
JONAS RUGIENIUS 2- 
19235 BEAVERLAND S?. 
DETROIT* MICH. 43219

69

/Lietuvos , 
nacionaline 

. M.Mužvydo I 
Vbiblioie^y

THE L1THUANIAN WORLD-WIDE DAILY

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

TELEPHONE: LUdlow 5-9500

VOL. LH Prlce 10 c. TREČIADIENIS, WEDNESDAY, RUGPrOCIO, AUGUST 21, 1968 Kaina 10 & Nr. 197

TRUMPAI

Eisenhoweris tebeko
voja su mirtimi 

Sunku nustatyti ligos eigą
WASHINGTON. — Buv.. pre

zidento D. Eisenhowerio sveika
tos padėtis ir vakar, penktą 
dieną po ji rugp. 16 d. ištikusio 
septinto širdies smūgio, buvo 
laikoma kritiška bei grėsminga 
gyvybei. Tačiau buvo ir optimiz
mą keliančių žymių. Gydytojai, 
svarstę klausimą su ligonio 
žmona bei sūnumi, pasisakė 
prieš naujos širdies perkėlimo 
generolui operaciją.

Prez. Johnsonas kreipėsi į 
gyventojus, prašydamas juos 
melstis už Eisenhowerj.

Vakar gydytojai dar nebuvo 
tikri, kokia būsianti tolimesnė 
ligos eiga.

Nixonas tikisi
demokratų balsų

“Mes išnaudosime skilimą 
demokratų tarpe”

SPRINGFIELD, III. — R. 
Nixonas pirmadienį kalbėjęs 
Illinois valst. sostinėje, Spring- 
fielde, tarėsi su 200 Respubli
konų partijos pareigūnų. Paaiš
kėjo, kad Nixonas iškėlė demo
kratų partijoje pastebimą su
skilimą — jis dar stambesnis 
ka'p anksčiau. Respublikonams, 
kaip pažymėjo Nixonas, teks 
gauti balsus tų demokratų, ku
rie nepatenkinti savo preziden
tiniais kandidatais.

Popiežius Paulius VI ryt skrenda 
į Bogotą, Kolumbiją, kur prasidė
jo 39 Eucharistinis kongresas.

Prel. Marcinkus 
Bogotoje

LIETUVIS, ĮTAKINGAS 
VATIKANE

Chicago, III. — Prel. Paulius 
Marcinkus yra svarbus asmuo 
Bažnyčios vadovybės centro 
sluoksniuose, — taip apie lie
tuvį rašo didžiausias Chicagos 
dienraštis “Chicago Tribūne’’ 
savo vakardienos numeryje.

Richard M. Nixon _

Nixonas pareiškė, kad kam
panijos metu jis šį kartą ne
keliausiąs į visas 50 valstijų, 
Pasitenkinsiąs pačiomis svar
biausiomis, gyventojų skaičiu
mi gausiausiomis valstijomis, 
kaip Illinois, Michigan, Ohio, 
Pennsylvania, New York ir Ka
lifornija.

Nixonas dar kalbėjo Michi- 
gane, Ohio ir Pennsylvania val
stijų sostinėse, šiandien New 
Yorke tariasi su gub. Rocke- 
felleriu.

Maršalas lordas Montgomery, 
80 metų amžiaus, buvęs britų 
karinių dalinių vadas H pas. 
karo metu, gydytojo patarimu 
nevyks, kitą mėnesį į knygų mu
gę Frankfurte. Maršalas dabar 
esąs persišaldęs.

Prez. Johnsonas gina Vietnamo politiką
Prez. Johnsonas Detroite pareiškė: Amerika nestabdys Š. Vietnamo orinių puolimų, 
kol Hanojus nesiaurins savo veiksmų — R. Nixonas skelbia Johnsonui artimas pa
žiūras.

Iš Hanojaus laukia rimto mosto Amerikos jaunuolių žudymą”, yra prezidentu, ir kol jis esąs 
baigti karą Tus (McCarthy, McGovern), ku i vyriausiuoju kariniu vadu, po-

rie reikalauja visiškai sustab- Į litika Vietname negalinti būti 
pakeista ir negali būti kalbos 
apie nuolaidas komunistams, 
kol jie patys iš savo pusės ne- 
\parodys rimtų pastangų tai
kos kryptimi.

DETROIT. — Prez. Johnso
nas užvakar kalbėjo Detroite 
lįvykusiame Svetimų karų vete
ranų suvažiavime. Tą pačią 
dieną suvažiavimo dalyviams 
kalbėjo ir Respublikonų parti
jos prezidentinis kandidatas 
R. Nixon.

Johnsono kalba laikytina vie
nu ryškiausių pasisakymų už 
JAV vedamą politiką Vietna
me. Jis griežtai pareiškė, kad 
Š. Vietnamo oriniai puolimai ne
galį būti visiškai sustabdyti, 
taip pat nesitikėtina karinių 
veiksmų siaurinimo sausumoje 
ar jūroje, kol Hanojaus vyriau
sybė neparodysianti “nuoširdžių 
ženklų”, kuriais būtų siekiama 
baigti karinius veiksmus Viet
name. “Naujas žingsnis priklau 
so nuo Hanojaus” — nurodė 
prezidentas.

dyti orinius puolimus ir siekia 
taikos bet kuria kaina.

Johnsono žodžiai taikomi ir 
šiandien Washingtone pasibai- 
įgiantiems pasitarimams — ap
klausinėjimams, sudarant De
mokratų partijos rinkiminę pro 
gramą. Prezidentas aiškiai sie
kia, kad toje “platformos” da
ly, kurioje kalbama apie karą 
Vietname, būtų išryškinta pa
rama Washingtono vedamai 
krypčiai.

Kalboje Detroite jis pažymė
jo, kad kol jis, Johnsonas, dar

Jis pažymi, kad Marcinkus 
yra popiežiaus privatus sekre
torius angių kalbą vartojan-
tiems kraštams. Besirūpinda- _ demokr^
mas Pauliaus VI kelione į Eu
charistinį kongresą, jis jau išvy kandidatų link
kęs į Kolumbiją ir sustojęs prez. Johnsonas pažymėjo, 
nuncijaus rūmuose. Laikraštis ięa{j Vietname siekti taikos, ne
toliau nurodo, kad prel. Marcin sulaukus atitinkamo mosto iš
kus jau nuo 1952 m. talkino da 
bartiniam popiežiui, kai dar 
šis buvo Vatikano Valstybės 
sekretorius. Savo tarnybą Vati 
kane prel. Marcinkus pradėjo 
popiežiumi esant Pijui XII ir 
tęsė popiežiaujant Jonui XXHI.

Prel. Marcinkus yra lankęs 
Šv. Antano par. mokyklą Cice- 
roje, kunigu įšventintas 1947 
metais. Kurį laiką dirbo Šv. 
Kryžiaus parapijoj (netoli Jack 
son parko), o nuo 1950 m. įsi
kūrė Romoje. Jo motina gyve
na 1523 50th Ct., Cicero. Chi
cagos apylinkėse gyvena prel. 
Marcinkaus trys broliai ir se
suo, kuriuos jis aplanko atosto
gų metu.

Smarkios kovos 
tebevyksta

Dideli priešo nuostoliai
SAIGONAS. — Sąjungininkų 

žiniomis, per tris kovų su prie
šu dienas, nuo praėjusio sek
madienio, komunistai neteko 
daugiau kaip 700 vyrų. Ame
rikiečių karių žuvo 69. Pačios 
stambiausios kovos vyko prie
šui puolus provincijos sostinę 
'Tay Ninh — čia jis patyrė skau 
džiausius nuostolius. Vakar ko
vos ir vėl vyko ties Tay Ninh.

R. Berlyno gyventojui siekus 
pabėgti į vakarų Berlyną, jis 
buvo rytų vokiečių sargybinių 
apšaudytas ir vėliau suimtas.

R. Vokietija paskelbė Š. Viet
namu! per pirmuosius šešis šių 
metų mėnesius suteikusi 8.5 
mil. dolerių vertės paramos.

Š. Vietnamo, būtų visiškai ne
rimta. Šie pareiškimai laikytini 
nukreiptais prieš tuos demo
kratų prezidentinius kandida- Prez. L. B. Johnson

Nivonas taip pat prieš puolimų 
sustabdymą

DETROIT. — Valandą prieš 
Johnsono kalbą suvažiavimo da 
lyviams kalbėjo R. Nixonas. Jo 
kai kurios mintys sutapo su 
vėliau Johnsono iškeltomis. Ni- 
xonas taip pat pabrėžė, kad Š. 
Vietnamo puolimų stabdyti ne
įmanoma, kol komunistai nepa
rodys panašaus mosto iš savo 
pusės, be to, “taika turi būti 
pasiekta garbingai”. Jis toliau 
teigė, kad “kas pirmoje eilėje 
reikalinga, tai ne stabdyti ori
nius puolimus, bet sustabdyti

Vyriausybės krizė Kolumbijoje
“Draugo” korespondentas K. reiškė simpatijas Sovietų Są

Klastauskas praneša iš Meddel 
lino, Kolumbijoje:

Medellin, Kolumbija. — Apie 
pasikeitimus Kolumbijos vy
riausybėje jau buvo kalba
ma prieš kelius mėnesius. Vė
liau paaiškėjo, kad vyriausybės 
krizę pagreitino Kolumbijos 
min. pirmininko paskelbta kriti
ka prieš popiežiaus Pauliaus VI 
encikliką gimimų kontrolės rei
kalu. Buvo manoma, kad krizė 
galės būti atidėta Eucharisti
niam kongresui pasibaigus, tai
gi, ligi rugsėjo mėn.

Atsistatydino užsienio reikalų 
ministeris

Tačiau rugpiūčio 11 d. spau
da pranešė, kad atsistatydino 
Kolumbijos kancleris ir užsie
nio reikalų ministeris Zea Her- 
nandez. Prezidentas į jo vietą 
paskyrė Lopez Michelsen. Jis 
pareigas pradėjo eiti rugpiūčio 
16 d. Michelsen yra jau miru
sio, buvusio Kolumbijos prezi
dento sūnus, smarkiai sukairė- 
jęs ir įsteigęs savo partiją M- 
RL arba liberalų revoliucinį ju
dėjimą. Šioji partija visą laiką 
buvo opozicijoje ir prieš libera
lus ir prieš konservatorius.

Lopez Michelsen visą laiką

jungai. Tačiau, kaip pastebi 
“Draugo” korespondentas, Lo- 
pez nevengia kelionių į JAV, 
nes dažnai atostogas praleidžia 
New Yorke — čia mokosi jo 
vaikai.

Spauda bandė patirti Hema- 
ndez atsistatydinimo priežas
tis. Jis nieko konkretaus neat
sakė. Manoma, kad čia daugiau 
šia turėjo įtakos jo griež
tas pasisakymams prieš pasta
rąją popiežiaus encikliką. Šiuo 
metu dar neaišku, kaip atrodys 
Michelsen Kolumbijos užsienio 
politika.

Trumpai iš visur
Nigerija nusileidžia

LAGOS, Nigerija. — Nigeri
jos vyriausybė, ilgai dvejojusi, 
sutiko leisti siųsti maistą ir ki
tas gerybes badaujantiems gy
ventojams Bįafroje. Tačiau rei
kalaujama, kad lėktuvai su siun 
tomis pakeliui nusileistų Nige- 
'rijoje. Tuo būdu, esą, būtų už
kirstas kelias gabenti ginklams.

“Izviestija” dienraštis vakar 
puolė penktąjį demokratų pre
zidentinį kandidatą, Georgia v. 
gubernatorių Maddox. Jis esąs 
toks pat “reakcionierius, kaip 
ir Goldwater ar Wallace”. Pats 
Maddox pirmadienį teigė, turįs 
simpatijų J. Birch draugijai ir 
jos nelaikąs būtinai kraštutinio 
pobūdžio organizacija.

Šen. Fulbiright, apklausinėtas 
Washingtone svarstant demo
kratų programos projektą, pa
sisakė remiąs šen. McCarthy 
pažiūras Vietnamo klausimu. 
Abu reikalauja sustabdyti Š. 
Vietnamo puolimus.

Šen. M. Mansfield, senato daugu
mos vadas

Šen. Mansfield už 
JAV dalinių siaurinimę 

Europoje
FRANKFURT, Vokietija. — 

JAV Kongreso senato daugu
mos vadas, šen. M. Mansfield, 
demokratas, dvi savaites kelia
vo Vak. ir Rytų Europos kraš
tuose ir jau grįžo į JAV. Bū
damas Frankfurte, jis spaudos 
atstovams nurodė, esąs įsitiki
nęs, kad JAV turinčios žymiai 
sumažinti Europoje laikomų ka
rinių dalinių kaičių. Jis mano, 
kad NATO jau netekusi savo 
pirmykščio, gynybos, vaidmens. 
Nors Atlanto sąjungą dar ne
tektų likviduoti, tačiau, Mans- 
fieldo nuomone, karinė paruoš- 
tis Europoje turėtų būti paves
ta NATO nariams.

Pakitėjęs Europos saugumo 
klausimas

Šen. Mansfield mano, kad at- 
sistačius Europos ūkiui ir vis 
labiau gyvėjant rytų ir vakarų 
Europos prekybos ryšiams, tai 
keičia Europos saugumo klau
simą.

Mansfield lankėsi Sovietų Są
jungoje, Čekoslovakijoje ir Ru
munijoje. Jis jau anksčiau yra 
kėlęs JAV karinių dalinių Eu
ropoje siaurinimo klausimą. Jo 
nuomone, dalinių apkarpymas 
neturėtų įtakos JAV įsipareigo- Į 
(jimams, ginant demokratiją Va 
karuose. Esą, “jei Berlyne bū
tų tik vienas JAV pulkas, jo 
pakaktų, nes jei kas įvyktų, 
tai reikštų, kad JAV esančios 
įveltos”.

Būsimos demonstracijos Chicagoj
Kariuomenė galimoms riaušėms 

malšinti
CHICAGA. — Artėjant de

mokratų partijos suvažiavimui 
(jis prasidės pirmadienį, rugp j. 
26 d.), vis daugiau kreipiama 
dėmesio i saugumo bei galimų 
riaušių ar demonstracijų klau
simą.

Dienraščio “Daily News”’ ži
niomis, Fort Hood, Texas valst., 
kariniai daliniai vykdė prati
mus, kurių tikslas — sugebėti 
•numalšinti galimas riaušes Chi- 
cagoje. Tuose pratimuose da
lyvavo 7.500 vyrų. Pusė jų buvę 
Vietnamo fronte.

’ Anksčiau buvo skelbta, kad 
suvažiavimo Chicagoje saugu
mui patikrinti paruošties pa
dėty būsią— 6.000 Illinois valst. 
Taut. gvardijos vyrų.

Skelbia apie 150.000 
demonstrantų skaičių

CHICAGA. — Šis miestas ki
tą savaitę virsiąs įvairių de
monstracijų vieta. Šalia negrų,

' Jaukiama dviejų kitų junginių 
demonstracijų — tai prieš Viet- 

' namo karą nusistačiusių ir vad.
Buvusį prezidentą Eisenhowerį (kairėje), besigydžiusį Walter Reed ligoninėje, kelius kartus buvo aplan-Į ypių ar hipių jaunimo sąskry- 
kęs dabartinis prez. L. Johnsonas. džio. Karo priešininkai tikisi

sukviesti 100.000 -150.000 da
lyvių. Tačiau spaudos žiniomis, 
šis skaičius perdėtas, nes de- 

i monstrantų, geriausiu atveju, 
galėtų būti Ugi 15.000.

“Taut. mobilizacijos komite- 
’to” arba karo priešininkų atsto
vas Tom Hayden pareiškė, kad 
demonstracijos numatytos pra
dėti vykdyti jau sekmadienį, 
rugp j. 25 d. Būsią piketuojami 
Michigan Avė. didieji viešbu
čiai, su ten įsikūrusiais demo
kratų suvažiavimo dalyviais. 
Demonstrantai numato piketuo 
ti ir Illinois technologijos in- 
tetitutą, nes jis suvaidinęs vaid
menį “cheminių, biologinių gin
klų gamyboje”.

•v Gyventojai turės nukentėti...
Minėtas Hayden pareiškė, kad 

būsiančios dedamos pastangos 
žygiuoti į suvažiavimo vietą

ŽINIOS IŠ KOLUMBIJOS
Medellin. — Mūsų korespon

dentas K. Klastauskas prane
ša:

— Šiomis dienomis Medelli- 
no mieste savo skyrių įsteigė 
“Bank of America”, šiuo ban
ku gali susidomėti ir lietuviai 
prekybininkai bei pramoninin
kai.

— Gali įvykti “Avianca” oro 
linijos darbininkų ir mechani
kų streikas. Vyriausybė tą strei 
ką laikytų nelegaliu. Jei strei
kas prasidėtų Eucharistinio 
kongreso metu, jis jam sudary
tų kliūčių.

— Šiomis dienomis Kolumbi
joje pasirodė skraidančios lėk
štės.

ŽINIOS
Maskva ir vėl nauja 

krize?
Nutraukė atostogas, nuskubėjo 

Maskvon
' MASKVA. — Vakar buvo žen 
klų bręstant naujai Maskvos - 
Prahos krizei. Maskvoje paskli
do žinios, kad trys Kremliaus 
vadai — Brežnevas, Kosyginas 
•ir Podgornas nutraukė atosto
gas ir išvyko į Maskvą. Čia va
kar turėjo prasidėti kom. par- 

vtijos centro komiteto specialus 
posėdis. Politiniuose sluoksniuo
se neabejojama, kad pagrindi
nė pasitarimų tema — apsvars
tyti Čekoslovakijoje tebevykdo
mą laisvėjimo eigą ir rasti prie
monių, kuriuo būdu užkirsti ke
lią “reakcinių gaivalų” taria
mam siautėjimui Prahoje.

Sovietų spauda vis aštrina 
nervų karą ir nuolat skelbia 
žinias apie “reakcijos iš vidaus 
bei užsienio” stiprėjimą Čekoslo
vakijoje.

Savižudybes V. Berlyne
Didžiausias pasauly savižudybių 

skaičius
V. BERLYNAS. — Pagal J. 

Tautų duomenis, paskelbtus 
1961 m., Vakarų Berlynas pir
mauja pasauly savižudybių skai 
čiaus atžvilgiu. Tuo metu V. 
Berlyne iš 100.000 gyventojų 
nusižudė 34, toliau sekė Ven
grija (24.9), Austrija (23) ir 
Japonija (21.3 iš 100.000).

Vėliau savižudybių skaičius 
pakilo. Šių metų liepos m. pa
skelbta, kad 1966 m. savižudžių 
buvo 41. Prieš 10 metų savi
žudybių priežastimi buvo nedar 
bas, tačiau dabar čia lemia li
gos, šeimos sunkumai ar vie- 
'nišumas, senyvo amžiaus su
laukus.

15 metų tarpe V. Berlyne 
nusižudė 12.000 gyventojų, tad 
savaitės vidurkis — po 17 gy
ventojų. Didžiausias savižudžių 
nuošimtis — tai asmenys dau
giau 50 metų amžiaus. Iš 100. 
000 savižudžių, 174 — našliai 
ar išsiskyrę vyriškiai. Tačiau 
pastaruoju metu pakilo savi
žudžių skaičius jaunimo ir mo
terų virš 70 metų amžiaus tar
pe.

Ohio kalėjime, Columbus mie
te, vakar kilo kalinių maištas.

Sovietų S-gos rytų pakraš
čius palietė stiprus viesulas.

Egipto keleivinis lėktuvas, 
skridęs iš Kairo į Damaską, nu
krito į Viduržemio jūrą. Žuvo 
41 keleivis.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 21 d.: šv. Teogo- 

nas, šv. Joana Šant., Bukon
tas, Žaibonė.

Rugpiūčio 22 d.: šv. Zigfri- 
Amfiteatrą. Ar tikimasi smur- das, šv. Anituza, Karijotas, Imi- 
to veiksmų? Taip, atsako ren- ,nė.
gėjai, Chicagos gyventojai tu
rės nukentėti... tačiau, girdi, 
stambaus kraujo praliejimo ne
sitikima.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, šilto, drėgno oro tąsa,

Šen. McCarthy ir vicepr. Hum temp. galės siekti 90 ir dau- 
pbrey diskusijos televizijoje nu- j giau 1. F., ryt — be pakitimų, 
matytos šį penktadienį vakare. Saulė teka 6:05, leidžias 7:45. ,

Čekų ir slovakų jaunimas ties Jan 
Hus paminklu
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GLOBOJA CHICAGOS SKAU TININKIŲ-KŲ RAMOVE

GYVENKIME KETVIRTUOJU ĮSTATU

Skautininkas č. Anužis, talkinamas ps. kun. Algimanto Kezio ir jo 
akordeono, praveda dainas V-toje Tautinėje stovykloje.

Paskutinį kartą prieš 10 metų 
nuleidžiant ketvirtosios Tautinės 
Stovyklos vėliavas ir linkint vie
nas kitam susitikti penktoje, gal 
nei vienas nesitikėjo, kad V-ji 
Tautinė stovykla bus beveik dvi 
gubai didesnė už IV-ją. Kai ku
rie j pesimizmą pasinešę prana
šai galvojo, kad šios Tautinės sto
vyklos gal visai neturėsime, nes 
nebus kam joje dalyvauti. Dabar 
jie, gal būt netiki savo akimis, 
matydami keliolika šimtų lietu
viško jaunimo suskridusio į šią 
stovyklą.

Lietuviškos dainos, skautiški 
žaidimai ir jaunatviška energija, 
pripildžiusi šį ąžuolais ir berže
liais išpuoštą mišką liudija ir už
tikrina, kad mūsų skautų entu
ziazmas dar greitai neišblės. At
sisveikindami su šia stovykla, ir 
be pranašiškų sugebėjimų galėsi
me spręsti, kad Vl-ji tautinė sto
vykla greičiausiai bus dar dides
nė.

Niekas neabejoja, kad mūsų 
jaunimas ir toliau gims, augs ir 
bręs, bet kai kurie gal kels klau
simą, ar jis bus skautiškas ir lie
tuviškas. Tai priklausys nuo mū
sų, mieli broliai ir sesės. Tai pri
klausys nuo mūsų ištikimybės sa
vo įžodžiui. Savo garbe mes pri

žadėjome vykdyti skautų įstatus, 
bet dabar prisiminkime bent -ket
virtąjį, sakantį, kad skautas turi 
būti draugas savo artimui ir bro- 
lis-sesė kitam skautui.

Jei mes savo gyvenamoje ap 
linkoje neieškosime priešų, bet 
draugų, jeigu mūsų sąjungoje 
klestės nuoširdus broliškumas 
ir seseriškumas, tai jie, lyg mag 
netas, savaime pritrauks šim
tus jaunų širdžių, išsiilgusių 
draugiškos šilimos.
Pasaulyje tikrai nėra tiek blo 

gos valios, kaip kartais kai kurie 
galvoja. Kiekvienas žmogus sie
kia tiesos, gėrio ir grožio, tik ne 
visi šias vertybes vienodai supran 
ta. Panaudokime savo skautišką 
akylumą rasti kiekviename žmo 
guje ką nors gera. Jei nesuran
dame, tai kaltinkime ne jį, o sa
ve; savo nesugebėjimą ir trum
paregiškumą.

Tad jeigu ateinantį dešimtme
tį pradėsime su tvirtu pasiryži
mu ištikimai vykdyti ketvirtąjį 
skautų įstatą, tai galime būti tik
ri, kad mūsų sąjunga nuolatos 
augs, o taip pat ir mūsų gyvena
moji aplinka taps šviesesne, bus 
daugiau vienybės, bendro džiaug 
smo ir žmogiško kilnumo.

v.s. J. Vaišnys, S.J.

Chicagos ir Toronto jūros skautai su vadovu 
jubiliejinėje stovykloje.

Jonu Gierštiku V-joje 
Nuotr. J. Gierštiko

LSS PIRMŪNO LINKĖJIMAI

Mielos Sesės ir Broliai,
Labai gailiuos, kad dėl nesvei

katos negalėjau leistis tolimon 
kelionėn ir drauge pasidžiaugti 
didžiu įvykiu.

Lietuvių skautų sąjunga per 
50 metų atliko milžinišką ir kil
nų darbą. Lietuviškoji skautybė 
ir jos vykdytoja, mūsų sąjunga, 
labai pasipelnė lietuvių tau
tai ir Lietuvos respublikai. Sąjun 
ga turi nemaža ir originalių nuo
pelnų, kuriuos matė bei įvertino 
Lietuvos pedagogai, visuomenės 
ir kariuomenės vadai ir krašto 
vyriausybė. Pažymėtina, jog 
skautų sąjunga dėl savo paskir
ties ir iš tradicijos šiandien pri
valo duoti mūsų tautai didesnę 
ir vertingesnę duoklę, negu visos 
kitos lietuvių organizacijos. Ji pri 
valo ugdyti ištikimus lietuvių tau 
tos sūnus ir dukras, kurie su pa
sišventimu kurtų šviesią lietuvių 
tautos ateitį.

Tad vykdykime lietuviškąją 
skautybę su meile, su dideliu pa-

sišventimu ir prašykime Dievo 
palaimos kilniam savo darbui.

Budėkime!
v.s. Petras Jurgėla 
LSS-gos Pirmūnas

V-TOSIOS TAUTINĖS 
STOVYKLOS STATISTIKOS 

NUOTRUPOS
Arti 1500 lietuvių skautų — 

čių, suskridusių liepos 8 d. iš A- 
merikos ir Kanados vietovių, Ra
ko ąžuolyne sukūrė 474 palapi
nių miestą ir stovyklavo bei šven 
tė Lietuvos neprik. atstatymo ir 
sąjungos įkūrimo auksines sukak
tis. Dvi savaites Rakas buvo ta
pęs skautišku miestu, kuriame 
plėvesavo 42 vėliavos, švietė 20 
kryžių bei aukurų, padangėn 
stiepėsi 23 rajonų vartai. Šią įs
pūdingą statistiką galima būtų 
papildyti dešimties telefonų cen
trine, 650 egz. dienraščiu “Šauk
liu”, daugiau šimto tuzinų kas-, 
dien suvalgomų kiaušinių, trimis 
skautiškų reikmenų krautuvėmis 
14 skelbimų lentų ir šimtais ki
tų išradingų įrangų.

Rako atn vyki avietės Šarūno slėnyje, sapnuoja apie naujus LS brolijos 
veiklos planus. Nuotr. Gintaro Plačo

Nuotr. Gintaro Plačo

i Auga lietuviškasis atžalynas. Jaunesniųjų skaučių būrelis' jubiliejinėje 
stovykloje, Mažosios Lietuvos pastovyklė.įe. J. Gierštiko nutrauka.

SKAUTININKO VAIŠNIO 
PAGERBIMAS

Chicagos skautinihkų-kių Ra
movės valdyba savo posėdyje rug 
piūčio 14 d. aptarė v.s. kun. J. 
Vaišnio 25 metų kunigystės pa- 

l minėjimo iškilmių rengimą. Si 
i garbinga LSS vyriausių dvasios 
vadovo sukaktis bus minima spa 
lio 13 d., Chicagos Jaunimo cen
tre. Tėvo Vaišnio sukakties minė
jimas bus pradėtas 5 vai. p.p. 
iškilmingomis pamaldomis tėvų 
jėzuitų koplyčioje. 6 vai. p.p. Jau
nimo centro didžiojoje salėje pa
gerbimas — sveikinimai, vaišės 
ir meninė programa. Tikimasi, 
kad šio garbingo kunigo — vi
suomenininko pagerbti susirinks 
netik skautai, bet ir plačioji Chi
cagos ir apylinkių lietuvių visuo
menės dalis. Daugiau informaci
jų šiuo reikalu bus patiekta atei
nančiose Skautybės Kelio laido
se.

— William Perui 1682 m. 
rugpiūčio 31 d. atplaukė iš An
glijos į Ameriką su būriu kva- 
kerių.

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prtefi 49 metus 

Dengtame rišu rflfilų stogus Taiso
tue arba dedame naujus kaminus, rt 
nas nutekamuosius vamzdžius Dažo 
me t* lauko Taisome mūrų "tuok 
polntlng’’. Pilnai apsidraudė wlsas 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba R0 2-8778

IŠLEISTUVĖS KERNAVĖJE

Kernavietės liūdi, išleisdamos 
mielą sesę Ireną Vilkienę į toli
mą Kaliforniją.

Sesei Irenai išleistuves suren
gė Kernavės tunto vadija rugpiū 
čio 9 d. jaukiuose Kernavės bi
čiulių p.p. Ruibių namuose. Su 
sese Irena atsisveikinti susirinko 
gausus Kernavės vadovių būrys. 
Dalyvavo ir vadovių vyrai — vi
sad nuoširdūs kernaviečiai. Prie 
vaišių stalo buvo praleista kele
tas malonių valandų, prisime
nant daug gražių skautiškų me
tų Kernavėje su sese Irena.

Kad saulėta Kalifornija neatro 
dytų labai niūri be ilgamečių 
idėjos draugių, Kernavės vado
vės išvykstančiai sesei įteikė P. 
Augidus monografiją su savo gau 
siais parašais. O kad sesė Irena 
atsisveikindama labai nesigrau- 
dintų, sesė Nijolė pralinksmino 
ją savo eiliuota “juokdaryba”.

“Ilgai minėsim Tave, Irena 
Skautybė riša amžiui, ne

dienai...”
Minėsim, nes buvai ta darbš

ti, bet kukli bitelė, mūsų dūz
giančiam avily. Kernavė didžiuo
jasi Tavim, geležinio įstato skau 
te, per tuos ilgus metus visur ir 
visada sąžiningai atlikusia savo 
pareigas. Gyvuok!

Kernavietė

KANKLININKĖS
PAMALDOSE

Liepos 18 d. Tautinėje stovyk
loje buvo pravesta laisvės kovų 
minėjimo diena. Ta proga nak
ties metu buvo atnašautos specia 
lios šv. Mišios brolijai ir seserijai. 
Kanados rajono Šatrijos tunto 
kanklininkės seserijos pamaldose 
kanklėmis skambino giesmes.

KANADOS LIETUVIŲ 
SKAUTŲ STOVYKLA

Šeštoji Romuvos stovykla pra
dėta liepos 27 d. Ją atidarė sto
vyklos viršininkas ps. dr. A. Dai- 
lydė, iškilmėse dalyvaujant sto
vyklautojams, vadovams ir sve
čiams. Daugumas Kanados skau 
tų ir skaučių šiemet stovyklavo 
V-tojoje Tautinėje stovykloje, ta 
Čiau negalintiems jon nuvykti 
buvo sudaryta galimybė stovyk
lauti nuosavoje Romuvos stovyk 
loję; šia galimybe džiaugėsi ir pa 
šinaudojo arti 80 stovyklautojų, 
daugumoje jaunesniųjų skautų 
ir skaučių iš Toronto, Hamilto
no ir Londono.

Stovyklaujantiems skautams 
vadovavo ps. A. Baziliauskas; 
skautėms — ps. E. Šakienė ir jū
rų skautų laivui — ps. A. Empa 
keris. Kiti svarbūs stovyklos pa
reigūnai kapelionas tėvas S.

Kulbys, S.J. stovyklos gydytojas 
ps. dr, J. Yčas ir darbščių šeimi
ninkių būrys vadovaujamas po
no Kairio iš Hamiltono, rūpino
si stovyklaujančių matinimu. .Šio 
je stovykloje buvo gausus vadovų 
būrys — iš viso jų būta arti 20. 
Rugpiūčio 3 d. stovykloje įvyko 
didysis laužas, o rugpiūčio 4 d. 
— 50 metų skautybės sukakties 
paminėjimo iškilmės. Stovykla 
baigėsi rugpiūčio 5 d.

MIRĖ LATVIŲ SKAUTŲ 
PREZIDENTAS

Vyr. sktn. J. Klėtnieks, se
nas latvių skautijos 'darbuoto
jas ir šios organizacijos prezi
dentas, mirė šiomis dienomis. 
Laidojamas šiandien 2 vai. po 
p. iš Latvių episkopalų bažny
čios, 1030 Portage Str., Kala- 
mazoo, Mich. Velionis buvo di
delis lietuvių tautos ir ypač 
lietuvių skautų nuoširdus bičių 
lis. Lietuvių skautai - skautės 
jo liūdi ir reiškia nuoširdžiau
sią užuojautą A. A. Klėtnieko 
artimiesiems, o taip pat vi
siems broliams - sesėms latvių 
skautams. Tegu ilsisi Brangus 
Brolis ramybėje!

— Vokietijoj yra apie 10 mil. 
vokiečių, turinčių giminių Ame
rikoje, todėl vokiečių oro lini
ja Lufthansa siūlo vokiečiams 
lankytis JAV.

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

RICHMOND SERVICE
Kampas Richmond ir 63rd St.

Užsieniniu Ir vietiniu automobilių 
taisymas. Priklauso Chicago Motor 
tlub. Nelaimia atveju, skambinkite 

GR 6-8134 arba GR 0-8353 
8av. — Juozas (Joel Juraltls

SIUNTINIAI | LIETUVA
OOSMOS EXPRESS

IIAKąrEITE GIFT PARCEL 8EBV 
0008 OOth St. Tel. WA 5-2783
2501 OOth SI. Tel. WA 5-273,
1338 So. Halsted St. Tel. 254-3820

Lietuvių bendrov# turinti teise 
siuntinius siųsti savo vardu IŠ Ohl- 
agos tiesiai i Lietuvą.

Didelis pasirinkimas (vairių me 
džlagų, ttal. lietpalčiu Ir kitų prekių

Priimami doleriniai dovanų užsa
kymai.

E. tr V. Žukauskai

Rezld. Tel. 230-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS, 
GINEKOLOGINI!! CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Cratvford 
Medica] BuUding) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimo,
jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
ir kitus kraštus.

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

• • ♦ * ♦♦♦♦♦•♦• *

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymaN
Ilgų metų patyrimą* 

tVA 5-9209 Chicago, Illinois

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas, nebrangiai 
taisau. Ųž patarnavimą, vietoj $3. 
iž dirbtuvės darhą $10 00 ir dalys. 

Pasiteiraukite apie naujas

J. MIGLINAS
2549 W. 09 St., II auk.. PR 6-1063

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 1»—12 vai. Ir 7—9 ▼. 
vak. Sefitadienlals 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. WAIbrook 5-5076.

Ofisas 3148 YVeet «3rd Street 
Tel.: PRosoeot 8-1717 

Rez. 3241 West OOth Plaoe 
Tel.: REpubUe 7-7888

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais Ir 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 83rd Street
Kampas 63-člos Ir Callfornta

Atostogose nuo rugp. 11 iki 25 d. 
Reikalui esant kreiptis į Dr. Vyt. 
Taurą — tel. PR 8-1223.

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 
Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5840, res. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pinu., ketv. 1-4, vakar. 7-2 
antr., penkta<L I—5 treč Ir fiešt. tik
susitariu,.

Ofiso — HE 4-3758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 Weet 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2-9 v., Sefitadienlals 10-1 p. p. 
Ligoniai prumafCd pagal susitarimg.
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Or. Ant Rudoko kabinetą perėmė 
optometrtetas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. Rišt Street
Tel — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimų: Pirm., antr. 
ketv 2—5. 7—9 vai. Penkt. 2—B Ir 
fiefitad. 10—2 vai.

ASSOCIATE OPTOMETRIST8 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
8424 W. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akla Pritaiko akinius b
“oontact lenses”.

Valandos pagal susitarimu. 
Uždaryta trečiadieniais.

Ofs. 735-4477, Rez. PR 8-0260
DR. L DECKYS

GYDYTOJA TR CHIRURGE 
SPEOIALYBP — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRATVFORD MEDIOAL BLDG 

OHO So. Pulaski Rotu, 
Valandos pagal susitarimą

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Ibi. Ofiso PR 0-7800; Namų 925-7007 

5159 So. Daincn Avenue
Valandos: 2—9 vai. :p p. 

Išskyrus trečlad.lėni

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

Akušerija tr moterų ligos
6132 So. Kedzle Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Tel. 423-2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS
9760 So. Kedzle Aveuue

Vai., plrmad., antrad.. ketvlrtad. Ir 
Vai., plrmad., antrad., ketvlrtad Ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-0867
DR, B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija Ir moterų ligosi 

2454 VVest 71st Street
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien l—8 Ir 8—8 vai. vak. 
fiefitad. 12—l vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Prlefi Sv. Kryžiaus ligonine

VAL.: pirm. nuo 6 iki 8 v. p. p.; ant- 
rad- Jr„ketv- nuo 9 tol U v. ryto Ir 
n’į° U® v. v.; penkt. nuo 9 Iki 11 v.
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu: 

Telef. REpubUe 7-2200
Ofiso tel. PR 8-2220

Namų — rez. FRoapeet 8-0081
DR. JANINA JAKŠEVI6JUS

GYDYTOJA m CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

2656 VVest 68rd Street
Plrmad,, antrąd. ketvlrt. tr penkt 
nuo 12 iki 8 v. tr nuo 6 iki 8 v. v 
Sefitad. nuo 1 Iki 4 vai.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street
Vai. antrad. nuo 2—5 popiei 

ketvirtad. nuo 6—8 vak.
Ofiso telef. 776-2880

Bezid. telef. PR 9-6780
Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6966

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 VV. 71st Street

Ofiso vai. kasdien nuo 6 Iki 9 v. v., 
fiešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susi 
tarus.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKTŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, ID 

Kabineto tel, 887 2020
Namu tol. 830-1071

Vizitai pagal susltarlma

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 0 
Iki 8 vai. Trflčlad. Ir Sefitad. uždaryta.

DR. J. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Adrcsag; 4255 W. 63rd Street 

Ofiso tol, REltanoe 5-4410
Rez. Gltovohil) 0-0017

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 v«i
Str2 ",poPn^t.lr„u11oUOl27^‘28v^V^ 

Ir vakarais P D’Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381

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

Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad. 
Ir fiefitad. tik susitarus.

M. P. STRIMAITIS
Gl2rr0,AS IP“ CHIRURGAS

RFK ^Š^SS!? 

Telefonae 926-8296
Vblandos: 2—8 v. v penflefad. lų—!, 
karo.' 8ekmadVair' trS«&

Itezld. tel. WA 5-3000

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

(Lietuvis gydytojas)
8925 Weat 59th Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 8<8 
vai vak. Sefitad. 12-3 vai. p.p., trečlad. 
Uždaryta.

DR. VYT. TAURAS

BENDRA VRAKT^a m MOTTOŲ
SoS 7; 81

v. v. Sefitad ? i f au® • Ud »laiku pagal 'susitarto^ popiet Ir kitu

Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15tb Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir G—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Of. teL HE 4-2123, Namu GI 8-8105

/“MASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71at Street

S*,.™.-™.
DR. IRENA KURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
KOTHKIŲ LR VAIKŲ LIGŲ 

SPEOIALISTft
MEDICAL BUILDING

7156 South Western Avenue 
Plrmad., ar<rad„ ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo
6 — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vaL p. p., fiefitad
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1108
Bes. tel. 230-2010

Telefonas — GRovehlH 0-2828

Kp/ST?v»a 1R CHIRURGAS

v.,.j?“ "r*. ???

Trečiadieniai
DR. MARIJA LINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
2817 VVest 7l»t Street 

Telefonas HBmlock 6-3545
(Ofiso ir rezidencijos)

Valandos pagal susitarimą

n n 0-0400DR. ONA VAšKEVIAIUS
(VA8KAS)

GYI>«rMt? J? chirurgą.

Ofiso tel PR 8-7773; Rez. PR 0-4732
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirm., ketv., 6—8 vai., 

antrad. Ir penkt 1—4 vai. 
Priiminėja tik susitarus

-DrF?rtfiNskrNi?
ir chirLhSe

8107 West 71at Street
VTreč2 b,lu»aaP- D’ lr 7 lw 8 vrreč. Ir fiefitad. pagal susitari™. '

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 0-0801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos

2454 VVest 71sf Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kampas)

Vai. ąasdian 3—11 ryto ir 4—8 v v
SeStad. » v. r. — 2 v. popiet

Ofiso tol. 707-2141. Namų 030-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
V^^rmad antrad 1—ą
SDauaicmiZ
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Tarpt. Eucharistinis kongresas ir
........ — ■ —-r

SVARBŪS SOCIALINIAI 

UŽMOJAI

POPIEŽIUS ATIDARO DURIS

DR. P. MAČIULIS

Daugelio kraštų dėmesys 
šiuo metu telkiasi į Tarptau
tinį Eucharistinį kongresą Bo
gotoje. Tai jau 39-tas toks į- 
vykis. Tarptautiniai Eucharis
tiniai kongresai prasidėjo 1881 
metais Prancūzijoje. Tam są
jūdžiui pradžią davė pasaulie
čiai, geriau sakant pasaulietė 
Morta Marija Tamisier, kuri 
vadinama dar “Švč. Sakramen
to elgeta”. Ji tokiu kongresu 
sudomino pramonininką Ph. 
Vrau, kuris gavo popiežiaus 
Leono III pritarimą ir, pade
dant vysk. Segur suorganiza
vo pirmą tokį kongresą Lilly.

Lietuviams eucharistiniai 
kongresai gerai pažįstami. Jau 
1934 m. turėjome Tautinį Eu
charistinį kongresą Kaune, bu
vo ir eilė tautinių Eucharisti
nių kongresų organizuojamų 
vyskupijų: Kaišiadoryse, Kė
dainiuose, Kretingoje, Mari
jampolėje, Panevėžyje, Šiau
liuose, Švėkšnoje, Telšiuose, 
Vilkaviškyje. Paskutiniu laiko
tarpiu gausiau lietuviai daly
vauja ir tarptautiniuose Eu
charistiniuose kongresuose. 
Lietuvių delegacijos buvo Eu
charistiniuose kongresuose Chi 
cagoje, Kartagenoje, Dubline, 
Budapešte, Barcelonoje, Syd- 
nejuje, o dabartiniame Bogo- 
tos kongrese jau prieš jo pra
džią buvo įsiregistravę 22 iš 
užsienio atvykstą lietuviai, ne
minint vietinių. Tarptauti
niams Eucharistiniams kon
gresams rengti komitete dau
gelį metų dirbo vysk. Pr. Bū
dys, o vėliau prel. A. Grigaitis, 
o dabar ten popiežiaus kelionę 
tvarko prel. P. Marcinkus.

*
Dabartinis Eucharistinis kon

gresas Bogotoje — didingas. 
Šiam kongresui buvo parinkta 
P. Amerika, nes čia yra apie 
6,000 piligrimų iš JAV ir iš 
Europos. Kasdien paskutiniu 
laiku maždaug po 200 lėktuvų 
vis atgabena maldininkus. 
Pats popiežius Paulius VI ry
toj, ketvirtadienį, specialiu 
lėktuvu skrenda į Eucharisti
nį kongresą, kuriame išbus tris 
dienas ir pasakys visą eilę kal
bų.

Šis Eucharistinis kongresas 
yra ypatingas tuo, kad jame 
vyrauja dvi temos: iš vienos 
pusės — meilė Eucharistinio 
Kristaus, iš kitos pusės — 
meilė žmogaus, ypatingai to, 
kuris turi sunkesnes gyvenimo 
sąlygas. Ši tema P. Ameriko
je yra aktuali. Kaip skelbia 
“Time" savo rugp. 23 d. nu
meryje, apie 45 procentai iš 
268 mil. P. Amerikos gyvento
jų —yra beraščiai. Didžioji 
dalis tų kraštų turtų yra val
doma apie 3% turtuolių. Pa
čioje Bogotoje yra apie 10,000 
benamių vaikų klaidžiojančių 
miesto gatvėse. Šių eilučių au
toriui būnant Bogotoje teko 
matyti, kaip gražiai saleziečiai 
tokius vaikus surenka į savo 
įstaigas, kiek jų telpa, duoda 
jiems užkandžius, moko ir pra 
tina prie kultūringesnio religi
nio gyvenimo.

*
Popiežius Paulius VI visa 

tai giliai atjaučia ir savo kal
boje praeitą sekmadienį, kon
greso atidarymo dieną, bebū
nant vasaros rezidencijoje 
Castel Gondolfo, apgailestavo,

Spaudoj ir gyvenime

“LAISVE ŽUDYTI”
Jevgenijus Jevtušenka parašė 

eilėraštį “Laisvė žudyti”, kurį J. 
Jakštas išvertė lietuviškai ir ku
ris buvo išspausdintas “Tiesos” 
Nr. 157.

Poetas, suminėjęs Kennedžių nu
žudymą bei karą Vietname, kalti
na amerikiečius, kad jie jaučiasi 
turį laisvę žudyti.

Nei Kennedžių, nei Kingo žmog
žudžiai neatstovauja Amerikai. Gi 
Vietname amerikiečiai tėra tik

kad yra tiek daug privilegi
juotųjų šalia baisiame skurde 
vargstančių, “Mes ypatingai 
norime pasimatyti su neturtin
gaisiais”, kalbėjo popiežius, tu 
rėdamas prieš akis savo ke
lionę į kongresą. Toliau toje 
savo kalboje popiežius skati
no turtingas, pažangias tautas 
bei jų ekonominio, politinio 
gyvenimo vadus imtis sociali
nių programų, kad būtų grei
čiau išspręstos problemos, ky
lančios iš to, jog šalia ištai
gingų privilegijuotųjų yra tiek 
daug baisiai skurstančių. Nu
matoma, kad savo kalbose Bo
gotoje popiežius dar ryškiau 
tuo klausimu pasisakys, prašy 
damas Bažnyčios vadovus dar 
gyviau prisidėti prie kovos su 
tamsumu ir skurdu ir už so
cialines refprmas, kurios pa
dėtų nuskriaustiesiems.

*
Greičiausiai tai turint min

tyje ir popiežiaus specialiu de
legatu Eucharistiniame kon
grese buvo parinktas kardino
las Giacomo Lercaro, buvęs 
arkivyskupas Bolognos, to pra
monės rajono, kur socialinės 
problemos aštrios. Kard. Ler
caro atidarydamas Eucharisti
nį kongresą praeitą sekmadie
nį savo kalboje pabrėžė, kad 
katalikų Bažnyčia turi įsijung
ti į socialinių pasikeitimų vyk
dymą. Katalikų pasaulis lau
kia teisingumo ir meilės evan
gelijos įgyvendinimo.

Jo kalbos klausėsi apie 400, 
000 maldininkų, keletas tuzinų 
kardinolų ir apie 300 vysku
pų. Neišsklaidė jų nei lietus. 
Dalyvavo ir Kolumbijos prezi
dentas L. Restrepo bei užsie
nio reikalų min. A. L. Michel- 
sen. Kard. Lecarno pažymėjo, 
kad kongresui pasibaigus, rug
sėjo pradžioje, vyks P. Ameri
kos vyskupų suvažiavimas, ku 
riame bus priimtas dokumen
tas, kuris nuties gaires kata
likų dvasininkams vadovams 
jų religiniuose ir socialiniuose 
planuose, kaip to reikalauja 
šių dienų problemos.

*
Pietų Amerikoje tos rūšies 

sąjūdis darosi kaskart aktu
alesnis. Jau Brazilijos arkivys
kupas Helder Camara yra pa
reiškęs: “Arba Bažnyčia ri
kiuosis išvien su progresyvio
mis jėgomis, reikalaujančio
mis socialinio teisingumo pri- 
maustoms masėms, ar ji pra
žus dėl stokos socialinio dina
mizmo”. Ta kryptimi ir veikia
ma. Kaip praneša minėtas “Ti
me” numeris, Venecuelos kuni 
gai per paskutinį dešimtmetį 
padėjo neraštingumo procen
tą, tame krašte sumažinti iš 50 
iki 12. Be kitų dalykų, per 
išpažintį penitentams buvo už
duodama atgaila — mokyti be
raščius skaityti. Panamoje JA 
Valstybių kunigas L. Mahon, 
panaudodamas Taikos korpu
so techniką ir savo pamoks
lus, San Miguelito skurdeivų 
rajoną pavertė švaria, higieniš 
ka bendruomene. Ekvadore 
Bažnyčia išdalina 120,000 akrų 
savo žemės vargingiems kai
miečiams. Eucharistinio kon
greso sustiprinta Dievo ir žmo 
gaus meilė dar labiau paspar
tins šių socialinių užmojų vyk 
dymą. J. Pr.

tam, kad kraštą saugotų nuo iš 
šiaurės a’plūdusių raudonųjų žu
dikų. Amerika nenori Vietname 
nei pėdos žemės. Ji, kviečiama 
laisvos Pietų Vietnamo vyriau
sybės, kariauna prieš tuos, kurie 
teroro veiksmais, bombomis, rake
tomis žudo nekaltus gyventojus ir 
nori visą kraštą prievarta pagrob
ti raudonųjų vergijon.

Jei jau kalbėti apie laisvę žu
dyti, tai niekas tuo nepasireiškia

Miškas, vanduo, tamsa — be komunistų trys didžiausi JAV karių priešai Vietname. Paveiksle matome 
mūsų karius, mažu laiveliu persikeliančius per vieną upelį Deltos srityje.

SOVIHŲ KARINIAI PRATIMAI
Pakartoti kariniai pratimai siekia parodyti jėgą

Didžiausios įtampos metu 
tarp Maskvos ir Prahos, birže- 

1 lio mėn. antroje pusėje, Sovie
tų, Lenkijos ir Ryitų Vokietijos 
kariniai daliniai darė pratimus 
Čekoslovakijos pasienyje. Neva 
kariniais sumetimais Čekoslova
kijai ginti, sovietiniai kariniai 
daliniai įvedami Slovakijoj. So
vietų vyriausybė ir jos garsia
kalbiai (spauda, radijas) ban
dė įtikinti, kad Čekoslovakijai 
gresia karinis pavojus iš va
karų. Prahos vyriausybė dėjo 
didelių pastangų atsikratyti so
vietinių dalinių, kurie buvo pa
naudoti psichologiniam ir poli- 

| tiniam spaudimui. Sovietų poli- 
j tinis biuras, sulaukęs Čekoslo

vakijos ir kitų kraštų kompar
tijų atkirčio, padarė nutarimą 
šiuo metu nenaudoti jėgos Če
koslovakijai palaužti.

Didžiausi kariniai pratimai
Mažiesiems kariniams prati

mams besibaigiant sparčiai bu
vo ruošiamasi didžiausiems, nes 
tokios apimties pratimų nėra 
buvę Rusijos istorijoje. Didie
ji kariniai pratimai pradėti lie-

taip žiauriai, kaip Sovietų Sąjunga. 
Patys Kremliaus valdovai iškėlė, 
kaip daug aukų yra pareikalavęs 
Stalino režimas. Čekai ima skelbti, 
kiek daug Kremliaus pareigūnai jų 
krašto žmonių išžudė, neišskiriant 
nei tokių patriotų, kaip Masarykas.

Ypač lietuviai gerai pažista 
Kremliaus žudikus, kurie daugybę 
nekaltų aukų žiauriausiu būdu iš
žudė Rainių (miškely, Pravieniškė
se, Zarasuose, Panevėžy. Červenė
je, Katyne ir tūkstančius lietuvių 
nukankino Sibire.

J. Žvilb.

KAUNIEČIO CHORISTO 

ATSIMINIMAI
PR. NENORTA

5
Reikia pasakyti, jog J. Sodnaitis buvo ne tik išdai

gininkas, bet ir pirmaujantis choristas — puikus bosas. 
Vienas iš pirmųjų įstojo į mūsų valstybinės operos cho
rą, daug Svėrė savo balsu ir, tik sulaukęs pensijos, iš 
jo pasitraukė. Gavau žinią prieš trejus metus mirus jį 
pavergtoje Lietuvoje — Kauno Marvelės priemiestyje gy 
dytojo kabinete nuo širdies smūgio.

Kauno kunigų seminarijoje, didėjant auklėtinių 
skaičiui, J. Naujalis kartu su muziku kun. T. Braziu, 
tuometiniu seminarijos profesorium, sutelkė sustiprintą 
klierikų chorą, kuris žiemą dažnai pavaduodavo kated
roje mūsų mišrųjį chorą. Vasarą, kada klierikai išva- 
žinėdavo atostogų, mišrusis choras giedodavo tenai kas 
šventadienį.

Giedant katedroje mišias, J. Naujalis vargonuoda
vo, o kun. T. Brazys diriguodavo. Pastarojo choristai ne 
labai mėgdavo, nes jis atrodė nervingas ir dažnai choris
tus pabardavo. Nesveikavo — sirgęs astma ir vėliau iš 
Kauno iškeltas. Toliau chorui diriguodavo pasikeisdami 
muzikai: A. Kačanauskas, J.- Tallat-Kelpša, J. Štarka ir 
prieš pat mano iš choro pasitraukimą — jaunas ir ga
bus muzikas K. Kaveckas. Choristai pastarąjį labai mė
go, gal dėl to, kad buvo jaunas, gražios inteligentiš
kos išvaizdos, skoningai puošdavosi, nepykdavo ir turė
jo artistinių gabumų diriguoti.

Bent keliais žodžiais norėčiau prisiminti prof. J. 
Naujalį, buvusį mūsų garbingą chorvedį ir jo asmeni
nius santykius su choristais. Nuodugniau apie jį kalbėti 
aš esu permenkas sutvėrimėlis. Galiu pateikti tik sa
vo keletą kuklių pasilikusių įspūdžių, -

j. Naujalis buvo. tylus ir per repeticijas labai ma

GEDIMINAS GALVA

pos mėn. 23 d. užsitęsė veik iki 
rugpiūčio mėn. vidurio. Jie vy
ko tarp Rygos ir Žitomiriaus, 
800 mylių nuotolyje. Pratimų 
pabaigoje į juos įsijungė Lenki
jos ir R. Vokietijos daliniai. Da
lis pratimų buvo vykdomi Če
koslovakijos pasienyje, bet šį 
kartą sovietiniai daliniai jau 
neįsibrovė į Slovakiją.

Pratimų propaganda,
Kariuomenei skirtas laikraš

tis “Kraznaja Zvezda” skelbė 
išsamius “vykstančių mūšių” 
aprašymus. Kariniuose prati
muose buvo daromi nepapras
tai spartūs ir staigūs “puoli
mai”.

Pratimuose sutelkti dideli 
skaičiai karių, šarvuočių, kari
nių lėktuvų. Juose dalyvavo ir 
pašauktieji atsarginiai.

Nepaprastas vaidmuo teko 
karinei 'technikai. Šarvuočiai, 
sunkvežimiai, benzinas ir kįti 
karo reikmenys buvo lėktuvais 
pervežti. Kariniai lėktuvai tu
rėjo prisitaikyti priešo puoli
mui branduoliniais ginklais ir 
sudaryti ugnies dangą ore.

Pratimuose panaudotas dide
lis skaičius sunkvežimių, kurių 
dalis paimta iš kolūkių ir pra
monės įmonių. Miškuose įreng
tos dirbtuvės autovežimiams 
taisyti.

Pratimuose panaudotos visos 
priemonės kariuomenei iš vie
nos vietos į kitą perkelti; jud
riajame fronte vykdyti mūšius.

Kariniam oro laivynui vado
vavo marš, F. Batitskis. Pra
timus stebėjo krašto apsaugos 
'ministerio pavaduotojai ir atski
rų sričių žinovai.

Krašto apsaugos ministeris 
Andrėj A. Grečka VIII.9 pareiš
kė pasitenkinimą. Esą, jie įro- 

'dę, kad moderniškais ginklais 
aprūpinta sovietinė kariuomenė 
galinti kovoti bet kuriose sąly
gose.

i Ko siekiama pratimais?
Kas vertė Sovietus ruošti pra 

įtimus vasarą, kai derlius nenu
imtas nuo laukų? Kodėl darbi- 

, mečio metu buvo pašaukti atsar 
įginiai ir paimtos kolūkių maši- 
,nos, būtinos ūkio darbams? Ku
riam tikslui išleistos milžiniškos 
pinigų sumos? Koks politinis šių 
pratimų tikslas?

Pratimais įbaiminti Čekoslo
vakiją prielaida nėra rimta. 
Pratimai perdidelės apimties 
šiam tikslui siekti. Ir be prati
mų žinomas sovietinio karinio 

.'pajėgumo santykis pav. su Če
koslovakija.

Patikimesnė kita prielaida — 
karine pajėga paveikti Federa- 
linę Vokietiją. Karinių pratimų 
metu Rytų Vokietija (DDR) 
pasiųlė Federalinei Vokietijai 
pasirašyti nepuolimo sutartį. 
Tokį siūlymą neseniai Federa
linė Vokietija buvo pateikusi 
Sovietams, kurie nepriimtino
mis sąlygomis atmetė vokiečių 
siūlymą.
Spaudimas į šiaurės Atlanto 

santarvę
Galimas dalykas, kad Sovie-

žai tekalbėdavo su choristais. O jei leisdavosi ’į kalbas,
tai labai trumpai ir tik giedojimo reikalu. Pertraukomis 
dažniausiai vaikštinėdavo po repeticijų patalpą, surūky
davo papirosą ir vėl sėsdavo prie fortepijono. Mus, cho
ristus, 'jis stebindavo savo santūrumu: būdamas jau se
nyvo amžiaus, niekada nesupykdavo arba taip gebėda
vo valdyti savo nervus, kad pykčio viešai neparodydavo. 
Nors jis nepageidavo, bet tas jo santūrumas, aukštas iš
silavinimas ir didinga išvaizda skatindavo mus reikšti 
jam didelę pagarbą. Giedant kuriam choristui sukly
dus, pasibaigus giedojimui, jis į jį tik pažvelgdavo ir 
nusišypsodavo. Šitas įspėjantis žvilgsnis užtektinai pa
veikdavo gėrą choristą, daugiau negu kokia visų aki
vaizdoje žodžiu pareikštoji pastaba. O apie įvykusią klai 
dą aiškindavo kreipdamasis j visus choristus.

Vienu tarpu į Kauną iš provincijos atvyko pas J: 
Naujalį pasitobulinti vargonininkauti vargonininkas 
J. Dambliauskas, gaudamas katedroje J. Naujalio pade 
jėjo Vietą. Buvo senyvo amžiaus žmogus, turėjo ploną 
prikimusį balsą ir giedodamas gerokai detonuodavo. Jis 
ne kaip nuolatinis choristas, bet kaip savanoris'ateida
vo į mūsų chorą tenorams patalkininkauti. Mėgdavo 
savo netikusiu pilnu balsu traukti aukštas gaidės i/- la
bai iš visų išsisikirdavo. Kartą per repeticiją Ji Nauja- 
liui pritrūko kantrybės: baigus giedoti, jis pažvelgė su 
šypsena į savo pagelbininką ir tarė:

— Karaul!
Dambliauskas palingavo galvą, lyg tai sutikdamas, 

jog prastai pagiedota ir kad kam nors iš dalyvių dėl to 
krenta kaltė, bet tik ne jam. Ir šiuokart J. Naujalis paro
dė savo šaltakraujiškumą, nedarydamas choristui ir dar 
savo padėjėjui viešos pastabos.

Atsitikdavo ir taip, jog J. Naujalis ne laiku nu
traukdavo repeticijas. Pasakydavo, kad šiandien užteks, 
ir išeidavo. Pagalvodavome, kad jis turi kokį skubų ašine 
ninį reikalą. Chore giedojo ir jo jauniausias iūriūs Ta
das, kuris turėjo švelnų, gana stiprų baritoną ir iš tė
vo paveldėtą. Šimtaprocentinę klausą. Kartą jis.' mums 
prasitarė,.kad jo tėvas sergąs širdies liga ir kad savo

liemenės e su savimi visada nešiojąsis nuo prie-
puolio vaistų, kuriuos reikalui esant panaudojąs.

Tada mums ėmė aiškėti, kodėl J. Naujalis kar
tais staiga išeidavo iš repeticijų.

1934 m. rugsėjo 9 d. Valstybės teatre jį staiga iš
tiko toks stiprus širdies smūgis, jog jau nebeįstengė pa
naudoti vaistų ir be sąmonės nuvežtas į Kauno miesto 
ligoninę mirė.

1934 m. pavasarį susirgau piktybine gerklės angi
na, kuri privertė mane su širdgėla pasitraukti iš šio 
choro. Šis choras buvo apmokamas. Patys gerieji cho
ristai gaudavo per mėnesį po 30; o silpnesnieji — po 
25 litus. Vienas aplenkėjęs choristas, pramintas “be
moliu”, šitą atlyginimą pavadino “na pywek” — alu
čiui. Katedros vadovybė, įvesdama tą atlyginimą, nu
statė ir ribotą choristų skaičių: ne daugiau kaip 16 as
menų. Dėlto būdavo parenkami tik kvalifikuoti choris
tai. Po ligos pasijaučiau jau nebetinkamas šiam chorui, 
kuriame išgiedojau septynioliką metų.

Jungiantis į viešuosius chorus
Kaip jau anksčiau sakiau, zitiečių draugijos choro 

pagrindinis uždavinys buvo giedoti bažnyčioje lietu
viams skirtųjų pamaldų metu; Šalia šito įsipareigojimo 
draugija kasmet suruošdavo du, o kartais ir tris viešus 
koncertus’— pasilinksminimus tuomet prieinamiausioje 
Katine Br. Tilmansų salėje. ’ Pagrindinę programos da
lį, susidedančią iš liaudies dainų, atlikdavo K. Kurausko 
vadovaujamas zitiečių choras: Kartais programą paįvairin 
davo vienaveiksmiu vaidinimu, kur dalyvaudavo iš to 
paties choro parinkti vaidintojai — mėgėjai. Po to vi
suomet sekdavo Šokiai. Tokiais pasilinksminimais norė
ta bent šiuo tuo patenkinti choristus, taip pat patrauk
ti naujų narių į chorą. J šią pramogą kiekvienas choris
tas gaudavo vieną ar du nemokamus bilietus. Čia noriai 
lankydavosi' tuomet Kaune ir priemiesčiuose gyvenan
tieji'lietuviai, ypač jaunimas. Zitiečių draugija iš tų pra
mogų visuomet susilaukdavo ir šiokios tokios naudos.

(Bus daugiau)

The New York Times šiomis 
dienomis paskelbė savo nuola
tinio bendradarbio pasikalbėji
mo Istanbule su patriarku A- 
thenagoru santrauką, kuri ir 
mūsų skaitytojams gali būti į- 
domi, nes liečia Popiežiaus Pau
liaus VI-jo autoritetą ne vien 
tiktai Romos katalikams, bet 
visam krikščionių ekumeniniam 
sąjūdžiui.

Pasisakymas Rytų Ortodoksų 
j bažnyčios vyriausiojo patriarko 
' paskutinės Popiežiaus Pauliaus 
VI-jo enciklikos — Humanae 
vitae —- klausimu yra didelės 
reikšmės, ypač todėl, kad dėl 
tos enciklikos pasipylusi kriti
ka, siejama su ekumeniniu są
jūdžiu.

Patriarkas Atthenagoras Kon
stantinopolyje yra pasakęs, kad 
Popiežiaus Pauliaus VI-jo en
ciklika, nukreipta prieš dirbti- 
nį gimdymų kontrolę, nėra kliū
tis ekumeniniam sąjūdžiui plė
totis.

Šis Ortodoksų bažnyčių pat
riarko pasisakymas yra ypatįt- 
gos reikšmės, pareikštas tuo 
metu. kada kai kurie enciklikos 
kritikai pradėjo tvirtinti, esą 
Popiežiaus dekretu pastarojo 
meto besireiškianti krikščionių 
tarpusavė tolerancija nustum
ta į šalį.

tai norėjo įbaiminti Šiaurinio 
Atlanto santarvės narius, kurie 
'ateinančiais metais turės spręs
ti jos likimą. Kai kurie santar
vės nariai jau seniai yra nusi
vylę nesugebėjimu vykdyti pla
nų ir organizacijos nesutari
mais, tūpčiojimu. Prancūzijos 
išsijungimas iš santarvės žy
miai ją nusilpnino ir iškėlė stra 
teginęs painiavas. JAV reika- 
Javimas skirti didesnes sumas 
Europai ginti iššaukė santarvė
je neužsibaigiančią bylą.

Kai kurie mažesnieji kraštai 
svarsto pasitraukti iš santar
vės ir pasiskelbti nešališkais.

Kinijos įbaiminimas
Pastaruoju metu Sovietų -Ki

nijos santykiai yra pablogėję. 
Sovietų ginklų važma sustabdy
ta Kinijos geležinkeliais. Šiuo 
metu sunku aptarti Pekino tiks 
lūs. Sovietų ginklai buvę iš va
gonų paimti. Kas juos išplėšė? 
Kinai sukilėliai ar tai buvo at
likta- Kinijos vyriausybės parė
dymu?

Kinijos - Sovietų pasienyje 
protarpiais panaudojami gink
lai. Praėjusį mėnesį Sovietai 
darė karinius pasienio stiprini

Patriarkas Athenagoras yra 
vienas iš ekumeninio sąjūdžio 
vadovų. Apie Popiežių jis štai 
ką sako;

— Popiežius yra didelis žmo
gus, didelis vadas. Aš jį gerbiu. 
Jis negalėjo kitaip pasielgti, 

{"kaip paskelbti encikliką. Jis va
dovavosi savo Evangelija. Bet 

' aš nemanau, kad jo enciklika 
galėtų kenkti ekumeniniam są
jūdžiui, kuris skirtingus tikėji
mus tebejungia vis arčiau”.

Patriarkas nurodo, kad Po
piežius buvo verčiamas užimti 
dabartinę savo poziciją po ga- 

'na ilgų katalikų teologų ir pa- 
'sauliečių svarstymų, nes kon
servatyvusis sparnas to prašė, 
o jis norėjo labiau sucementuo
ti katalikų vienybę.

Athenagoras samprotauja: 
“Jis negalėjo kitaip pasielgti 
šiuo metu, bet jis paliko atda
ras duris evoliucijai, o bažny
tiniuose klausimuose aš pirme
nybę teikiu evoliucijai, o ne re
voliucijai. Giliau įsiskaičius į 
enciklikos prasmę aiškėja, kad 
Popiežius paliko atdaras duris 
nepaprastai svarbiu klausimu?

Patriarkas, didelis savo ūgiu 
ir nepaprastai veiklus žmogus, 
eina 83-sius amžiaus metus, tu
rįs dideles rankas, malonius vei-

' Nukelta l 4 psl.)

mus. Kai kuriose vietovėse bu
vo draudžiama lankytis net So
vietams draugiškų valstybių 
diplomatams.

Karinių pratimų esminis tai
kinys buvo Kinija. Sovietai sie
kė parodyti kinams, kad jie yra 

‘pasiruošę atkirsti, jei kėsintųsi 
jėga atgauti praėjusiame am
žiuje jų valdytas sritis.

Kariniai pratimai daryti Lat
vijoje, Gudijoje ir Ukrainoje, 
nes jų vykdymas Kinijos pasie
nyje galėjo būti laikomas tie
sioginiu Pekino iššaukimu.

Sovietų spaudoje karinės tech 
nikos išgarsinimas pataikė j ki
nų jautriausią žaizdą. Prieš ke
lerius metus Mao patvarkymu 
buvo atleisti kai kurie generolai, 
kurie siekė kariuomenę moder
niškai apginkluoti. Pasak Mao 
kare lemsianti revoliucinė nuo
taika, o ne moderniški ginklai. 
Galimas dalykas, kad šis teigi
mas buvo panaudotas valymams 
kariuomenėje pravesti. Jei Ki
nija būtų nusistačiusi prieš mo
derniškus ginklus, negamintų 
branduolinių sprogmenų, kurie 
ateityje gali sudaryti grėsmę 
sovietams.



DRAUGAS, trečiadienis, 1968 m. rugpiūčio 21 d.

VYSKUPIJOS POSĖDŽIAMS 

DETROITO SINODE PRAĖJUS

VYTAUTAS KUTKUS

Aukščiausioji fazė Detroito ar
kivyskupijos sinodo, kuriame da
lyvavo visų Detroito arkivysku
pijos parapijų atstovai, jau pra
eityje.

Detroito arkivyskupijoje yra 
apie pusantro milijono katalikų, 
susitelkusių 325 parapijose, ku
rios yra sugrupuotos penkioliko
je dekanatų. Paskutiniuose dėka 
natų posėdžiuose kiekvienas de
kanatas išrinko po vieną atstovą 
iš kiekvienos temos diskusinės 
grupės (viso 9 temos) dalyvauti 
tos pačios temos nagrinėjime ar
kivyskupijos posėdžiuose. Taigi 
kiekvienos temos diskusinėn 
grupėn iš visos arkivyskupijos bu 
vo išrinkta 15 dalyvių. Dar po 
tris dalyvius buvo prijungta iš 
buvusių dekanatų posėdžių vado 
vų bei jų padėjėjų, kurie ir čia 
toms grupėms vadovavo. Taigi 
kiekvienoj grupėj buvo po 18 as
menų, o visose 9 grupėse 162 as
menys, kurie ir dalyvavo vysku
pijos posėdžiuose. Šių eilučių au
toriui ir čia teko dalyvauti ad
ministracinėj grupėj. Kartu daly 
vavo Sv. Antano parapijos narė 
Virginia Garbety.

Posėdžiai šeimos nuolaikoje
Posėdžiai prasidėjo gegužės 10 

d. Sv. Širdies seminarijoje. Dau
guma tų posėdžių dalyvių ten 
pat seminarijoje ir nakvojo, ypač 
tie, kurie buvo atvykę iš kitų mie 
stų. Buvo bandoma sudaryti vie
nos didelės šeimos nuotaiką. Vi
si po tuo pačiu stogu posėdžia
vome, valgėme, draugavome, 
meldėmės, ginčyjomės ir nakvo
jome.

Atvystančius pasitiko įvairūs si 
nodo pareigūnai ir kvietė čia pat j 
užkandžiams ir vaišėms. Pasiro
dė pats arkivyskupas John Dear-, 
den, kuris, eidamas pro užkan-i 
džiautojų grupes, su kiekvienu ] 
dalyviu asmeniškai sveikinosi ir 
pasikeitė vienu kitu sakiniu. Kiek 
vienas dalyvis turėjo prie krūti
nės prisisegęs kortelę su savo pa
varde ir parapijos pavadinimu. 
Kadangi Detroite yra dvi Šv. An
tano parapijos, arkivyskupas ma 
nęs tuoj paklausė, kuriai parapi
jai priklausau. Jam paaiškinau, 
jog lietuviškajai, ir pradėjau mū
sų problemas aiškinti, tačiau po 
kelių sakinių jis turėjo eiti prie 
sekančio asmens ir pasikalbėji
mas negalėjo ilgai tęstis.

Pažintys prie stalų
Tai buvo penktadienio vakaras 

ir daugumas atstovų atvyko tie

Paskutinė bu v. JAV Prezidento 
Harry Trumano nuotrauka, daryta 
prie jo namų Independence, Mo.

siai iš darbo, todėl po trumpų vai 
šių vykome į seminarijos valgyk
lą pietums. Prie stalų pradėjome 
megzti pažintis. Įdomus mūsų sta 
las: teisėjas, gydytojas, studentė, 
telefono centrinės tarnautoja ja
poniuke, bankininkas, na, ir lie
tuvis inžinierius. Baigiantis pie
tums, visų žvilgsnis nukrypo į u- 
niformuotus valgyklos tarnauto
jus, kurie atvežė didžiulį tortą su 
20 žvakių. Pasirodo, mūsų arki
vyskupas dabar švenčia 20 m. su 
kaktį nuo konsekravimo vysku
pu.

Visi vykome į pirmuosius po
sėdžius, kuriuos oficialiai trumpu 
žodžiu pradėjo ponia Jane Wol- 
ford, arkivyskupijos švietimo in
stituto direktorė, pakviesdama 
vieną iš koordinatorių — kun. 
Gerald Martin — pristatyti tech
niškus šio sinodo darbininkus. 
Kalbėjo ir šios pastogės šeiminin 
kas semin. rektorius kun. Fran
cis X. Canfield, kuris tarp kitko 
užsiminė, kad yra labai neįpras
ta šioje pastogėje sukinėtis ir y- 
pač nakvoti moterims, bet sino
do atveju daroma išimtis.

Arkivykupas džiaugėsi, kad 
sinodas išjudino katalikus

Arkiv. John Dearden kalboje 
džiaugėsi, kad sinodas išjudino 
mūsų arkivykupijos katalikus, ku 
rie turėjo progos geriau pažinti 
ne tik savo parapijos, bet ir vi
sos arkivyskupijos problemas. Jis 
yra įsitikinęs, kad daug iškeltų 
sumanymų bus galima įgyven
dinti ir dar kartą užtikrino, kad 
visi pasiūlymai bus nuodugniai 
apsvarstyti. Baigdamas nuošir
džiai dėkojo visiems iki šio laiko 
šiame sinode dalyvavusiems.

Po to prisistatė viso šio sino
do direktorius Robert V. Monti- 
celle, kuris sinodo darbą į savo 
rankas perims tik mums (parapi 
jų atstovams) darbą baigus. Jis 
vadovaus visoms sinodo komisi
joms.

60.000 sumanymų

Kalbas baigė, paaiškindamas 
mūsų visų tolimesnį darbą, sino 
do koordinatorius parapiniams 
reikalams kun. William Downey. 
Tuo užsibaigė “linksmoji dalis”. 
Tuoj prasidėjo įtemptas darbas. 
Tik pagalvokite, parapijose bu
vo pateikta 60.000 sumanymų, 
rajonai juos sumažino iki 23.708, 
dekanatai — iki 13,223 ir dabar 
buvo išreikšta viltis, kad arkivys 
kupijos lygio posėdžiuose mes tų 
sumanymų skaičių sumažinsime 
iki 3.000. Peržiūrėti ir suderinti 
13.223 sumanymus per keletą po 
sėdžių buvo tikrai didelis darbas.

Mūsų administracinei grupei 
vadovavo Bernie Henehan. Vi
so mes turėjome 1.150 sumany
mų. Arkivyskupijos švietimo ins
tituto tarnautojai iš anksto paruo 
šė planą, administracinius klau
simus paskirstydami į 29 skyrius, 
kaip arkivyskupijos administraci 
ja, parapija, klebonai, finansai, 
algos ir pan. Šie skyriai dar bu-

vo padalinti Į apie 150 posky
rių. Kad darbas greičiau eitų, mū 
sų administracinė grupė pasida
lino j 3 grupeles po 6 asmenis. 
Kiekvienai grupelei teko maž
daug po 350 sumanymų. Prasi
dėjo tų sumanymų skaitymas ir 
rūšiavimas į skyrius. Pirmą va
karą per 4 valandas nespėjome 
visų sumanymų nė į skyrius su
skirstyti. 12 vai. naktį visi buvo 
kviečiami į bažnyčią maldai, o 
po to užtarnautam poilsiui semi
narijos rūmuose ar namie.

Aktyviai dalyvaujame 
Mišių koncelebracijoje

Rytojaus dieną, šeštadienį, po 
bendrų pusryčių darbą pradėjo
me 8:30 vai. iš ryto. Vėl grupa
vimas sumanymų į skyrius ir po
skyrius.

Pradžioje visi šeši drauge ban
dėme nuspręsti, kurie sumany
mai panašūs, bet tik išreikšti skir
tingais žodžiais, bet krūvos lapu
kų dar prieš mus, o šiandien pla
nuojama darbą užbaigti. Praside 
da vis didesnis ir didesnis skubė
jimas. Skaitant sumanymą po su 
manymo, jie darosi vis panašes
ni ir panašesni. Gerai, kad 11 
vai. turime šv. Mišias. Jas konce- 
lebruoja šeši kunigai, o dalyvau
ja 162 sinodo dalyviai — didelė 
ir graži šeima ir ta šeimos atmos 
fera giliai jaučiama. Tokiose šv. 
Mišiose dalyvavau pirmą kartą, 
todėl ir skaitytojus su naujumais 
supažindinsiu. Tik atėjęs į baž
nyčią kiekvienas pirmiausia įdė
jo komunijos plotkelę į taurę. 
Vienas kunigas, gitara pritarda
mas, mokė giesmių, kurios bus 
giedamos laike šv. Mišių. Jis su 
gitara giesmėms vadovavo ir lai
ke pamaldų.

Tikinčiųjų maldas kalbėjo ne 
vien tik komentatorius, bet ir ku
nigai, kurie atnašavo šv. Mišias, 
ir kiekvienas pamaldų dalyvis, 
kuris tik norėjo. Panašiai buvo ir 
per kanoną prisimenant savo ar
timus gyvuosius ar meldžiantis 
už mirusiuosius. Žiūrėk, tai iš vie 
no, tai iš kito bažnyčios krašto, 
pasigirsdavo tai kurio nors gyvo
jo ar iš šio pasaulio iškeliavusio
jo vardas ir pavardė. Man pir
mą kartą gyvenime teko ir Ko
muniją dviejose formose priimti. 
Dviemis eilėmis visi artėjo prie 
altoriaus, kur du kunigai dalino

Iš Detroito arkivyskupijos sinodo. Iš kairės: Detroito arkivyskupijos švietimo instituto tarnautoja Jody Riccobono 
iš Gerojo Ganytojo parap.; kun. William Dwney — šio sinodo koordinatorius parapijų reikalams; Vytautas Kut- 
kus iš Šv. Antano (lietuvių) parap.; Pat Sullivan iš Šv. Prisikėlimo p.; Ronald Kesner iš Šv. Antano (neliet.) 
p.; John Arborgast, anglų k. sk. vedėjas gimnazijoj iš Šv. Jėzaus p; Rose Brys iš Gvadalupės Marijos p., Detroito 
arkivyskupijos švietimo instituto tarnautoja. Windsor ir vienas kunigas.

talkininkų draugija

“Socialiniams darbams vyk
dyti draugija” šiomis dienomis 
įkurta Vienoje, Austrijoje, Ji 
rinks jaunimo tarpe savanorius 
jaunuolius, kurie pasišvęs vie
nus metus skirti apaštalavimo 
darbui, būtent, dirbti ligoninė
se, prieglaudose, našlaičių na
muose, tuo būdu pakeisdami se 
seles vienuoles ar kitus tarnau
tojus, kurie tuo būdu galės gau 
ti atostogų. Panašūs krikščioni 
škos meilės darbai jau nuo se
niau organizuojami federalinėj 
Vokietijos respublikoj.

POPIEŽIUS. .

(Atkelta iš 3 pusi.)
do bruožus ir ilgą baltą barzdą, 
tarsi Dievo Tėvo barokinis at
stovas, nuo pat savo išrinkimo 
j dabartinį postą (prieš 20 me
tų) pradėjo judinti ekumeninius 

' reikalus. Šiek tiek pažengta prie 
popiežiaus Jono XXIII, bet dau
giau prie dabartinio popiežiaus, 
į kurį jis visuomet kreipiasi, 
kaip į Paulių II-jį, — nes man, 
— sako Athenagoras, — jis y- 

<ra tiesioginis įpėdinis Pauliaus 
I-jo Apaštalo.

“Popiežius Jonas pradarė lan
gą, Paulius II-sis — atvėrė du
ris. Jis yra didelis ir nuoširdus 
popiežius”, tai žodžiais baigė sa
vo pasikalbėjimą su N. T. at
stovu patriarkas Athenagoras.

Komunijos plotkeles* (duoną), o 
ant altoriaus buvo padėtos 4 tau
rės vyno, prie kurių irgi buvo po 
vieną kunigą. Kiekvienas daly
vis pats taurę pakeldavo į savo 
rankas ir truputį pasiurbdavo 
konsekruoto vyno. Po to kuni
gas nušluostydavo taurės kraštą. 
Šv. Mišioms užsibaigus, pirmiau
sia buvo nešamas kryžius, po to 
ėjo visi pamaldų dalyviai ir tik 
pačiam gale kunigai, koncelebra 
vę šv. Mišias.

Darbas iki vidurnakčio

Viskas suplanuota minutės tik
slumu. Iš bažnyčios visi einame 
tiesiai į valgyklą pietų, po to 
grįžtame prie darbo. Vėl sumany 
mų rūšiavimas, skaičiavimas ir 
žymėjimas ant kompiuterių kor
telių. Ir taip su trumpa vakarie
nės pertrauka darbas tęsiamas iki 
vidurnakčio. Visi vienas už ki
tą daugiau skuba. Dabar jau kiek
vienas sinodo dalyvis sprendžia, 
kurie sumanymai yra panašūs ir 
kurie skirtingi bei kuriai grupei 
juos reikia priskirti. Diskusijoms 
laiko nėra. Ta skubotumo dvasia 
užkrečia visus, darbas pasidaro 
nuobodus, įkyrus. Atėjus vidur
nakčiui, visi išvargę ir visvien 
dar darbo neužbaigę skirstomės

į namus. Ne tik sumanymų dar 
nespėjome surūšiuoti, bet už juos 
dar visai nebalsavome. Buvome 
priversti susirinkti dar gegužės 16 
d., ketvirtadienį. Tada dalis daly 
vių jau nubyrėjo, todėl susirin
kusieji dar labiau skubėjome ir 
baigėme rūšiavimą. Galutinai ad 
ministracinių sumanymų paliko 
me 396, o visose temose drauge 
dar yra 3657 sumanymai.

Skubūs balsavimai

Tik sugrupavę pradėjome bal
suoti. Vėl visi nuvargę. Pradžio
je dar už kiekvieną balsuojamą 
klausimą kiekvienas stengėsi bal 
suoti “taip” ar “ne”, bet vėliau 
vis daugiąu ir daugiau buvo nuo 

balsavimo susilaikančių, o gale 
“taip” arba “ne” balsuodavo tik
tai kiekvienas už jam opius klau
simus, o buvo ir tokių sumany
mų, kur 80 proc. balsuojančiųjų 
susilaikydavo. Sumanymai bu
vo greitai skaitomi ir daug mūsų 
Šv. Antano parapijoj iškeltų pa
siūlymų aš jau neatpažindavau, 
nes nežinojau su kuriais jie yra 
apjungti. Balsuojant irgi nebuvo 
laiko jokioms diskusijoms, tik 
rankų pakėlimas ir skaičiavimas.

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
30% Iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir IšmokCtlnal. 
SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. Western, Tel. OR 6-4421

10% — 20% — 30% pildau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 h west 05th Street 
Chicago. Illinois 

Tel. GA 4-8054 ir GR 6-4330

Let George do it.

: sėries "jjfy't b'ooo'fiobbob e.

(oriom

rFranklin)

.4XV buck. Pass just a 
^ucks from each paycheck as a 

an to George and his friends. Your 
t Ajuntry needs the help that only you 
can give by buying U.S. Savings 
Bonds where you work or bank. And
iė’s such a very easy way to save.

Introduce yourself to George this 
month for just $18.75. Then get ac- 
quainted with Tom and Franklin. 
And maybe someday you’ll even get 
to know Theodore. (tle’s qq. the 
$10,000 Bond.)

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki U vai. ryto. Šešta
dieniais Ir sekmadieniais nuo 8.80 Iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

715# South Maplewood Avenue 
Chicago. Illinois <10020# 

VISOS PROGRAMOS Iš W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg FM 

Telef. HEmlock 4-2413

M O V I N G
Apdraustas perkraustymao 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 84th PLAOE 
Telef. — FRontter 6-1882

H R A T E S

per annum 
on investoment bonus

5.25%

H I G

4.75£
per annum 

on regular savings
Savings Insured to $15,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAH ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60682

FRANK’S TV and RADIO INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, 
STEREO APARATŲ PADAVIMAS IR TAISMAS. TAIPGI ORO 
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

Kas tik turi gėrę skonį,

viską perka pas Lieponj!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western. PR 8-5875
Vedėjas — J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom 
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet

./?

„DRAUGE“ GAUNAMI LEIDINIAI
MARLBOROUGH’S LITHUANIAN SELF-TAUGHT by M Va- 

rlakcjytė-Inkenlenė, Išleido Lithuanian Catholic Press Society, 
Chicago 29, UI. Antras leidimas. Knyga, padedanti pačiam iš- 
mokti lietuviškai. Chicago, 1958 m. 144 psl............  $1 25

JAUNAS AKORDEONISTAS, Povilas Cetkausbas. Pradinės 
akordeonistams žinios ir daugelis melodijų su gaidomis Išleido 
J. Karvelis, Chicago, 1958 m. 112 psl. .. . . $3.00

VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos 
Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m. 
Aplankas dail. Algirdo Kurausko. 99 psl.............. $1 00

SV,r.LIJTJS 2L re^agavo kun Jonas Petrėnas. išleido' Ateitis, 
1058 m. 255 psl. • ........... .. qq

SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms 
šventėms, Prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršeliai dail T Va 
liaus. Išleido Immaculata Press, Putnam, Conn., 1957 metais" 
150 Psl...................................................... ................................ $2.00

SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiems. ir suaugusiems oa- 
Tok^§ K. Barėnas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr 20-21 
1957 m. 558 psl............................................................ $3 00

MOTINA, Juozas Prunskis, dail. Vladas Vijeikis. Išleido Tėviš- motinM54“ps?^110 format° gausiai iliustruotas leidinys apfe

GINTARO KRANTAS, Petras Babickas, dail Vladas VHellHa Išleido Tėviškėlė, 1958 m. Trečias papildytas E J
X.S“° il,u“ruotM k,di"v> M?
P P ...................................................................... $4.00

niinols State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% taksy.

U.S. Savings BoncFs> 
new Freedom Shares

TkeTT.S. OnUtnnuiMt tforti JMV for (Kū
Service in coopcration with the Treasury Department <
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KAROSAS KANDIDATUOJA 
I SEIMELĮ

Gintaras Karosas išsiunti
nėjo laiškus, kad jis kandida
tuoja kaip respublikonų kandi
datas j seimelį, kaip representa 
tive iš 6 ir 7 Wards. Iš šių 
wards respublikonai nekandida 
tuoja, nes tai demokratų “nuo
savybė”. Gintaras Karosas da
ro pirmuosius bandymus. Jo 
pavardė su reikalingais para
šais, kaip kandidato, yra įteik
ta Secretary of State ii' bus įt
raukta į rinkimų sąrašą lapkri
čio mėn. Jis prašo visų lietuvių 
paramos jo kandidatūrai.

KAMERINĖS MUZIKOS 
ANSAMBLIS

Kamerinės muzikos ansamb
lį. kuris išpildys lietuvių kom
pozitorių kūrinius Pasaulio Lie 
tuvių Seime New Yorke, suda
ro: Izidorius Vasyliūnas, smui
kas, Vytenis M. Vasyliūnas, 
pianas, Vytautas Rastonis, iš 
Providence, R. įsi., fagotas ir 
David Mott, klarnetas. Prime
name, kad autobusai iš Bos
tono organizuojami, kurie išeis 
rugpiūčio 31 d., šeštadienio ry
te, o grįš pirmadienio vakare. 
Norintieji patekti į literatūros 
vakarą, kamerinės muzikos kon 
certą ir gražuolės rinkimus, 
turi išvykti anksčiau, nes tos 
trys programos dalys yra penk 
tadienio vakare, rugp. 30 d.

ATOSTOGAUJA “KELEIVIS”
Bostone leidžiamas laikraš

tis “Keleivis” atostogauja ir 
pasirodys tik rugpiūčio 28 d.

RENTELATTĖS BANAIČIO
VESTUVĖS

Birutė Rentelytė ir Bronius 
Banaitis moterystės sakramen
tą priims rugpiūčio 24 d., šį še
štadienį, Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje So. Bos
tone.

GALDIKAITĖS— MARGAI- 
ČIO VESTUVĖS

Vi’dai Galdikaitei buvo su
rengtas mergvakaris. Ji išteka 
už Gedimino Margaičio. Vestu
vės numatomos rugsėjo mėn.

LITERATŪROS VAKARAS
Lietuvių Enciklopedijos ren

giamas literatūros vakaras, kū
rime savo kūrybą skaitys: Pul
gis Andriušis, iš Australijos 
Bernardas Brazdžionis, iš Los 
Angeles, ir Antanas Gustaitis 
bei Stasys Santvaras iš Bosto
no, įvyks rugsėjo 8 d.

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Tautos šventės minėjimas bus 
rugsėjo 15 d. Rengia Liet. b-nės 
Bostono apylinkė.

RADIJO VALANDĖLĖS 
GEGUŽINĖ

Rugp. 11 d. įvyko seniausių, 
lietuviškų radijo programų Nau 
joj Anglijoj metinis, linksmas 
piknikas, kuriame suėjo daug 
žmonių. Šių metų gražuole 
“Miss Lithuania of N. E.” bu

„ Ji-,- r „zia Menris prisimindama 1912 metų pirmąją oro pašto kelionę, tų metų lėktuvo modeliu 
U q lt8teRošos nuskrido i Petaluma vietovę (abidvi Kalifornijoje). Kelionė truko dvi dienas. Pilotas J.

b°uvo priverstas ‘kuriam laikui nusileisti

Lietuvių Tautos Kankinių Paminklas šv. 
Marijos Gailestingumo Motinos — Aušros Var
tų koplyčia, šalia Švento Petro karsto Bazilikoje, 
Romoje, jau ruošiama.

Kasimo darbai jau baigti, vykdomi sienų ir 
lubų sutvirtinimo darbai, ruošiami dekoracijų 
projektai.

Vatikano ir lietuvių archyvuose liks koply
čios aukotojų vardai, kurie bus įdomūs ne tik 
šiandien, o ir tolimoje ateityje. Reiktų, kad lie
tuvių vardų ten būtų tūkstančiai. Galima įrašyti 
save, savo šeimos narių, savųjų ir pažįstamų 
kankinių vardus, pasiunčiant auką adresu:

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 
2701 W. 68th St., Chieago, III. 60629

Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčių —
(tax deduetible).

vo išrinkta Regina Baiika, duk
relė Alfonso ir Aleksandros Bai 
kų iš South Bostono.

Šokių konkursus laimėjo: 
‘‘mamės ir papės” polką—Pet
ras ir Ona Radzevičiui iš Brock 
topo; jaunimo polką— Mari ir 
Rein Olvet. iš New Yorko; val
są — Birutė Adomavičiūtė iš 
So. Bostono ir Juozas Dapšis 
.š Dorehesterio; tango— Irene 
Weber iš Wakefield ir Vytau
tas Bruzgvs iš Dorehesterio; 
tvistą — Chrištine Cecierega iš 
Brocktono ir Rein Olvet iš 
New Yorko.

Dovanas laimėjo: Frank Bu- 
kunt iš Brocktono, Agnės Malis 
iš So. Bostono, Petronėlė Grin
kevičienė iš So. Bostono, T. 
Dunleavey iš New Yorko, Jo- 
seph F. White iš Brighton, Ma
ria Jurėnas iš Bostono, Stasys 
Rackevičius iš Bostono.

Įžangos dovanas laimėjo šie 
numeriai: Paulina Caucci iš 
Brocktono; 035420; 035503.
035202, 035205.

Dėkojam visiems, kurie par
davinėjo ir kurie pirko laimė
jimo bilietus; dėkojam už pini- 
giškas paramas, taipgi Marijai 
ir Jurgiui Jurėnams už suauko
tus piknikui valgius; taipgi dė
kojam šeimininkei Monikai Ple 
vokienei ir Mikalinai Pavydie- 
nei už iškeptus ir piknikui pa
aukotus skanius kugelius. Taip 
gi dėkojam jom ir visiems, ku
rie piknike visą dieną dirbo ir 
pagelbėjo pravesti šį pikniką 
gražiai.

Taipgi dėkojam grožio ir šo
kių rinkimų komisijai: Nella 
Volungevičiūtei Abizaid, Hen
rikui Čepui,, Onai Ivaškienei, 
Juozui P. Kairiui ir Milan Stet- 
tin. Visiems atsilankiusiems į 
pikniką dėkojam, taipgi dėko
jam laikraščiams už garsini
mus.
Steponai ir Valentina Minkai

AUKOS
Lietuvn/ Kankinių 
Koplyčiai Romoje

Maspeth’o lietuvių parapijos 
parapijiečiai per 
prel. J. Balkūną $500.

Ona Savonis $500.
Aleksandras ir Laimė

Plateriai $150.
Regina Asevičiutė $100.
Kun. V. Kriseiunevičius $100. 
Mary Lamsargas $100.
Kazimieras Kantautas $50.
Ignas Dargvainis $50.
Kun. J. Ruokis $30.
Pranas ir Kunegunda

Keblinskai $25.
Filomena Petkevičienė $20.
Prof. Jonas ir Alina Griniai $10. 
Frank Norbut $10-
Elvyra ir Vladas Stuikevičiai $10. 
J. Sadūnas $10.
Viktorija ir Tonas Ivaškevičiai $9. 
Liuda Adomavičienė $5.

P. S. Per klaidą spaudoje buvo 
paskelbta dr. P. Mačiulis aukojo 
100 dol. Turėtų būti: Šią auką, pa
aukojo a. a. bolševikų nužudyto 
dr. Stasio Mačiulio dukros p p. 
Daugirdienė ir Vaičiulienė.

LITHUANIAN MARTYRS’ 
CHAPEL COMMITTEE 

2701 W. 68th Street 
Cbicago, Illinois 60629

-'--i- ■ ----- r— "■» ~ .... r-, k- — - -

Nors okupacinė rusų valdžia ir draudžia, Lietuvos žmonės tebešvenčia atlaidus. Atvaizde ,matome Že
maičių Kalvariją Švč. M. Marijos atlaidų metu pereitų metų liepos mėnesį. Žmonės renkasi su dūdų 
orkestru ir giedodami eina j bažnyčią. (Iš Br. Kviklio archyvo).

KOVA UŽ LAISVĘ IR PLB SEIMAS
JURGIS DUBURYS

'bet jei svarbiausias tikslas bū- 
Pasaulio Lietuvių Bendruo- j 'kad kontrolės, mandatų ir no- tų nublukintas, seimo pasise- 

menės seimas jau čia pat. Tarsi ,'minacijų komisijų pranešimams
nesinori nei tikėti, kad viešo su- ?ir diskusijoms, naujos PLB val- 
sidomėjimo juo tiek maža. Pa- dybos rinkimams, seimo nuta- 
sirodo vienas antras oficialus rimų svarstymui ir jų priėmi-
pranešimas, kada ne kada laik- 

, raščio vedamasis, kai kur išlen- 
da sielvartingas įtarinėjimas, 
kad kažkas planuojąs pagrobti
PLB vadovybę, ir tai beveik , Įima šį tą aptarti. Tai vaizdžiai 

1 viskas. Dažnai smerkiame itriuk 1 parodė praėjusiais metais buvu- 
šmą, nepatenkinti kritika, ta- šioji JAV LB tarybos sesija 
čiau ramybė šiuo atveju skau- "New Yorke.
desnė už neramų bruzdėjimą. ' Iš vis, peržvelgus paskelbtą

Trūko iniciatyvos ’ ,PLB 111 seimo P^gramą, nėra
lengva nusverti, ar seimas la- 

Ar visuomenė apatiška, ar -biau skirtas darbui ir svarsty-
gal nebuvo parodyta pakanka
mai iniciatyvos pačiose Lietu
vių Bendruomenės viršui' ’ te su
sidomėjimui, nerimui ir g. kon 
'traversijai sukelti? Neteko gir
dėti, kad PLB valdyba būtų pa
raginusi kraštų valdybas paty-
rinėti kraštų bendruomenių nuo ( P. Amerikos ir tolimų JAV ir 
'taikas ir paruošti kraštų vardu (Kanados vietovių, seimo progra- 
atsakymus į degančius lietuvis- Į mą reikia laikyti neišbalansuo- 
ko gyvenimo klausimus. Neži- 'tą. Pašokti yra progų visur,
noma, kad kraštų valdybos bū
tų parodžiusios savo iniciatyvą 
ir PLB seimo reikalais per apy
gardų ir apylinkių vadovybes ’ mus. 
būtų susirišusios su Bendruome 
nių nariais. Tiesa, kai kur sei
mo delegatams sugestijų duo
ti buvo kviesti apylinkių susi
rinkimai, tačiau neturint prieš
akis svarstysimų klausimų są-^tomi? Lietuvių Ohartos raidė 
rašo, sugestijų reikšmė likosi / ir dvasia skelbia, kad galutinis 

ir didysis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės tikslas yra Lie-

labai minimali.
Neišbalansuota programa

Sunku pasakyti, kokius pla- 
hus ir sumanymus atstovai ve
žasi į PLB seimą, tačiau jiems 
kelti ir diskutuoti seimo pro
gramoje skirta tik pusantros 
valandos. Atrodo, kad seimo 
organizatoriai gyvesnės atsto
vų iniciatyvos nelaukia. Taip 
pat keistokai atrodo, kad ketu
rių dienų seimas iš tikrųjų jau 
baigiamas antros dienos vaka
re naujos valdybos išrinkimu 
ir seimo nutarimų svarstymu 
bei priėmimu. O dar keisčiau,

mui seimo organizatoriai skiria 
tik tris valandas laiko. Reikia 
stebuklo, kad per tokį trumpą 
laiką bent apgraibom būtų ga-

mams, ar manifestacijai ir sei
mo dalyvių, kad ir gera prasme 
palinksminimui, nes seimo ba
liai ir šokiai sėkmingai lenkty
niauja su darbo posėdžiais. Tu
rint galvoje, kad delegatai at
vyksta iš Europos, Australijos,

gi į seimą renkamasi sutelktinė 
mis pastangomis aptarti reikš
minguosius lietuviškus klausi-

Seimo tikslas?
Koks svarbiausias PLB tiks

las ir kokie klausimai pirmoje 
eilėje jame turėtų būti svars-

tuvos nepriklausomybės atsta
tymas. Tas vyriausias klausi-

SMOKEY’S FRIENDS 
don’t play with 
mate]

PLEASE...
pravert foras! fires

'mas ir turėtų būti PLB seimų 
svairstymų centre. Kultūrinės 
'kūrybos, lietuvybės išlaikymo 
ir organizaciniai klausimai irgi 
'turi rasti seime vietos ir laiko,

kimu galima iš anksto abejoti 
Klausimai delegatams 

Seimui pasibaigus, Lietuvių
Bendruomenės nariai apygardų 
suvažiavimuose ir apylinkių su
sirinkimuose iš New Yorko grį- 
žusiems delegatams turėtų kel
ti, o delegatai sugebėti atsa
kyti į šiuos klausimus:

1. Ar PLB seimas pritaria 
dabartinei laisvinimo instituci
jų organizacinei struktūrai? Jei 
pritaria, tai kuo tą struktūrą 
pateisina, jei nepritaria, tai ko
kių reformų pageidauja?

2. Ar PLB III seimas pritaria 
dabartinei kovos už Lietuvos 
laisvę strategijai, jei iš vis ko
kią strategiją turime. Jei išdirb 
tos ir suderintos strategijos nė
ra, kokių žygių seimas ėmėsi 
tokiai strategijai išdirbti?

3. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, JAV Lietuvių Bendruo
menė ir Kanados Lietuvių Ben
druomenė yra signatarės Wash- 
ingtone pasirašytos veiksnių 
deklaracijos, skelbiančios “Lie
tuvos laisvės kovos metus” ir 
“laisvės kovos suaktyvinimą”. 
Tad kokius išskirtinus žygius 
šios bendruomenės yra padariu
sios Lietuvos laisvės kovos me
tams įprasminti ir laisvės kovai 
suaktyvinti ?

4. Kokias pozicijas Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė ir atski- 
'rų kraštų Bendruomenės užima 
visuotiniame kovos už Lietuvos 
laisvę fronte ? Ar Lietuvių Char 
toje nurodytas vyriausias tiks

las — Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymas — Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenei tebegalio
ja, ar jau nuskendo kovos už 
laisvę nusiangažavime, kaip At
lanto Charta kad nuskendo tarp 
'tautinės politikos cinizme?

Seimo delegatams primenant 
jų pareigas, Bendruomenės na
riai tikisi ir laukia, kad grįžę 
de/egatai galės pranešti,, jog 
PLB III seimas išrinko progre
syvią, patriotišką ir dinamiš
ką PLB vadovybę.

Paieko'm^
Domice'? Jankauska'tė iš Lietu

vos ieško savo Troliu JUOZAPO ir 
PRANO JANKAUSKŲ gyv, Va:- 
nuto parap., Kiražemės (?) kn’.ms. 
Tėvai Kazimieras’ ir Juzefą atvyko 
i Ameriką 1912-1913 im.. gyveno 
Chicagoje. Prašomi atsiliepti arba 
apie juos žinantieji pranešt' adr.: 
Domicėlė Jankauskaitė, Gorainės 
paš. ir k., Šilutės raj., Lithuainia.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll

Krepšinio Išvyka 
Australijon

Redegavo Jonas šoliūnas. Daug 
nuotraukų. Knygoj yra daug me
džiagos apie Australijos lietuvių 
gyvenimą Knygos dydis 8^ x11 
colių 153 pusi. Kaina $3.00

Gaunama Drauge, 4545 W. 63rd 
St., Chieago, Illinois 60629.
Taipgi pas leidėją —

J. J. Bachunas, Tabor Farm 
Sodus, Miehigan 49126

Illinois State gyventojai prie kainos 
turi pridėti 5% taksų.
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Lituanistinių mokyklų dėmesiui 
DR. V. SRUOGIENĖS

“Lietuvos istorija”,
tai vienintėlis pilnas Lietuvos isto
rijos vadovėlis ir lituanistinių mo
kyklų visoms klasėms ir tėvams, 
norintiems vaikus supažindinti su 
Lietuvos praeitim namuose. Knygoj 
mūsų krašto praeitis parodoma 
nuo žiliausios senovės iki mūsų 
dienų. Pasakojimas lengvas, įdo
mus ir metodingas, iliustruotas ir 
istoriniais paveikslais,- ir istorinių 
dokumentų ištraukomis. Daug že
mėlapių, uždavinių sąsiuvinis. Kny
ga atspausta gerame popieriuje, 
kietuose viršeliuose, virš 400 psl., 
kaina $6.00, gaunama

DRAUGAS 
4545 West 68rd Street,

Chieago, Illinois 60629
•bdi

Kuriam galui
mokėti daugiau?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBTLTUS SUTAUPY
SITE NUO $500 IKI $1.000

PLYMOUTH * VALIANT

BALZEKAS MOTOR
SALES, INC. 

4030 Archer. VI 7-1515
“U WILL LIKĘ US” 

CHRYSLER * IMPERIAL

Argentinoje, Rosario mieste, kur 
gyvena ir lietuvių, dvi mažosios 
gyventojos atėjo vandens į miesto 
šulinį, nes ne visur yra vandentie
kis.

aoes (t—česč/
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Thei

WISI FOLKS CALL IT

;house paint,
Jūs tikrai su šiuo sutiksite, 

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

YERKES HARDWARE
6832 S. Western Avė.

Chieago, BĮ. 60629, Tcl. PR 6-1300
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PAŠVENTINTA EUCHARISTINIO 
KONGRESO AIKŠTĖ

Rugpiūčio 10 d. specialiu ak
tu buvo pašventinta Eucharisti
nio kongreso aikštė ir koplyčia. 
Šiame akte dalyvavo aukštos 
valdžios ir civilės asmenybės, 
Taip pat dalyvavo aukštieji baž
nyčios atstovai iš pačios Kolum
bijos ir užsienio, kurių nemaža 
atvykę į Kolumbiją.

(Krašto apsaugos ministeris, 
dalyvaujant aukštiems kari
niams atstovams, iškėlė 38 vė
liavas tų kraštų, kurie dalyvau
ja šiame kongrese. iT'aip pat bu
vo pakeltos departamento Kun- 
dinamarkos ir Bogotos miesto 
vėliavos, kariuomenės orkestrui 
grojant Kolumbijos ir Vatika
no himnus.

Apaštališkojo sosto atstovy
bės Bogotoje administratorius 
prel. Anibal Munoz Duque atli
ko pašventinimo apeigas. Po to 
prel. Duque atlaikė šv. Mišias. 
Pašventinimo metu giedojo cho
ras ir grojo karo mokyklos or
kestras.

Šia proga “Draugo” skaityto
jams verta paminėti keliata 
techninių smulkmenų apie šios 
aikštės įrengimą. Koplyčia yra 
2,500 kubinių metrų talpos ir 
jai pastatyti reikėjo 7,000 dar
bo valandų. Pati aikštė užima 
6 kvadratines fanegadas (maž
daug hektaro) ir joje gali tilp
ti 755 tūkstančiai maldininkų. 
Joje- telpa 45 tūkstančiai medi
nių suolų, kurių kiekviename 
gali sėdėti 10 žmonių. Koplyčia 
turi 4 dideles duris išėjimui ir 
įėjimui. Aikštėje yra įruoštos 
45 viešosios išeinamos, 12 pa
galbos vietų ir 35 pirmosios pa
galbos sanitariniai punktai ir 
1000 maudyklių. Koplyčios pa
statymui buvo sunaudota 544,-

Sena romantiška pilis Bogotoje, kur 
vyksta Eusharistinis kongresas.

REAL ESTATE
Mūr. 2x5. Gage p. Garažas. Gazo 

šild. $24,800.
Med. fl kamb. 2 vonios, rūsys, ga

ražas. 72—Western. $14,500.
Med. 2x4. Rūsys. Priedo tuščias 

sklypas. M. p. $22,900.
Med. 5 kamb. 37’zSĮ p. sklypas. 71 

ir Western. Tik $8,000.

KAIRYS REAL ESTATE
2948 West 59 Str.. Tel. HE 6-5151 arba HE 6-5161
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SALES - MORTGAGESB MANAGEMENT

Member of M.L.S.
ALEX ŠATAS — REALTOR

Main Office 5727 W Cermak, Cicero, III., Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtus namų Cit-eroje, Berwyne, Riverside, La Grange Parke 
lt kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užšokti i mūsų įstaigą 
Ir išsirinkti iš katalogo.

kamb. mūr. ■'Built-ins”, kokll- 
nlytelBs, karšto vandens šildymas 

u. Marą. pke. $21.500.
po 4 $4 kamb. apynaujis namas, 

kiri šildymai gazu. aliumin. lan-
2 autom, garažas. Netoli parko.

,800.
I kamb. medinukas. 2 vonios, 
žlai remodeliuotas. Nauja šiluma 
u. 2 autom, garažas. Netoli mū- 
įstaigos. $12,400.
miegamųjų apynaujis mūr. šilu- 

gazu Centralinis všsinimas. 
įm langai. Įrengtas rūsys, 2 au- 

garažas Netoli parko. $27.600.
butų, 10 metų mūras. Atskiri 

ymai gazu. Gražus namas, geros 
amos. 111-ta ir California Avė.
,000.

NERIS REAL
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321

000 kilogramai cemento, 1400 
kubinių metrų malto akmens, 
700 kubinių metrų žvyro, 165 
tonai geležies ir 6 kilometrai 
geležinių lynų. Šiandieniniu pa
šventinimo aktu buvo išbandy
ta praktiški tos aikštės naudo
jimo būdai. K.

REAL ESTATE

Parduodamas arba išnuomojamas 
restoranas. 50 sėd. viet. $80,000 
met. pajamų (gross income). Gera 
proga pradėti arba tęsti biznį. 
Pardavėjas išmokys vesti tą res
toraną. 141 Fisherman’s Wharf, 
Redondo Beach, California 90277. 
(Los Angeles)

7 kamb. bungalow, centrai, gazu 
šildymas, 30 p. sklypas. 57 Ir Maple- 
wood.

3 butai Ir krautuves patalpa. $350 
pajamų per mšn. 51 ir Kedzie.

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

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

Arti Šv. Ritos bažn. 2-jų butų po 
5 k. mūr. namas. Uždari porėiai, 2 
maš. mūr. garažas.

Telef. — 499-0652
NAMU PIRKIMAS — 

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Tai. 

Notariatas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

REALTY
J . BACEVlCiUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2238

PIRKITE KAI PIGU!
Didelis gražus 5 kamb., 10 metų 

mūras. 2 auto. garažas, alumin. 
langai, įrengtas rūšys, arti Pulaski. 
$25,950.

Našlė parduoda švarų 4% kamb. 
mūr. Naujas gazu šildymas, 2 auto 
garažas. Apie 69 ir Talman. $14,950.

8 kamb. med. apkaltas 2 aukštų 
namas, Marų. pke. $13,800.

8 apartmentų mūras. Apie $13,500 
pajanuj Brangi vieta, naujas namas, 
pigi kaina. $87,700.

Gražus l Ei aukšto, 2-jų butų, apie 
20 metų mūras. 5 ir 4 kamb. Platus 
lotas. 2 auto garažas. Marąuette pk. 
$28,450.

kamb., 12 m. mūr. arti Na
bisco, centr. oro vesinim., (rengt rū
sys, garaž. $27.500.

Nauj. 6 butų mūr.. arti Pord City. 
$11.000 pajamų, $82.500.

Geras med. apkaltas, 2 būt., 2 šild., 
garaž., arti mūsų. $16.300.

Med., 3 būt., labai platus sklyp.. 
garaž., atskiri šild.. Maro. parke. 
$19.700.

Apart. mūr. apie $9.000 pajamų ir 
kiti priedai. Marą. pk. platus sklyp., 
garaž. $59.500.

Apurtin. mūras, 20 būt. supila 
apie $27.000 pajamų. Vertingas ir 
gražus objektas Marą. pk. $195.000.

S butai Marąuette pke. Gazo šil
dymas, ceramlc vonios, daug prie
dų. Garažas. $28,500.

Modernūs du butai po 6 kamba
rius Marą. Parke. gazo šildymas, 
karpetaU garažas. $31,800.

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

Med. 2x5. Br. p. 3 mieg. kiekvie
nam. $16,500.

Mūr. 2x0. Butas rūsy. Naujai 
šild. Naujas garažas. M p. $31,800

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

Med. 1% a. 2 butai. M. p. Rūsys. 
Gazo šild. Garažas. $16.500.

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

14 butų mūr. Visi išnuomuoti. 
Neaukštos nuomos. Pajamų virš 
$12,000 per metus. Marąuette pke. 
$83,000.

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

2 po 5 H kamb Ir S kamb. angliš
kam rūsy. Bevek niaująs. 2 auto ga
ražas. 2 atskiri šildymai gazu Gra
žiame Marąuette pke. $52.000.

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

5 kamb. mūr. rezidencija. 1 H vo
nios šiluma gazu. Garažas Platus 
sklypas Marąuette pke. $16,500.

REAL ESTATE

j 5^4 kamb. 11 m. mūr, bungalaw, 
prie 73 Ir Rockwell. Kilimai, gazo

i šild. alum. langai $22.900.
3 būt. 2 aukšt. didelis mūr. na-

, mas prie 63 ir Kedzie 40 p. skly
pas, 2-auto mūr garaž. $35.900 ar
ba pasiūlymas.

I H aukšt. 20 m. švarus mūr. na
mas 5-^-4 kamb. prie 71 ir Sacra- 
mento. 40 p. sklypas. Taksai $850.00. 
2-aut.o garaž. $29.500.

12 butų mūr. prie 67 tos Ir Rock 
įveli, $13,600 metinio pajamų Kaina 
$78.500. (mokėjas $l5.Ono savininkas

j luoa paskolų
Nniijas de Inu 2 aukštų inūi 

Marąuette pke 7 kamb butas savi 
(linkui ir t nuomos skolai mokBtl 
$74.500,

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTA HIATAS 

IMIGRACIJA
J735 W 71st St r-l. 925-6015

REAL ESTATF INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS
A. & L. INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 So. Ashland Avė., LA 3-8775 
(Currency ExchaDge patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas

Arti 79-tos ir South 
Damen Avenue

Savininkas parduoda 4 mieg. kamb. 
namą, arti mokyklų, susisiekimo, 
krautuvių. Didelė virtuvė, 3 vo
nios. Pilnas “knotty pine” rūsys. 
Turi parduoti dėl ligos. Prašo 
$27,000 arba duokite pasiūlymą. 
(Prašoma atsiliepti angliškai).

Telef. 488-2851

MISCELLANEOUS

IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIilIlIlIlIlHIIIIIIII
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie 
tuvių dienraštis G’ skelbimų kai-
nrv visiems prieinamos

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9588

DEKORAVIMAS
18 VIDAUS IR IŠ LAUKO 

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybše, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsi
mokė jlmo sąly
gos.

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

. tIII11lllllIIIII111llllilllllRIIS8I1IIIllllllllllII)

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place. WA 5-8063 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllIHinUBB't

Heating Contractor
įrengtu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air condltionlng ) 
naujus ir Benus namus Stogų 
rlnas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste tr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SIIEET METAL 
4444 S. ĮVestern, Chicago 8, III.

Telefonas VI 7-3447.

R E AL ESTATE

Tvarkingas, teisingas r greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijami vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tai Ir atliekami kitokį 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4269 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

71 Ir Talman. Mūr. 4 kamb. Ir 2 
patalpos ofisams arba bizniams. Tik 
$16,500.

Prie 68 Ir Campbell. Med. 1 % a. 2 
buta.1, 5 Ir 4 kamb. $16,900.

Prie 71 Ir Maplewood. Med. 2 bu
tai — 5 ir 4 kamb. Platus sklypas. 
$21.500.

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

VAINA REALTY
2517 W. 71s< Street — RE 7-9515

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlI

2457 West 69th Street 
TeL HE 4 - 7482

STATOME NAUJUS NAMUS
Ir

itliekaine (vairius pataiiymun
Petrauskas Builders, Ine. 

Tel. 585-5285

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

VYRUI — 2-jų KAMB. BUTAS su 
vi&'ais patogumais. 6553 S. Camp
bell Avenue. Skambinti po 5 v. v. 
GR 6-0786._____________________
BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Nelaukit — užsireglstruokit dabar!
Aptarnauja pietvakarinę dali 7 mė
tis. Savininkai kreipkitSs dėl patar
navimo nemokamai.
Best Agency, 2825 W. 63. PR 8-11032

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 a„d 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

_____ D 11IB.S.IO I______

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Rpdio 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 
cnentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
(lėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadtvay, So. Boston Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas it 
lieuraštu, 'Draugas”.

JEIGU JUMS KEIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės j ‘Draugą”, kuris spaus 
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina

Užsakymus su pinigais siųskite
D R A U S A S

4545 West 63rd Street
CHICAGO. II LINOIS 60629

Ii EI J* DANTEI) — MOTERYS

FOOD PACKERS
PERMANENT

Full or Part Time. Age no Barrier. 
Light packaging,, no experience 
necessary — will train. Uniforms 
furnished. Plant relocation to 
Rosemont area sihortly, būt pres- 
ently located in Stickney, III.
Call for Information or interview 

749-4495
CELESTE ITALIAN FOODS, INC, 
6603 Perahing Rd. Stickney, III.

HELP VVANTED — VYRAI

MECHANICS
STEADY W O R K 

TRUCK — TRAILER — TRACTOR
* EXPERIENCE NECESSARY
* UNION WAGES AND BENEFITS

Write or Apply

AKRON - CHICAGO, INC.
1016 TRIPLETT BOULEVARD AKRON, OHIO 44306

An Eąual Opportunity Employer

HELP WANTED — VYRAI IR MOTERYS

PSYCHIATRISTS (2) $24,000 per year
PSYCHOLOGISTS (2) $660 to $1334 mo. 

PSYCHIATRIC SOCIAL W0RKER (I)
$608 mo. to $1178 mo.

PSYCHIATRIC NURSES AND 
PUBLIC HEALTH NURSES

New program designed to deliver Services to a large rural 
area. Excellent opportunity for industrious and Creative pro- 
fessionals. Good fringe benefits — excellent living conditions.

Write or Call (406) 365-3124 or 454-2171

EASTERN MONTANA 
MENTAL HEALTH BOARD

BOX 38 __ GLENDIVE, MONTANA 59330

CLASSIHtD GUlDfc
HELP WANTED — VYRAI

Lumber Tally Man
Experieneed, for wholesale lumber 
distributor. Usual fringe benefits. 
Mušt speak .English.

RINN SCOTT LUMBER CO. 
2759 So. Kedzie Avenue 

_______Phone — 247-4080______

W A N T E D

TOOL & DIE 
MAKERS

TOP WAGES — EXCELLENT 
COMPANY BENEFITS

BRUMMER SEAL DIVISION
BORG-WARNER CORP.
1320 McKinley Avenue 

Chicago Heights, Illinois 60411
An Eąual opportunity employer

HELP VVANTED MOTERYS

Reikalinga šeimininkė namams be 
motinos. 2 mokyklinio amž. vai
kai. 5 dienas savaitėj. Galite gy
venti vietoje. Skambinti po 5 vai. 
vakaro — LU 2-8593.

~M AID S
Full And Part Time

Uniformas Furnished

RAMADA INN O’HARE
3939 N, Mannheim Road 

Schiller Park, Illinois 
Tel. 678-4800

An Eąual opportunity employer

GENERAL OFFICE
Need permanent help for varied 
Office du ties. Light typing and 
steno helpful. Pleasant surround- 
ings with congenial staff. Good 
salary.

NORTHWEST 
FASTENER COMPANY

6343 Gross Point, Niles, Illinois 
Mr. P. Los, Tel. 647-0177

M 0 T H E R S
FOR PART TIME WORK

Desiring to earn extra money 
while their children attend school 
during the day, to do general Of
fice work. Typing helpful. Hours 
arranged to your convenience.

NORTHWEST
FASTENER C0.

6343 Gross Point NILES
Mr. P. Los — 647-0177

WOMEN
GENERAL ASSEMBLY 

FOR LIGHT MANUFACTURING. 
ŠIT DOWN W0RK. 
APPLY IN PERSON.

BETWEEN
8:30 A.M. AND 4:00 P.M.

P0WER PAK, INC.
5707 NORTHWEST HWY.

Remkite tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

HELI" VVANTED VYRAI

GENERAL MAINTENANCE
Retired man. In dining rooms. k t- 
chen, operate automatic dishwash 
er. Long employment, if work is' 
satisfactory. Meals. Good working 
cond’s. 5 day wk. Wages and hours 
on inųuiry. Fr. Fiore.

AQUINAS INSTITUTE
River Forest, 111. Tel.369-7502

SHIPPING CLERK
Experienced — Days

ELECTRO METAL PRODUCTS 
8047 No. Monticello 

SKOKIE, ILLINOIS

DEPARTMENT MANAGERS 
Clerical — Stock Work — Casliiers 
— in Discount store. Bxper. helpful 
būt not necess. Penn. position. Full 
co. benefits wlth leading discount 
Chain in country, Apply in person.

Z A Y R E
727 W. Golf Rd., Dės Plaines, III. 

PHONE — 437-3710

IMMEDIATE OPENINGS 
EXPERIENCED

GENERAL
FACTORY

Men, at least 20 yeare of age to 
work in Chemical plant. Familiar 
with colors & pigmentą.

INTERVTEWING
FOR 1ST AND 2ND SHIFTS

Free hospitalization for employees 
& dependents. Free lįfe insurance. 
Apply in person.

GRAYLAN, INC.
7455 S. 76TH AV,E. 

BRIDGEVIEW, ILLINOIS

IMMEDIATE OPENINGS

Leading producer of zinc cadmium 
employing 800 has immediate 
openings for:

PROJECT ENGINEERS
Graduate M. E. with up to 7 yrs. 
experience. Work in engineering 
group on projects in design and 
modification at new and existing 
plant facilities and process eųuip- 
ment. Activities include engineer
ing assistance of construction and 
start-up.

Excellent benefit program with 
profit-sharing and stock purchase. 
Send resume and salary require- 
ments to:

Director of Industrial Relations

BLflCKWEtl ZINC C0., INC.
A Subsidiary of

American Metai Climax, Ine.
P. O. Box 460, 

BLACKWELL, OKLA. 74631
An Eąual opportunity employer

Skelbkites “Drauge”.
Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

HELP WANTED  VYRAI

Challenging Career in New Agency with Opportunity 
to Develop Program

SUPERVISORS AND DEPARTMENT HEAD
Reąuired by Children’s Aid Society of the 

Distrlct of Thunder Bay
The Canadian Lakehead is an interesting area. with opportunity 
for outdoor recreation summer and winter; a grovving University, 
excellent schools and churches.

BASIC SALARY — $9,000 for Supervisor 
and $9500 for Department Head 

Salary recognition given for experience.
Applicant mušt hnve M.S.VV. and experience in

CHILD and FAMILY WELFARE field.
Write or Cail: MR. J. H. DAVVSON, Local Director 

Phone: (807) 344-9124
P. O. Box 27 PORT ARTHUR, Ontario, Canada

HELP WANTED — MOTERYS

W I C O ’
NEW DIVISION

OF MAJESTIC DISTRIBUTORS NEEDS

— TYPISTS — STĖNOS
— FILE CLERKS

— CUSTOMER CORRESPONDENTS
FULL TIME PERMANENT POSITIONS 

ARE AVAILABLE NOW -APPLY:

MAJESTIC DISTRIBUTORS
8250 Skokįe Blv4. Skokie, Illinois

HELP VVANTED — VYRAI

MARINE
ENGINEERS

U. S. Coast Guard License

3rd Assistant

ENGINEER
Permanent Position

STEAM RESEARCH VESSEL
Phone Collect —
PORT CAPTAIN

(617) 548-1400

Woods Hole, Mass.
An Eąual opportunity employer

MOLD DESIGNER
A chance to ūse your head and 
ingenuity. Ali designing will be 
class “A” high produetion injection 
plastic molds.

Write, Call Or Wire 
(213) 767-4726

R & G SLOANE MFG DIV.
The Susąuehanna Corp.

7606 No. Clyboum 
Sun Vaiiey, California 91352
An Eąual opportunity employer

CHIEF OF STAFF 
PHYSICAL THERAPIST

OCCUPATIONAL TIFERAPIST 
SPEECH THERAPIST

Positions available in a multiplc disci- 
pline, nut-patlent rehabtlItatlon cen- 
ter. Salary open. Excellent fringe 
benefits. Write or phone: Executive 
Director.

The Rehabilitation Ceiiter 
Of Lorain County, Ine.

53S0 Oberlln Avė., Doraiu, Ohlo 44063 
Tel. (216) 282-6868

An Eąual opportunity employer

MECHANICS
Heavy eųuipment mechanies with 

Diesel experience. 
Excellent pay and steady tverk. 

Excellent fringe benefits. 
South East Area.

CALL

Tel. - RE 1-9213
FROM 9 TO 5 MONDAY 

THRU SATURDAY

S E C U R I T Y

G U A R D S
FREIGHT EXPERIENCE 

HELPFUL.
Chicago & Western suburbs.

Phone 626-5034

GENERAI. FACTORY W0RK 
For Flouręscent light manufactun 
Permanent, Age open.

PHONE — 376-7222
GOOD MANUFACTURING CO
4420 S. Woleott, Chicago, Iii. 

An Eąual opportunity employer



Kaip paruošiamos Pauliaus VI 
kelionės

K. KLA8TAUSKAS, Kolų i-ibija

Kelionių biure VIA Veneto 
Romoje, jaunas to biuro tar
nautojas Dominico Capurro, 
prieš trejus metus .paruošė 1 
klasės bilietą į Aman ir at
gal Jo Šventenybės Pauliaus 
vardu. Tai buvo pirmas istori
nis dokumentas, kada popiežius 
atliko pirmąją kelionę j šven
tąją Žemę 1965 m. sausio mėn. 
Nuo to laiko popiežius pradėjo 
keliones po pasaulį, lygiai kaip 
ir jo pirmtakūnas Povilas Tar
šo, kuris buvo pirmasis popie- 
žina, VIII amžiuje keliavęs po 
pasaulį, skelbdamas evangeliją. 
Dabartinis popiežius yra dau
giausiai keliavęs po pasaulį ir 
galima jį laikyti, popiežiumi ke 
liauninku. Per beveik keturius 
popiežiavimo metus yra kelia
vęs daugiau kaip jo 261 pirm- 
takūnai.

Popiežiaus kelionių paruoši
mas nėra jau taip paprastas. 
Pvz., Pauliaus VI kelionė į A- 
meriką, kada jis lankėsi Jung
tinėse Tautose, kur jis teišbu
vo 13 valandų, reikalavo 4 me
tų pasiruošimo; jau p. Jonas 
XXIII pasiuntė kardinolą Leo
ną Juozą, Suenens, kuris asme
niškai aplankė Jungtinių Tautų 
generalinį sekretorių U Thant 
ir jam įteikė garsiąją popie
žiaus encikliką “Pacem In Ter- 
ris’’.

Beveik neišvengiama, kad ka 
talikybės viršininkas, kai kur 
keliauja ar pasako kalbą, kad 
jo veikla nebūtų išverčiama į 
politinį reikalą. “Esu misionie
rius” — pareiškė Paulius VI 
1964 m. gruodžio mėn., kada 
buvo pranešta jo kelionė į Eu
charistinį kongresą, kuris įvy
ko Bombay, Indijoje* Tuojau 
tarp fanatikų indų pasklido 
gandas, kad jis nori nekrikščio
nišką Indiją apkrikštyti. Nuo 
to laiko popiežius nebesivadino 
daugiau misionieriaus vardu.

Paprastai pats popiežius nu
stato savo kelionės tikslą, kelio 
nės laiką ir asmenis, su kuriais 
jis turi pasimatyti. Visas kitas 
kelionės smulkmenas paruošia 
pralotai, kurie dirba Vatikane. 
Jie išdirba smulkų kelionių pla
ną, apskaičiuoja išlaidas, ku
rios turi būti kiek galima ma
žesnės. Prieš tokias keliones 
popiežius iš kalno pasiunčia sa
vo atstovą į kraštą, į kurį jis 
numato vykti, kuris susitaria 
dėl popiežiaus priėmimo smulk 
menų. Tai, pavyzdžiui, 6 savai
tes anksčiau prieš savo kelionę 
į Jungtines Tautas pasiuntė 
monsinjorą Povilą Marcinkų, 
kuris, nuvykęs į New Yorką ir 
Washingtoną atvežė popiežiaus 
kelionės programą su susitarė 
su Amerikos vyriausybe ir 
Jungtinėmis Tautomis dėl visų 
smulkmenų popiežiui priimti. 
Beveik visada mons. Marin- 
kus toms svarbioms pareigoms 
yra popiežiaus skiriamas. Ir Ko 
lumbijoje Marcinkus atliko vi
sus popiežiaus kelionės paruoši 
mo darbus.

Kokiais lėktuvais popiežius 
keliauja

Paprastai popiežius keliauja 
komerciniais lėktuvais ir daž
niausia pasirenka lėktuvus tų 
kraštų, į kuriuos jis keliauja. 
Išimtis buvo, kada jis keliavo 
į Šventąją Žemę italų lėktuvu. 
Paprastai jis keliauja papras
tais įvairių kompanijų lėktu
vais.

Popiežius sau ir savo komite
tui, kuris jį lydi, perka pirmos 
klasės bilietus, už kuriuos ap
moka Vatikano valstybė. Žur
nalistai, kurie su juo keliauja, 
patys apsimoka bilietus. Papra
stai italų kelionių kompanijos 
popiežiaus kelionėms parenka 
geriausias kelionių firmas kaip 
“Indian Air Line”, "Pan Ame
rican”, Portugalijos lėktuvų 
kompanijų lėktuvus, o dabar į 
Kolumbiją — Aviancos lėktu-

Kelionių kompanijos turi 
nuostolių

Kelionių kompanijos, vežda-1 
mos popiežių, paprastai, turi j 
nuostolių. Lėktuvas, veždamas 
popiežių, už jam ir jį lydin- 

I ems asmenims parduotus bi
lietus surenka tik 20 proc. pi- 
n:gų k ek reikia įdėti į paruo
šimą lėktuvo, kad jis tiktų ke
liauti tokiai aukštai asmenybei. 
Pvz., kompanija “TWA” panau 
dojo 400 tarnautojų ir darbi
ninkų, kurie dirbo 7 dienas Kan 
sas City, kol paruošė džetą “Boe 
ing” kuris Paulių VI iš New 
Yorko į Romą nuvežė.

Už kelionę tuo lėktuvu popie
žius sumokėjo 890 dolerių. Už 
tą sumą popiežiui buvo įruoš
tas lėktuve specialus kambarys 
su telefonais, televizija ii- ki
tais aparatais. Prie popiežiaus 
lovos buvo pakabintas iš aliu- 
minijaus nulietas Kristus. Ki
tose patalpose, kurias užėmė jį 
lydintieji asmenys, buvo paka
binti iš bronzos išlieti Panelės 
Švenčiausios ir šventojo Kris- 
tobalio, keliaujančių patrono 
paveikslai. Po kelionės tie įruo- 
šimai buvo atiduoti popiežiui. 
Italas Franco Ohezzi (turįs 
“Cavallero” titulą) visada 
skrenda kartu su popiežium; jo 
pareiga rūpintis popiežiaus 
daiktais ir apsirengimu. Papra
stai lėktuvų kompanija lėktuvo 
personalan parenka tokius as
menis, kurie moka italų kalbą, 
kad popiežiui ir jį lydinčius as
menis galėtų tinkamai aptar
nauti. Pvz., “TWA” kompanija

Lietuvių šv. Kazimiero kapinių Chicagoje sklypų savininkai piketuoja prie Marąuette Parko lietuvių 
parapijos klebonijos, reikalaudami pagerbti lietuviškas tradicijas kapinėse. Nuotr. A. Gulbinsko

paskyrė vertėju italą Mario Bosta žiūrėti per lėktuvo langą
norą, kuris yra kilęs iš to pa 
ties miesto, kaip ir Paulius VI. 
Kelionės į Bombėjų metu “In
dian Air Lines’’ kompanija 5 
asmenis lėktuvo personalo ap
rengė tipiškais indų stiliaus rū
bais. ”TWA” kompanija, kuri 
popiežių vežė iš New Yorko į 
Romą, lėktuvo kapitonu parin
ko vieną seną diakoną. Kiti

perlekiančių kraštų panoramas. 
Mėgsta kai ką paskaityti arba 
pasikalbėti su jį lydinčiais as
menimis.

PASTATE 8 NAMUS PER 
VALANDAS

tiems namams, išvažiavo iš Na
tional Homes kompanijos san
dėlio Lafaytte, Ind. Jau 7 vai. 
ryto jie buvo Chicagoje prie 
Blackstone ir 50-tos. Darbinin
kai 11 vai. ryto baigė montuoti 
namus su visais įrengimais, bal
dais, elektra, vandeniu ir skly
po pagražinimais. Namai kainuo 
Ja po $14,500. Meras Daley da-trvs hnvo- vienaa nearan kata-1 Vakar 1 vaL 24 sunkve

likų tikybos, kitas protestantas dalis 8 prefobrikuo- lyvavo jų dedikacijoje.
ir trečias žydas. Lėktuvą, pap-, 
rastai tokioms kelionėms turi • 
perdažyti ir išpiešti Popie
žiaus valstybės ženklus.

Popiežius Paulius VI mėgsta 
pasirinkti sau valgius. Ar jis 
būna namuose ar kelionėje jis 
nori, kad jam būtų patiekta pie 
tums “Pastino in brodo” ir pa
prasta sriuba su makaronais. 
Jis mėgsta keptą svieste viščiu
ką su daržovėmis. Iš gėrimų — 
“Burdeos” raudonąjį vyną.”

Tokių ilgų kelionių metu po
piežius labai mažai ilsisi. Mėg-

A. -f- A.
DR. VIKTORUI JASAIČIUI 

mirus, jo žmoną ELENĄ, dukterį JURGITĄ, sūnų ED
VARDĄ ir brolį DR. DOMĄ su šeimomis, nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Ateitininkų Sendraugių 
Chicagos Skyrius

DRAUGAS, trečiadienis, 1908 m. rugpiūčio 21 d. 7

A. -j- A.
LIUDVIKUI PETRUŠAIČTUI 

Kanadoje mirus, jo dukrai MARIJAI ir žentui ANGEL- 
BERTUI ANDRIUŠIAMS, anūkams, ir visai jų išimai 
gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

0. ir S. Žukauskai ir U&nsa
. .......................... .... ..........

. ... ..... a, i. ,i ... . —

Sibiro kankinei
A. -J- A.

MORTAI "LAUČIENEI 
Lietuvoje mirus, jos sūnų DR. AUGUSTINĄ LAUČĮ 
ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Dr. Antanas Marčiukaitis 
ir šeima

A. + A.
ANELE MARGIUS

JAKUTYTE

Gyveno 6847 S Kedvale Avenue.
Mirė rugp. 19 d., 1968. 3 vai. popiet, sulaukus pusės am

žiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Zarasų apskrities, Dusetų para

pijos, Linkių kaimo.

Amerikoje išgyveno 19 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Vincentas, giminės, 

draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko 4 broliai ir 3 seserys su 
šeimomis.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 
71st St. Laidotuvės .įvyks ketv., rugp. 22 d. iš koplyčios 10 
vai. ryto bus nulydėta į kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus daylvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdęs Vyras.

Laid. direkt. A. Petkus ir Sūnus. tel. GR 6-2345

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

trys modernios ko
2533 West 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2
4330 - 34 South California Avenue

Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

I ■
GUŽflUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYAIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų.
2443 West 63rd St., Chicago, III.

Telef. PRospect 8-0833 — PRonpect 8-0834

4^

A. A.

MAGDALENA LUCKUS
Gyveno 6719 S. Rockwell st., Chicago III 

Mirė rugp. 20 d., 1968, 6 vai. ryto. sulaukus 80 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Marijampolės apskr., Gudelių par. 

Amerikoje išgyveno 65 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Helen. Mellas. žentas 
John, ir Josephine Katch, žentas Benedict. 2 anūkai Eleanor Za- 
polis ir James Katch, ir 3 proariūkai, sesuo Helen Kazei ir kiti 
giminės draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas treč. 4 vai. p.p. Lackavvicz kopi., 
2424 W. 69 st. Laidotuvės įvyks penktad.. rugp. 23 d. iš koply
čios 9 vai ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero kapines Prašome nesiųsti 
gėlių.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai, anūkai ir proanūkai.

Laidotuvių direktorius Lackavvicz ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213.

1968 m. rugpiūčio mėn. 18 dieną Kaune mirė kilęs 
iš Sausininkų kaimo, Bartininkų valsčiaus

BUVĘS KARIUOMENES SAVANORIS,
SIBIRO KANKINYS

A -Į- A
KAZIMIERAS LUKOŠEVIČIUS.

Nepriklausomybės laikais buvo Bartininkų. Vilkaviškio, 
Žaliosios valsčių ir Virbalio miesto sekretorius.

Velionies giminėms, draugams ir pažįstamiems pra
neša giliai nuliūdę:

Brolis Vincentas Lukoševičius ir tiese rys: Marija Al- 
kcvičlenė, Anelė LukoševičiOte, Leokadija Girginienė ir 
Uršulė Astrienė.

PADĖKA
1008 m. liepos 31 d. vėlu vakarą mirė motociklo vairuotojo 

mirtinai sužalotas mfisi.i mylimas brolis, dėdė. pusbrolis, svainis 
VLADAS REMIGIJUS BADZIUKA'N AS (VVAIA'Elt R. RAGE), 
12 m. amž.. gimęs Alytaus aps., Simno vai., Gluosnyku km. šer
menis ir laidotuves suruošė ir Įvykdė Laid. dlr. Steponas Lekavi

čius. šermeninėje velloiai karstas papuoštos gražiausiomis gėlė
mis — vainikais: velionio giminiu. Dariaus-Girėno posto, Suval- 
kIečių draugios. Našlių klubu (ir iš Cicero), Upytės klubo, Anta
no ir Marijos Badziukynu bei Jono Dlažausko, Šepučiu Sėtinos. 
Laki. dieną, prieš uždarant karatą sukalbama maldos už velionio 
sielą. Dariaus-Girėno posto legtjoniertai pirmieji atsisveikina su 
velioniu Įspūdingai: kariška drausme atiduoda paskutinę pagarbą. 
Laidotuvių dalyviai, praeidami pro karsią, lenkia galvas susikau
pusioje rimtyje. Karstas aiMlengiamas žvaigždėmis švieėljinėia vė
liava. lydimas Į Lietuviu Tautines kapines (blokas 1). čia karstas, 
legionierių nešamas, artėja prie vietos, žalumynais bai gėlėmis at
žymėtos; pagarbiai leidžiamas žemyn. Legionieriui susikaupia — 
lyg sustingsta: iškilmingai išskleidžiama vėliava virš duobės — 
gobia karstą... Ir taip, tariant paskutinius atsisveikinimo žodžius, 
a. a. Vladas, buvęs Amerikos ir nepriklausomos Lietuvos kai*, 
veteranas, atsiskiria su šiuo pMsaullu, dar kai kam užbėrua že
miu saujelę ar gėlę. ašara suvilgyta, užmetus aut velionio karsto.. 
Jo gyvenimo saulutė Jau nuslinko už horizonto, — nebctetkslanti 
daugiau šviesos. Papūtė vėjas ir šalia augančio medžio lapui liūd
nai sušlamėjo.... Ir ten išdygo naujas kapas... Lietuvos — Dzūkijos 
mylimo Sūnaus! Ilsėkis amžinybėje, mielasis Vhidai!

Nuoširdžiai dėkojam: laid. direktoriui Steponui Lakaviėiui, 
taip rūpestingai, gražiai atlikusiam laidotuves; Dariaus-Girėno pos
tui lubai daug pagelbėjusijim laidotuvėse; draugijoms, klubams bet 
atskiriems asmenims, puošusiems velionio karstą gėlėmis, ir už su
teiktą pagarbą bei atsisveikinimą vietoje ir pjdyilint Į kupinės. 
Taip pat maloni padėka priklauso šv. Kryžiaus ligoninės seselėms 
asmenyje ligoninės administratorės seselės M. A ima rites už at
siustą artimiesiems velionio giminėms užuojuutii raštu. Visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse laivai nuoširdus ačiū!

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams rianų 

Pavirlnklmaa Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių

Nuliūdę: BROLIS. SESUO, 
GLMINftS.

PUSBROLIS, SVAINIS IR JV

KNYGOS JŪSŲ BIBLIOTEKAI
Jurgis Savickis: ŽEME DEGA, rašytojo ir diplomato atsiminimai iš 

1939 -1945 m. kruviniausio ir tragiškiausio mūsų tėvynės ir 
Europos istorijos. Apie 870 psl. dviejuose tomuose............$4.50

Jonas Aistis; APIE LAIKĄ IR ŽMONES, literatūriniai atsimini
mai apie laisvėj kylantį Kauną ir jo kultūrinį kilimą........$2.50
Illinois State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% taksu. 
Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629 

___________________________________

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariui

LACKAWICZ IR SONOS
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpubllc 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6072

PETRAS MELIONAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ Tel. LAfayette 3-3572

3307 S. LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-3401

3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIOAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th Avė., CICERO, ILL._______Tel. OLympie 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN, ILL

Perskaitę Ilraugų, duokite kitiems pasiskaityti.
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X Antanas Razma, dr. An
tano ir Elenos Razmų sūnus, 
ketvertą savaičių katalikų uni
versitete studijavo žurnalizmą, 
mat jis Joliet katalikų aukšt. 
mokykloj redaguos šiais moks
lo metais laikraštėlį. Savo pasi
tobulinimo studijom labai pa
tenkintas.

X šv. Kryžiaus ligoninėj nau-

Chicagos
žinios

TIRIA GANDUS APIE 
KANDIDATŲ NUŽUDYMĄ
FBI policija Chicagoje tiria 

gandus, kad demokratų ikonven 
cijos metu bus bandyta nužudy
ti prezidentinius kandidatus vi
ceprezidentą Hubert Humphrey 
ir šen. Eugene McCarthy.

ŠIRDIES (SMŪGIS PRIE 
POLICININKO

feu 2vai g zd lite
_ M J .... . r ....j.. o olz

X Autobusas j “Draugo” ge
gužinę. Elzbieta Samienė tvar
kys keleivius vykstančius auto-' jagūnių auginimo kursas pra- 
busu į “Draugo” pikniką, kuris dedamas rugpiūčio 27d. 7v.v. 
įvyks rugsėjo 1, Bučo sodyboje, ligoninės patalpose, kaip prane-

Autobusas paims keleivius &a ligoninės administratorė se- 
nuo Šv. Jurgio bažnyčios, 33 St. suo Almarita. Klasės bus antra- 
ir Lituanica Avė. 11 vai.; nuo dienio vakarais, priimama tik
Nekalto Marijos Prasidėiimo,30 asmenų. Norį lankyti prašo- ,
bažnyčios, 44 St. ir Fairfield, mi paskambinti Mrs. Jerry.den gatvių, kur policininkas 
11:15; nuo Marijos Gimimo baž Blackburn į ligoninę telefonu Jam išrašinėjo pakvietimą į teis-

Arthur Herwig, 71 metų, mi
rė savo automobilyje nuo 'šir
dies smūgio prie Clark ir Bel-

įsteigtas Lietuvių Moky ojų S-gos Chicagos sk.
Red. J. Plačas Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avė.. Chicago, Iii. ttuooo

nyčios, 68 St. ir Washtenaw 
apie 11:30.

Norintieji apsirūpinti kelio
nės bilietu iš anksto, ar gauti 
(kokių nors informacijų prašome 
kreiptis į p. E. Samienę, 3442 
So. Union St., telef.: VI7-5073.

X šventos Šeimos Viloje, Le
ment, III., prisimintas a. a. kun. 
A. Linkus. Rugpiūčio 13 d. su
ėjo šešeri metai nuo kun. A. 
Linkaus mirties, šv. Šeimos Vi
loje buvo atlaikytos iškilmin
gos šv. Mišios, kurias atlaikė 
kun. S. Adominas. Seselių cho
ras giedojo šv. Mišias. Visi gy
ventojai ir darbininkai priėmė

HE 4-6700, ext. 216.
X Anatolijus Kairys parašė 

trijų veiksmų eiliuotą vaidini
mą vaikams “Du broliukai”. 
Veikalas jau įteiktas Alvudo 
teatro vadovybei.

X šv. Kazimiero seserų cen
tro metinė vakarienė su tur
tinga programa įvyks spalio 20 
d. Marijos aukštesniosios mok. 
patalpose. Visi malonėkite tą 
dieną rezervuoti ir dalyvauti. 
Vakarienė visuomet įvykdavo 
vasario mėnesį, bet dėl pato
gumo dabar įvyks spalio 20 d., 
nes oras yra gražus ir šiltas ir 
galėsime gausiai dalyvauti.

x Josephine ir Raiph Perry,

mą uz pravažiavimą 
šviesos.

raudonos j

Šv. Komuniją ir pasimeldė už 15836 So ^rtesian, sūnus Jonas 
S.os įstaigos įsteigėją a. a. kun.|Su šeima iš Mobile> Alabamos>

, atvyko pas tėvelius atostogų, 
Pakalniškytės ir ir aplankyti savo senelę, kuri 

žinoma stambi gerų darbų 
rėmėJa Emilija Navickienė.

A. Linkų 
X Mirgos

Ramūno Girniaus sutuoktuvės 
įvyko praėjusį šeštadienį Chi
cagoj. Jaunuosius Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčioje 
sutuokė jaunosios dėdė kun. 
dr. Algirdas Olšauskas iš Los 
Angeles. Vestuvių vaišės įvyko 
Jaunimo Centre, kuriom vado
vavo mok. Juozas Masilionis.
Sveikinimo žodžius pasakė jau
nosios tėvelis A. Pakalniškis, 
jaunojo tėvelis dr. J. Girnius, 
d r. P. Kisielius, stud. M. Dran
ga, p. Juras , poetas K. Bradū- 
nas visus sužavėjo poezija apie 
jaunamartės dalią. Jaunasis R.
Girnius savo žodyje dėkojo tė
veliams, kad jį išaugino lietu
viškai ir taip sudarė progą susi
pažinti su Mirga. Jaunasis sieks 
fizikos magistro laipsnio, gi jau
noji baigia literatūros studijas.

X Vilniaus krašto liet. są
jungos tradicinis išvažiavimas 
į dr. Jono ir Janinos šalnų re
zidenciją įvyks rugpiūčio 25 d.
(sekmadienį). Sąjungos nariai 
prašomi rinktis prie Dariaus - 
Girėno paminklo 10 vai. iš ry
to. Pageidaujama, kad visi su
sirinktų prie paminklo, kad ga
lėtume paimti ir tuos, kurie ne
turi mašinų.

X “Lietuviai Televizijoje” 
programoje šį vakarą matysime 
dail. Mikalojų Ivanauską de
monstruojant liepsnos tapybą.

(pr.)
x Tokių dar nebuvo: Iš Vo- čiai žinomi veikėjai ir gerų dar- 

(kietijos importuotas puikus bų rėmėjai.
AM-FM radijas tik 45 dol. pas X “Savanaudiškumas — gy- 
Gradinską, 2512 W. 47 St., FR vuliškiausias žmogaus nepaJė- 
6-1998. (sk.) gumas,” 250 Alvudo radijo pa-

, !X. skaita šį ketvirtadienį, ragpiū-
. . cio 22 d., 10 v. r. Barčus radistą, mirusio po ilgos ir sun- jo šeimO£J valandoj 

kios ligos, mišios bus atnašau
jamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
šį šeštadienį, rugpiūčio 24 d.,
8:30 v. ryto. Visi ateitininkai, 
giminės ir pažįstami prašomi 
dalyvauti, (pr.)

X Bilietus į tarptautinę dieną
prašoma įsigyti iš anksto, kad 
didesnė bilieto kainos dalis ati-

Dalia Zakaraitė,
gyv. Rockforde, III., Illinois uni
versitete Urbanoje studijuoja dai
navimą. “Margučio” konkurse lai
mėjo I-ją vietą. Dalia dalyvaus a. 
a. Antano Olio 10 metų mirties su
kakties minėjime rugp. 24 d. (šeš
tadienį) Jaunimo centre Chicagoje, 
kur išpildys meninę programą.

X Jonas Paukšta, jr., atvyko 
į Chicagą iš Floridos dalyvauti 
savo sesutės vienuolės kazimie-

PĖŠtlAS Į KONVENCIJĄ
Joel Barden, demokratų par

tijos konvencitos atstovas, pės
čias atvyksta į konvenciją Chi
cagoje iš Grand Forks, Nortih 
Dakota.

SUTRUMPINO ILGĄ 
PRAKALBĄ

Atstovų rūmų narys Dan 
Rostenkowski iš Chicagos, kal
bėdamas Washingtone demo
kratų partijos platformo komi
sijai, ilgoje prakalboje detaliai 
aiškino 90 kongreso nuveiktus 
darbus. Jį pertraukė vedėjas 
Hale Boggs, kuris paklausė ar 
Rostenkowski galėtų konden
suoti raportą. Rostenkowski 
trumpai atsakė: žinoma, mes 
atlikome gerą darbą visose sri
tyse.

100 TEISĖJŲ PARUOŠTYJE
Apygardos teismo vyriausias 

teisėjas John Boyle praneša, 
kad demokratų konvencijos 
metu nuo pirmos dienos 100 tei
sėjų bus paruoštyje 24 valan
das paroje tuo atveJu jeigu bus 
daug areštuotų už riaušių, maiš
tų ar neteisėtų demonstracijų 
ruošimą.

x JAV LB prezidiumas pra
neša, jog vietoje dėl svarbių 
priežasčių seime negalinčių da
lyvauti atstovų dr. Stepono Bie- 
žio ir dr. Vlado Ramanausko 
yra pakviesti kandidatai inž.. 
Jonas Jurkūnas iš Chicagos 
rinkiminės apygardos ir Vladas 
Pauža iš Detroito. Visi išrinkti 
atstovai raginami seime daly
vauti arba, jei dalyvauti nega
lėtų, apie tai skubiai prezidiu
mui pranešti.

X Lokadija Sabonienė, So. 
Chicagos Šv. Juozapo parapijos 
vargonininkė, išvyko į Detroit, 
Mich., atostogų pas savo brolį 
B. Sherman. L. Sabonienė yra

įy. N —i Įi1;*”

Vasarą prie ežero. Piešė Vida Kazlauskaitė, Marąuette Parko Lit. 
M-los III sk. mok.

'iš*

rietės seselės Marijos Jeyne į- stambių gerų darbų rėmėja, 
vilktuvių iškilmėje, kuri įvyko X šv. Pranciškaus vienuoly-

KELIONĖS NUOTYKIS

Viena šeima gyveno didelia
me užmiesčio name. Jie turėjo 
'katę, kurią labai mylėjo. Vieną 
dieną katė susirgo ir pagaliau 
numirė. Prie namo nebuvo kie
mo, neturėjo kur katės palai
doti. Tėvas buvo priverstas ne
gyvą katę suvynioti į popierių 
ir pasiimti kaitų važiuodamas 
į darbą. Kai traukinys važiuos 
per tuščius plotus, jis turės 
katę pro langą išmesti laukan.

Tėvas padėjo ryšulį viršuje 
savo sėdynės. Tuo metu įėjo į 
vagoną jo draugas ir atsisėdo 
šalia. Pradėjo kalbėtis. Ir taip 
pamiršo katę išmesti pro vago
no langą. Pasiėmė ryšulį su sa
vim į kontorą, galvodamas iš
mesti, kai grįš vakare namo. 
Tas pats atsitiko ir grįštant. 
Užsikalbėjo ir pamiršo. Vėl ry
šulį parsinešė namo. Žmona la
bai pyko. Jis pažadėjo sekan
čią dieną tikrai išmesti. Ir se
kančią dieną jo atmintis sušlu
bavo. Vėl grįžo namo su ryšu
liu. Žmona nepaprastai barėsi 
ir liepė tuojau sutvarkyti. Lie
pė išmesti į krosnį ir sudeginti.

Tėvas pasiėmė ryšulį ir nuė
jo į skiepą, kad įmestų į krosnį. 
Kai pakėlė nuo stalo ryšulį su 
viena ranka .ryšulys iškrito ant 
žemės ir popieris išsivyniojo. 
Ant žemės gulėjo virtas kum
pis.

Iš anglų kalbos išvertė Vida 
Sakavičiūtė, Dariaus - Girėno 
Lit. m-los mokinė.

KĖDĖ

Kai atėjo naktis ir visi užmi- 
!go, kėdė atsiduso:

— Ai-ai-ai, šiandien tikrai 
daug darbo turėjau! Tas storas 
žmogus, kuris ant manęs sėdė
jo, tikrai daug svėrė. Beveik 
sulūžau.

— Tylėk tu .lepše! Ar tu ma
nai, kad aš neturėjau darbo? 

[Tie vaikpalaikiai ant manęs šo
kinėjo ištisą valandą, — atsakė 
stalas.

— Pakelsiu revoliuciją! — 
sušuko kėdė.

iT'uo tarpu šeimininkas atsibu
do ir išgirdo žodį “revoliuciją”. 
Persigandęs griebė iš po pagal
vės ginklą.

— Viešpatie! Rusai atėjo į 
Ameriką. Žada kelti revoliuciją!

Iššoko iš lovos ir šovė į tą pu
sę, iš kur girdėjo balsą.

Kėdė buvo laiminga, šeimi
ninkas pataikė į stalą. Kai 'šei
mininkas uždegė šviesą, stalas 
buvo sugriuvęs ir su didele sky
le. Piktai kalbėdamas apžiūrėjo 
kambarį.

— Tie berniukai iš antros pu
sės gatvės vėl juokus krečia, — 
sumurmėjo šeimininkas.

Kėdė buvo labai supykusi. 
Šeimininkas nušovė vieną iš ge
riausių jos draugų — stalą.

Ilgai negalvojusi ji sušuko:
— Ar tave negraužia sąžinė? 

Tu nušovei mano draugą!
Susinervavęs šeimininkas 

žvalgėsi po kambarį, bet nieko 
nematė.

— Tu esi žudikas! _ dar su-

VESTUVĖS

Lietuvoje vestuvės švenčia
mos iškilmingai ir džiaugsmin
gai. Ir kodėl ne? Tai didelis įvy
kis: mergaitės atsiskyrimas nuo 
tėvų ir perėjimas į vyro namus. 
Be to abu susituokiantieji perei
na iš nevedusiųjų luomo į ve
dusiųjų luomą.

Lietuvių liaudies vestuvės pa
sižymi daugybe papročių ir a- 
peigų. Piršlybos, sužieduotuvės, 
svečių kvietimas, mergvakaris, 
jungtuvės, jaunavedžių sutiki
mas, svočios pietūs, nuotakos 
vakarienė, nuotakos išleidimas, 
marčios dovanos, marčios pie
tūs, jaunavedžių pusryčiai, pirš
lio “korimas”, vestuvių pabaiga 
ir sugrąžtai. Gali matyti, kad 
lietuvių vestuvės pilnos gražiau
sių papročių ir viskas palydima 
dainomis. Kiekvienam vestuvių 
momentui yra pritaikintos dai
nos. Gal lietuvių vestuvės yra 
gražiausios ir iškilmingiausios 
visame pasaulyje.

Robertas Maciūnas, V kl. . . 
Pirmieji žingsniai nr. 5

Donelaičio lit. m-los laikr.

LIETUVIŠKOJI MOKYKLA
Aš einu į lietuvišką mokyklą, 

nes aš noriu išmokti gerai skai
tyti ir rašyti lietuviškai, pažin
ti savo tėvų kraštą, jos gamtą 
ir praeitį. Mokausi ,kad užaugęs 
nesigėdyčiau pasakyti, kad esu 
lietuvis. Taip pat noriu dėl sa
vo tėvynės ką nors gero pada
ryti. Aš tikiu, (kai užaugsiu, aš 
aplankysiu Lietuvą. Ten aš tu
riu daug giminių, norėčiau bu 
jais susipažinti ir pasikalbėti 
lietuviškai. Jei mes lietuviai ne
pamiršim savo kalbos, tai Lie
tuva vėl bus laisva.

Viktoras Babarskis,
Dariaus - Girėno lit. m-los 

VII sk. mok.

11 .GA PAMOKA
Pirmo skyriaus mokinys iš

girdęs apie pasaulio tvėrimo 
dienų ilgumą sako:

— Gerai, kad aš tada negy
venau.

— Kodėl?
_  Būtų reikėję labai ilgai

mokykloje sėdėti.
Iš “Skambučio” nr. 2 

Detroito Lit. m-los laikr.

Sodas Lietuvoje. 
III sk. mok.

PieĮšė V. čepkauskas, 9 m. Brocktono Lit. M-los

rugp. 15 šv. Kazimiero vienuo
lyno koplyčioje, taipgi pasisve
čiavo pas savo tėvelius Joną ir 
Anną Paukštus, kurie yra pla

no seselių rėmėjų 5 sk. iš Mar
ąuette Park rengia metinį pa
rengimą su daugybe dovanų 
sekmadienį, rugpiūčio 25 d., 2 
vai p. p. švč. P. M. Gimimo pa
rapijos svetainėje. Kviečiami 
visi atsilankyti. Seselės gerada
rius visuomet atsimena savo 
maldose. Visi būsite maloniai 
priimti ir pavaišinti. Lauksime 
seselių rėmėjų ir iš kitų kolo
nijų.

PRASIDĖJO MOKYTOJŲ STUDIJŲ 
SAVAITĖ DAINAVOJE

tektų V. Adamkui paremti. Prie 
įėjimo visą kainą mokėtume 
svetimiems. Bilieto kaina 4 dol., 
gaunami Lituanikos kl. patal
pose, 2422 W. 69 st., Marguty
je, 2422 W. 67 st. ir pas pla
tintojus. Tarptautinė diena į- 
vyks rugpiūčio 30 d. (penktad.) 
8 v. v. White Sox parke, (pr.)

Rugpiūčio 18 d. buvo atida
ryta mokytojų studijų savaitė 
Dainavoje, kuri baigsis rugpiū
čio 25 d. Pirmas kalbėto šios 
savaitės vadovas ir aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos di
rektorius Juozas Masilionis. 
Garbės prezidiume sėdėjo: JAV 
LB centro valdybos pirm. Bro
nius Nainys, švietimo tarybos 
pirm. Kavaliūnas, šviet. tary-

Br. Nainys pasakęs mokyto
jams, kad su kiekviena diena 
prarandam dalį savo jaunimo, 
todėl lituanistinės mokyklos ir 
mokytojų darbas yra labai svar
bus. Linkėjo šiame darbe ište
sėti, nepailsti, turėti pakanka
mai ištvermės ir pasiryžimo. J. 
Masilionis padėkojo LB už fi
nansinę paramą šiai studijų sa
vaitei. Dar atidarant pasisakė 
visa eilė studijų savaitės daly-ibos narys Juozas Tamulis, sto-

X Dainavos Stovyklos rėmė-1 vykios kapelionas kun. Jonas ! vių.
jai kviečia visuomenę atsilanky- (Staškevičius, inspektoriai Anta-! Laikas, atrodo, labai taupo-
ti į šaunų vakarą su progra
ma, vakariene ir šokiais rugsė
jo 7 d., Jonyno salėje. Michigan 
ežero vėsumoje nuotaikingai pa
sisvečiuosime. Tel. 434-5719

(pr.)

nas Masionis ir Stasys Rudys, 
Putnamo seselė Igne, kazimie- 
rietė sės. Perpetua, mok. Jane 
Gedvilienė, Ignas Medžiukas,

mas. Tuoj po oficialiosios dalies 
J. Kavaliūnas skaitė gana išsa
mią paskaitą apie “Dvikalbiš- 
kumo problemą”. Diskusijos

Leonardas Eidimtas, S. Jony- | buvo atidėtos sekančiai dienai, 
nienė, Rimgailė Zotovienė ir kt. (siu) Ugnelė Stasaitė siunčia sveikinimus Tėvynės žvaigždutės redaktoriui 

ir sikaitytojams iš šios pilies “Vilią Lituania” Roma.

šuko kėdė.
Šeimininkas pamanė, kad kas 

nors yra pasislėpęs po kėde. 
Šovė į ją ir pataikė į koją. Kėdė 
suvaitojo. šeimininkas, suma
nęs, kad nušovė žmogų, pribė
go prižiūrėti. Nieko nematė. 
Kėdė sušuko jam tiesiai į ausį:

— Tu nušovei mano draugą, 
o dabar nori mane nušauti!

To jau užteko šeimininkui. 
Jis pasidarė lyg iš proto išėjęs. 
Pradėjo šaudyti į visas puses. 
Dar kelios kulkos pataikė į kė
dę. Viena kulka atsimušė nuo 
sienos ir pataikė šeimininkui. 
Šeimininkas griuvo ant žemės 
sužeistas.

Kėdė dar ištarė:
— At... ker ... šy ... jau!... 

Tuojau ji mirė.
Aloyzas Pakalniškis 

PIRMĄ KARTĄ AERODROME

Vieną dieną ano teta turėjo 
sugrįžti iš Anglijos, iš Londono, 
Mes visi važiavome jos pasitik
ti į aerodromą. Čia aš pamačiau 
labai daug didelių ir mažų lėk
tuvų. Vieni kilo aukštyn, kiti 
leidosi žemyn. Aš tiek daug lėk
tuvų niekada nesu mačiusi. Te
ta atskrido su labai dideliu lėk
tuvu... Aš iš tolo mačiau, kai 
teta lipo iš lėktuvo, Pasitikus 
tetą visi nuvažiavom namo. 

Jovita Kerelytė,
Marąuette Parko Lituanistinės 

mokyklos UI sk. mokinė

VASARA
Aš labai laukiu vasaros. Pa

sibaigs mokslas mokykloje ir aš 
važiuosiu stovyklauti į skautų 
stovyklą. Aš priklausau Žibu
čių draugovei. Mes ten galėsim 
daug maudytis, žaisti, o vaka
rais prie laužo dainuosim dai
neles. Iš stovyklos ikai grįšiu 
namo, aš skaitysiu knygas, nes

; aš labai mėgstu skaityti. Taip 
ir praeis vasara.

Danutė Kuprėnaitė
Marąuette Parko Lit. mokyklos 

3 skyr. mokinė

— Rusai atominės — vande
nilinės (hydrogeninės) bombos 
negali pavadinti tarptautiniu 
moksliniu terminu, nes neturi 
savo abėcėlėje raidės H.

— Roswell Beardsley buvo 
75 metus pašto tarnautoju 
(North Lansing, N. Y.). Per tą 
laiką Amerikoje pasikeitė 20 
prezidentų (1828—1903).

VASARĖLĖ IŠTEKĖJO

Al b. Kašiubienė

Vasarėlė ištekėjo
Už linksmučio jauno vėjo, 
Debesėliai palydėjo,
Kai vėjelis gėles sėjo.

Vasarėlė pievoj žydi,
Saulė iš dangaus ją lydi. 
Vėjas eglės šakoj supas, 
Vasarėlei blogas ūpas...

Ir pravirko debesėlis, 
Vasarėlės globėjėlis...
Jaunas vėjas švilpia lekia, 
Vasarėlė rožėm kvepia.

Lijo, lijo debesėlis,
Vasarėlės globėjėlis.
Ašarėlėm teka upės,
O vėjelis prie Šešupės.

Lenkia nendrę, glosto smilgą, 
Per dienelę šviesią, ilgą, 
Vasarėle, kam tekėjai?
Jauną vėją kam mylėjai?

Tu našlelė viena likus,
Tau mėnulis tiko plikas,
Tu žydėk margais žiedeliais, 
Ir viešėk ties mūs nameliais.




