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TRUMPAI
Rusai susitarė su kinais

* — laivybos klausimu
Pasitarimai baigti rugpiūčio 8 d.

MASKVA. — Sovietų vyriau
sybė paskelbė, kad su kom. Ki
nija pasirašytas susitarimas lai 
vybos pasienio srityse reikalu.
Pasitarimai vyko Chabarovske 
nuo birželio 18 d., ir protoko
las pasirašytas rugpiūčio 8 d.

♦ Pagal susitarimą, abi šalys 
nutarė "pagerinti laivybos są
lygas” pasienio upėse Amūre,
Usuri, Sungacha ir Khanka eže
re.

Vakaruose pabrėžiama, kad 
ne tiek svarbus susitarimo turi
nys, kiek pats jo faktas. Iš Tas-
so pranešimo neaišku, ar buvo Priešas smarkiai puola 
susitarta ir kitais klausimais.

Vietname

Prez. R. Nixonas pateikė 

"dirbančios Am erikos" planą
Rugpiūčio 8 d. pasiūlyti valstybės vykdomos labdaros pertvarkymai tegalėtų 

būti vykdomi neankščiau kaip nuo 1970 m. liepos mėn.

Čekas prieš Dubčeko 
režimę

Kaltino “dešiniuosius 
oportunistus'’

* BUKAREŠTAS. — Čekoslo
vakijos delegacijos pirmininkas 
Bukarešto suvažiavime, J. Kemp 
ny, smarkiai kritikavo buvusį 
A. Dubčeko režimą — esą, kraš 
te gyvai veikė “dešinieji opor
tunistai (atseit, liberalai) ir jie 
buvo prisidengę “socializmo su 
žmonišku veidu’ skraiste. Kemp 
ny kaltino: partija nesugebėjusi 
sutramdyti visų “dešiniųjų” jė
gų”.

Vyskupas Shannon 
veda

ROCHESTER, N.Y,-Vakar 
paskelbta: James P. Shannon. 
buv. vyskupas pagalbininkas St. 
Paul — Minnesotos valst. arki-

♦ diecezijoje, anksčiau pasitrau
kęs, veda Ruth Wilkinson, jau 
tris kartus ištekėjusią. Shannon 
buvo reiškęs neigiamą nuomonę 
popiežiaus Pauliaus VI encikli
kos klausimu. Kitomis žiniomis 
jis vedė jau šiomis dienomis.

Viesulas siautė Ohio
Sužeista per 230 gyventojų
CINCINNATI, Ohio. — šeš

tadienį kilęs viesulas, siautęs 
Cincinnati miesto apylinkėse, pa 
darė itin skaudžių nuostolių: ža 
los pastatams, sužeista daugiau 
kaip 230 gyventojų, žuvusių ne
buvo.

Liūtys Washingtone
WASHINGTON. — Užvakar, 

vykstant liūtims krašto sostinė
je, ypač priemiesčiuose, pasken
do du asmenys, skubėję gelbė
ti nukentėjusių liūties metu.

• Izraelio aviacija puolė Jor
dano vietoves. ,

• Prez. Nixonas. šiuo metu 
jau “vasaros B. Rūmuose”, Ka
lifornijoje, užvakar jam atskri
dus, buvo sutiktas tūkstantinės 
gyventojų minios. Jis pareiškė 
netrukus paskirsiąs teisėją pasi 
traukusio A. Teismo teisėjo A. 
Fortas vieton.

J. Chaban-Delmas, Prancūzijos 
min. pirmininkas, per radiją ir te
leviziją pranešė gyventojams staig
meną — apie franko nuvertinimą

G. Pompidou, Prancūzijos prezi
dentas, paskelbęs apie franko nu
vertinimą.

Stambūs nuostoliai
SAIGONAS. — Priešo puoli

mai žymiai pagyvėjo ypatingai 
išilgai neutraliosios zonos. Va
kar jis puolė dvi JAV marinų 
stovyklas. Nuostoliai buvo di
deli, žuvo 11 marinų ir 82 buvo 
sužeisti. Krito nemažau kaip 18 
komunistų. Veiksmai buvo stam 
biausi po pusšeštos savaitės per 
traukos.

‘Izviestija’ apie Nixono 
kelionę

Tai — “šypsenų diplomatija”
MASKVA.—“Izviestija” dien 

raštis savaitgalyje kritikavo bu 
vus’ą prez. Nbcono kelionę “A- 
zijoje ir Europoje!” (sąmonin
gai nepaminėta Rumunija...). 
Pagal dienraštį, tai, iš esmės, 
buvę “propagandos pratimai, 
kuriuos žymėjusi “šypsenų dip
lomatija”.

Straipsnio autorius D. F. Kra 
minov teigia, kad JAV-bės savo 
toli siekiančius “imperialisti
nius užmojus” norinčios vykdy
ti ne tik Azijoje, bet ir Afrikoje, 
P. Amerikoje ir Europoje. To
dėl jie, amerikiečiai, pagal laik
raštį, “stato tiltus, ir čia* tiks
las — pažeisti socialistinių 
kraštų solidarumą ir į jų tarpą 
įvaryti kylį.”

5 asmenys nužudyti 
Los Angeles

Suimtas 19 m. jaunuolis
LOS ANGTLES. — šeštadie

nį Los Angeles priemiesty Bei 
Air nežinomas nusikaltėlis nu
žudė penkis asmenis: dvi mote
ris, jų tarpe jauną filmų ir te
levizijos aktorę Sharon Tate, ir 
tris vyriškius. S. Tate buvo ži
nomo filmų režisieriaus R. Po- 
lanskio, lenko, žmona. Polanskis 
tuo metu buvo Londone ir va
kar atskrido į Los Angeles.

Žudynės įvykdytos keistose 
aplinkybėse, policija rado net ri
tualinių žudymų žymių. Suimtas 
žudynių namuose buvęs William 
Garretson, 19 m. amžiaus jau
nuolis.

Patyrimas ir nauji pagerinimai

Du astronautai papasakojo jų 
apklausinėtojams visą eilę įdo
mių, mėnuly jų patirtų, daly
kų. Pvz. jie pasigedo daugiau ki
šenių jų specialiuose rūbuose.

Dėl to, ruošiantis naujoms as
tronautų kelionėms į mėnulį, nu 
matyta įvesti naujų pagerinimų, 
pertvarkymų vyrų aprangoje, a- 

■ paratuose, instrumentuose ir pa
našiai.

• Teismas tyrinės liepos 18 
d. žuvusios J. M. Kopechne, bu
vusios Kennedy sekretorės, mir
ties aplinkybes. Posėdžiai nu
matyti rugsėjo 3 d. Ar liudys 
šen. Kennedy — nežinoma.

Siūlo pertvarkyti labdarą 
krašte

WASHINGTON. — Preziden
tas R. Nixonas rugpiūčio 8 d. 
kalbėjo kraštui, iškeldamas vie
ną pačių opiausių bei pertvar
kymo reikalingų klausimų — 
valstybės vykdomos labdaros 
(įvelfare) sritį, paramą nepasi
turintiems gyventojams bei pa
skatą tiems, kurie galėtų dirbti. 
Be to, jis pasiūlė federalinei 
vyriausybei pajamų dalį skirti 
paskiroms valstijoms.

Pasiūlymas, jei jis būtų Kon 
greso priimtas, galėtų būti pra 
dėtas vykdyti nuo 1971 m. lie
pos 1 d, ir jis valstybei atseitų 
ligi 5 bilijonų dol.

“Naujojo federalizmo” mintis
Nixono žodžiais, vyriausybės 

nesėkmė jokioje srityje nėra 
tiek tragiškai akivaizdi, kaip 
krašto pastangose remti vargin
guosius ir ypatingai viešosios 
labdaros srity.

Jo nuomone, atėjęs “naujojo 
federalizmo” metas, nes kai vi
są “šimtmečio trečdalį Visa ga
lia iš gyventojų bei valstijų 
plaukė į Washingtoną, tai dabar 
galia, lėšos ir atsakomybė pri Prez. R, M. Ntxonas

PRANCŪZIJOS FRANKĄ NUVERTINUS
G. Pompidou pateikė staigmeną atostogaujantiems prancūzams ir pasauliui — 

Nenumatoma neigiamo poveikio dolerio valiutai

Franko nuvertinimas buvo 
neišvengiamas

Paryžius. — Rugpiūčio 8 d. 
paskelbtas franko nuvertinimas 
sukėlė dėmesį pasauly. Jis buvo 
staigmena krašto gyventojams 
— jų dauguma buvo tradicinėse 
šio mėnesio atostogose ir mažai 
rūpinosi finansiniais rėikalais.

Prezidentas G. Pompidou savo 
pranešime kraštui ir min. pir
mininkas J. Chaban-Delmas, kai 
bedamas per radijus ir televizi
ją, pabrėžė, kad franko nuverti
nimas buvęs neišvengiamas žy
gis. Priešingai, Prancūžijoje at
sirastų didelio masto nedarbas ir 
tektų susidurti su ūkiniais sun
kumais. Pagrindinė nuvertini
mo priežastis — gelbėti krašto 
ūkį.

Frankas, santykyje su dole
rio valiuta, nuvertintas 12.5%.

Jokios gyvybės mėnulio 
uolienose

HOUSTON. — Mokslininkam 
įvykdžius pirmuosius iš mėnu
lio atvežtus uolienų, apie 50 
svarų, pavyzdžius, užvakar pri
eita išvados: mėnulyje negali 
būti gyvybės.

• Italijos M. Rumor vyriau
sybė, sudaryta iš vienos parti
jos, krikščionių demokratų, po
litikų, vakar parlamente gavo 
pasitikėjimą.

Pasitikėjimo klausimas sena
te numatytas svarstyti trečia
dienį.

• Detroite vienas gyventojas, 
be jokios priežasties šaudyda
mas, sužeidė 6 asmenis, jų tar
pe 6 policininkus.

valą paliesti gyventojus ir vals- brėžti dėsnį: apsimoka dirbti,
tijas.”
Priemonės pertvarkyti labdarai

Pertvarkymo tikslas: siekti, 
kad gaunantiems pašalpas ir ga
lintiems dirbti, būtų garantuo
tas jų įnašas į bendrą gamybą 
(atseit, garantuotas darbas).

Tikslui pasiekti pasiūlytos ke
lios priemonės: — iš pagrindų 
pertvarkoma labdara, kuri vi
siškai neatitinka reikalavimų. 
Valstybė pirmoje eilėje turės 
remti paskiras šeimas, kels at
sakingumo dėsnį ir sieks 'pa-

bet ne... gauti pašalpą.

Valstijose: darbo apmokymas
Kita priemonė, pirmą kartą 

numatyta, tai, kad labdaros dar
bo administravimas ir ypač ap
mokymas darbu būtų pavestas 
valstijoms bei vietos valdžiai. 
Pagaliau, federalinių pajamų da 
lis būtų skiriama tiesiogiai vals
tijoms.

Lygios teisės visiems 
ir skatinimas dirbti

Negerai, pažymėjo Nixonas, 
kai 4 asmenų šeima Misšissippi 
valstijoje gauna pašalpos per 
mėnesį 39 dol., gi New Yorko 
valstijoje — 263 dol.

Dėl to tenka ypatingas dėme
sys paskirų šeimų šalpai.. Esą, 
visi būtų traktuojami vienodai, 
iš visų teks reikalauti dirbti ar 
mokytis dirbti ir aplamai ska
tinti darbo iniciatyvą.

Kiekvienoje valstijoje turės 
būti vienodos pašalpos (1,600 
dol. asmeniui — minimali pa
šalpa). Pašalpas gaunantieji 
(išskyrus tik motinas su vaikais, 
jaunesniais kaip 6 m. amžiaus) 

privalės užsirašyti darbo įstai-

Nutarta dar liepos mėn., 
su kitais nesitarta

Nuvertinti franką vyriausy
bė buvo numačiusi dar š. m. lie
pos 16 d., “paslaptį” žinojo vos 
keli politikai.

Prancūzija nesitarė nei su Wa 
shingtonu, nei su Europos Bend 
rąja rinka ar su Bonnos vyriau
sybe.

Pasėkos tik po kelių menesių
JAV-se bent dabar nereiškia

ma jokio susirūpinimo. Iždo de
partamentas, franką nuvertinus, 
paskelbė, kad tai neturės įtakos 
dolerio valiutai.

Fed. Vokietija reiškia pasi
tenkinimą — vokiečiai savo 
markės kėlimą galėtų vykdyti 
tik po rugsėjo 28 d. rinkimų.

Bankininkai pareiškė, kad 
franko nuvertinimas, jo įtaka 
pasaulio valiutoms tegalės ryš
kėti tik neankščiau rugsėjo 
mėn., Washingtone susirinkus 
Pasaulio monetariniam fondui 
ir po rinkimų Vak. Vokietijoje.

Kanados vyriausybė atsisa
kė kelti diplomatinių santykių 
su Vatikanu užmezgimo klausi
mą.

kalendorius

Rugpiūčio 11 d.: šv. Tiburtas, 
šv. Digna, Putvinas, Porutė.

Rugpiūčio 12 d.: šv. Gracili- 
jus, šv. Klara, Danguolis, Laimė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėse šiandien sau 
lėta, kiek šilčiau, temp. sieks 80 
1. F., ryt — be pakitimų.

Saulė teka 5:54, leidžias 7:57.

Nauda turistams Prancūzijoje
Po rugpiūčio 7 d. žygio, jo 

naudą pajus milijonai turistų, 
šią vasarą užplūdusių Prancū
ziją — jie už dolerį galės įsi
gyti daugiau prekių. Pasauly ar 
JAV-se bus pigesnės prancūzų 
prekės, tuo tarpu prancūzai už 
užsienio prekes mokės brangiau.

• K. G. Kiesinger, Fed. Vo
kietijos kancleris, vakar, grįžęs 
iš JAV, sukvietė vyriausybės 
posėdį. Su W. Brandtu, ūko mi 
nisteriu prof. Schilleriu ir kt. 
vyko pasitarimai prancūzų fran 
ko nuvertinimo klausimu.

Trys astronautai, žygio į mėnulį dalyviai, paleisti iš karantino Houstone. Jų ryšiai su pasauliu tebuvo 
telefonu, mikrofonais ar, kaip šioje nuotraukoje, per stiklą. Iš kairės: N. Armstrong, M. Collins, E. Aldrin.

Dar trys astronautai, numatyti “Apollo 14” žygiui į mėnulį, kitų me
tų liepos m. Iš kairės įgulos vadas, pirmasis amerikietis, buvęs, 1961 
m. erdvėje, Alan Shepard Jr., St. A. Roasa ir E. Mitehell.

Astronautai sveiki, baigia 
karantino dienas

Astronautai nebe 
karantine

HOUSTON, — Gydytojams pa 
tikrinus 3 astronautų kraują, 
nerasta jokių pakitimų. Dr. Ch. 
Berry pasiūlius, astronautai 
drauge su kitais karantino

goję ir turės arba sutikti dirbti 
ar išmokti reikiamo darbo.

Kongresas galės spręsti 
po metų

Prez. Nbcono labdaros per
tvarkymo pasiūlymai sudomino 
politikų, Kongreso narių ir, aiš
ku, gyventojų sluoksnius. Ta
čiau netikimt, kad Kongresas 
sutiktų skubiai priimti visus pa
siūlymus. Iš jo laukiama atsar
gios laikysenos.

Žymiai platesnė apimtis
Vis dėlto ir kongreso nariai 

sutinka, kad per metus ar dve
jus būtina pertvarkyti v>są lab
daros, vyriausybės vairuojamos, 
sistemą. Kiek rūpesčio tik kelia 
nauji kaštai bei nauja apimtis. 
Naujos lėšos labdarai padidėtų 
ligi 4 bil. dol. (dar vienas bil. iš 
Washingtono tektų valstijoms-, 
taigi dvigubai, palyginus su lig
šiolinėmis išlaidomis (4.4 bil.) 
per metus.

Padidėjimas liestų ir pašalpas 
gaunančius. Jei dabar jas gau
na 6 milijonai vaikų ir 4 milijo- 
sai suaugusių, tai, pagal naują 
planą, po dvejų metų pašalpo
mis tektų aprūpinti 22.4 mil. gy 
ventojų.

Pasiūlymai nelieka tuštumoje, 
nes jau šiomis dienomis prezi
dentas kreipiasi į Kongresą, 
prašydamas federalinių pajamų 
dalį skirti valstijoms. Tačiau 
čia laukiama sunkumų, gi kitais 
atvejais bus neišvengiami ir pa
keitimai.

įnamiais gavo leidimą apleisti 
karantino patalpas ir... atsidurti 
laisvėje.

Ryt numatomas astronau
tų pokalbis su spauda.

Trečiadienį, rugpiūčio 13 d. 
prasidės jų triumfalinė kelionė— 
pradedant New Yorku, dienos vi 
durį praleidus Chicagoje ir vaka
re dalyvaujant prez. Nixono ren 
giamoje vakarienėje Los Angeles 
mieste.

Paskirtos trijų naujų skrydžių 
įgulos

Pats artimiausias skridimas i 
mėnulį įvyks š. m. lapkričio 14 
d. Jau paskelbta, kad “Apollo 
12” įgulą sudarys trys laivynui 
priklausą astronautai, įgulos va
das Charles Conrad ir Richard 
L. Gordon, Jr. su Alan L. Bean. 

i Numatyta, kad šio ir kitų skry
džių astronautai mėnulio pavir
šiuje, vis nusileisdami dviese, pra 
leis apie 35 valandas, bet ne 21 
vai. 30 min., kiek praleido pavir 
šiuje Armstrongas su Aldrinu. 

Išsipildo A. B. Shepardo svajonė

Paskelbta apie dar dviejų skry 
džių įgulas — “Apollo 13”, 19- 
70 m. kovo mėn. skridime įgulos 
vadu bus kap. J. A. Loveli Jr. ir 
su juo T. K. Mattingly ir F. W. 
Haise, Jr. — civilinis lakūnas.

“Apollo 14”, kitų metų liepos 
mėn., žygio vadu bus pats pirma
sis amerikietis, 1961 m. gegužės 
mėn. buvęs erdvėje, kap. Alan B. 
Shepard, kiti du — maj. S. A. 
Roosa ir E. D. Mitehell.

Shepard kelerius metus, dėl ne 
galavimų ausyje, buvo išsijungęs 
iš aktyvios astronautų tarnybos ir 
dirbo astronautų įstaigoje virši
ninku. Tačiau po pavykusios ope 
racijos, jis vėl grįžta ir tikisi išsi
pildant jo svajonei — dalyvauti 
žygyje j mėnulį.



KUN DR. T. V. ŽIŪRAITIS - 
TRIGUBAS SUKAKTUVININKAS

VLADAS MINGfiLA

Domininkonų ordino vienuolį , 
kun. dr. Tomą Vytautą Žiūraitį 
Šių metų liepos mėnuo apdova
nojo šiais įvykiais: vienuolinio 
gyvenimo 35 metų, kunigystės 
30 metų ir spaudos darbo 35 
metų sukaktimis.

Mūsų lietuviški domininkonai 
tikrai negausūs. Reikia paminė
ti, kad šiame krašte gyvena tik 
penki, vienas dar gyvena oku
puotoje Lietuvoje ir vienas Vo
kietijoje. Iš viso septyni.

Tomas Vytautas Žiūraitis gi
mė 1915 m. kovo 18 d. Grigoriš- 
kės vienkiemyje, Šimkaičių v., 
Raseinių aps. Taigi šiemet jam 
sukako 54 metai. Dar 1933 m. 
jis įstojo į 'Domininkonų ordiną 
Raseiniuose. Noviciatą atliko ir 
įžadus padarė 1933 — 1934 m. 
Domininkonų vienuolyne A- 
miens m., Prancūzijoje. Taigi 
jau prabėgo 35 metai, kaip kun. 
dr. T. V. Žiūraitis, būdamas vie
nuolis, dirba pastoracinį darbą. 
Jis studijavo Vokietijoje, Belgi
joje, Lietuvoje, Austrijoje ir 
Prancūzijoje.

Studijos
Kun. Žiūraitis filosofiją stu

dijavo įvairiose mokslo švento
vėse. Katalikų u-te Salzburgė, 
Austrijoje, 1947 m. filosofijos 
studijas apvainikavo licenciato 
laipsniu magna cum Įaudė pa
žymiu. Licenciato darbą para
šė vokiškai “Egzistencializmo 
tiesa ir nesusipratimas”. Gi 
1957 m. gruodžio 9 d. jis gavo 
filosofijos daktaro laipsnį ir a- 
titinkamą diplomą Salzburgė gė 
rai apgynęs disertaciją “Asme
nybės esmė integralinės kultū
ros perspektyvoje”. Disertaci
jos veikalą ir jos viešą gynimą 
plačiai aprašė ir aukštai įverti
no katalikų ir nekatalikų spau
da Austrijoje, Vokietijoje ir net 
Šveicarijoje. Taip pat laisvojo 
pasaulio lietuvių spauda.

Teologiją studijavo 1937 — 
1939 m. Le Saulchoir, Kain (Bei 
gijoje). Kunigu įšventintas 1939 
m. liepos 16 d. Le Saulchoir, 
Kain. Teologijos studijas bai
gė jau būdamas kunigu.

Dievui ir tėvynei
Pradėjo dirbti vikaru domi

ninkonų parapijoje Raseiniuo
se. Iškalbus ir energingas pa
mokslininkas, įvairių organizaci 
jų vadovas, rekolekcijų bei mi
sijų vedėjas. Atsimintinas įvy
kis, kai Vilniaus šv. Jono baž
nyčios išgarsėjusį pamokslinin
ką kun. A. Lipniūną vokiečiai 
suėmė, jo vietą (1943 — 1944) 
užėmė kun. T. V. Žiūraitis: jis 
tęsė kun. A. Lipniūno veiklą ir 
garsėjo patriotinės minties pa
mokslais. Tuomet Šv. Jono baž
nyčia buvo visad pilna žmonių. 
Su didžiu įdomumu buvo klau
somasi kun. T. V. Žiūraičio tu
riningų paskaitų skaitomų per 
Vilniaus radiją. Jis išdrįsdavo 
pasakyti vokiečių okupantui ne 
mielą teisybę.

Kun. dr. T. V. Žiūraičio nuo
širdus sielojimasis lietuvių tau
tos tragedija, laisvės netekus, 
patraukė lietuvių širdis. Kur 
jis pasisuko, visur jį sekė jo 
pasiilgę lietuviai, o ypač stu
dijuojąs jaunimas. Jo didelė 
tautos meilė atsispindėjo jo dar 
buose. Jis stengėsi visus savo 
tartus žodžiu pagrįsti darbais. 
Jis norėjo su savaisiais sugy
venti. Užtat ruošiamose reko
lekcijose jo žodžio pasiklausyti 
privažiuodavo pilnos bažnyčios.

Jis turi didelį mokslinį pasi
ruošimą, gilią erudiciją, nema
žą gyvenimo patyrimą.

1949 m. rugpiūčio 17 d. jis at
vyksta į Ameriką ir čia tuoj 
įsijungia į mokslinį ir pastora
cinį darbą.

Kun. Tomas Žiūraitis vis dau 
giau įsitraukia į lietuvių spau
dos darbą. Jis įsijungė į Lie
tuvių žurnalistų sąjungos veik
lą: nuo 1952 m. LŽS narys, nuo 
1953 m. New Yorko Lietuvių 
žurnalistų sąjungos skyriaus

Kun. dr. T. Žiūraitis, OP

pirmininkas. Įsisteigus 1961 m. 
Detroite LŽS-gos skyriui, šio 
skyriaus pirmuoju pirmininikii 
vėl vienbalsiai išrenkamas kuri. 
Žiūraitis. Jis tą skyrių pastatė 
ant kojų.

1962 m. iškeltas į Washing- 
toną (630 E. Street, S. W., Wa- 
shlngton, D. C. 20024). Iš čia 
nuolatos važinėja į įvairias A- 
merikos ir Kanados vietoves liė 
tuvių kolonijas misijų reikalais 
Dažnai yra kviečiamas ir kita
taučių. Atliekamu laiku dirbk 
mokslinį darbą filosofijos ir te
ologijos srityse. Nuolatinis sve
čias įvairiose Washingtono bib- 
liotekosė. Jis yra Lietuvių Kat. 
mokslo akademijos narys.

Žurnalistas ir publicistas
Sukaktuvininkas pradėjo skel 

bti savo straipsnius 19 metų 
sulaukęs. Pirmasis jo straipsnis 
“Teisingumas” tilpo “Mūsų Lif 
krašty dar 1934 m.

Kun. dr. T. V. Žiūraitis yra 
labai uolus ir šiandien veikian
čios JAV LŽS-gos rėmėjas, jos 
puoselėtojas ir vienas jos stip
riausių ramsčių. Rašo daugu
mai mūsų laikraščių. Paminėti
ni Aidai, Draugas, Lux Christi, 
Tėvynės Sargas, Dirva, Darbi
ninkas ir kt. Į Aidus rašo daU- 
giausia. tais klausimais, dėl ku
rių jis sielojasi. Aidams duodfe 
pastoviai filosofijos ir teologi
jos. veikalų apžvalgas. Studiji
nius. straipsnius filosofijos, tau
tiškumo ir politikos klausimais 
spausdina ir Tėvynės Sarge. Ta
me žurnale jubiliato neskelbtas 
str.: “Politikos ir kultūros san
tykio prasmė” ėjo keliuose nr. 
dar 1967 m.

Šiemet pasirodė Išgarsėjusio 
kardinolo Alois Muench biogra
finė asmenybės studija. Šio vei
kalo bendradarbių tarpe mato
me ii' kun. dr. T. Žiūraičio var
dą. Ši knyga parašyta vokiškai': 
“Alois Kardinai Muench — Ein 
Lebensbild”.

Seniau jubiliato paskelbti vei
kalai : Žodis ir gyvenimas, As
menybės esmė (vokiškai), Į ko
vą garbingą, Lietuvos tautinio 
atgimimo keliais, Nevystančios 
rožės (dvi laidos), Eucharisti
ja, kasdieninė mūsų stiprybė, 
Lietuva tautinio atgimimo ke
liais, Asmenybės esmė integra
linės kultūros perspektyvoje 
(1959) vokiškai ir ikiti.

Ką veikia šiandien?

Ir Washingtone kun. Žiūrai
tis negali apseiti be lietuvių, o 
ir šie įvairiais klausimais mėgs
ta kreiptis prie jo. Washingto- 
ne ir jo apylinkėse šiuo metu 
gyvena apie 200 lietuvių. Kartą 
pats sukaktuvininkas rašė: 
“Nesu jų nei klebonas, nei ka
pelionas, nes tiesioginis mano 
darbas — pirmiausia lietuviškas 
pastoracinis darbas; misijos, 
rekolekcijos, įvairios paskaitos 
mūsų kolonijose esančiose Šiau
rės Amerikoje”.

Sukaktuvininkas, lyg tas “am 
žinasis žydas” keliauja ir ke
liauja. O kai sugrįžta trumpam
į Washingtoną svarbesnėmis 
progomis atnašauja lietuviams 
šv. Mišias, vadovauja rekolek
cijom Washingtone ir dažnokai 
prabyla į pavergtos Lietuvos 
žmones per Amerikos balsą.

Sekmadieniais, neturėdamas 
Uetuvių bažnyčioje pamaldų IĮ®’

tuviams, atlaiko toje bažnyčioje 
(St. Dominic’s) angliškas pa
maldas amerikiečiams.

Kol buvo prezidentu L. M. 
Johnsonas, jis atsilankydavo 
St. Dominic bažnyčion pasimels
ti. Ir savo prezidentines parei
gas perdavęs Nixonui, padėko
jo domininkonų vienuolyno vir
šininkui kun. K. Žvirbliui ir kun. 
dr. T. V. Žiūraičiui šiais žo
džiais :

“Dear Father Žiūraitis, The 
President has asked me to send 
you this copy of his 1968 
Thanksgiving Day Proclamation 
with his very best wishes. For 
your dedication to these prin- 
ciples the President wanted you 
to have the Proclamation — in 
this season of giving and good- 
will — as a token of his friend- 
ship and high esteem”.

Atrodo, kad dėl jų susitiki
mų, pamokslų ir dvasinio pa
tarnavimo prezidentas buvo pa
tenkintas ir atsiuntė jubiliatui 
aukso raidėmis rašytą diplomą.

Šio straipsnio autorius džiau
giasi, kad sukaktuvininkas yra 
uolus LŽS-gos rėmėjas ir jos 
narys, tiek pastoraciniais, tiek 
moksliniais darbais, raštais — 
publicistika, puikiais pamoks
lais ir paskaitomis lietuvių ir 
kitataučių tarpe yra pelnytai 
užsitarnavęs garbingo populia-* 
rūmo ir retai sutinkamos pagar
bos. Jis ryžtingai kovoja mūsų 
tautos laisvės kovą.

Linkime trigubam sukaktuvi
ninkui kun. dr. T. V. Žiūraičiui 
visokeriopos Dievo palaimos.

VOKIEČIŲ PAGALBA 
AFRIKAI

Apie pusantro miliono mar
kių surinko Vaikarų Vokietijos 
sostinės katalikų jaunimas šie
met paskelbtoje rinkliavoje, šių 
metų rinkliava dviem milionais 
marikių viršyjo praėjusių metų 
rinkliavą. Visa surinkta suma 
yra skiriama pagelbėti įvairių 
Afrikos kraštų vaikams. Bon
nos vyskupijos ,katalikų jauni
mo iniciatyva yra statomi val
kų namai Rodezijoje, ligoninė 
Biafros pabėgėlių vaikams Ga
bone. Be to, didelė surinktų pi
nigų dalis yra paskirta Biafros 
vaikų maitinimui ir gydymui pa
bėgėlių stovyklose.

MUSU KOLONIJOSE
Hartford, Conn.

— Lietuviai mėgėjai išvykų 
j gamtą, deja, ne visur tegalima 
rasti tinkamą gegužinėms vie
tą tiek gražią, gamtos atžvil
giu, kaip Hartfordo liet. parke, 
prie East Hartfordo - Glastonbu 
rio, Hartfordo miesto.

Hartfordo liet. parkas, gam
tos atžvilgiu, labai gražioje ap
linkoje, prie Connecticut upės 
krantelio, gražioje žaliuojančio
je pievoje pasipuošusioje šimt
metiniais išsišakojančiais me
džiais ir gėlynais. Čia lietuviai 
ir amerikiečiai ruošia gegužines 
savaitgaliais, čia įvyks ir SLA 
TV apskr. kuopų tradicinė geigu- 
žinė rugpiūčio 17 d. Rengėjai 
tikisi daug svečių iš Conn. vals
tijos lietuviškųjų kolonijų ir iš 
Mass. valstijos artimesniųjų ir 
tolimesniųjų miestų.

— Daug Hartfordo ir kitų 
miestų lietuvų liepos ir rugpiū
čio mėnesiais išvyko atostogau
ti į Kennebunkporto (Maine v.) 
tėvų pranciškonų vasarvietę. 
Kiti jau grįžo. Klubo vedėjas 
A. Maslauskas su žmona grįžę 
iš atostogų jaučiasi labai pa
tenkinti ir sustiprėję.

— Banditai ir vagys mūsų 
krašto miestuose vasaros metu 
įsiveržia j namus atostogaujan
čiųjų žmonių, į dievnamius — 
bažnyčias, vagia, plėšikauja, va
karo ir nakties metu nesaugu 
miesto gatvėje vaikščioti, tokių 
vagių ir plėšikų yra ir Hartfor
de: prieš, savaitę dienos metu 
vagys pavogė keletą brangių 
šv. Trejybės bažnyčioj dalykų.

— Ar Hartfordo Alto sky
riaus atstovai dalyvausią Alto 
seime, įvykstančiam Detroite, 
ligi šiol neteko patirti. Visgi, y- 
ra viltis, kad nors vieną atsto
vą hartfordiečiai privalėtų pa
siųsti į Alto seimą.

Vasara atėjo ir greitai pra
eis, susilauksime rudenėlio. Ato
stogų laikas neužilgo bus baig
tas, tačiau vietos lietuvių vei
kėjai, kol kas nėra pasisakę a- 
pie rudens sezone bet kokią veik 
lą. Prieš keletą metų Hartforde 
būdavo nemažai kultūrinės vei
klos, kurią puoselėjo LB apyl. 
valdyba ir mūsų klubd valdyba. 
Tikimės, kad. sekantį rudens se
zoną pasireikš LB valdyba kul
tūrine veikla, nes LB valdyboje 
yra jauni ir energingi, jaunos 
kartos vadai. Mūsų gi klube 
trūksta veikėjų, nes klubo na
riai pasenę, o jaunesnieji nesu
geba. V.M.K.
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• Redakcija dirba kasdien 
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8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie 
niais — 8:30 — 12:00.
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Kongr. Corneliuš Gallagher, (D.-N. 
J.) kalba spaudos atstovams, kad 
jis siūlo įstatymą prieš narkotikus, 
pagal kurį asmuo narkotikus įga
benąs į šį kraštą galės gauti 10 m. 
kalėjimo, o taip pat už narkotikų 
pardavimą jaunimui.

PO VISŲ LINKSMYBIŲ
Jaunavedys nuotaikai trečią 

dieną po vestuvių:
— Mano brangiausioji, tau 

jau metas mokytis virti, nes 
mudu vestuvinį pyragą jau bai 
giame suvalgyti!

FRANK’S TV and RADIO, INC?“
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELJS 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. Westem PR 8-5875 
J. LIEPONIS

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 Iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 lkl 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

■■■mi ■■
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Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės

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.
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DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest BSrd Street 
VaJ.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
ak. Šeštadieniais 10—1 vai Trečia 
Meni uždaryta Ligoniai priimami au
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 6-5076

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

SRUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GTVEKOLOGBDR CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą 
lel neatsiliepia, skambinti 374-801*3

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest BSrd Street 
Kampas 63-člos lr California 

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

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

Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048 
ATOSTOGOSE nuo rugpiūčio 3 d. Iki
17 dienos.
Prašome kreiptis pas Dr. Taurą. 
Telef. PR 8-1223.

TeL ofiso HE 4-5849, rez 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 7 lst Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5. treč. Ir šešt. tik 
nusitarus.

Ofiso — HE 4-6758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGLIA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie- 

—da 3—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

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 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opt.
3424 W. ffltrd St., GR 6-7044 

Tikrina aJds. Pritaiko akinius b
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

Ofa 735-4477. Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYBE — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
> 6440 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. VIDAUS LIGOS

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7097 
5159 So. Damen Avenue 

Valandos tik pagal susitarimą
Trečiadieniais uždaryta.

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

AkušerUa lr moterų Ugos 
GlnekologlnS Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė.. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001. Telef. 423 - 2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K g A

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad.. ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 lkl 8 vai. lr nuo 6 lkl 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai. DR. ZIGMAS RUDAITIS

SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 787-2206 ofiso ir rezidenc)

Atostogose nuo liepos 28 Iki 
rugpiūčio 18 d.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6900
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 13 vai.: arba susita
rus. 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

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 6 
tkl 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta DR. ALDONA ŠIMKUS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, Dl.
Kabineto tel. 687-2020

Namu tet 839-1071
Vizitai pagal susitarimą

1 Ofiso lr buto tel. OLymplc 2-1361

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Conrt, Cicero

Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. 
lr šeštad. tik susitarus. DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street

Ofiso tel. RElianoe 6-4410
Rez. GRovelhlll 6-0617 

Valandjos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai. 
lkl 2 vai. p.p. lr nuo 7 lkl 8 v. vak.. 
antr. Ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p
Ir vakarais pagal susitarimą.

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad.. ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p.. 6 - 8 
vai, vak., Šeštad. 12-2 vai. p. p„ 
trečlad. uždaryta.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7lst Street. 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v„ penktad. 10—13 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečlad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099

Tel. ofiso lr buto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ) 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 VV. SOth 8t. 
Tel. PRospect 8-1228

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. lr nuo 6 iki 8 
v. v. Šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGffi 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad.. antrad., ketvlrt. lr penkt 
nuo 11 vaL lkl 1 vaL p. p. Ir nuo 
• — 8 vai vakare, Trečlad. nuc 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad 
11 vai. ryto lkl s vai. p. p.

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

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

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. lr 6—8 vol. vak. 

Trečlad. lr šeštad. uždaryta

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71at Street
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

Tel PROospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenue
Vol.: nlrm.. antrd., ketv. 6—8 vai 
vak., penkt. tr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu la.lku pagal susitarimą.

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 6Srd Street

Valandos: pirmad., ketv., B—8 va!., 
antra lr penkt. 1—4 vai. 

PrilmlnSJa tik susitarus

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

JAV IR SOVIETŲ DERYBOMS 

ARTĖJANT
Pietų Vietnamo prezidentui 

Thieu pavyko suorganizuoti 
naują antikomunistinį šešių 
partijų Socialinį - Demokratinį 
frantą. Jo tikslas — sutrukdy
ti, kad kraštas nepatektų į ko
munistų rankas. Si grupė nori 
sukurti naują socialinę tvarką 
ir demokratiją. Ir jis nori su
daryti tokią vyriausybę, kurią 
remtų dauguma pietų vietna
miečių ir kuri pajėgtų uždegti 
tautą pasiimti likimą į savo 
rankas.

Gi kai kurie Washingtono 
politikai “balandžiai” spaudžia 
prezidentą Nixoną, kad jis tuo
jau įsakytų Amerikos karinei 
vadovybei liautis persekiojus 
Vietname komunistines kari
nes pajėgas ir praneštų apie 
naujų karinių dalinių atitrau
kimą iš Vietnamo dar šiais me
tais, nes, girdi, komunistų ka
ro veiklos sumažėjimas Viet
name per paskutines šešias sa
vaites esąs ženklas, jog jie to
kiu būdu atsaką Washingtonui 
į Amerikos valdžios apsispren
dimą pradėti išvesti iš Vietna
mo savo karinius dalinius. Bet 
kiti politikai, geriau pažįstą 
komunistų siekius, galvoja, 
kad Amerikos karių išvedimas 
iš Vietnamo vyks taip, jog ne
pakenktų Pietų Vietnamo sau
gumui. Turi būti duota pakan
kamai laiko vietnamiečiams 
tinkamai pasiruošti kariauti 
prieš Šiaurės Vietnamo agre
sorius komunistus, kuriems 
Kremliaus vadovai duoda 80% 
karinės medžiagos ir neatrodo, 
kad jie ketina sustaJbdyti tų 
medžiagų siuntimą, ar kad 
Hanojus būtų Maskvos įtikin
tas sustabdyti karinius veiks
mus. Tai paaiškėjo iš buvusio 
JAV viceprezidento ir kandi
datavusio į prezidentus Hum
phrey pasikalbėjimo su Sovie
tų premjeru Kosyginu, nese
niai pirmajam besilankant 
Maskvoje. O raudonoji Kinija 
jau išvedė 65,000 kinų karių iš 
Šiaurės Vietnamo, kur jie tai
sė subombarduotus kelius bei 
tiltus ir kitus karinius įrengi
mus. Humphrey davė suprasti 
Kosyginui, kad Sovietų Rusija 
turinti stiprią įtaką Hanojui.

*
Neseniai Vietname lankėsi 

Amerikos visų karinių pajėgų 
rūšių štabų viršininkų pirmi
ninkas gen. Wheeleris, kuris, 
ryšium su komunistų “karo 
veiklos sumažėjimu”, pareiškė, 
kad šis jų karinis atoslūgis ne
turi jokios politinės reikšmės, 
nes taip yra buvę daug kartų; 
dėl įvairių priežasčių jų karia
vimo būdas visą laiką yra cik
linis. Pasak jo, to reikalauja ko 
munistų kariavimo taktika, ne
turint pakankamai nei žmonių, 
nei ginklų nuolatiniam verž
lumui išvystyti; ir dabartinis 
komunistų atoslūgis nieko ne
sako apie raudonųjų norus nu
traukti karą Pietų Vietname. 
O, be to, Paryžiaus pasitari
muose komunistų delegacijos 
šiom dienom pareiškė, kad ka
ras nėra sustabdytas, bet bus 
vėl sustiprintas, kai tik valan
da išmuš. Karas galįs būti su
stabdytas tik viena sąlyga — 
kada, girdi, iš Vietnamo pasi
trauks amerikiečiai kariai.

Ir gen Wheeleris dar pridė
jo, kad 1970 metais Jungtinių 
Amerikos Valstybių karių iš 
Vietnamo nebus galima išves-

PAMALDOS UŽ 
NUŽUDYTUOSIUS

Miuncheno arkivyskupas ir 
Vokietijos vyskupų konferenci
jos pirm. Kardinolas Doepfner 
Berlyne aukojo iškilmingas šv. 
Mišias už tūkstančius nekaltų 
aukų, kurios buvo nužudytos 
atentato prieš Hitlerį pasėkoje. 
Atentatą, kaip žinoma, įvykdė 
grafas Stauffenbergas 1944 m. 
liepos 20 d. Pamaldos įvyko

ti, nes Pietų Vietnamo kariuo
menė negalės dar viso kariavi
mo savo atsakomybėn paimti. 
Atrodo, kad šie karo metai 
Vietname baigsis be didesnių 
nukrypimų nuo senojo kariško 
kelio. Nedidelė dalis Amerikos 
karių išvyks (gal aipe 50 tūks
tančių vyrų), bet didžioji dalis 
pasiliks, laukdama Pietų Viet
namo kariuomenės sustiprėji
mo. Tai viena.

Antra. Vietnamo taikos de
rybose Paryžiuje komunistų 
Tautinio Išlaisvinimo Fronto 
sudarytos laikinės vyriausybės 
užsienio reikalų ministerė N.
T. Binh atmetė Pietų Vietna
mo priezidento Thieu pasiūly
tus laisvus rinkimus tarptau
tinėje priežiūroje. Šiaurės Viet 
namo atstovas Thuy pritarė 
ministerei Binh, bet oficialiai 
šoi pasiūlymo neatmetė.

Pietų Vietnamo viceprezi
dentas Ky savo kalboje, pasa
kytoje Saigone kariūnams, gan 
aštriai puolė amerikiečius už 
derybose daromas nuolaidas 
komunistams. Jo teigimu, Pie
tų Vietnamo atstovai turėtų 
pasitraukti iš derybų Paryžiu
je, jei komunistai atsisako Pie
tų Vietnamo klausimą spręsti 
laisvų rinkimų keliu. Karui 
baigti belieka vienas kelias — 
karinė pergalė.

Prezidentas Thieu, atžymė
damas Vietnamą į dvi dalis 
padalinusios Genevos sutarties 
(1954 m.) penkiolikos metų 
sukaktį, pasiūlė abiejų Vietna
mu (pietų ir šiaurės) sujungi
mą tarptautinėje priežiūroje 
pravestais rinkimais. Planą tu
rėtų paruošti tiesioginės Šiau
rės ir Pietų Vietnamu vyriau
sybių derybos.

Dabar yra štai kokia padė
tis : Washingtono politikai “va
nagai” baiminasi dėl preziden
to Nixono valdžios “minkšto- 
kų pasiūlymų” komunistams. 
Gi Washingtono politikai “ba
landžiai” nori taikos Vietna
me, bet ne kapituliacijos.

*
Prezidento Nixono kelionė, 

papuošta amerikiečių astro
nautų (Amstrongo ir Aldrino) 
nusleiidimu mėnulyje, Azijoje 
ir Rumunijoje nepatiko Mask
vos komunistiniams imperia
listams; jie šią prez. Nixono 
kelionę laiko prietilčių staty
mu Tolimuose Rytuose ir Rytų 
Europoje, siekaint suskaldyti 
komunistų stovyklą (kuri ir 
šiaip jau pra suskilusi).

Kaip ten bebūtų, preziden
tas Nixonas nori su Sovietų 
Rusijos vadovais susitikti de
ryboms, kad būtų išspręsti kai 
kurie tarptautiniai klausimai, 
ypač ginklavimosi varžybos. 
.Artėjant Jungtinių Amerikos 
Valstybių deryboms su Sovie
tų Rusija, lietuviai, latviai ir 
estai, esantieji laisvame pa
saulyje, turėtų per atsakin
gus asmenis veikti, kad Ame
rikos sumanūs politikai nepa
mirštų pajudinti ir pavergtųjų 
tautų klausimo, nes kol Sovie
tų Rusija negrąžins paverg
toms tautoms laisvės bei ne
priklausomybės, tuščias daly
kas kalbėti apie pastovią tai
ką bei gražesnį gyvenimą.

Reikia džiaugtis laimėjimais 
tolimose erdvėse, bet jie mažai 
ką reikš, kol žemė netaps lais
vės planeta, kuri rusiškųjų bol
ševikų bandoma paversti kalė
jimu. K. Br.

Berlyno “Kankinių Karalienės”' 
bažnyčioje, kuri buvo pastatyta 
nacių išžudytų žmonių atmini
mui.

— Jugoslavijos 52 katalikės 
motinos, turinčios 643 vaikus, 
pareiškė popiežiui Pauliui pa
dėką už encikliką “Humanae 
vitae”, kurioje patvirtinamas 
Bažnyčios mokslas apie vedy
binį gyvenimą.

Trys karininkai iš amerikiečių naikintojo Frank E. Evans. Kaip žino
ma, jų vadovaujamas laivas susidūrė su Australijos kreiseriu Kinijos 
jūroje. Dabar šie įgulos nariai apklausinėjami. Iš k. j d.: laivo vadas 
MeLemore, 40 m., Įeit. Ramsey, 24 m., ir Įeit. Hopson, 28 m. Susi
dūrime žuvo 74 JAV laivyno vyrai.

THAILANDAS IR NIXONO 
POLITIKA AZIJOJ

Amerikos sąjungininkai nori ne teorijų, bet darbų 

K. TAUTKUS
Thailando sostinės Bangkoko 

gyventojai atvykusį vizitui 
(VII.28) prezidentą Nixoną ir 
jo palydovus sutiko padoriai, 
bet ne taip šiltai, kaip Jakar- 
toje, Indonezijoje. Sostinės aero 
drome prezidentą sutiko Thai 
karalius Bhumibol, bet gyvento 
jų laikysena buvo gana santū
ri, be džiaugsmo, ovacijų. Gi 
Thailando vyriausybės ir politi
kos sluoksniai Nixono Azijos 
politikai parodė susirūpinimą 
ir net nusivylimą. Vyriausybės 
vadai, pasitarimuose su prez. 
Nixonu ir jo patarėjais, buvo 
labai rimti ir rėmėsi ne teorijo
mis, bet esamos padėties gry
nais faktais, kurie liečia Thai
lando saugumą jau šiandieną, 
bet ne po Vietnamo taikos, ku
rios kelias neaiškus, ilgas ir sie
kiamas vienos pusės nuolaido
mis komunistams, kurie ir į nuo 
laidas nereaguoja, bet ragina 
Ameriką pasitraukti be jokių 
sąlygų iš Vietnamo.

Thai naštos dalis Vietnamo 
kare

Thailandas yra Pietryčių Azijos 
sąjungos (SEATO) narys. A- 
merikai pradėjus kovoti Viet
namo kare ginklu, neatsiliko ir 
Thai. Savo teritorijoje leido JA 
Valstybėms įsiruošti šešias avia 
cijos bazes, iš kurių sunkieji 
bombonešiai ėmė bombarduoti 
P. Vietname komunistų pozici
jas. Pradėjus bombarduoti Š. 
Vietnamo teritorijoje raudonų
jų susisiekimo kelius bei gink
lų sandėlius, iš Thai bazių bom
bonešiai dieną ir naktį atlikda
vo bombardavimų uždavinius. 
Ir Thai aviacijos vyrai vykdė 
ir tebevykdo priešo bombarda
vimus P. Vietname.

Į Pietų Vietnamą Thailandas 
pasiuntė pilną kovos diviziją — 
12,000 vyrų, kurie labai suma
niai kovoja su komunistais. P. 
Vietname yra stiprus Thailando 
artilerijos dalinys, kuris sunkio
mis patrankomis daužo Vietkon 
go karinių dalinių bunkerius, 
padeda savo vyrams, pietų viet
namiečiams, Amerikos kariams 
ir kitiems sąjungininkų dali

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENĖ RASA

5
Miestas buvo gražus ir alsavo lyg gyvas: taip ir jau

tei jo didelio kūno virpėjimą. Gyvenimas, įleidęs šaknis 
į grindinį, lyg augalas, neprasidėjo tik šia diena ir nesi
baigė tik šiuo vakaru, — jis rišo prie žemės ir neleido 
atitrūkti.

Auksė pakilo. Tarp skubančios minios ji ėjo lėtai 
ir dairėsi į šalis, lyg paklydusi. Žmonės žiūrėjo jai į akis 
ir šypsojosi. Čia visi šypsojosi: ir skubėdami jie negalėjo 
užmiršti, kad gyventi smagu. Auksei buvo taip gera, kad 
nebenorėjo nieko prisiminti, galvoti, tik eiti, eiti ir jaus
tis laiminga.

Siaura gatvelė kilo į kalną. Šaligatvių čia nebuvo ir 
žmonės ir mašinos judėjo šalia vieni kitų. Oras jau buv- 
vo prisisunkęs benzino kvapo. Vasaros žiedais pakvi
pusią idiliją nustelbė civilizacija.

— Technika nugalėjo gamtą, —burbtelėjo surau
kusi nosį Auksė.

Kryžkelėje ant kiekvieno kampo čiurleno fontanai. 
Vanduo bėgo nuo drėgmės pažaliavusios stovylos lieme
niu ir krito į mažutį baseiną, priaugusį žolių ir samanų. 
Auksė žiūrėjo į amžinoje šypsenoje sustingusį moters 
veidą.

— Kas ji? Gal šitame akmenyje įamžinta kieno

niams. Neoficialiai Thai stipri 
artilerijos grupė padeda ir Lao
so karinėms pajėgoms.

Thai teritorijoje yra 49,000 
amerikiečių vyrų, kurie saugoja 
bazes, dirba prie kelių taisy
mo, saugo Thailando pasienį 
prie Laoso sienos kartu su Thai 
lando ^specialiais sienos apsau
gos daliniais. JAV naudojasi 
Thailando uostais, per kuriuos 
eina tiekimas skystojo kuro, 
šaudmenų, maisto ir įvairiausių 
karo reikmenų. Tik viena, ne 
SEATO sąjungos narys, Pietų 
Korėja turi didesnį skaičių ka
rių Vietnamo kare. Tuo tarpu 
kiti Pietryčių sąjungos (SEA 
TO) nariai — Filipinai, Austra
lija, N. Zelandija — Vietnamo 
kare padeda Amerikai tik ma
žais simboliniais karinių jėgų 
daliniais. Gi Prancūzija, Angli
ja ir Pakistanas nė piršto ne
pajudino kovoti prieš komunis
tus Vietname.

Nori politinio aiškumo Nixono 
Azijos politikoje

Thai vyriausybė rimtai seka 
JAV vidaus neramumus, ku
riuos kelia svetimų rankų ir sa
vų trumparegių politikų suagi
tuotų jaunuolių gaujos prieš 
Vietnamo karą ir prieš JAV įsi
pareigojimus savo draugams ir 
sąjungininkams Azijoje ir kitur. 
Nepaprastą rūpestį kelia Ame
rikos sąjungininkams ir drau
gams užsieniuose, ypač Azijoje, 
jau pavykęs komunistų simpati- 
kams suskaldyti Amerikos vi
suomenę viduje. Mat, Nixonas 
siekdamas prezidentūros, savo 
rinkiminės kovos metu, pažadė
jo išrinkus baigti Vietnamo ka
rą, kariuomenę ištraukti ir grą
žinti namo. Iki šiol Azijos Ame
rikos draugai jau užregistravo 
daug padarytų Nixono asmeniš
kai ir jo administracijos komu
nistams nuolaidų Vietnamo ka
rui užbaigti. Aiškiai matomas 
stiprus spaudimas Saigono vy
riausybei daryti vis didesnių 
nuolaidų.

Thailando vyriausybė labai

GYVENVIEČIŲ STATYBOS POLĖKIS
Gyvenviečių pobūdis ir tikslai

Šiuo metu Lietuvoje yra jaut
riausias gyvenviečių statybos rei
kalas. Jis dažnai spaudoje gvil
denamas, susirinkimuose aptaria
mas. Gegužės mėnesio pabaigoje 
įvykusiame architektų suvažiavi
me aptarta ir gyvenviečių staty
ba.

Architektų sąjungos pirminin
ko J. Vaškevičiaus žodžiais: su
pramonindami statybą kaime, 
nekreipiame dėmesio į žemdirbių 
buities reikalus. Architektai iški
liai šnekėjo apie kaimo grožį, nu
tylėdami gyvenviečių statybos 
nedarną.

Vietinių tarybų darbuotojų pa
sitarime, įvykusiame birželio mė
nesio antroje pusėje, aukščiausios 
tarybos pirmininkas M. Šumaus- 
kas užsiminė apie senas gyven
vietes (Tiesa, Ns. 145): “Dauge
lyje gyvenviečių dar pasigenda
ma rūpestingų šeimininkų. La
bai blogą įspūdį daro gyvenvie
tėse esantys apgriuvę, be stogų, 
nenaudojami pastatai, piktžolė
mis apaugę šiukšlynai, nudžiūvę 
medžiai, senos, iškrypusios tvo
ros. Gyvenvietėse lėtai tiesiami 
keliai, naujos gatvės, mažai sodi
nama medžių, dekoratyvinių krū 
mų, gėlių. Nedaug turime gerai 
suplanuotų ir pasodintų parkų, 
blogai prižiūrimi kai kurie seni 
parkai. O aplinka daug pasako 
apie pačius šeimininkus.” O kas 
kaltas?

Naujų gyvenviečių pobūdis

Iš senų laikų žemės ūkiu besi- 
verčią gyveno vienkiemiuose ar

GEDIMINAS GALVA

rezervuotai pasižiūrėjo į Nixo- 
no, kaip JAV politinės valios 
reiškėjo, pasiryžusio įtikinti A- 
zijos kraštus, pirmoje eilėje A- 
merikos sąjungininkus, kad šis 
kraštas pasiryžęs ir ateityje, ka 
rui Vietname pasibaigus, pasi
likti jų reikšmingu ir veikliu 
partneriu. Thailandas parodė, 
kad jis pajėgus savo kraštą gin
ti, bet kaip ištikimas sąjungi
ninkas ir pirmaujantis draugas, 
norėtų aiškesnio apibrėžimo Ni- 
xono Azijos politikos.

Pietryčiu Azros sąjungos 
gen. sekr. Jesus Vargas (filipi
nietis) panorėjo smulkiau suži
noti ir apie “pokario” sąjungos 
likimą. Dėl to Nixonas savo kal
boje Thailando vadams pasakė: 
“JAV praeityje ir šiuo momen
tu lieka ištikima Thailando są
jungininkė. Amerika palaikys šį 
kraštą tiek prieš vidinę, tiek 
prieš išorinę grėsmę”. Didelis 
prieštaravimas Guam salos ka
rininkų klube kalbai. Ten Nixo- 
nas pasakė, kad Amerika vengs 
įsivelti į Vietnamo rūšies ka
rus. Nesitrauks iš Azijos, vai
dins atitinkamą vaidmenį, rems 
Azijos kraštus, kurie rūpinsis 
savo kraštų gynyba, atseit, gin
klais ir karo medžiagomis, bet 
ne vyrais.

Trumpai nuvykęs į Saigoną

(VU.30) ir pasitaręs su Pietų 
Vietnamo prez. Thieu, preziden
tas Nixonas įspėjo komunistus 
dėl atsakomybės, jeigu jie vis 
paneigs taikos pasiūlymus. Jis 
pasakė: “Mes nuėjome pakan
kamai toli... Dabar kita pusė 
privalo atsakyti”

Tai vis Thailando vyriausy
bės paspaudimas Nixonui aiš
kiau pasisakyti.

Thailando užsienio reikalų mi 
nisteris Thanat Khoman išva
karėse Nixono vizito spaudos 
žmonėms pasakė, kad “Thailan- 
dui rūpi ne Nixono teorijos ar 
Azijos politikos doktrina”, bet 
šiandieninė realybė ir garbingas 
JAV vyriausybės nusistatymas 
ir įsipareigojimų ar susitarimų 
ištesėjimas”, negu teorinės ir 
doktrininės kalbos, kuriose 
daug žodžių, bet maža tikrovės. 
Nixono palydovai išgirdo, kad 
ir Thailandas pradeda dairytis, 
kaip ir Pakistanas, į komunis
tinį lauką. Thailandas gali už
megsti santykius su Rytų Vo
kietija, ją pripažindamas “tei
sėta” vyriausybe, kaip Pakis
tanas suartėjo su raudonąja Ki
nija 1965 m. kilus Pakistano - 
Indijos karui dėl Kašmiro. Ir 
šiandien Pakistanas “prekiau
ja” su komunistine Kinija.

nors svajonė? — prabėgo mintis ir ji panoro sužinoti 
stovylos paslaptį. Bet paslaptys čia miršta nežinioje.

Ant kito kampo iš pražiotų . liūto nasrų veržėsi 
vanduo, ir jo nematančiose akyse slypėjo neatidengta 
praeitis. Pakišusi ranką po šalta srove, žiūrėjo Auksė į 
rusvą vandenį ir jautėsi patenkinta.

Žmonės stovėjo ir juokėsi. Bet tai jos nevaržė ir ne
baugino, nes ir žmonės čia buvo kitokie nei namie.

— Lyg raminantis balzamas, — pagalvojo šluos
tydama pirštus į nosinę.

Viešbučio duris jai atidarė lieknas, tamsiaplaukis, 
juodomis blizgančiomis akimis berniukas ir nusišypso
jo. Šypsojosi ir Auksė.

— Ar jie čia visi tikrai laimingi ar tik taip atrodo? 
—pagalvojo.

Keltuvu pasikėlė į trečią aukštą. Keltuvas mažas, 
vos trys žmonės tilptų. Koridorius išklotas kilimu, kuria
me skendo žingsniai.

— Modernizmas naikina savitumą, sulygina vietas 
ir žmones: eini raudonu minkštu kilimu ir nežinai, ar 
čia Roma^ New Yorkas ar Paryžius! — kalbėjo ji sau 
rakindama duris ir džiaugėsi, kad gali tik su savim kal
bėti.

Kambarys buvo didelis, patogus, tik langas žiūrė
jo į kito viešbučio langą, į kito žmogaus privatų gy
venimą.

— Kas jis? Ko čia atvyko? — nenoromis kilo 
klausimai...

1Atsisėdusi prie stalo ji pradėjo rašyti.
“Mieli Tėveliai!...” — kas toliau? Mintis nutrūko. 

Ką ji galėjo pasakyti? Tarp jos ir tėvų, atrodė, tiek ma
žai bendro. Negi galėjo rašyti, kad čia jautėsi lyg ištrūku

kaimuose. Valakų reforma, o y- 
pač baudžiava vertė gyventojus 
telktis kaimuose. Nepriklauso
mos Lietuvos tarpsnyje ūkiniais 
sumetimais kaimai buvo skirsto
mi į vienkiemius, kuriuose ūki
ninkai turėjo progos atsisakyti 
atgyvento trilaukio ūkininkavi
mo.

Šiuo metu komunistų partija 
deda didžiausias pastangas pa
naikinti vienkiemius ir gyvento
jus, priklausančius valstybiniam 
ūkiam ar kolūkiam, sutelkti gy
venvietėse.

Ministerio “pirmininko” pava
duotojas V. Vazalinskas pareiškė 
aukščiausios tarybos liepos 15 
d. posėdyje: “Spartėjant kaimo 
gyvenviečių statybai ir tvarky
mui, nuolat iškyla naujų proble
mų. Viena jų — tikslingiausias 
gyvenviečių skaičius ūkyje, jų iš
dėstymas. Patvirtintose rajoninio 
išplanavimo schemose numatyta 
4700 gyvenviečių — 1900 centri
nių ir 2800 pagalbinių bei pa
pildomų. Kiekvienam ūkiui vidų 
tiniškai tenka po 2,25 gyvenvie
tės, o vienai gyvenvietei — po 
990 hektarų ploto, tame tarpe po 
730 hektarų žemės ūkio naudme
nų. Šiuo metu, palaipsniui gausė 
jant žemės ūkio technikai ir trans 
porto priemonėms, didėjant me
lioruotiems plotams, gerėjant ke
liams, dėsningai, kaip tai numa
to mokslas, auga gamybos kon
centravimas, didėja gamybiniai 
vienetai ūkiuose. Aiškėja, kad

kai kuriuose ūkiuose ne "visas ra
joninio planavimo schemoje pa
tvirtintas gyvenvietes tikslinga 
plėsti ir statyti. Tai geriausia ga
lima nuspręsti pačiame ūkyje, su 
darant jo teritorijos sutvarkymo 
projektą, kartu apsprendžiant ir 
visa ūkio vystymo perspektyvą.”

Pranešėjui apie kaimo gyven
viečių statybą dar ne aišku, kas 
per vienos yra tos gyvenvietės. 
Jis neparyškino skirtumo tarp 
centrinių ir pagalbinių gyven
viečių. Naujos gyvenvietės bus 
didesnės už buvusius kaimus. 
Jose kuriama miestelių užuomaz 
ga. Ar naujos gyvenvietės atitiks 

'ūkinę paskirtį? Atrodo, kad kom
partijai kuriant gyvenvietes dau 
giausiai rūpi politiniai tikslai. 

Gyvenviečių politiniai tikslai
Komunistų partija jau seniai 

skelbia, kad vienkiemiai trukdo 
skatinti žemės ūkį, sunkina že
mės ūkiui vadovauti, didina dar
bo ir medžiaginių išteklių sąnau
das, kliudo gerinti žemdirbių bui 
ties sąlygas, kelti jų kultūrinį ly
gį ir komunistinį sąmoningumą. 
Komunistų partija dar būtų' pa- 
kentusi vienkiemius ūkiškais su
metimais. Svarbiausias jos sieki
mas įgyvendinti politinius tiks
lus, žemdirbius “socialistiškai” 
perauklėti. Komunistų partija 
skiria milžiniškas sumas Sutelkti 
gyventojus gyvenvietėse,- kad žva 
liai partijos akiai būtų lengviau 
sekti.

Apie politinius tikslus tik at
sargiai teužsi menama. Komunis 
tų partija, neduodama statybinių 
medžiagų seniems pastatams tai
syti, begriūnančiose lūšnose" gy
venantiems pateikia viliojančius 
vaizdus apie gyvenvietes.

V. Vazalinskas iškiliai šneka 
apie būsimas gyvenvietes: “Gy
venamųjų namų statyba —tai 
tik viena kaimo statybų progra
mos dalis. Kaimo pertvarkymo 
klausimas nebus galutinai iš
spręstas, jei tik vietoje senos vien 
kiemio trobos pastatysime nau
ją, kad ir geresnę, kad ir gyven
vietėje. Gyvenamųjų namų sta 
tyba neturi būti atitrūkusi nuo 
kultūrinių-buitinių objektų staty 
bos. Reikia, kad naujose gyven
vietėse būtų sudarytos geros gy
venimo ir buities sąlygos. Todėl 
teks kaimo gyvenvietes statyti 
kompleksiškai, kartu su gyvena
maisiais namais jose reikės pa
statyti daug kultūros namų, mo
kyklų, vaikų darželių-lopšelių, 
parduotuvių, valgyklų, pirčių, 
buitinio gyventojų aptarnavimo 
kombinatų ir kitų pastatų. Gy
venvietėse reikės įrengti kanaliza 
ciją, vandentieki, sutvarkyti esa
mas ir nutiesti naujas gatves, ša
ligatvius.”

Dabartinė statybos eiga rodo, 
kad dar už kalnų pažadų įgy
vendinimas. Komunistų partija 
tai žino. ij jau seniai, skelbia 
svajones, kurios iki šio meto li
ko netesėtais pažadais.

si iš kalėjimo, daugiau namie, nei savo tikruose na
muose! Motina plaukus nusirautų, nedėkingumu apkal
tintų, visą gyvenimą prikaišiotų. O tėvas? Jis gal ir su
prastų, bet tylėtų. Tėvas visada tylėjo, nes gyvenimas 
pamokė, kad tyla daugiausia laimi. Ir Auksė ilgainiui 
to pramoko, nors kartais ir atrodė, kad uždus savų pa
čios tramdomuose jausmuose.

Numetusi plunksną ant stalo, ji priėjo prie lango. 
Iš kito viešbučio kažkas žiūrėjo tiesiai į ją. Auksė pasi
purtė. Jautėsi užklupta. Greit pasitraukusi krito aukš
tielninka į lovą ir užsimerkė. Buvo gera gulėti ir nieko 
negalvoti. Bet vėl suėmė nerimas. Ji negalėjo taip gu
lėti.

Atsikėlusi priėjo prie veidrodžio ir pradėjo šukuoti 
plaukus.

— Kaip aš jam atrodžiau? — staiga pagalvojo ir... 
rankos pasidarė sunkios. Ji norėjo atsisėsti ir prisiminti.

— Ką? — klausė pati savęs ir žinojo, kad neturi 
pasirinkimo, nes visi prisiminimai vedė prie to paties, 
prie vieno vienintelio taško, kuris virto jos gyvenimo 
centru. Iš jo spinduliavo džiaugsmas ir liūdesys, iš jo 
ji norėjo eiti į ateitį.

Lėktuvo motorų lengvas ūžimas lyg migdė, o bal
ti debesys lipo prie langų ir visa kelionė atrodė lyg sva
jonė miglose.

Tai buvo pirma jos kelionė. Kaip ji jos laukė! Nuo 
pat pirmos dienos, kai pradėjo dirbti lėktuvų bendro
vėje.

— Skristi? Dieve, ką sugalvojai! — nusigando mo
tina. — Dar nukrisi kur!

_______ , .(Bus daugiau), <Uvlt;
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AUKSAS-GYDYMO 

PRIEMONĖ
J. VENCKUS S.J.

Blizgantis metalas ne vien tik 
papuošalams naudojamas. Jis tu
ri ir tam tikros gydomosios ga
lios. Sakysime, seniau džiova 
(tuberkuliozė — Tbc) buvo bai
si liga. Jai nugalėti buvo mėgina
mi įvairiausi vaistai. Pracūzijoje 
pereito amžiaus gale prieš ją pra
dėjo vartoti auksą. Deja, nesusi
darė didesnis įspūdis, kad auksas 
sėkmingai gydytų džiovą, tačiau 
buvo pastebėta, greitai pasitaisy
davo džiova sergą reumatikai.

Tokiu būdu auksu buvo pradė
ta gydyti reumatizmo liga.

Aukso metalas
Auksas, lotyniškai Aurum 

(trumpai Au) žinomas iš seniau
sių laikų. Žmonija jį seniai pas
tebėjo, nes jis “ir purve blizga”. 
Kai kurie kraštai auksu ypatin 
gai apdovanoti; Pietų Afrika, Ru
sija turi labai daug aukso, Ame
rikoje nuo 1949 m. garsi “Aukso 
šalis Kalifornija”. Daug aukso 
duoda Aliaska. Kanada taip pat 
turtinga auksu.

Jūros vanduo turi aukso: lgrai- 
ną (0.06489) viename vandens 
tone, 10 dentų vertybės. Kol kas 
nepsimoka iš jūrų vandens auk
są išskirti.

Viduramžių chemikai (alche 
mikai) norėjo auksą padaryti iš 
paprastų medžiagų, tačiau to pa 
daryti pepasisekė.

Kadangi auksas yra brangus, 
todėl jį reikia sverti labai mažais 
kiekiais — jį sveria karatais. Ka
ratas arabiškai reiškia grūdas, 
Anglosaksai vartoja grain. (kvie
čio grūdo svoris). Parvedus me
trinę sistemą, vienas karatas yra 
lygus 200 miligramų; tai penkta 
gramo dalis. Daryti daiktus iš 
vieno aukso būtų per brangu ir 
be to vienas auksas nebūtų pa
kankamai kietas, todėl jį lydo su 
kitais metalais. Aukso proporci 
ja yra nurodoma karatais. Gry
nas auksas reiškiamas 24 kara
tais. Jeigu ant žiedo ar laikrodžio 
randi įrašą 18 karatų, reiškia 
šis aukso turi savyje vieną ket
virtadalį kito metalo priemaišų. 
Atominis aukso svoris yra labai 
aukštas: 197 t.y. mažadaug 19 
kartų sunkesnis už vandenį. Tirp
sta prie 1945 laipsnių F (1075 1.
C.). Auksas nerūdija.

Aukso, kaip ir kiekvienos me
džiagos, dispersija (pasidalini
mą) į smulkias daleles) gali 
būti įvairus. Jeigu paimsi dvi sub
stancijas, kuris viename kitame 
netirpsta, pav. aliejų ir vandenį, 
gausi emulsiją. Natūrali gamtos 
emulsija yra pienas. Riebalai yra 
prąsikleidę mažais rutulėliais, ku
rie ilgainiui susirenka paviršiuje. 
Jeigu molį suplaksi vandenyje, 
gausi kitokį mišinį, nes molis ga
li dalytis į smulkesnes dalis. Toks 
medžiagos pasidalinimas vadina
si koloidalinis. Vienos dalys gali 
būti apkrautos pozityvia, o kitos 
negatyvia elektra. Toks medžia
gos pasidalinimas padidina me
džiagos paviršių. Tokie dideli pa
viršiai, dar apkrauti elektra, gali 
būtį labai aktyvūs; gali absor
buoti visokias medžiagas, enzi
mus, dujas, nuodus ir pan. Pro
toplazma yra koloidaliname sto
vyje. Kolodalinis medžiagos sto
vis turi nepaprastai didėlės reikš
mės gyvybiniams procesams: grei

Illinois State Kyventojai prie kainos 
turi pridėti 5% mokesčių.
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Rugpiūčio mėnesio žvėreliu Chicagos parkų distriktas išrinko Liacpln 
Park® Boologijos sodo leopardą.

tai gali pasidaryti kaip želetina 
(gel), pavirsti į skystimą (sol), 
užtenka mažo pasikeitimo— rūg
šti ar ar šarminė aplinkuma jau 
viską nulemia. Bakterijos kiek 
parūgštino pieną, paskui ir susi
traukia kavoje. Yra dar moleku- 
liarinė ir atominė dispersija.

Auskas gydo reumatizmą
P. Kalifornijos universiteto 

(USC) Medicinos mokyklos pro
fesoriai tyrinėjo aukso įtaką į re
umatizmą. Reumatologijos sky
riaus direkt. Dr. George Friou- 
su savo bendradarbiais atrado la
bai tikslią priemonę kaip kon
troliuoti į organizmą įleistą auk
są. Tą metodą jie vadina “ato- 
mic absorption spectrophotome— 
try” (AAS). Jie aukso skiedinį į- 
leidžia po oda ir jau po 15 minu
čių matuoja auksą audiniuose. 
Auksas eina į užsidegusius, suti
nusius, sužalotus sąnarius. Atro
do, kad auksas neutralizuoja kai 
kuriuos enzimus, kurie gadina są
narius. Laboratorija veda inten
syvias studijas su žmonėmis; iš
davos bus paskelbtos vėliau. Jau 
dabar matomi geri ir pasekmin
gi rezultatai. Tagi, yra viltis, kad 
reumatizmas modernios aukso te
rapijos dėka galės būti daug leng
viau gydomas.

Buvęs Clevelando futbolo koman
dos žaidėjas Brown žvelgia iš po
licijos autobuso Beverly Hills, Ca
lif., nes savo mašina užkliudė ir 
gatvėje partrenkė praeivį.
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AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS
O. NENDRĖ

Tremtinių, tik atvykusių į A- 
meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

Pirmieji įspūdžiai svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos, į- 
sikūrimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės našlės lūpomis, kur’ 
atvykusi su trimis vaikais sten
giasi čia sukurti jiems ir sau atei
ti-

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, lengvas stilius neturi jokių 
varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au
tobiografija.

Gaunama “Drauge”. Kaini 
$5.00.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

IiJ 2457 West 69th Straet Į TeL HE 4-7482

METALO IR 
STIKLO; 
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os. Turekliai

j REZIDENCINIAI, 
jKOMERCINIAI,
Į MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

MOVI NG
A. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

inniiiniiHiiiiiiiuii.

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

L MIGLINAS 
Krautuvė Marąuette Pke. 

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

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

DRAUGAS
4545 M’est 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

[vairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST 84th PLACE 
Telef. FRontler 6-1882

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir alr-couditlonlng — ' 
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 A SHEET METAL 
4444 S. VVestern, Ohicago 9, BI.

Telefonas VI 7-3447
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2608 OOth St. Tek WA 5-2787
2601 OOth St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelia Įvairiu prekių paslrlnklmaa 

E. ir V. ŽUKAUSKAI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 60 gal. Free delivery
5622 Sę. Racine, 434-1113

MISCELLANEOUS

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street

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

Tel. GR 0-31.34 arba GR 0-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

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

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

APDRAUDŲ AGENTCRA
Namų, gyvybes, 

automobiliu.
sveikatos,
nio.

blz-

Patogios Ifisl.
uiokūllmu M
lygos.

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

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

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

3208% West 95tli Street 
Ohicago, mtnois

Tel. GA 4-8654 ir GB 6-4330

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

RADIO PROGRAMA

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

REAL ESTATE

Cicero reikalinga moteris ar vyras 
prižiūrėti ligonį. Maistas, atskiras 
kamb., alga susitarus. Darbas ne
sunkus. Skambinti dienom tel., 
656-5873.

Skelbkites “Drauge”.

REAL ESTATE

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, I1L Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
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NERIS REAL ESTATE
Persikėle j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

REAL ESTATE

Savininkas parduoda Marąuette 
parke 2 butus po 6 kamb. ir ma
žą butuką rūsyje. 2552 West 69th 
Street. Tel. PR 6-0764.

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

5% kamb. mūro bungalovv, 9 me
tu, be garažo. 62 ir Kedzie.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge ir garažu. 43 ir Rockvvell. 
$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 — Ineome Tax 

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

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 
Butų nuomavimas ~~ Ineome Taz

Notariartas —■ Vertimai
Apdraudę Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233 
Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir raš-

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

Prie Nabisco mūr. 6 kamb. bun- 
galow. 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

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

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

6 kamb. modernizuotos mūr. bun- 
galow prie 71 ir California. 23,500.

5J4 kamb. 9 metų. Geras mūr. 
bungalow. 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 Maplewood $.10,500.

6 kamb., 20 metų mūr. Cape God

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

IŠ GERŲ RANKŲ
2-jų butų niūras. Naujas šildymas. 

Platus lotas. Geležine tvora. Garažas. 
Marą. P. $21,600.

8 kamb. mūras. 2 maš. mūr. ga
ražas Plytelių vonia. Kabinetu vir
tuve. Gazo šildymas. Apie 67 Rock- 
well. $22,500.

2-Jų butų švarus tvirtas mūrns. 
Naujas gazo šUdymas. Blokai nuo 
Marą. P. $27,500,

Dvaras lietuviškam Lemonto. 2-Jų 
metų. 7 kamb. mūras. Daug žemčs 
paskirta sodui ir alSjoms. Pamaty
kite.

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

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

Lotos 30 p. Marą. l’aiike $11,000

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

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

ĮSIGYKITE DABAR HELP WANTED — MOTERYS

Jaunimui reikia literatūros, 
kad atostogos neatrodytų ilgos, 
nuobodžios ir neprasmingos.

Paaugusiam jaunimui reko
menduojamos knygos:
Kas bus, kas nebus, bet žemaitis

nepražus, 2.50 
B. Sruoga

Kon-Tiki
Thor Heyerdahal

Naktys Karališkiuose,
L. Dovydaitis

Rytų pasakos,
Vincas Krėvė

Šen kareivis Matatutis 
J. Jankus

Trys sakalai,
A. Vambutas

Ukee- Waguu,
A. Colbachini, SDR

3.75

2.00

2.50

3-00

2.00

2.00

Knygos gaunamos DRAUGE, 
prie kainos prašoma pridėti 5 
proc. mokesčiams.

Didžiojo poeto Dantės intymiuo
sius pergyvenimus su Beatriče at
skleidžia jo vienintelis prozinis kū
rinys, paįvairintas nuostabaus gro
žio eilėmis,

Naujasis Gyvenimas

J lietuvių kalbą išvertė A. Ty
ruolis, Goethės, Šilerio, Šekspyro 
ir kitų klasikų vertėjas. Išleido T. 
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš
ta meniškom iliustracijom, įrišta į 
kietus įvairiaspalvius viršelius. Kai
na $2.00. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus.
Illinois State gvyentotjai prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčių.

ŠVIESA IR ELDORADO
Anatolijus Kairys

Trijų veiksmų tragedijėlė, ku- 
ioje vaizduojama kenčianti tau- 
a ir jos laisvės siekimas:

“Nejaugi gali būti laisvu lai
domas tas, kuris, gyvendamas 
aisvėje, negali, nenori ar nesu- 
eba padėti belaisviui?”
Veikalas tinka kiekvienai sce- 

ai, nes jame y-a daug erdvės 
asireikšti statytojo vaizduotei. 
Knyga gražiai išleista, kietais 

iršeliais, tinka ir šiaip pasiskai- 
ymui. Kaina 3.00 dol., gauna- 
na DRAUGE.

Prie knygos kainos prašom pri- 
lėti 5 proc. mokesčiams.

D e M .G S I O
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Yra posakis “kiekvienas medalis turi dvi puses”, kuris puikiai 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti.

Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą ar atgaivinti jos 
praeitį, galim perskaitę ne vieną, bet kelias įvairių asmenų pri
siminimų knygas, kurių kiekvienoje rasim ką nors naujo, kitaip 
suprasto, ar matyto.

GYVENIMO VINGIAI, dr. P. Karvelienė, 1 dal. 
autobiografiniai atsiminimai

KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus
atsiminimai apie ark. J. Matulevičių, ark P. Ka
revičių, ark. J. Skvirecką ir vysk. P. Bučį

LIETUVOS ATGIJIMAS, dr. J. Totoraitis 
1863 ir 1883 m. sukilimų laikotarpis

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė 
gyvenimas ir darbai

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus 
atsiminimai

ŽVILGSNIS J PRAEITI, K. Žukas 
žmogaus ir kario atsiminimai

IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU1IIIIIIIIIIIIIIIIIII UIIIIIIIIIIIINlIlUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIllIlIlIlIhlllllllllIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllilIlIlIlIlIllIlIllIlIUllII
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Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

knygos:

NEPRIKLAUSOMI LIETUVĄ STATANT........................  $5.00
atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva. f '

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 knygoz 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

Pasinaudokite Draugo „Classified** skyriumi.

DAY MAIDS
FOR M0TEL VVORK 

Full Time Top Salary

Phone Mrs. Nissen 
678-2200

HKIJ1 WANTEH - VYRAI
•TT*

PART TIME W O R K 
NOVV AVAILABLE

High School student $25-$50 per 
wk. Apply in person bet’n 3 - 3:45. fa

OPPORTUNITY VVORK SHOP 
4204 So. Archer Avenue

EXPKR’D AUTO PARTS MAN
Steady Wo,Pk Days 

Excellent Co, Benefits

SVITAK BUICK INC.
6800 W. Ogden, Berwyn, IU.

ST 8-6234. BI 3-1264 (Chicago)
Contact — DEL PAVIDSON Mgr.

WAREHOUSE MAN <
Experienced all phases, accumulating, 
paokaging, shipping',' ’ U.P.S., P. P. & 
Truck. Cpmpany benefits.

Hours' 8 to 4:30 
References , reąuired 
PHONE 638-0905

SHIPPING CLERK
To vvork in receiving and 
shipping depot. Experience 
helpful būt not necessary.

FOAMCRAFT
947 West Van Buren 

Chicago, Illinois

INSURANCE 
AGENTS 

To Leam Business.
Average eommisiun of our agenta 
over $200 vveekly. Car necessary.

Commęjjwealth 
Ins. Company 

450 E. Ohio-, ■>. Rm. 400

TIMEKEEPER 
PAYROLL CLERK

TRIANGLE TANNING 
1823 W. Webster

PERMANENT 
LABORATORY HELPER

Duties include wowting vvith chem- 
ist and techniciansį Janitorial vvork 
and keeping ravv material supplies 
in a paint laboiatory. Mušt be draft 
exem.pt.

J. VV. STERNS, 447-8790 
Valspar Corp., 7701 W. 47th St. 

LYONS, ILMNGIS

!

3.50

2.00

1.00

2.50

3.00

5.00

exem.pt


MOKSLO PAŽANGA GILINA MŪSŲ 
TIKĖJIMĄ

Popiežiaus Pauliaus VI milntys apie žmogaus kelionę 
į menulį

I Paulius VI nuo pat pradžios 
sekė “Apollo vienuoliktojo” kelio 
nę į mėnulį. Šitas svarbiausias 
musų amžiaus įvykis davė temą 
popiežiaus pokalbiams su viso 
pasaulio maldininkais, pastaruo
ju laiku atvykusias į Romą. Lie
pos paskutinę savaitę bendroje 
audiencijoje Paulius VI kalbėjo 
apie mokslo ir tikėjimo santy- 
kius. Mokslinių tyrinėjimų įtaka 
į mūsų amžiaus žmones yra mil
žiniška, pažymėjo popiežius. 
Mokslo pažanga pakeitė šiuolai
kinio žmogaus galvoseną, jo pa 
žiūras į kultūrą, į mokyklą, į gy
venimą. Mokslo ir technikos pa
žanga ypač yra užbūrusi jauną
sias mūsų amžiaus žmonių kar
tas. Visa tai yra labai gražu, bet 

f yra nemaža ir iškrypimų, klai
dų. Užburtas mokslinės pažan
gos, jaunimas ne kartą pasiduo
da maištavimo instinktams, nie
kindamas kūrybines pastangas ir 
naikindamas pastovias iš praėju
sių kartų paveldėtas vertybes. 

Gyvenimas tuo tarpu reikalau
ja didelio rimtumo, jėgų įtam
pos, aukos, savęs išsižadėjimo. 
Apie tai mums kalba astronautų 
kelionės, reikalaujančios ilgų, į- 
temptų studijų, didelių išlaidų, 
darbo, nepaprastos rizikos, drą
sos ir pasiaukojimo.

Kritikuoti ir griauti yra leng
va. Kurti ir statyti yra labai sun- 
ku. Jaunimas turi teisę kritikuo
ti. Kritika yra ne tik naudinga, 
bet reikalinga, būtina. Jaunimas 
turi teisę būti savarankiškas ir 
ieškoti naujų kelių. Bet labai gai 
la, kai atsiranda jaunimo, kuris 
laiko savo pareiga tiktai griauti, 
kuriam trūksta kūrybinės meilės 
ir kūrybinės drąsos.

“Apollo vienuoliktojo” astro- 
nautų žygis jaunimui turi įkvėp
ti šito kūrybinio užsidegimo ir 
kūrybinės aukos dvasios, pabrėžė 
popiežius.

Mokslo ir technikos pažanga 
nėra priešinga mūsų krikščio
niškam tikėjimui. Priešingai mū 
sų krikščioniškos pažiūros į gy
venimą ir visatą reikalauja moks 
lo ir technikos pažangos. Užten
ka prisiminti Vatikano antrojo

W Bažnyčios susirinkimo konstituci
ją apie Bažnyčią šiuolaikiniame 
pasaulyje.

Mūsų tikėjimas laukia mokslo 
pažangos ir ją skatina. Bažnyčia 
sveikina mokslo bei technikos 
laimėjimus ir juos laimina. Tiek 
mokslinės, tiek religinės tiesos šal 
tinis yra vienas ir tas pats: Die
vas. Sugretinimas mokslinių ir 
religinių tiesų negali būti kenks
mingas, bet visuomet yra nau
dingas tiek mokslui, tiek religi
jai. Mokslo pažanga gilina mū
sų tikėjimą.

Paulius VI bendrosios audien-
> cijos dalyviams priminė plačiai 

žinomus šv. Augustino žodžius: 
“Viešpatie, tu sukūrei mus dėl sa 
vęs, ir mūsų širdis bus nerami, 
kol neatsilsės tavyjel”

Mums reikia Dievo, kalbėjo 
popiežius. Dievo reikalauja pati 
žmogaus prigimtis. Juo labiau to
ji žmogaus prigimtis tobulėja, 
juo aukščiau pakyla mokslinėje 
pažangoje, juo giliau pajunta, 

y kad jai reikia Dievo. Žmogaus 
prigimtis nerimsta be Dievo, ji 
kenčia be Dievo, ji tiesiog dra
matiškai veržiasi į Dievą.

Tai yra tiesiog kosminis pri
gimties veržimasis į Dievą. Kas 
studijuoja, kas ieško, kas tyrinė
ja, negali išvengti nesusidūręs su 
objektyvia visur esančio Dievo 
tiesa: Dievas yra visur. Tai sena 
tiesa, kurią nuolat mums kartd-

> ja Šv. Raštas: “Kur man pasi
traukti nuo Tavo dvasios, Vieš
patie; kur man pabėgti nuo Ta
vo veido?!” Negalima pabėgti 
nuo Dievo. Medžiaga, gamta, vi
sata tiems, kurie sugeba supras
ti ir mąstyti; yra didžiosios Die
vo knygos. “Dievuje mes gyve
name, Dievuje mes judame, Die
vuje mes esame”, sako šv. Pau
lius. Nepažįstamasis Dievas vi
suomet yra prieš mus ir mumy
se. Studijuodami gamtą, tyrinėda-; 
mi kosmą, mes tarsi paliečiame 
uždangą, už kurios yra beribė,, gy 
va, alsuojanti Dievo tikrovė.

Atėjus apreiškimo akimirks
niui, Kristus praskleidžia šią už
dangą, pasirodydamas paprasto
je istorinėje Evangelijos scenoje. 
Kas yra Kristus? Štai, visa nu
lemiantis klausimas! J jį mums 
atsako šv. Jonas savo Evangelijos 
pirmajame skyriuje: Kristus yra 
dieviškasis žodis, Kristus yra Die
vas, Kristus yra tas, per kurį visa 
yra sukurta. Šv. Paulius patvirti
na: Kristus yra “pirm visko ir vi
sa juo laikosi”; paskutinę dieną 
visa bus atnaujinta jame ir visa 
bus pajungta jo valdžiai. Kristus 
yra Alfa ir Omega — pradžia ir 
pabaiga, sprendžiant ne tik žmo 
gaus, bet ir viso kosmo likimą. 
Kristuje visas kosmas randa sa
vo prasmę, savo šviesą, savo tvar 
ką ir pilnatvę.

Krikščioniškojo tikėjimo švieso 
je kosmo tyrinėjimai ir mokslo 
laimėjimai žėri visu savo gro
žiu ir visa savo didybe, kuri mus 
pripildo nauju džiaugsmu ir nau
ja viltimi. Jei būsime su Kristu
mi, prieš mūsų akis plačiai atsi
skleis tiesos ir gyvenimo kelias!— 
baigė savo žodžius Paulius VI- 
sis.

SUOMIJOS KATALIKŲ 
AUKA

Suomijos Ikatalikai nutarė vie
ną procentą uždarbio skirti be
sivystančių Afrikos, Azijos ir 
Pietų Amerikos kraštų reika
lams. Surinkti pinigai bus per
duoti tarptautinei katalikų ar
timo pagalbos organizacijai “Ca
ritas”.

Žuvusios Mary Jo Kopechne tėvai 
sako, kad jie priešinsis prieš bet 
kokį velionies skrodimą, jeigu to 
ir reikalautų teismas. Čia tėvai ma
tyti mergaitės laidotuvėse. Kaip 
žinoma, mergina nuskendo šen. 
Kennedy automašinai nušokus nuo 
tiltb.

DARGIS
DRUG
STORE

2425 W. Marquette 
Road

Tel. HEmlock 4-6050

LAIKE
ATOSTOGŲ

nuo rugpiūčio mėn. 
15-tos dienos

BUS
UŽDARYTA
Sugrįšim rugsėjo mėn. 

2-rą dieną

Dėkingi esame už jūsų 
paramą.

CHARLES P. DARGIS
Beg. Pharmaciat

Prašome patikrinti savo 
receptus dėl pakartotini?’ iš
pildymų.

Izraelio karo policija matuoja Izraelio kareivės sijoną, kad jis nebūtų 
aukščiau kelių daugiau negu trys centimetrai. Toks yra įstatymas ir 
Izraelio moterys kareivės turi to laikytis.

KETVIRTIS ŠIMTMEČIO 

BE GIMTŲJŲ NAMŲ
Sovietų žiauri politika ir kru- mo srityje. Pavyzdžiui, 1946 m.

vinas teroras, 1944 m. privertė 
apie 70,000 lietuvių apleisti sa
vo gimtuosius namus ir bėgti į 
vakarus ir ten pasiduoti vargin
gai tremtinio daliai.

Bėgom ne tik kultūrininkai, 
bet ir eiliniai žmonės. Tremty 
atsidūrė 400 aukštųjų mokyklų 
ir universiteto personalo, 700 
mokytojų, 400 inžinierių. 350 tei 
sininkų, 300 gydytojų, daugiau 
kaip 200 kunigų, apie 70% ra
šytojų.

Visi gyvenome tremtyje ir vai 
gėme iš vieno katilo. Todėl ir 
tenka tremtį skirti į du tarps
nius, kurių pirmąjį žymi stovyk
linis gyvenimas Vakarų Vokie
tijoje, o antrąjį — išsiblašky
mas po platųjį pasaulį. Jų riba 
reikia laikyti 1949 metus, kada 
prasidėjo emigracija į JAV, ku
riose įsikūrė apie 50% visų trem 
tinių. Šiedu laikotarpiai savo 
apraiškomis ryškiai skiriasi. 
Lengviau aptarti pirmąjį dėl to, 
kad jis yra jau baigtas. Antra
sis dar tebesitęsia.

Kūrybinis pakilimas
Ateities istorikas stebėsis ne

paprastu kūrybiniu pakilimu, 
kuris reiškėsi liūdnomis lietuvių 
tautai dienomis jos viena atpla- 
ša tarp U-jo Pas. karo griuvė
sių perpildytose išvietintųjų as
menų stovyklose. Gal jis tik 
kaltins mus už tai, jog nepa
kankamai pasirūpinome tą veik
lą uždokumentuoti ateičiai. Ma
žai beturime statistinių duome
nų, o ir turimaisiais toli gražu 
ne visada pasikliauti galime.

Bene aukščiausius rodiklius 
pirmajame tarpsnyje tremtiniai 
buvo pasiekę spaudos ir švieti-

Vytautas the Great
Prel. J.B. Končius

Knyga apima gražiausią Lie
tuvos istorijos laikotarpį, kuris 
turi būti įdomus ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečių visuo
menei.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina—$2.00 
Ulinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento- 
vės Vilniuje-

V. Europoje pasirodė 220 pe
riodinių leidinių, kurių 41 spaus ' dė į 20 pasaulio kraštų:

A. -Į- A.
JURGIS BUBINAS

Gyveno 4613 South Whipple St.
Mirė rugp. 8 d., 1969, 2:30 vai. popiet, sulaukęs 86 an. 

amžiaus,
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities, Ramyga

los parapijos, Vakagalių kaimo.
Amerikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Domicėlė, po tėvais 

Niemeikčiūtė, 2 sūnūs: George ir Stanley, marti Marion; 6 
dukterys: Stephanie, žentas Charles Wengel, Mary, žentas 
Steve Gore, Frances, žentas William Paff, Daisy, žentas Wil- 
liam Tamkus, Stella, žentas George Treder, ir Marcella, žen
tas John Girkant; 11 anūkų ir 15 proanūkų.

Priklausė Lietuvių Kęstučio klubui ir Lietuvos Ūkininkų 
Dr-jai.

Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2424 
West 69 Street.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugp. 11 d. iš koplyčios 
9:15 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo Pan. Švč. 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionies sielą. Po pamaldų buls nulydėtas į Lietuvių šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus; gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnūs, dukterys, anūkai.
Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiimiiiiii
Kelionės yra vienas iš gyvenimo malonumų, kuris visus 

traukia, bet kartais ne visiems prieinamas.
Pigiausias būdas keliauti, yra pasiskaityti kitų žmonių ke

lionių aprašymus, kurie atidaro skaitytojui plačius pasaulio Var
tus. Todėl įsigykite šias knygas:

ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS,
Dan Kuraitis, 2.00

DAUG KRASTŲ, DAUG ŽMONIŲ,
Dan Kuraitis 2.00

ČIA MŪSŲ ŽEMĖ
A. Vilainis 0.50

ŽEMAIČIU ŽEMĖJE
A. Vilainis 1.50

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
Kun. J. A. Pauliukas

KELIONĖ PO EUROPĄ IR ĮSPŪDŽIAI
Kun. Pr. Vaitukaitis

KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON

3.00

1.00 
3.00
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LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANOKTJS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533 
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GĖLĖS
VestuvemH, banketams, laidotuvėm* 

tr kitokioms progoms
G U Ž A U S K ę 
BKVERtiY HII.I.S OELINYČIA

2443 W. 03rd Street. Ohicago, Ulinois ' 
Tel. PR 8-0838 — PB 8-0834

1 ......... 1 '' u n n IU.

SEBLBK3TBS “DRAUGE”.

tuvėj spausdintas. 1945/6 me
tais V. Vokietijoje veikė 71 vai
kų darželis, 14 progimnazijų ir 
20 gimnazijų. Nors emigracijos 
banga jau buvo įsisiūbavusi, 
1948/9 metais gimnazijų skai
čius siekė 26, kuriose 487 mo
kytojai mokė 2504 mokinius. Iš 
viso 1948/9 metais lietuvių gim
nazijos išleido 908 abiturientus. 
Taigi šis laikotarpis tremties 
vienas yra gražiausių laimėji
mų, praturtinusių tautinį kapi
talą, yra kaip tik šis jaunimas, 
kuriam lietuviškoj mokykloj bu
vo padėti pagrindai ir paleng
vinta siekti mokslo toliau, nes 
pati vertingiausia kūryba — 
kūrėjas žmogus. Stovyklinio lai
kotarpio kūrybinį palikimą ga
lima aiškinti tuo, kad, nors ap
skritai tam buvo nenormalios 
gyvenimo sąlygos, tačiau jos 
garantavo egzistencinį minimu
mą kultūrininkams ir laikė juos 
glaudžiame sąlytyje su savąja 
visuomene, teikusių kūrybinių 
paskatų ir atrama.

Be to, reikia pažymėti, kad 
1947 m. Vakaruose mokėsi 2,

' 184 lietuviai studentai, iš kurių 
apie 200 baigė aukštuosius mok 
sius daktaro laipsniu.

Stovyklinis gyvenimas turėjo 
savo negerovių. Didžiausioji bu
vo ta, kad buvo uždelstas žmo
nių įkurdinimas bei sugrąžini-j, 
mas į daugiau ar mažiau nors 
malias sąlygas.

Emigracijai pajudėjus
Emigracija tremtinius iš V. 

Vokietijos stovyklų išblaškė į 
visas pasaulio dalis. Jie išsisklai 
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29,000, Kanadą — 7,700, Vokie
tiją — 7,500, Australiją — 5, 
000, Angliją — 3,000, Venecue
lą — 2,000, Argentiną — 800, 
Braziliją — 700, Kolumbiją — 
550, Prancūziją — 550, Belgi
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X Kan. Myk. Vaitkui pasky
rus Lietuvių Rašytojų d-jos pre 
miją buvo norima ją įteikti Chi 
cagoje, tačiau laureatas nesi
jautė gerai ir sakėsi negalįs į 
Chioaigą atvažiuoti. Buvo nori
ma ją įteikti Bostone, tačiau 
dabar laureatas sustiprėjo ir su 
tinka atvažiuoti į Chicagą. Pre 
mija numatoma įteikti kartu su 
jaunimo literatūros konkurso 
piemija spalio 11 d. Jaunimo 
centre, kurios laimėtoja yra Da
nutė Brazytė. Programoje da
lyvaus įr sol. Vai Kojelienė.

X Julijos Pleirytės, kuri tuo
kiasi su Vytautu Kasniūnu, jr., 
nuotrauka buvo įdėta “Chicago 
Daily News” laikraščio rugpiū
čio 8 d. laidoj. Pažymėta, kad 
jungtuvės bus rugsėjo pradžioj.

X Juozas Rolandas, įSan 
Francisco, Calif., užsisakyda
mas “Drauge” knygų už 42 
dol., 8 dol. pridėjo “Draugui’’. 
Ačiū spaudos rėmėjui.

X Amerikos liet. saleziečiai 
susirinkę pasitarimams apgai
lestavo pranciškonų gimnazijos 
uždarymą JAV ir taipgi salezie
čių gimnazijos uždarymą Itali
joje. Kartu jie numatė sąlygų 
bei galimybės liet. saleziečių 
grupiniam veikimui. Tačiau, dir
bant atskirai, nutarė kontak
tuoti ir kiek galint pasitarnauti 
liet. visuomenei jiems prieina
mose srityse.

X Zarasų labdarybės klubas 
rengia gegužinę Bruzgelicnės 
darže rugpiūčio 17 d. Grieš Ra- 
monio orkestras. Klubas kviečia 
visus būti Zarasiškių svečiais.

x Dainavoje šį šeštadienį į- 
vyksta meno vakaras, kuriame 
dalyvaus sol. Dalia Kučėnienė, 
komp. Darius Lapinskas ir ra
šyt. Al. Baironas. Vakaras į- 
vyksta Lietuvių fronto bičiulių 
stovyklos užbaigimo proga.

X “Draugo” Skaitytojai ne
užmiršta juos kasdien aplankan 
čio draugo ir atsiunčia aukų. 
R. Patlaba atsiuntė 5 dol., 3 
dol. atsiuntė K. Dudėnas, A. 
Ryliškis 1 dol. Ačiū.

X Helen Verbela, įvertinda
ma “Draugo” pastangas mūsų 
kultūros reikalais, atsiuntė 10 
dol. auką.- Dėkojame.

X Teis. Juozas Stanaitis, 
gyv. 2516 W. 70 ISlt. ir dirbąs li
kerių įprėkyboje, savo kompani
jos reikalais yra išvykęs į Den- 
ver, Colo., ir iš ten į Šiaurės Ka
nadą — Alberta - Calgary, Lake 
Louise ir Baniff. Į Chicagą grįž
ta rugpiūčio 11 d.

X Privačios bibliotekos namą
prižiūrėti reikalingas viengun
gis arba vedęs. Geras atlygini
mas ir puikiai įrengtas (sų TV) 
3 kamb. butas. Chicagoje arti 
North. Rašyti: C. F. Stephens, 
c/o DRAUGAS, pažymint savo 
išsilavinimą ir nurodant reko
mendacijas (pr.)

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $22,500 ver
tės namą už 3 metų draudimo 
polisą 132 dol., pas Frank Za
polį jūs mokėtumėt 103 dol., su
taupydami 29 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.)

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

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris reprezentuoja Glore 
Foirgan, Wm. R. Staats, Ine. Tel. 
FI 6-1234. Albanas turi daug 
metų asmeniško patyrimo su 
akcijomis ir jums sąžiningai pa
tars investavime vertybėse.

(sk.)

X Lietuvių Prekybos Rūmų
tradicinė golfo diena įvyksta 
rugpiūčio 20 d. Silver Lake ra
jone, piadžia 9 vai. ryto ir tęsis 
visą dieną. Pusryčiai įvyks prie 
9 skylės, kurie Ibius duodami ne
mokamai. pietūs — apie 6 v. v. 
Silver Lake Country Club pa
talpose. Tą dieną rūmai skiria 
daug piemijų ir asmeninių do
vanų dalyviams. Kviečiami visi 
dalyvauti. Pageidaujama dau
giau jaunimo, kuris dabar atos
togauja. Laukiama keli šimtai 
narių ir svečių atvylkstant. Su
daryta speciali komisija golfo 
dienai pravesti: R. Gregg, V. 
Shukis, P. Vilkelis, dir. J. Jero- 
me, W. Kareiva, J. Evans, Br. 
Gramont.

X Illinois Lietuvių gydytojų 
d-jos susirinikimas įvyks rugp. 
27 d. 8 v. p.p. 2454 W. 71 g-vė.

X Lietuvos paštininkų atsi
minimų Iknyga, kuri buvo pava
dinta: “Nuo krivūlės iki rake
tos”, sudarydama gerą išvaizdą 
ir sverianti pora svarų, jau 
baigiama išsiuntinėti visiems 
prenumeratoriams ir naujai ją 
užsisakantiems asmenims.

x Živilė Keliuotytė baigė Illi
nois universitetą Chicagoje il
ga vo bakalauro laipsnį iš che
mijos. Nuo rudens tęs mokslą 
magistro laipsniui įgyti. Yra pa
skirta asistente dėstyti tame pa
čiame universitete.

X Balfo 25 m. jubil. seimui
rengti buvo sudarytas atskilas 
komitetas, kuris savo darbą bai 
gė, jo atliktus veiksmus patik
rino apskrities revizijos komi
sija. Pinigai jau persiųsti į Bal
fo centrą Br ooklyne atskira per 
laida, kaip buvo paskutiniame 
posėdyje nutarta padaryti. Sei
mas laikomas gerai pavykusiu 
ir davęs gražią sumą pelno šal
pos reikalui. (Tai padaryta vie
ningo darbo dėka ir pasišventu 
šių šalpai asmenų ryžtu.

X Marąuette Parko Namų 
savininkų organizacija darbuo
jasi ir vasaros atostogų metu. 
Dabar jie vėl ruošia savo ant
rąjį pikniką greitu laiku, kuris 
įvyks Willow Springs, Il'l., ir 
aptaria savo rudens veiklą, kai 
baigsis vasaros atostogos su 
rugsėjo mėnesio pabaiga. Tiks
lesnė data bus paskelbta atsiki
rai. Fin. sėkr. Jadvyga Sasnaus 
kienė jau įrašė kelis naujus na
rius į organizaciją paskutinio 
pikniko metu Bruzgulienės sode.

Po Reginos Patlabaitės ir dr. Rimvydo Š'liažo jungtuvių Cnicagoje. 
Nuotraukoje (iš dešinės) palydos poros: Rita Stasiulytė — Adolfas 
Brinkis, Vaigalė Kavaliūnaitė — Rimantas Vosylius, Liucija Buivy
dais — Stasys Rudys, jaunieji Regina ir Rimvydas šliažai, priekyje 
žiedų nešėjai Rūta Končiūtė ir Rimas Staniulis, šalia Reg nos pirmoji 
pamergė, Reginos sesuo Irena Patlabaitė ir pirmasis pabrolis — Ri
mantas Rudys, toliau Marytė Radzevičiūtė — Augustinas Idzelis, Zita 
Acalinaitė — Rimantas Vėžys ir Birutė Saldukaitė — Vytautas Mar
tinaitis. Platesnis aprašymas buvo “Drauge1' rugpiūčio 5 d.

Nuotr. Plėnio

Edvardas Mankus ir dr. J. J jerome planuoja suruošti eilę filmų de
monstracijų Chicagos St. Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus patal
pose vaikams ir suaugusiems. Muziejus priima pageidavimus kokių 
visuomenė ir jaunimas fiknų daugiau norėtų.

JŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Kun. Simonas Saulėnas, 
Cambridge, Mass., lietuvių pa
rapijos klebonas, liepos 30 d. 
palaidojo a. a. savo tėvelį Joną 
©aulėną, sulaukusį 90 ni. Kun. 
S. .Saulėno motutė Viktorija 
mirė labai dar jauna, paliko 8 
vaikus, kuriuos išaugino tėve
lis a. a- Jonas Saulėnas. Sūnus 
kun. ISimonas atlaikė šv. Mi
šias už velionį. Šv. Mišių metu, 
Šv. Kazimiero Lietuvių bažny
čioj Brocktone dalyvavo 14 ku
nigų, trylika šešėlių ir daugy
bė giminių ir pažįstamų. Palai
dotas Rockland’e Mass., šv. Pa
triko kapuose šalia savo žmo
nos Viktorijos. Visos palaidoji
mo pamaldos buvo lietuviškos.

— Linas Kojelis iš Los Ange
les, Calif., moksleivių ateitinin
kų stovyklos metu Dainavoje 
“žygyje už Ateitį” varžybose 
laimėjo pirmą vietą ir šiam mo
ksleivių žurnalui uždirbo 150 do
lerių. Linas stovylkloje buvo iš
rinktas ir apdovanotas kaip lie
tuviškiausias stovyklautojas.

— Lindeno, N. J., LB apylin
kė ir Balfo Lindeno skyrius, no
rėdami sutelkti lėšų lietuvių kul 
tūriniams ir šalpos reikalams, 
rengia spalio 18 d. 7 vai. v. Lin 
dene, Lietuvių laisvės parko sa
lėje (340 Mitchell avė.) links
mą pobūvį - vakarą su menine 
programa, gera vakariene ir gė
rimais. Visi Lindeno ir Linde
no kaimyninių kolonijų lietu
viai kviečiami atsilankyti į ši 
vakarą ir tuomi paremti šį kil
nų sumanymą. Be to, kaimyni
nių lietuviškų organizacijų va
dovybes prašo tą dieną neruoš
ti panašių pobūvių. Bilieto kai
na 7 dol.

— Adv. Nadą ir Julę Raste- 
nius kviečia į pasaulinį poetų 
kongresą Filipinuose. Rugpiūčio 
25-30 d. Maniloj, Filipinuose, į- 
vyiks pasaulio poetų kongresas, 
šūkiu: “'Pasaulio taika ir bro
lybė per poeziją”. Julės Raste
nienės - Baltrukonytės brolis, 
Vincas Baltrukonis, buvo Ame
rikos kariuomenės inžinierių 
skyriuje, ir žuvo žygyje į Nor
mandiją. Adv. Rastenis yra Pir’ 
mo Pasaulinio karo veteranas. 
Kvietimą Rasteniai gavo kable- 
gramu, ir laišku, nuo dr. Ama-

do M. Yuzon, rengimo kongre
so pirmininko, kuriame rašoma:

Mes pakartojame jums nuo
širdų kvietimą “skaityti jūsų 
garsią poemą “War’s Cuirse” 
(Karo prakeikimas) ar bent pa
grindines dalis, Pasaulio poetų 
kongrese, sukūrimui atatinka
mos atmosferos šiame pasauli
niame susirinkime, kur pagrin
dinė tema yra “Pasaulio broly
bė ir taika per poeziją.” Prašo
me, atvykite su ponia Julė.

Šiuo laiku Julė Rastenienė 
lankosi pas savo motiną, Oną 
Baltrukonienę, Clevelande.

— Danguolė Razutytė, šiais 
metais baigė UOLA universi
tetą, įsigyjama Ibakalauro laips 
n į. Dabar ji tame pačiame uni
versitete siekia mokytojos laips 
nio. Lietuviškame gyvenime ji 
dalyvauja gana aktyviai: yra 
akademikė Skautė, šv. Kazimie
ro parapijos choro dainininkė, 
Lituanistinės šeštadieninės mo
kyklos mokytoja, L.B. jaunimo 
ansamblio šokėja ir vienos giru- 
pės šokių vadovė. Danguolė 
skaito “Draugą” ir kitus lietuv. 
laikraščius. Ji gyvena Los 
Angeles.

SUOMIJOJE
— Valentinas Kiparskis, Hel 

sinkio universiteto profesorius, 
yra slavistikos, germanistikos ir 
baltistikos žinovas. Jo mokinys, 
Helsinkio un-to studentas Kari 
Arvo Kalevi-Luikkonen nuvyko 
į Vilnių tęsti savo studijų. Ten 
jis klauso lituanistikos paskai
tų ir susipažįsta su lietuvių li
teratūra. Jo diplominio darbo 
tema — “Baltiečių kalbų dau
giskaitos įnagininkas, lyginant 
jj su kitomis indoeuropiečių kal
bomis”. Vėliau šį darbą auto
rius ketina praplėsti. Su juo Vil
niuje studijuoja ir- žmona Rita 
— dirba daugiausia biblioteko
je. Prof. V. Kiparskis yra lan
kęsis Lietuvoje 1938 m. ir pra
mokęs lietuvių kalbos. Svarbi 
yra jo studija kuršių klausimu 
“Die Kurenfrage”, 1939. Jis yra 
vokiečių kilmės, gimęs 1904 m. 
Petrapilyje. Kalbotyros moks
lus baigęs Helsinky ir Prahoje. 
Helsinky dėsto nuo 1933 m. Pa
rašė visą eilę mokslinių darbų.

PRANCŪZIJOJ
— Prancūzų kalba leidžiama

sis Eltos biuletenis liepos mė
nesį išėjo 30 puslapių apimties 
ir visas skirtas bolševikų su na
ciais prieš 30 metų sudarytojo 
sąmokslo dokumentacijai. Ispa
nų kalba Argentinoj leidžiama
jame Eltos biuletenyje pateikia-

Jr ....

Į Dainavą vyksta mokytojai, 
tėvai ir jaunimas

Trečioji mokytojų studijų sa
vaitė artėja. Ji prasidės rugpiū
čio 17 d. 5 vai. p. p. Po vakarie
nės 6 vai. bus atidarymas ir 
prof. Alfredo Senno paskaita a- 
pie lietuvių kalbos proistorę. Ga
lime pasididžiuoti turėdami stu
dijų savaitės prelegentu žymų 

i kalbininką, eilės straipsnių ir 
i veikalų iš lituanistikos srities au- 
' torių, žymiai prisidėjusį prie litu
anistikos studijų išpopuliarinimo 
tarp jaunųjų amerikiečių kalbi
ninkų.

Žvilgsnis i studijų savaitės 
programą

Ją sudarys penkios pagrindi
nės dalys: lietuvių kalba ir lite
ratūra, pedagoginiai bei psicholo 
giniai klausimai, tautinis bei 
bendruomeninis ugdymas, pro
gramos ir vadovėliai ir laisvoji 
tribūna.

1. Be minėtos prof. A. Senno 
paskaitos, bus lietuvių kąlbos se
minaras, kurį praves žinomas li
tuanistas Leonardas Dambriū- 
nas. Primoj eilėj seminaru galės 
pasinaudoti ir lietuvių kalboje 
pasitobulinti mūsų jaunesnieji 
mokytojai ir studentai. Mokyto
jams pravartu nusimanyti ir a- 
pie pavergtosios' Lietuvos rašyto
jus bei jų kūrybą. Apie tai kalbės 
rašytojas Aloyzas Baronas.

2. Mokytojas Antanas Rinku 
nas, PLB švietimo tarybos pir
mininkas, paryškins beskyrinės 
sistemos principus ir galimybes 
juos pritaikyti lituanistinėse mo
kyklose. Psichologijos profesorius 
dr. Justinas Pikūnas kalbės te
mą: “Lemtingi momentai vaiko 
auklėjime”. Priešmokyklinio am 
žiaus vaikų auklėjimo klausimais 
kalbės mokytojos Stasė Vaišvilie
nė ir Janina Juknevičienė.

3. Tautinio bei bendruomeni
nio ugdymo klausimais pasisakys 
ir diskusijas praves mokytojas 
Stasys Barzdukas, PLB valdybos 
pirmininkas. Šiai programos da
liai priskirtini ir du simpoziu
mai: tautinis ugdymas lituanisti
nėse mokyklose ir jaunimo pasi
sakymai, kas ir kaip jiems padėjo 
išaugti sąmoningais lietuviais.

4. Mokytoja Jadvyga Matulai
tienė, III-sios tautinių šokių šven 
tės vadovė ir tautinių šokių in
stituto valdybos pirmininkė, pa-

ma apžvalgų keliais klausimais: 
rusifikacijos problema (duome
nys iš dr. B. V. Mačiuikos stu
dijos), prezidento Nixono pažiū- 

I ros į Baltijos valstybių politinę 
padėtį, ikun. dir. F. Jucevičiaus 
įspūdžiai iš Lietuvos, Keturių 
literatūros istorijos pagrindinhj
bruožų tęsinys. (E)

BRAZILIJOJ
— Dr. Antanas šiaulys

čiasi gydytojo praktika 
Paulo mieste.

ver-
Sao

TURKIJOJ
— Prel. Audrys Bačkis, nun

ciatūros Ankaroje pirmasis sek
retorius, nuo 1969. VI. 25 d. 
eina Chargė d.Affaires ad in- 
terim pareigas ligi atvyks nau
jai paskirtas Turkijai nuncijus 
š. m. rugsėjo mėnesio pirmomis 
dienomis. Tam pačiam laikotar
piui prel. A. Bačkis gavo Vati
kano paskyrimą ir visas teises 
eiti Istamibulo vikariato apašta
liškojo administratoriaus parei
gas.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Raginama gerinti meliora

cijos darbus. Pastaraisiais me
tais okupuotoje Lietuvoje pa
gausėjo melioracijas darbai, iš
siplėtė jų sudėtis, bet “meliora
cijos 'kokybė dar ne visur pa
tenkinama” (“Tiesa” 1969 m. 
liepos 31 d.). Pasak to paties 
lietuvių komunistų laikraščio, 
pasitaiko, kad, įrengiant drena
žą, neišlaikomas projektinis li
nijų nuolydis, tarpeliai tarp dre 
nažo vamzdžių yra didesni, ne
gu leidžiama, drenos blogai izo
liuojamos. Griovių šlaitams stip
rinti dar mažai naudojamos, pa
tvarios, surenkamos medžiagos.

teiks tautinių šokių bei žaidimų 
programą lituanistinėms mokyk 
loms. Istorikas Vincentas Liulevi 
čius kalbės apie Lietuvos istori
jos programos keitimą ir pateiks 
naujos programos projektą. Mo
kytojai Juozas Plačas ir Juozas 
Tamulis įvertins naujuosius va
dovėlius: G. Česienės II-jo sky
riaus vadovėlį Rūtelę ir Zenono 
Ašoklio Lietuvos geografijos va
dovėlį. Šiai programos daliai pri
skirtinas ir simpoziumas: “Eglu
tė”, kaip pagelbinė lietuvių kal
bos mokymo priemonė.

Studijų savaitės programa 
baigsis simpoziumu: tėvų ir mo
kytojų bendradarbiavimas litu
anistinio švietimo darbe.

5. Visi kiti studijų savaitės da
lyvius dominą klausimai bus ke 
liami ir diskutuojami po vakarie 
nės laisvojoje tribūnoje. Be to, 
studijų savaitėje bus vadovėlių, 
pratimų, vaizdinių priemonių, 
mokyklų laikraštėlių, minėjimų 
programų parodėlė, kultūros 
fondo leidinius parūpins progra
mos komisija. Visus kitus vadovė 
liūs bei pagelbines mokymo prie 
mones kolegos mokytojai prašo
mi atsivežti iš savo mokyklų.

Vykstantieji į mokytojų studi
jų savaitę iš Chicagos gali pasi
naudoti autobusu, kuris išeis 
nuo Jaunimo centro sekmadienį, 
rugpiūčio 17 d., 8 vai. ryto. Iš 
Dainavos autobusas išeis rugp. 
24 d. 1 vai. popiet. Registracijos 
ir kitais klausimais kreiptis į ū- 
kio dalies vadovą mokytoją Juo
zą Tamulį, 7031 So. Maplevvood 
Avė., Chicago, III. 60629, tel. 
(312) 925-4076.

S. R.

DARŽŲ KONKURSAS
Chicagoje ruošiamas 10 me

tinis daržų konkursas. Daržų 
ar darželių savininkai kviečia
mi stoti konkursam Registraci
jos lapelius galima gauti rašant 
Mayoi Daley’s Citizens Commi
ttee for a Cleaner Chicago, 54 
W. Hubband st., arba telef anuo
jant 744-4136. Profesionalai 
hortikultūristai Ibus teisėjai. 
Daržus pradės lankyti rugp. 15 
dieną.

Dirbti savo bendraamžių tarpe jaukioj mažiesiems pritaikytoj aplinkoj 
nepamainoma dovana kiekvienam priešmokyklinio amžiaus vaikui. Du 
Am. Liet.. Montessori d-jos Vaikų Namelių auklėtiniai prie darbo.

Nuotr. VI. Juknevičiaus

CHICAGOS ŽINIOS
POLICININKAS 

ATSISTATYDINO
GUBERNATORIAU© DUKTĖ

Gubernatoriaus Richard Ogil- 
vie duktė Elizabeth šį rudenį 
pradės lankyti katalikišką Sac- 
red Heart aukšt. mokyklą Illi
nois sostinėje ISpringfielde.

ŠŪVIS Iš LAGAMINO
Bagažo kraustytojas prie 

O’Hare aerodromo Hector Vi- 
dell, 2630 N. Halsted, buvo lan- 
gvai sužeistas, kai iššovė kul
ka iš pistoleto paslėpto nešama
me lagamine.

PAVOGĖ TELEVIZIJAS

Policija areštavo penkis vy
rus pavogusius 42 spalvotas 
televizijas iš Zenith kompanijos 
sandėlio 3501 W. Potomac. Te
levizijų vertė siekė $16,000.

Chicagoje 
ir apylinkėse

MELROSE PARKO 
KOLONIJOJE

— Vasara — daugumos poil
sio metas. Vieni baigė atosto
gas, kiti atostogauja, treti pra
dėjo ar pradės atostogas. Ben
druomenės apylinkės pirm. Ro
bertas čepelė su šeima tris sa
vaites atostogų praleido Wiscon- 
sine. Atostogauja ir kiti valdy
bos nariai įvairiose vietovėse. 
Taip, kad organizacinio veikimo 
mūsų kolonijoje dabartiniu me
tu nėra. Tikimasi, kad atėjus 
rudeniui, pasiibiaigus atostogų 
laikotarpiui, vėl pagyvės mūsų 
kolonijoje visuomeninis ir kul
tūrinis darbas. Lituanistinės mo 
kyklos mokiniai ir mokytojai 
atostogauja ir semias jėgų nau
jiems mokslų metams.

— Sunkiau buvo susirgęs 
žum. K. Tautkus. Skubiai buvo 
paguldytas Gottlieb Memorial 
ligoninėj. Ištyrus ir patikrinus 
sveikatą, iš ligoninės buvo pa
leistas ir dabar baigia sveikti 
namuose žmonos ir dr. A. Šulco 
priežiūroje. J darbą tegalės su
grįžti tik rugpiūčio 15 d.

ŠILUVOS MARUOS 
ATLAIDAI

Procesija ii’ šv. Mišios už lie
tuvių tautą įvyks rugsėjo 7 d. 
Visos lietuvių organizacijos su 
savo vėliavomis ir pavieniai as
menys prašomi rinktis 2 v. p.,p. 
Marijos aukštesniosios mokyk
los kieme 68 ir California 
Avė., iš kur eisime į Švč. Pane
lės Marijos Gimimo bažnyčią. 
Mišios prasideda 3 v. p.p. Pro 
cesijai vadovaus ir mišias lai
kys vysk. V. Brizgys. Pamoks
lą sakys kun. A. Gnauslys. Visi 
lietuviai kviečiami dalyvauti šio 
je bažnytinėje ir tautinėje šven 
tėję. Skautai, Vyčiai ir ateitinin
kai jau prižadėjo dalyvauti su 
vėliavomis. Teneatsilieka ir ki
tos organizacijos.

Iškilmes organizuoja ALRK 
federacijos Chicagos apskritis.

r

Bvanstono policijos vadas 
Elbert Gidjdens, po susirinkimo 
su 14-ka negrų policininkų, at
sistatydino iš einamų pareigų.

PIRKS ALAUS BRAVORĄ
Chicagos Meisterbrau alaus 

bravoras rengiasi pirkti Schlitz 
kompanijos prie Pacifiko pak
raščio turimą Burgermeister 
bravorą. ©lu šiuo pirkiniu Meis
terbrau bus 15-tas didžiausias 
Amerikoje bravoras.

ŽADA PARDUOTI 

GELEŽINKELĮ

Northvvest Industries korpo
racija, jeigu nepasiseks derybos 
sujungti Chicago Northwestem 
ir Milvvaukee geležinkelius, ža
da pirmąjį parduoti antrajam.


