPIS
Tobulybės simbolis, vaisius il

go patyrimo bekonų auginime ir 

paruošimo. būdo. Puikus viso

kioms progoms.

• GoodHousekee*-' *
OUIMNTEEI '

Reikalaukite tikro, importuo
to, kuris mūsų rinkoj yra ži
nomas pagal šią markę:

KRAKUS — ATALANTA — TALA
JMMMIlIUHIlIhlffllIlIlIlIlIlIlIlflUIIHimitlIlIlHllllliniliMIIUlillM

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas JI užsisako 

paštu ar telefonu L U 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.

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. liepos 31 d.

KEPENŲ SAVYBES
Kepenys yra darcų apkiau

tęs organas, turįs įvairių pąsikir 
čių organizmo gyvenime. Kepe
nys gamina rūgštis, kurios rei
kalingos įvairaus maisto suvirš
kinimui. Gaminamos rūgštys 
turi pajėgumų, patenkančius į 
kūną įvairius chemikalus bei 
pigmentus, vienus sunaudoti, 
kitus panaikinti. Kepenys pąjė- 
gioSt, neutralizuoti daugelį kū
nui nuodingų medžiagų, įskai
tant alkoholį, iki pačios savies 
susinaikinimo.

Kepenys taipgi pajėgios ga
minti medžiagas kurios veikia 
į kraujo krešėjimą, todėl jos 
yra labai svarbi kūno kraujo ir 
enzimų sistemos dalis.

“Medical Tribūne” praneši
mu, kepenys yra labai gajus or
ganas, kurių net 90% pašalintų, 
bet jei tik yra pasilikęs atitin
kamas kraujo apytakos ryšys, 
atauga į savo pirmykštį stovį. 
'Dr. Jan K. Siemsen Los Ange
les pašalino gana didelį kiekį 
kepenų 18 ligonių. Radioakty
vus sekimas parodė, kad kuo 
daugiau buvo pašalinta kepenų, 
tuo greičiau jos ataugo ir prie
šingai. Turėta įvykių, kad atau 
go laike savaitės, normaliai ima 
porą savaičių ir ilgiau. Ataugi- 
mui nebuvo naudoti jokie pa
skatinamieji vaistai.

Kepenys turi daugelį ligų,

Everton Park. zoologijos sode, Memphis, Te-nn., pora žirafų stebi at
vykstančius žiūrovus.

V/e Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

5.;
6 or 12
MONTH
$10,000 
or MORE

certificates issued 
- for six months or one 

—in minimum 
amount* of $10,000,00, 
and thereafter in 
muitiples of $1.000,00. 
Earnings are paid at 
maturity.

per annum

Passbook Savings 
Accounts

Paid guarterly
Computed and Paid 

as of:
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Dec. 31

PETtR KAZANAUSKAS. PRESIDENT

kurios sunaikina jų veikimą. 
Viena iš daugiausia paplitusių 
yra cirozis, kuri 1967 m. užėmė 
aštuntą vietą mirimų priežas
čių, ciiozis liga pasireiškia pakei 
timu kepenų struktūros: susto- 
rėjimu sienelių ir pasikeitimu 
katepiliarų. Vakarų pasauly 
alkoholis yra viena pagrindinių 
priežasčių iššaukianti cirozis. 
Artimuose rytuose pagrindinė 
priežastis yra skurdas. Dažnai 
kepenys nukenčia nuo didesnio 
kiekio priimamų vaistų, turin
čiu pašalinių veikimų.

A. P-lis

— ISeniausias pasaulyje yra 
Feso Karamino universitetas 

' Maroke. Jis buvo įkurtas 859 
1 metais. Oksfordo universitetas 
Anglijoje buvo įsteigtas 1167 

i m., o Paryžiaus 1180 m.

— Kaip rodo iškasenos, seno
vės Egipte prieš 6000 metų bu
vo gaminama stiklinės vazos, 
puodukai, padėklai, moteriški 
karoliai.

— Meksikos indėnų giminė 
taraskanai yra labai taiklūs. 
Rodydami savo taiklumą, jie pa 
jėgia iš 30 pėdų atstumo strėle 
suskaldyti kviečio grūdą.

— Amerikoje sukamosios du
rys užpatentuotos 1888 m. rug
piūčio 7 d.

5
6 or 12
MONTH
$5,000
or MORE

Smingi crtifictM iliuad 
for six months or on* 
V.ar-in minimum 
amounts of $5.000.00, 
>nd th.r.aft.r in 
muitiples of $500.00. 
Earnings ars paid at 
maturity.

ederal 
avings
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD. 
Chicago, III. 60608 

Virginia 7-7747

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLAM EO U h

Heating Contractor
Įreng’u naujus Ir perstatau se
nus v>8ų rūšių niuno apšildyme 
pečius ir air-oonditioning — j 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI: 
4444 S. VVestern, Chicago 9, IU.

Telefonas VI 7-3447

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

{vairių atstumų

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiir dilimui

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turėkliai
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia
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TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas
I. MIGLINAS

Krautuvė Marąuette Pke. 
2346 W. 69th Street 776-1486 

Namų tel. — PR 6-1063
«!!!!■ m/., ; ui i ■ i! i u > m ;■ i;; i!i;u:su'

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MAKQUETTK GIFT PAKCEL SERV. 
2608 69th St. Tel. WA 6-2787
2601 69th St. Tel. WA 5-2737
8383 So. Halsted St. Tel. 264-3320 
Didelis {vairių prekių pasirinkimas

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 

g MEDICINOS IR 
= KITOKĮ PASTATAlI

I

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

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

Perskaitę "Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti.

REAL ESTATE

NERIS
Persikėlė j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main offiee 5727 W. Cermak Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Ecrwyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 

Jr lirirhiM J* katalogo.

MISCELLANEOUS

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

A. ABALL ROOFING CO.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengtame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas. nutekamuosius vamzdžius. Da
žome tš lauko. Taisome mūrą. "tuck- 
pointlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

“reesg-

APDRAUDŲ AGENTŪRA

Ct Namu, gyvybes. 
uutomobUių, 

sveikatos, biz
nio.
Patogios
mokslinu.
lygos.

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

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63 r d Street

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

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3363 
Savininkas Juozas (Joe) Jurattis

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 Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

10% — 20% — 30% pigiau mokčsit 
už apdrauda nuo ugnies lr autoino 
blllo pas
FRANK ZAPOLIS

3208% VVest 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8664 lr GH 6-4339

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus h 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — VVA 5-8063

immiiiiiiiiiiiimmiiiitTiiiiiiiiiiiiimiiiiii
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
illliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiill*

Platinkite “Draugę”.

REAL ESTATE

Apyl. 66 ir Rockvvell, pard. l>/z 
aukšto “bungalovv,” 5 kamb. vir
šuj, 4 apačioj — tinka dideliai šei
mai, įrengtas rūsys, kilimai, už
uolaidos, IVa - auto garaž.

Tel. 434-9032

OAK LAWN 4508 W. 10 Ist St., 
6*^ kamb. mūr., 3 mieg., ll/2 kera
mikos plytelių vonia, įrengtas rū
sys su dušu, gazo apšild., 2-auto 
garaž., susitarus su savininku tel. 
499-0130, kaina $40,000.

Pensininkas parduoda gerą mū
rą, 3 butai po 5 kamb. ir graži pel
ninga taverna. Pigi kaina

TEL. — 523-7364

MŪRINIS 2 po 5 kamb. Naujas 
karštu vandeniu šildymas. Plytelių 
virtuvė ir vonia. 270 V. laidai. 2 
maš. garažas. Apyl. 13 ir 48th Ct. 
$19,900 SVOBODA, 2134 S. 61st 
Ct., BI 2-2162. Jei neatsako skam
binkit LA 1-7088.

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

kamb. mūro bungalovv, 9 mo
tų, be garažo. 62 lr Kedzie.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge ir garažu. 43 Ir Rockvvoll. 
$23,000.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

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

NAMŲ PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Ratų nuomavimas — Income Taz

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-22SS 
Mūr. 2 butai po 4 kamb. lr raš-

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

Prie Nabisco mūr. 5 kamb. bun
galovv. 13 metų senumo. $21,200.

Mūr. 2 butai po 4 kamb. Ir raš
tine. Gazo šildymas. 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

1% aukšto, 10 metų mūr.: 5 kamb. 
(3 mieg.) ir 4 kamb. Prie 69 ir Ca
lifornia. Gazo .karšto vandens atski 
ri šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

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

6 kamb. modernizuotas mūr. bun
galovv prie 71 ir California. 23,500.

5% kamb. 9 metų. Geras mūr. 
bungalovv. prie 67, i vakarus nuo 
Kedzie. Gazo karšto vandens šiluma. 
Alumin. langai. Garažas. $29,500.

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

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

6 kamb., 20 metų mūr. Cape God

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

NAUJAS DERLIUS
Dvaras lietuviškam Lemonte. 2-jų

metų, 7 kamb. mūras. Daug žemSs 
paskirta sodui ir alčjoms. Pamaty
kite.

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

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

4 kamb. nedidelis medinukas, apyi 
59 ir Pulaski. Pirkite už $11,900, 
jmokčję $3,500.

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

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

Lotas 30 p. Marųuette Parke.

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

DĖMĖSI

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE 

įdedu naujus pečius ir vandens 
šildytuvus. Išvalau ir sutvarkau 
alyvos ir dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dėl du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027% S. Auna A Ve., Lyons, 
Illinois. Telef. 447-8806.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT HELF VVANTED — VYRAI

Išnuomojamas kambarys vienam 
asmeniui. 6635 So. Campbell Avė.

TEL. — 778-5158
MACHINIST

Engine lathe. turret lathe, millmg 
machine, — New siio-p. Overtime

ĮSIGYKITE DABAR

llllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllll

Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienes

POPULAR LITHUANIAN 

RECIPIES
Joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nera
gautą, kurių čia yra virš 200.
Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims.
Kaina tik 2.50 dol., galima gau
ti DRAUGE.
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiitiiii

DRAUGE galima gauti vidu
tiniško formato Aušros Vartų 
Marijos paveikslų, kurių kaina 
tik po 25 ct.

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

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

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

DĖMESIO!

RADIO PROGRAMA

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

D E M E

TEZĖMS
• vestuvės: spalvota Ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. — HY 7-4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEVVOOD, N. Y. 11237

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIimill|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

knygos:
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT ........................... $5.00

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ..................... ...................... $7.00
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas.

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
'iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi. 

Perskaitė Draugu, duokite kitiems pasiskaityti.

available.
CRSJST MACHINE CO.

840 Industrial dr. Elmhurst
TEL. 270-1155

llllllllllllllllilllllillllllllllllllllllllllltlllll! 4
JOBS VVITH A FUTURE! 

Excellent Immediate Openings!

EXPERIENCED
CATERPILLAR
MECHANICS

Work wltb new modern shop wlth 
tho latest shop eųuipment. Top pay. 
liberal retirement program, paid va- 
eatlons and holidays, out-standing „ 
Insurance program for employees - 
and dependents. Good vvorking con
ditions, steady employment.

Write or Wire Harvey Shulte
FOLEY TRACTOR COMPANY

Caterpillar Dealer 
1550 South VVest Street
VVicliita Kaušas 67213

Phone (316) WH 3-4211 
An J2quai opportunity employer

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

EXPER. SHIPPING 
CLERK

Reąuired for near north grovving 
dynamic food co. Major medical, 
life, accident insur., profit sharing 
and retirement, free parking and 
liberal vacation plan.

Mr. Albrecht, 644-9300
TIRED 0F LONG HOURS ?

Try us. 42 hr&t per week. Salary 
plūs commission free demo, paid 
vacation, Christmas bonus.

We at BOVVERS DODGE need j 
2 good salesmen who vvant to work 
and vvant to make money. Auto 
experience not necessary. We vvili 
train. Come in today. No calls, 
please.

7340 So. VVestern Avė.

HELP WANTED — MOTERYS

Mature lady to type 60 to 70 wpm 
on eleetric typevvriter. Dictaphone. 
Ambitious and versattle in’ perform
inu duties in our small 3-giri offiee.

NEPTŪNE SYSTEMS INC.
65 Scott, Eik Grove, 439-5510

Steno- Secretary
•Young Lady 

Pleasant Personality 
Interesting Work 
Liberal Benefits

MUSEUM 0F 
SCIENCE & INDUSTRY

MRS. CONNOR 
MU 4-1414

I O



Mindaugo draugovės vadovybė prisega lentą su draugovės pavadini
mu prie savo pastovyklės vartų Lituanica XX stovykloje.

Nuotrauka G. Plačo

LIODN! VAIZDAI KLAIPĖDOJE
Blogas buitinis patarnavimas Klaipėdos vasarvietėse

JURGIS VĖTRA

Po karo rusai veržėsi j Klaipė
dą. Kariuomenės telkimas ir kai 
kurių įmonių įkūrimas sudarė są
lygas rusams krašte, o ypač mies
te įsigalėti. Jie ėmė Klaipėdoje 
šeimininkauti, lyg savo krašte. 
Šeimininkauti jiems nesisekė, bet 
apie nesėkmes net nebuvo spau
doje užsiminta. Tik pastaruoju 
metu, kai lietuvių įtaka mieste 
ir krašte padidėjo, daromos už
uominos apie nesklandumus Kiai 
pėdoje.

Apleistas buitinis patarnavimas
Du vyrai -D. Šeikis, buitinio 

patarnavimo komisijos pirminin
kas Klaipėdos mieste, ir kores
pondentas V .Miniotas — šūkte
rėjo straipsnyje atvirai ir garsiai: 
(Tiesa, VII,10, Nr. 157) buitinio 
patarnavimo reikalu:

“Pastaruoju metu buities tar
nybai priekaištų reiškiama dau
giau negu prekybai. Nuėjęs į par
duotuvę ir neradęs reikalingos 
prekės, žmogus kartais net ne
reikalauja pasiūlymų ir pageida
vimų knygos, o važiuoja į varto
tų daiktų turgų. Buities tarnybos 
įmonėse jis kalba atvirai ir gar
siai.

— Aš negaliu laukti kol atveš 
reikiamą atsarginę detalę šal
dytuvui ar skalbimo mašinai, 
tranzistoriui ar televizoriui, lai
krodžiui ar automašinai.

Siuvykloje jisai stačiai į akis 
drožia:

— AS niekaip nesuprantu, ko
dėl krautuvėje medžiagų dides
nis pasirinkimas negu čia siuvimo 
atelje. O turėtų būti priešingai. 
Kodėl aš turiu vargti, tinkamos 
medžiagos ieškoti krautuvėse, 
gaišti laiką, o paskui vėl grįžti į 
siuvyklą?

Deja kai kurių paslaugų bui
ties tarnyba kratosi. Vis dar galu
tinai neaišku dėl buitinių ir pra
moninių paslaugų. Suremontuo
tas žmogui šaldytuvas — buiti
nė paslauga, rašomoji mašinėlė - 
pramoninė. Tų pramoninių pas
laugų buities tarnyba ir kratosi, 
nes už jas nėra jokio paskatini
mo. O koks gali būti tarp tų 
paslaugų skirtumas, jei ir vienos 
ir kitos suteikiamos gyventojams?

Žodžiu, čia reikalingas aišku
mas”.

Gyventojų priekaištai
Sovietuose jau seniai prasta 

gyventojams skųstis, o valdžiai 
ranka įskundus numoti. Taip de
dasi ir Klaipėdoje:

“Daug teisėtų priekaištų gy
ventojai reiškia deputatams ir 
buities tarnybai dėl nenormalaus 
aprūpinimo siuntinių dėžutėmis. 
Jas gaminti įpareigota buities 
tarnyba. Todėl visų gyventojų 
priekaištus ryšininkai nukreipia 
buitininkams. Šiems nepakanka 
žaliavos. Na, o kas aprūpina

Klaipėdiečius siuntinių dėžutė
mis? Privatininkai. Kur jie gau
na žaliavos? Daugiausia jos ran
da savo apsukrumu. Nyksta fa
nerinė tara iš prekybos tinklo, 
teikdama nuostolių prekybinin
kams, nežinomais keliais paten
ka dalis faneros ir iš bandomo
jo medienos kombinato, kitų į- 
monių. Niekas nesistebi, kad 
darbininkas išsinešė iš įmonės 
siuntinio dėžutę”.

Jis nurodo, kad privatininkai 
patarnauja, kai komunistų par
tijos. įstaigos nepajėgia savo pa
reigų atlikti. Du Šaukliai šį kar
tą nebara privatininkų už plėši
kavimą ir paslaugą.

Barbarai siaučia vasarvietėse
Klaipėda vasarojimo perlas, 

žmogaus sukurtas. Neringa ir 
Smiltinė žmogaus rankomis ap
sodintos. Neringon įvažiavimas 
varžomas apsisaugoti nuo bar- 
barbarų. Dabar jie siaučia nepa
prasto grožio Giruliuose:

“Vasarą visais keliais mažinos 
rieda į Klaipėdą. Žmonės skuba 
į mūsų gintarinį pajūrį. Palan
gai nesutalpinant didžiulio po
ilsiautojų srauto, į Neringą apri
bojus įvažiavimą, jūra mėgs
tančių skaičius dešimteriopai pa
didėjo Klaipėdoje ir jos apylinkė
se. Šiam antpliūdžiui uostamies
tis kaip reikiant nepasiruošė. G 
rulių miške pilna palapinių ir 
automašinų. Laužomi medžiai, 
kūrenami laužai, jeigu taip il
giau tęsis, tai šis retas gamtos 
kampelis netrukus praras savo 
grožį. Čia taip reikia organizuoti 
darbo žmonių poilsį, kad' ir gam
ta neprarastų savo grožio ir po
ilsiautojai būtų patenkinti.

Klaipėdai priklauso Smiltynės 
miškas, kurį jau pats laikas pa
vadinti parku. Jame yra nemaža 
vasaros tipo namų, kuriuose pas
toviai gyvena daugiau kaip šim
tas šeimų. Prieš keletą metų 
miesto Tarybos sesija priėmė 
sprendimą iki 1970 metų iškraus
tyti žmones gyvenančius nepri
taikytuose pasatatuose. Geras su
manymas neįgyvendintas. Tiks
lingiausia būtų visą Smiltynę 
atiduoti buities tarnybai, kuri kar 
tu su projektuotojais pertvarkytų

A. -f- A.
DOMICĖLEI DUKAUSKIENEI - 

MARASINSKAITEI 
mirus, skausmo prislėgtiems vyrui ANTANUI, sese
rims SEVERINAI ir MINAI, jų šeimoms bei kitiems 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi

Stasė tr Stasys Vanagūnai 
Elena ir Jenas Paliliūnai

MIRĖ JONAS MAKAUSKIS
Išgyvenęs 84 metus staiga nuo 

širdies smūgio liepos 25 d. vos 
tik nuvežtas į Šv. Elzbietos ligo 
ninę Ne\v Brustviek, N.J., mirė 
Jonas Makauskis, nors prieš tai 
visai sveikai ir gerai jautėsi ir at- 
rodė-Velionis paliko žmoną Stefa
niją, dukterį su žentu R. Giedrius 
ir anūkę.

Velionis buvo labai kuklus, di
delis džentelmenas, nepaprasto 
pareigingumo ir darbštumo žmo
gus. Žemaitis nuo Tauragės, bu
vo tvirtų principų, nuo kurių nei 
politinės nei asmeninės audros 
jo niekuomet neparbloškdavo.

Iš profesijos farmacistas—vais
tininkas, kuriam 1919 -1920 me
tais teko organizuoti ir vadovau 
ti atsistatančios Lietuvos farma- 
ceutilkai ii- taip pat vokiečių oku 
pacijos metu 1942-44 m. Visu ki
tu nepriklausomybės metu jis dir
bo Kaune nuosavoje vaistinėje.

J. Makauskis šalia savo profesi
nio darbo nuo pat jaunų dienų 
plačiai įsitraukė į visuomeninį ir 
politinį darbą. Jis įsijungė į Lietu
vos Demokratų partiją 1910 m. ir 
j jos tąsą valstiečių liaudininkų 
sąjungą. Daug kartų jis buvo par
tijos centro komiteto narys, vi
suose demokratiniuose seimuose 
jo atstovas, Vyriausio Lietuvos

šį nuostabų gamtos kampelį. Po 
rekonstrukcijos Smiltynėje galė
tų ilsėtis apie 10 tūkstančių Žmo
nių.

Čia nusakytos problemos lie* 
čia tiek buitinį gyventojų aptar
navimą, tiek miesto sutvarkymą. 
Ir būtinai reikia suprasti, kad vi
sa tai liečia uostamiestį, kuris tu
ri savo specifiką. Kiekvienais me
tais Klaipėdon atplaukia daug 
užsienio laivų, tūkstančiai jūrei
vių būna mieste, ir iš to, ką jie ma 
to uostamiesty susidaro vaizdą ir 
apie visą mūsų respubliką”.

Ar Lietuvoje vyrauja ne ta pa
ti primestinė sovietinė san
tvarka?

Komunistai nekreipia dėmesio 
į vietos gyventojų nepasitenkini
mą, bet bijo, kad užsieniečiai ne
pamatytų' rusų atneštos netvar
kos.

Lietuviu Kankinių 

Koplyčiai Romoje 
Aukotojai

Ona Podžiūnas — $100—
(atminčiai savo tėvelių:
Jono ir Marijos Kaminskų 
Sibiro kankinių)

Vincas ir Apolionija 
Rinkevičiai — $100—

Rožė ir Jonas Tijūnai — $100— 
(atminčiai a. a. savo sūnaus 
Vytauto)

Salome ir Jonas šagamogai $100—
(Rašo: šiuo įnašu norime iš
reikšti pagarbą ir dėkingu
mą Marijai bei lietuviams 
kankiniams už jų gyvybių 
auką).

Casimer Kavaliauskas — $100—
(atminčiai a. a. žmonos 
Emilijos Kavaliauskienės, 
tėvų, brolių ir seserų).

Cecilia Poška — $25—
Jonas Kavaliūnas — $25—
Dr. N. N. — $25—
Worcesterio Moterų Sąjungos 

5 skyr. — $75—
Miss Mary Rutkauskas — $20— 
Adomas Kalnėnas — $20—
Miss Veronica Bernard — $ 5— 
E. Gerulaitis — $15—

(atminčiai a. a savo vyro 
Zenono Gerulaičio Sibiro 
kankinio)

Sofija Belskienė — $10—
(atminčiai brolio Felikso 
Navickio mirusio Sibire)

Vincas Kamaitis — $10—
Annie M. Daunis — $ 5—

LITHUANIAN MARTYRS’ 
CHAP.EL COMMITTEE 

2701 W. 68th Street 
Chicago III. 60629

Išlaisvinimo komiteto ir jos Vyk
domosios tarybos narys. Čia jam 
esant ir jo pastangoms buvo iš
leista pedagogo V. Čižiūno para
šyta knyga “Tautinis auklėjimas 
šeimoje”.

Velionis buvo vienas iš inicia
torių ir steigėjų Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus, Varpo bendrovės 
ir daugelių kitų organizacijų, ir 
buvo jų vadovybėje. Jis pasirody
davo ir spaudoje: “Farmacinin
kų Žiniose”, Lietuvos Žiniose”, 
Lietuvos Ūkininke”, “Lietuvių 
Enc-iklopcd ” ir kt.

Gyvendamas New Yorke velio
nis buvo Amerikos Lietuvių tary
boje kaip Sandaros atstovas. Rū
pestingai-rinko aukas Tautos 
fondui, Vasario 16 d. gimnazijai 
ir Raudonajam Kryžiui, nes la
bai jam rūpėjo Lietuvos išlaisvi
nimas, lietuvių jaunimo prieaug
lis ir nelaimingųjų šalpa.

Velionis buvo pašarvotas Bol- 
land šermeninėje Nevy Bruns- 
wick, NJ, kur liepos 28 d. vaka
rą buvo su juo atsisveikinta. Iš 
New Yorko atsisveikinti buvo nu-

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. + A,
JULIJONAS MIKALAUSKAS
Gimė 1808 im. gruodžio 28 d., Jurbarke, Lietuvoje.

Mirė 1968 m. rugpiūčio 4 d. Palaidotas Notre Dame R. 
Katalikų kapinėse, Woreester, Massachusetts.

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti amži
nos atminties Julių savo maldose.

■ Mikalauskų ir Matomų šeimos

; Al A
DOMICĖLĖ MARIJA DUKAUSKAS

(MARAS INSKAITfi)
Kilusi iš Kairionių kaimo, Duseto parapijos, gyveno ir 

dirbo Kaune. Karo audros išblokšta iš gimtojo krašto susirado 
prieglaudą Amerikoje. Čia per paskutiniuosius dvidešimt savo 
gyvenimo metų nešė sunkią pabėgėlės naštą.

Aprūpinta šventais sakramentais mirė š. m. liepos mėn. 
29 d. 7 vai. vakare Šv. Kryžiaus ligoninėje.

Giliam skausme pasilieka jos vyras Antanas, sesuo Seve
riną ir Ignas Petrauskai ir jų sūnus Algis Petrauskas su šei
ma Cnieagoje, sesuo Antanina ir Mečislovas Petrauskai su 
šeima Detroite, broliai Leonas ir Alfonsas Marašinskai Lietu
voje, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. 
Western Avenue.

Laidojama šeštadieni, rugpiūčio 2 d. 9 vai. ryto bus at
lydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Dėl informacijų skambinkite 927-3401..

šeštadienį, rugpiūčio 2 d. sueina vieneri metai kai mirė mū
sų mylimas vyras ir tėvelis

A. -f" A.
Inž. ZIGMAS BAKAITIS

Minint mirties metines šv. Mišios bus atlaikytos rugpiūčio 
2 d., šeštadienį, 9 vai. ryto šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje. 
Po mišių šv. Kazimiero kapinėse ant velionės kapo bus paš
ventintas paminklas.

Gimines ir visus prisiminančius velionį prašome dalyvauti 
šv. Mišiose ir paminklo šventinime.

Nuliūdę: žmona Ona, sūnus Rimas, duktė Dalia.

iiiiiimiiimimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533 

iiiiimiiiiiiiiiimiiimmiiiiiimiiiiiiiiiiiii

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėm, 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKę 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

2143 W. OSrd Street, Chicago, Illinois 
Tet PR 8-0838 — PB 8-0834

.......... .... ----- -I MIBJ II' U.l

SKELBKITĖS “DRAUGE”.

vykę:kun. Perras Buniunas mal
dai sukalbėti, dr. J. Pajaujis tarė 
kodį valst liaudininkų vardu, A. 
Ošlapas — New Yorko sanda- 
riečių, o J. Audėnas Vliko. Be jų 
atsisveikinime iš New Yorko 
dar buvo A. Kyniastas, J. Pakal
ba ir V. Stepenis.

Liepos 29 d. buvo palaidotas 
Manvelle kapinėse, N.J.

Kor-

C H I C A G O J I
— Chicagos priemiesčiuose 

padidėjo plaukiojimo baseinų.
— Keturi šimtai Illinois mo

kesčių pareigūnų ateinantį penk 
tadienį patikrins tūkstančius 
mažmenų krautuvių ir cigare
čių ir degtinės pristatytojus 
Illinois valstijoje. ITai padaryti 
įsakė pajamų mokesčių direk
torius George E. Mahin, norė
damas sustabdyti sukčiavimus, 
cigaretėms ir degtinei mokes
čius pakėlus. Nauji mokesčiai 
Illinois valstijoj įsigali rugpiū
čio 1 dieną.

— Penkiasdešimt devyni ke-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LAOKAWICZ)

2424 W. 69th Street Tei. REpubUc 7-1213 
2314 W. 23rd Place_______Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4848 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
7 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

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

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. SOth Avė., Cicero, nt Tel. OL 2-1003

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. liepos 31 d.

Iei viai, skridę lėktuvu iš Japoni
jos sostinės Tokijo šeštadienio 

I naktį praleido Chicagoje, ke- 
‘ liems asmenims susirgus, sek
madienį visų skridusių lėktuvu 
iš Tokijo sveikata buvo patik
rinta ir visi iš jų grįžo namo, 
dauguma iš jų buvo iš Bostono 
apylinkės.

IEVA B IT I NIE N Ė
PO TĖVAIS DERVINYTfi

Gyveno 2315 So. Oakley Avenue.
(Mirė liepos 20 d., Iliflil, 10:30 vai. vak.. sulaukusi 70 m. amž..
Gimė Lietuvoje. Kilo iš l’anevėžlo apskrities, Ramygalos par., 

Properšos kaimo. Amerikoje išgyveno 58 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Elena ir Marijona 

Mitaliionas, žentas Mykolas, anūkai Janina ir Jeronimas su žmona 
Sandra ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Uetuvoje liko brolio duktė Janina KvederienE su šeima ir kiti 
giminės. Prašome nesiųsti gėlių.

Priklausė Tretininkų I>r-jai, Maldos apaštalystės. Altoriaus 
puošimo draugijoms, šv. Kazimiero Seserų rėmėjų 10-tam skyriui, 
Kęstučio klubui ir velionė buvo amžina narė Tėvų Marijonų.

Kūnas bus pašarvotas (i vai. vak., ketvirtadieni, Uiekavviez 
koplyčioje, 2314 W. 23rd Pi.

I.aidotuvės įvyks šešt., rugpiūčio 2 d. iš koplyčios 0 vai. ryto 
ims atlydėta į Aušros Vartų parapijos iuįžnyčia, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta i 
Uetuvių šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: DUKTERYS, ŽENTAS. ANŪKAI.
Laidotuvių direktorius Lackatvicz ir sūnūs. Tel. VI 7-0672.

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS.

2533 West 71 st Street Tel. 476 2345
1410 So. SOth Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

& Kftprunis KA r’-'t

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 nno kapinių.

MAZEIKMANS
FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking FaciHttos
6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublle 7-8600

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

— 1874 m. rugpiūčio 10 d. 
buvo gimęs 31-masis JAV prez. 
Ilerbert Hoover. Buvo baigęs 
Stanfordo universitete anglių 
kasimo inžineriją. Jis žinomas 
labiausia iš to, ikaid jo valdymo 
metais buvo didžioji JAV dep
resija.
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X Nekalto švč. P. M. Prasi
dėjimo parap. penktadienio žai
dimai bus šį penktadienį, rugp.
1 d. Salės atidaromos 6 vai. vak.
Kurie dalyvavo liepos 11 ir lie
pos 25 vakarų žaidimuose, pra
šome atsinešti abi dalyvavimo 
korteles. Tos kortelės bus nau
dojamos laimėti dovanas už 
pastovų dalyvavimą, šio penk
tadienio pajamos už žaidimus 
bus skiriamos pirkimui naujų 
stalų, kėdžių ir t.t.

X Cheryl Gedutytė ir Anta
nas Rudis, jr. kuria šeimą, šį 
sekmadienį 4 vai. p.p. šv. Kry
žiaus bažnyčioje bus sutuokti 
trečios kartos lietuviai Cheryl 
Gedutis ir Antanas Rudis, jr.
Abu baigę studijas, dabar ruo
šiasi magistro laipsniui. Džiugu, 
kad abu gilinasi ir lietuvių kal
bos studijose ir aktyviai veikia 
lietuviškame visuomeniniame 
gyvenime. Jiems abiem lietuvy
bė yra neatsikriama gyvenimo 
dalis, įkuo jie ypatingai didžiuo 
jasi. Jauniesiems gražiu pavyz
džiu švyti mūsų žymieji visuo
menininkai Marija ir Antanas
Rudžiai, kurie aktyviai dalyvau- B. iSluginto pagerbimui

X Šilalės gimnazijos Lietu 
voje pirmosios laidos abiturien-, 
tų suvažiavimas įvyksta rug- T'/ 
piūčio 2 d. Šilalėje, tuo pami- H- 
nint 25 metų sukaktį, nors 
praktiškai sueina 26 metai, kai 
buvo išleista pirmoji laida. Re
gis, pernai turėjęs įvykti, pa
gal visų susitarimą, tas suva
žiavimas dėl kurių nors prie
žasčių įvyksta tik šį savaitgalį.

x Patricijai ir Michael Me- 
deišiams 831 W. 50 ,St. liepos 
21 d. gimė dvynukai, dukrelė 
ir sūnelis. Dabar Medeišiai au
gina du sūnus ir dukrelę Lorai- 
ne ir Michael Medeišiai džiau 
giasi naujais anūkais. O Malvi
na Medeišienė džiaugiasi proa- 
nūkais. Ji yra žinoma veikėja 
ir stambi gerų darbų rėmėja.

X Dr. K. Narsčius, Alton,
III., džiaugdamasis mūsų dien
raščiu ir jo informacija, prie 
metinio prenumeratos mokesčio 
pridėjo 5 dol. auką. Dėkojame.

X Visi yra kviečiami į jau
nimo stovyklos “'Dainavos” me
tinę šventę, kuri įvyksta sekma
dienį, rugpiūčio 3 d. Šventė pra
sideda 11 vai. pamaldomis.

X Ona Jeselskienė ir jos dūk 
relė Ona Gorber atšventė var
dines. Buvo pasveikinta savo 
draugų. Palinkėta ilgiausių ir 
sveikiausių metų.

X Ona Durienė žinoma, vei
kėja, iškėlė šaunią puotą kun.

O Du-

Prel. P. Juras, ilgametis Nek. Pr. M. Marijos seserų vienuolijos Nau
josios Anglijos centro valdybos rėmėjų pirmininkas, birželio 29 d. atsis
tatydino ir pareigas perdavė kun. Vytautui Zakarui. Posėdyje buvo 
daug diskutuota apie naująją Neringos stovyklavietę Ver,monte ir tar 
tąsi, kaip geriau suorganizuoti susiartinimo šventę — pikniką Putname 
liepos -27 d., sekmadienį. Nuotraukoje: prel. P. Juras, vienuolijos vado
vė motina M. Aloyza (sėdi), posėdžio sekr. A. Lipčienė ir naujasis cent
ro vald. pirm.kun. V. Zakarąs, Matulaičio namų kapelionas.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

DAINAVOJE SKAMBA DAINOS
“Žaidžia, juokiasi ir šoka mū

sų šimtas iš visur” — taip sar 
ko daina, ir tai panašu į tiesą, 
nes šiuo metu Dainavos stovyk

gistro laipsniui. Vestuvinė puo
ta įvyks 4501 West 103rd Street,
Oak Lawn., III. Kol.

CICERO KOLONIJOJ

_  Kazys Šimkus jau 15 m.
eina Kareivių draugystės pirmi- loję stovyklauja apie 90 mer- 

1 ninko pareigas, taip pat yra gaičių iš įvairių Amerikos bei 
Šv. Antano parapijos komiteto Kanados vietovių. Tolimiausia 
narys. Savo lėšomis Lietuvoje stovyklautoja — Asta Grakaus 
kapinėse pastatė paminklą. j kaitė iš Los Angeles, Calif.

— Mindaugas Kašiuba, su- čia jo3 pasijunta lyg viena 
grįžo iš Kansas pas savo tėvus šeima, nes per dvi savaites ben- 
Albiną ir Praną Kašiubus, 1837 ( dras stalas, bendra malda, užsi- 
So. 50 Ot., sėi.tmingai atlikęs ėmimai ir mankšta visas suar- 
nustatytą apmokymą universi- tina, suriša.
tetų studentams, atsargos kari
ninkams. Jis baigęs universite
tą gaus leitenanto laipsnį. Yra 
Illinois universiteto aeronauti-1 
kos inžinerijos studentas.

Stovyklos vadovė energinga 
sės. Igne, jos dešinioji sės. Ma
rytė ir būrys pagelibinihkių, daž 
niausią buvusių stovyklautojų, 
atlieka įvairiausias “mamų"

«Xn°slobėių ar a““toJų pardgaa-

nūs paleistas iš JAV armijos tė Nes štai: 7-tė Aldutė prisimi
nė mamytę — reikia nudžiovin
ti ašarėlę, Valytei ar Reginai

. ...... . supinti kaseles, Rūtai išaiškinti,kas, igameUs v.etos gyvento- blynai _ bul.

velio slaugyti.
— A. a. Juozas Millas-Miliaus-

los gyvenimą. Niekur jo vieno 
nepamatysi, vis apsuptas pulko 
pačių mažiausiųjų. O besimau
dant jas tenka kaip sviedinukus 
dar ir pamėtyti. Kapelionas juo
kiasi, kad po tokio sporto ne
reikia rūpintis dieta.
Taip įbėga dienos, pilnos įvairi# 
mo ir pramogų. O dangus ne
gaili savo malonių — karštos 
saulės ir giedros. Lyja dažniau
siai tik naktimis. Tai ir gera 
taškytis, lyg antelėm ibekrykš- 
taujant, Spyglio vandenyje. O 
Rimas erelio akimi gano visas, 
kad kuri menulįstų per giliai.

Neapseinama ir be staigm^ 
nų: štai vieną dieną, vėliavos 
pakėlimo metu, sučerška šiukš
lių dėžių dangčiai ir įsiveržia 
būrys “hippių”, demonstruoda
mi... už Lietuvą. Spėjau perskai
tyti keletą šūkių: Tegyvuoja 
Lietuva, Nebūtų Lietuvos, ne
būtų Dainavos! Be Lietuvos ne
būt šaltibarščių! Mergaitės, mie 
gokime, spardykimės, maudyki-^ 
ės lietuviškai! Valio, lietuviš
kas kugelis! Kiek spėjau iššni- 
pinėti, demonstrantų vadas bu
vo pagellb. Alberta. Demonstra
cijos praėjo tvarkingai, apsieita 
be Ašarinių dujų bei nacionali
nės gvardijos iššaukimo.

Jau pirmąją savaitę išleisti 
net trys Liepsnelių, stovyklos 
laikraštėlio, numeriai. Reikia ti
kėtis, kad ir antroji savaitė bus 
tiek pat produktinga. Laikraš
tėliai išmarginti stovyklautojų 
rašinėliais, įvairiais pasisaky
mais, mintimis. Tai lyg stovyk- 
klos gyvenimo pulsas.

L jei mane paklaustų, kas 
man patinka šioje stovykloje, 
pakartočiau stsovyklos seniūnės 
Dalios Kavaliūnaitės žodžius: 
“Čia susirinko linksmiausias ir 
draugiškiausias būrys mergai
čių, kur vilioja Dainavos gamta, 
ramūs vakarai, malonus ežeras 
— tokių dalykų nerasi didelia- 

KaA

jas, turėjęs valgomų produktų 
krautuvę, sulaukęs gilios se
natvės mirė liepos 20 d. Velio
nis buvo narys Kareivių ir šv. 
Antano draugijų. Palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse.

— A. a. A. Zolpienė, (Andže- 
liutė) čia gimusi ir augusi ne
seniai mirė. Priklausė Dariaus- 
Girėno moterų vienetui, kuris 
iškilmingai, su vėliavomis paly
dėjo. Velionė buvo visų mylima 
moteris. K. D.

viniai ar miltiniai.
Mergaitės pagal amžių susi- 

skirsčiusios būreliais ir išsirin
kę jiems pavadinimus: Vynuo
gės, Draugės, Rūtos, Liepsnos, 
Voveraitės, Sesutės ir t.t. Viso 
yra 11 būrelių.

Stovyklos kapelionas kun. Ra- 
faelis, OFM, visų mėgiamas, 
tur būt, ne tik už trumpus ir 
patrauklius pamokslus, bet ir 
už aktyvų įsijungimą į stovyk-

tyvi sportininkė, o pradėjusi
1 studijas įstojo į korp! Neo Lit
huania, kur aktyviai veikė visą 

Reginos Česaitės ir Edo Mo- iaįRą gįuo metu Regina yra 
dėsto . Modestavičiaus vestu- korp! Neo-Lithuania vyr-. val- 
vės įvyks šį šėštadienį Šv. Pa-1 dyfcofi vicepirmininkė. Baigusi 
neles Gimimo bažnyčioje 3 vai. biologijos studijas, dabar Illi

nois Technologijos institute ruo
šiasi magistro laipsniui. 
Lituanistinis mokslas nesibai
gė su įgytu mokslo pažymėji
mu, bet ji domisi lietuviška 
spauda, stilingai rašo straips
nius, skaito knygas. Akademi
nėse diskusijose pasižymi gyva 
orientacija, plačia erudicija.

Edas Modestas, iškilusis mū
sų krepšininkas, daug kartų da
lyvavęs tarptautinėse varžybose, 
kur atstovavo JAV krepšinio 
rinktinę, neužsidarė vien tik 
sportiniame gyvenime, bet akty
viai įsijungė ir į akademinį vi
suomeninį gyvenimą. Būdamas 
korporacijos sporto klubo pirmi
ninkas, jis kartu yra ir korp! 
Neo-Lithuania pimininkas, pasi
žymi, didele energija, sumanu
mu. Jo dėka ibuvo suorganizuo
ti jaunųjų talentų vakarai, į- 
vairūs minėjimai, didelio mąs
to vasaros stovyklos.

Edas Modestas baigęs chemi
jos studijas, dabar ruošiasi ma

KURIAMA NAUJA 
LIETUVIŠKA ŠKLMA

p.p.
Abu jaunieji yra pasižymėję 

visuomeniniame gyvenime.
Regina česaitė vaikystės die

nomis pradėjusi skautauti, vė
liau buvo Aro sporto klubo aik-

ja politiniame bei kultūriniame rienė savo namuose pasikvietė 
darbe, nesigailėdami laiko ir savo artimas drauges ir visas 
gausiai medžiaginiai remdami mielai pavaišino.
visus didesnius užsimojimus. X Algirdas Kačanauskas,

x Neris ir dr. Aldona Šim- Brooklyn, N. Y., žinomas muzi
kai įsigijo buvusio Chicagos kos darbuotojas, pratęsdamas 
industrialisto Otto Hankel Es- prenumeratą atsiuntė šiltą laiš- 
tate — poilsio vietą prie Kosh- ką ir 5 doil. auką spaudai stip-
konoug ežer o Wisconsine, kuris ririti. Ačiū. 
yra apie šimtą mylių į šiaurę X Trečiadienį, liepos 30 d. 
nuo Chicagos prie pat 90 kelio. Drauge a. a. Prof. Dr. Juozui 
Jie tikisi tenai praleisti daug Motiejūnui mirus padėkoje, vie- 
savaitgalių vieni ir su draugais, toj “ ... dėkojame Tautos Fon- 

X Inž. Algirdas Idika, kuris dui”, turi būti “Lietuvių Fon- 
su šeima buvo atskridęs iš Bra dui”.
zilijos į savo dukters Vidos su x A. a. Juozo Taraškos ke- 
mž. Kaziu Totoraičiu vestuves, turiu savaičių mirties sukakties 
aplankęs daugelį savo pažįsta- gv_ Mišios bus aukojamos rūg
imų JAV ’r Kanadoje, pereitą pįūčio 2 d., šeštadienį Šv. Jur- 
šeštadienį išskrido atgal į Sao gįo bažnyčioje (Bridgeporte)
Paulo. Jis džiaugiasi turėjęs g.39 vai. ryto ir Tėvų Jėzuitu 
progą susipažinti su daugeliu koplyčioje — 8 vai. ryto. Pra- 
lietuvių ir dėkoja visiems už gome draugus ir pažįstamus
malonų priėmimą. pasimelsti už a. a. Juozo Ta-

X Ona Kazragienė, 6440 S. raškos sielą. (pr.)
Mozart, plačiai žinoma visuo- ......-----------
menės veikėja, liepos 26 d.
šventė savo vardadienį ir buvo į į į y i Af / C*
savo šeimos ir artimųjų pasvei- j ę fį / t /I U C/ 0 / /> / Lz w
kinta,. Visi palinkėjo Onai Kaz-

Regina Česaitė.
Nuotr. Mariaus Kasniūno

ragienei ilgiausisų ir sveikiausių 
metų. O. Kazragienė yra visų 
vienuolynų amžina narė, daug 
visur veikianti, ypač tėvų mari 
jonų rėmėjų eilėse. Ona Kazra-

POLICININKAI IŠVEDĖ DE
MONSTRANTUS IŠ VALSTI

JOS RCMŲ

Illinois valstijos policija pra- 
,. ėjusį pirmadieni valstijos kapi-

g* D'aUPJ toliuje panaudojo .kitokią tak-
tiką demonstrantams sutvar-skaitytoja ir rėmėja.

X Chicagos simfoninis or
kestras duos nemokamą koncer
tą Marąuette Parke, 6700 So. 
Kedzie, 7 v.v. šį penktadienį. Di 
riguos Henry Mozer. Apie tai 
praneša, meras Richard Daley ir 
orkestrų d-jos pirm 
Sudler

nepaiso mokytojų unijos prašo
mo leisti unijos atstovams da
lyvauti pasitarimuose, kuriuo
se svarstomas federalinės val
džios įsakymas sumaišyti moky
tojus viėšosse Chicagos mokyk
lose. Teisingumo žinyba įsakė 
sumaišyti mokomąjį personalą

kyti. Praėjusią savaitę demons- Į —baltuosius su juodaisiais mo-
trantai kapitoliuje buvo areš- i Rytojus_ viešose Chicagos mo-
tuojami, ten jiems triukšmau-. fcyklose. Teisingumo žinyba pa- 
jant. Gi praėjusį pirmadienį vals j grasė švietimo tarybai liūdno- 
tijos policija demonstrantus iš- mįs pasekmėmis, jei nebus mo-

X Union Piere gegužinę rug
piūčio 2, šeštadienį, East Chi
cagos tautininkai ruošia Com
munity Hali (Berrien Rd.) pa

vedė iš kapitoliaus ir liepė eiti 
Louis ’ namo. Demonstr antai atvyksta 

į kapitolių Springfilde protes
tuoti prieš rasinę diskriminaciją 
ir skurdą Cairo mieste, III., rei
kalaudami 4,000 asmenų darbų
ir materialinės pagalbos.

Daugiau kaip 60 valstijos po-
talpose. Pradžia 2 vai. p. p. šo- Ucininkų pirmadienį saugojo 
kiams nuo 8:30 v. v. gros ge
ras orkestras. Visi kviečiami 
atvykti smagiai prtaleisti šuibat- 
vakarį. (pr.)

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

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

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

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VT 7-7747. (Bk.)

kapitolių Springfielde; papras
tai valstijos sostinės rūmuose 
būna pusė tuzino policininkų 
tvarkai palaikyti.

NUKENTĖJO 
DU MOTOCIKLISTAI

Du vyrai, važiavę motociklu 
pietinėje Chicagoje, buvo pirma
dienį užpulti jaunamečių, jų nu
traukti nuo motociklo netoli 
130 gatvės ir Indianos. Apie 
30 jaunamečių tuos du motocik- 
litos sumušė. Du motociklistai 
buvo balti, o mušeikų gauja bu
vusi juoda.

MOKYTOJŲ UNIJOS 
SKUNDAS

Chicagos mokytojų unijos vi
ceprezidentas antradienį apkal- 

, tino Teisingumo žinybą, kad ji

kas. Vakar po pietų
bendrovės ir unijos atstovai 35 metUs Baltijos valstybės buvo 
tolėjo posėdį streikui baigti, okupuotos sovietinio imperializ- 
Streikininkai prašo pauelti atly mo brutalia militarine jėga. Vi- 
ginimą. sos religinės, politinės, kultūri-

TARPTAUTINIS JAUNŲJŲ KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ KONGRESAS

Jaunųjų krikščionių demokra-1 litines viršūnes, nes šie jaunieji 
tų tarptautinis kongresas buvo i politikai greitai gali tapti poli- 
Montevideo mieste, Urugvajuje, (tinių viršūnių vadais. Tai kartu 
gegužės pabaigoje. Jame dilyva-iyra ir Lietuvos laisvės bylos gy
vo kelios dešimtys atstovų iš niinas tarptautiniu mastu, nes 
Pietų Amerikos, Azijos ir Euro- tik šiuo būdu galima iškelti pa- 
pos. Kongrese pilnateisiais nariais vergto krašto troškimus ir juos 
dalyvavo ir lietuvių krikšč. de- perduoti plačiau politiniams va- 
mokratų atstovai. Stebėtojo teise dams.
dalyvavo ir didelis kovotojas dėl 
Lietuvos laisvės Pietų Amerikoj,
Lietuvos pasiuntinybės Montevi- 
deo spaudos atache Kazimieras 
Čibiras. Nors šis tarptadtųąįs kon
gresas vyko ypatingos£'‘AP'“Atnei 
kos politinėse aplinkybėse, bet 
daugumas kongreso dalyvių galė
jo blaiviai žiūrėti į komunizmą 
ir padaryti tinkamas išvadas dėl 
jo siekimų Lietuvių ir kitų Euro
pos krikščionių demokratų pas
tangomis buvo pravesta rezo
liucija Pabaltijo kraštų pavergi
mo reikalu.

autobusų Rezoliucija skamba taip: “Prieš

IŠ ARTI IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE
— Omahos, Nebr., arkivys-1 

kūpąs Gerald T. Bergan, valdęs 
arkivyskupiją 20 metų, sulau
kęs 77 m. amžiaus, nuo pareigų 
atsisakė ir’ jo vieton paskirtas 
buvęs arkivysk. pagalbininkas 
Daniel E. Kfhee'han. Oficialus pa
reigų perėmimas įvyks kate
droje rugp. 8 d. Buvęs arkivysk. 
Bergan buvo palankus lietu
viams ir kviečiamas visuomet 
lankydavo jų parengimus. Jam 
traukiantis į poilsį, arkivysku
pija ruošia pagerbimą, kuris į-

NAUJAS MOKESČIŲ 
ĮSTATYMAS

Illinois valstijoje rytoj įsiga
li naujas pajamų mokesčių įs
tatymas.

Illinois valstijos .pajamų mo
kesčių direktorius George E. 
Mahin antradienį pareiškė, kad 
jis pranešęs darbdaviams pilnai 
atskaityti nuo darbininkų ar tar 
nautojų uždarbio mokesčius, 
kuriems už darbą čekiai išduo-kytojų integracijos.

NAUJI ŠVIETIMO TARYBOS j darni rugpiūčio 1 dieną. 
NARIAI

Chicagos miesto komisija mo
kyklų reikalams patvirtino bur 
mistro Daley paskyrimą Alvin 
J. Boutte ir Mrs. Maria B. Cer- 
da į švietimo tarybą penke
riems metams. Boutte yra neg
ras, o ponia Cerda — pueitori- 
kietė.

POLICIJAI REIKIA ŠUNŲ
Chicagos policijos žinyba 

žvalgosi į asmenis, kurie galė
tų padovanoti vilkinių šunų po
licijos reikalams. Policijai rei
kia keliolikos šunų “pensijon iš 
einantiems” šunims pakeisti.

AUTOBUSŲ STREIKAS

Šeši North Shore priemies
čiai antradienį dai neturėjo su
sisiekimo autobusais, sustreika
vus Evanstono autobusų ben
drovei. įSitreiikuoja 127 autobusų 
vairuotojai ir 30 mechanikų.

Autobusų bendrovė ii- tihe 
Amalgamated Transit unija de 
rasi, kad būtų baigtas strei-

nės ir kitos teisės yra paneigtos.2^™^° 3 Ak’Sar-Ben 
Didelis skaičius šių krašto pilie
čių buvo uždaryti kalėjimuose ir
koncentracijos stovyklose. Eko
nominis išnaudojimas privedė 
iki baudžiavos vergų atsiradimo. 
Iš kasdieninio gyvenimo visiškai 
išskirtas žmoniškumas ir žmo
gaus teisės.”

Si rezoliucija ir jos nusistaty
mas yra didelis pavergtųjų kraš
tų laimėjimas laisvės kovose. Tai 
rodo tarppautinio sąjūdžio nusi
statymą, kuris gali pasiekti ir po-

koliziejuje

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Brolis IStasys Tamkvaitis. 

SJ, iš tolimosios Rodezijos Šals 
būrio miesto (P. Afrikoje) buvo 
atvytkęs į Londoną ir išskrido 
aplankyti savo giminių į JAV- 
bes.

— 36 liet. skautai iš Vokieti
jos atvyko į Angliją dalyvauti 
Liet. Skautų š-gos Anglijos ra
jono stovykloje.

“Spygllo” ežero paplūdimys Dainavoje.

me mieste”

g

Dainava suartina ir tolimų vieto
vių mergaites. Dvi draugės: Lo
reta Stončiūtė iš Chicagos (kai
rėje) ir Nijolė Lenkauskaitė iš 
Detroito.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Grupė msų komunistų agi# 

tatorių vėl buvo atsiųsta į okup. 
Lietuvą. Jie aiškino mūsų tau
tiečiams paskutinio kompartijos 
suvažiavimo Maskvoje nutari
mus. Grupei vadovavo J. Buzu- 
lukovas. Aplankė Kauną, Vilnių, 
Klaipėdą, Šiaulius. Iš viso Lie
tuvoje išbuvo 11 dienų.

— Komunistinė Kinija vis la 
, biau puolama ir okup. Uetuvos 
spaudoje. Tuo reikalu “Tiesoje” 

j ir kitur buvo paskelbta daugy- 
, bė prieš kom. Kiniją ir jos va- 
j dą Mao nukreiptų straipsnių. 
Dauguma jų oficialių “Tasso” 
agentų parašyti.

, — Palocėlio piliakalnis prie
j (Seredžiaus, Kauno apskrityje, 
|kaip praneša sovietinė spauda, 
esąs baigiamas “tarybinės tech-^ 

I nikos” pr iemonėmis griauti.
Į Kaip žinia, jis stovi prie Duby- 
! sos ir turi labai seną praeitį. 
Panašiu būdu griaunamas ir le- 

1 gendinis Birutės piliakalnis Ario 
galos apylinkėse.

— Durpių kasimas, trūkstant 
miško ir kitos kuro medžiagos, 
kasmet didinamas. Ateinančiais 
metais užplanuota iškasti 2,800 

j tūkstančių tonų durpių, iš kurių
Nuotr. Roberto Selenio 47,2 proc. skiriama, žemės ūkiui.


