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MĖNULIO

TURISTAI
TURĖS

DARBO

Mėnulio turistai 2 su puse 
valandos įtemptai dirbs...

Washington. —Jau žinoma, 
kad “Apollo 11” žygio į mėnulį 
astronautai, du herojai, N. Arm- 
strong ir E. Aldrin, atsidūrę mė
nulio paviršiuje liepos 20 d. po
piet, naktį į liepos 21 d., pirma
dienį (JAV laiku) dvi su puse 
valandos bus pirmaisiais “turis
tais” mėnulyje.

Pirmasis jų bus Neil Arm- 
strong, vėliau prie jo prisijungs 
Edwin Aldrin.

Pats prietaisas, keturkojis “A- 
ras”, mėnulyje stovės net 21 su 
puse valandos. Iš tikrųjų, jo apa
tinė dalis, su “kojomis”, liks ne
ribota laika ir nuo mėnulio, lai
mingu atveju, pakils tik “Aro” 
viršutinioji dalis.

Jiems bus svarbi kiekviena 
minutė

Pagal nustatytą programą, 
Armstrong su Aldrin mėnulio 
paviršiuje, per 2 su puse valan
dos, vykdys svarbius uždavinius 
ir kiekviena minutė jiems bus 
labai brangi.

Pvz. Armstrong pirmasis pas
tatęs koją mėnulio paviršiuje, ne
delsdamas įtvirtins JAV vėliavą. 
Jis surinks pirmuosius mėnulio 
paviršiaus “uolų” ir kitokius pa
vyzdžius. Visa tai bus perduota 
televizijoje... Armstrong fotogra
fuos ir žemės gyventojai matys, 
kaip iš “Aro” prietaiso į mėnu
lio paviršių žengia kitas astro
nautas, Aldrin. Vėliau jie įtvir
tins TV aparatą ir jis parodys 
juos abu, uždavinius atliekan
čius.

Ką parodys “turistai”?
Jie televizijos vaizduose paro

dys žemės gyventojams aliumini- 
jaus skydus, 100 svarų seismome- 
trą (tirti mėnulio drebėjimams), 
kuris dėl lengvesnės mėnulio 
traukos tesvers vos 17 svarų... Pa
galiau, jie rodys prietaisą, kurio,' 
pagalba bus įmanoma tiksliai 
nustatyti nuotolį nuo žemės. 

Sandariose dėžutėse į žemę
Astronautai — “turistai”, pa

rodę bei įvykdę svarbius bandy
mus - eksperimentus, dar rinks ir

Kathy Baumann, neseniai išrinkta 
“Mis® Ohio”. Ji studentė, iš Inde- 
pendenee, Ohio

Neil A. Armstrong, “Apollo 11” 
žygio vadovas, pirmasis žmogus ir 
pirmasis amerikietis liepos 21 d. 
ankstyvą rytą pradėsiąs žingsniuo
ti .mėnulio paviršiuje

300 V. Europos 
stebėtojų

Lėktuvais iš Europos j Floridą

NEW YORK. — Užvakar į 
New Yorką atskrido penki tu
ristiniai sprausminiai lėktuvai, 
atgabenę “Apollo 11” žygio ste
bėtojus, atvykusius iš D. Bri
tanijos, V. Vokietijos, Prancū
zijos, Ispanijos ir Šveicarijos. 
Visi jie, atskridę į Kennedy ae
rodromą, įvairiom priemonėm 
nuskubėjo į Cape Kennedy.

Prancūzų paštininkas - pen
sininkas M. E. Bendreham, 85 
metų amž., vienas atvykusių, 
aiškino: “Aš noriu stebėti pa
kilimą, nes tai sensacingas įvy- 

jkis. Aš jau pasenęs, ligi mirties 
man beliko tik dienas skaičiuo
ti, dabar gi šis įvykis — reta 
proga”.

R. Nixonas tarsis 
su H. Wilsonu 

Wilsonas pasiūlė susitikti

WA'SHINGTON. — Baltųjų 
Rūmų sluoksniai skelbia, kad 
prez. Nixonas, rugpiūčio 3 d. 
grįždamas iš Rumunijos į JAV, 
lėktuvui nutūpus Londone papil 
dyti degalo atsargas, turės pro
gos pasimatyti su min. pirmi
ninku H. Wilsonu. Tai buvęs 
šio pastarojo pasiūlymas.

Š. Vietnamas 
prieš rinkimus

PARYŽIUS. — šiaurės Viet
namo delegatai atmetė P. Viet
namo prezidento Van Thieu pa
siūlymą, komunistams dalyvau
ti Vietnamo rinkimuose. Jie vėl 
kartoja nuo seeniau komunis
tų keliamą reikalavimą; JAV 
kariniai daliniai turį, be jokių 
sąlygų ir visiškai atitraukti ka
rinius dalinius iš P. Vietnamo.

į sandarias, sterilizuotas dėžu
tes pakraus įvairius “uolienų” 
pavyzdžius.

Viską atlikę, jie įlips i “Aro” 
prietaisą. Papusryčiavę, pailsėję 
apie 9 valandas, jie pradės žygį 
toliau nuo mėnulio, arčiau tre
čiojo astronauto su jo kapsule ir, 
visi drauge, į žemės rutulį.

• Britų daliniai, daugiau kaip
1.500 vyrų, atvyko į Š. Airijos 
miestą Londonderry, kur šio
mis dienomis vyko riaušės tarp 
katalikų ir protestantų. Š. Airi
jos vyriausybė paskelbė pasiry
žusi visomis priemonėmis lik
viduoti riaušes bei neramumus.

• Čekai su sunkvežimiu ban
dė prasiveržti per Bavarijos - 
Čekoslovakijos sieną. Tačiau 
mašinai atsimušus į plieno stul
pą ir čekų sargybiniams panau
dojus kulkosvaidžius, žygis ne
pavyko. Manoma, kad žuvo vie
nas čekas, kiti buvo suimti.

• Indija kaltina kinus — jie 
peržengę sieną ir šaudę į indų 
karius.

MILIJONAI STEBI ERDVES ŽYGĮ
Šiandien pradedamas istorinis žygis į mėnulį — Trys astronautai pasitiki sėkme ir 
nekalba apie baimę — Gėrisi visų amerikiečių talka — Šeštadienį pasieks mėnulio 
orbitą, išlips paviršiuje naktį į pirmadienį — Vis neaiškus rusų "Luna 15" erdvė
laivio skrydžio į mėnulį tikslas

Pasaulis stebi ir linki sėkmės 
pasiekti mėnulį

CAPE KENNEDY. — Istori
nis “Apollo 11” žygis mėnulio 
link pradedamas šiandien. Ke
lių pakopų raketa “Satum 5” 
iškels erdvėlaivį su trim astro
nautais, Armstrong, Aldrin ir 
Collins. Jei skrydis bus sėkmin
gas, šeštadienį jie pasieks mė
nulio orbitą, gi sekmadienį spe
cialus prietaisas, “Aras”; turės 
nusileisti mėnulio paviršiuje. 
Naktį į pirmadienį iš “Aro” iš
lips pirmasis žmogus mėnulyje, 
Neil Armstrong, netrukus jį pa
seks kitas — Aldrin. Tad, jei 
skrydis bus sėkmingas, liepos 
20 - 21 dienos bus pačios svar
biosios.

“Pradedame žygį, pasitikėjimo 
kupini, be baimės”...

Visi trys astronautai, prieš 
pradėdami šios dienos skrydį, 
pirmadienį turėjo pokalbį su 
žurnalistais, televizijos ir radijo 
paskleistą ne tik JAV-se, bet 
ir kitų kontinentų kraštuose.

Jie pažymėjo, esą “laimingi, 
būdami pasiruošę įvykdyti mū
sų tautinį tikslą”. Pastebėjo, 
neturį baimės, nors baimės jaus 
mas jiems nesąs svetimas.

R. NIaONAS SKELBIA 
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĘ
“Niekas nepakeitė ryžto atgauti 

nepriklausomybę”

WASHINGTON___ Prez. R.
Nixonas liepos 14 d., pirmadie
nį, pasirašė Pavergtųjų Tautų 
Savaitės proklamaciją. Joje nu
rodyta, kad per pastaruosius 10 
metų (1959 m. pradėjus JAV-se 
minėti Pavergtųjų Tautų Sa
vaites), nėra įvykę jokių pa
sikeitimų, kurie būtų atitolinę 
ar nusilpninę laisvojo pasaulio 
ryžtą — rytų bei vidurio Eu
ropos kraštams atgauti jų ne
priklausomybę.

Bombos, šūviai 
Vid. Amerikoje
Karo veiksmus stabdo 

Amerikos valst. organizacija

TEGUCIGALPA, Hondūras. 
— Tarp Hondūras ir EI Salva- 
dor valstybių, vid. Amerikoje, 
vakar vyko nepaskelbto karo 

I veiksmai. Abu kraštai kaltino 
• vienas kitą agresiją pradėjus.
, OAS — Amerios kraštų orga
nizacija pasiuntė iš Washingto- 
no, kur ji turi savo centrą, at-‘ 
stovus konfliktui likviduoti.

Hondūro įstaigos skelbė, kad 
Salvadoro daliniai peržengę kra 
što sienas ir, kad Salvadoro 
aviacija puolusi Hondūro kai 
kurias vietoves. Salvadoras tei
gia, kad Hondūro žinios apie 
invaziją esančios tik priedan
ga, nuslėpti “genocidą”, kuris 
esąs vedamas prieš 15,000 Sal
vadoro gyventojų, įsikūrusių 
kaimyniniame Hondūre.

JAV įstaigos įspėjo savo pi
liečius: jie turėtų vengti vykti 
į Hondūro ir EI Salvadoro val
stybes.

I Visi trys reiškė pasitikėjimą 
ir pasididžiavimą jiems suteik
tais galimumais, aparatais, nes 
visa tai įvykę “amerikietiškojo 
išmoningumo, sugebėjimų ir 

I daugelio gyventojų visuose kraš 
to kampuose pasišventimo dė
ka...”

Aldrin pridūrė, kad jie turi 
teisę nenaudoti žodžio “jei...”, 
bet tik “kai...” — tai naujas 
pasitikėjimo žygiu bruožas.

Jis jiematys televizijos vaizdų...
Astronautams nestokoja ir

Edwin A. Aldrin, Jr., kitas “Apo
llo 11” žygio dalyvis, antrasis po 
Armstrongo, vaikščios bei vykdys' 
veiksmus mėnulio paviršiuje

R. Nixoiias

Savaitė vyksta liepos 13 -19 d.

Jau pranešta, šiais metais 
Pavergtųjų Tautų Savaitė, kaip 
nurodyta ir prezidento prokla
macijoje, vyksta š. m. liepos 
13 -19 d. Ji minima įvairiuose 
JAV miestuose.

Kaip ir kasmet, tradicinis pa
vergtųjų kraštų atstovų para
das Chicagoje įvyks šį šešta
dienį, liepos 19 d. 12 vai. dieną 
State gatvėje.

kalendorius

Liepos 16 d.: šv. Vitalijus, 
šv. Renaldą, Kovaldas, Danguo
lė.

Liepos 17 d.: šv. Aleksiejus, 
šv. Vestina, Auksutis, Nelda.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
iš dalies saulėta, šilta ir drėgna, 
temp. sieks 90 ir daugiau 1. F., 
vakare galima perkūnija, ryt — 
be pakitimų.

Saulė teka 5:29, leidžias 8:24.

humoro. Collins, vienintelis iš 
trijų, kuriam teks vienam vai
ruoti kapsulę, kitiem ilsintis ar 
vaikščiojant mėnulio paviršiuje, 
pasikalbėjime su spauda nuro
dė: “Kaip gaila, neturėsiu ga
limybės stebėti savo draugų žy
gio televizijos vaizduose, nes... 
neturėsiu TV priimtuvo...”

{Sėkmei teikiama 80%
CAPE KENNEDY. — Skry

džio išvakarėse erdvės tyrinėji
mų pareigūnai pirmą kartą at
kreipė dėmesį ir į nesėkmės ga
limybes bei į reikalą už kiek
vieną nepaprastą žygį sumokė
ti kainą. Vienas pirmųjų kraštą 
įspėjo erdvės skrydžių, raketų 
statybos, pionierius Wemher 
von Braun. Jis turįs vilties, kad 
kraštas esąs pakankamai su
brendęs pakelti ir nesėkmės 
smūgius, jei jie įvyktų... Esą, 
“jų neturėtų būti, tačiau juk 
visuomet gali atsirasti klaida 
ar sutrikimas aparatuose”...

Kiti astronautų * žygiui teikia 
80% sėkmės. Didžiausi pavo
jai būsią “Arui” nutupiant mė
nulio paviršiuje ir vėliau, pa
kylant į viršų.

Pasklidus spaudos žinioms a- 
pie pavojų, kurį astronautams 
sukeltų iš mėnulio gabenamos 
dulkės, NASA pranešė, kad šis 
pavojus buvęs aiškus jau prieš 

■ 5 metus ir dėl to nėra reikalo
būikštauti.

Pasaulis stebi erdvėlai
vio pakilimą

į 1 milijonas Floridoje, 300 mil. 
TV žiūrovų

CAPE KENNEDY. — Vakar 
ir užvakar į Cape Kennedy bei 
aplinkines vietas skubėjo gy
ventojai, atvykę ne tik iš įvai
rių JAV valstijų, bet ir iš už
sienio kraštų. Visi jie pasiryžę 
būti “istorijos liudininkais”. 
'Šiuo metu Floridos keliuose ne
paprasta autovežimių spūstis. 
Visose vietovėse Floridoje ir y- 
pač netoli Cape Kennedy įsivieš 
patavo tikro karnavalo nuotai
kos. Retą progą išnaudoja tūks 
tančiai prekybininkų bei vieš
bučių, motelių, restoranų ir kt. 
ištaigų savininkų. (Moteliuose 
už pemakvojimą nakčiai pra
šoma po 50-75 dol....).

Viceprezidentas Agnew, 
fo. (prezidentas Johnson

Tai patys žymieji svečiai, jų 
gi pakviesta ligi 7000. Vakar 
specialiu, prez. Nixono pasiūly
tu, lėktuvu iš Texas ūkio į Cape 
Kennedy atskraidinti b. prezi
dentas L. B. Johnson su žmona. 
Viceprezidentas S. Agnew, va
kar kalbėjęs gydytojų — ABA 
suvažiavime, popiet išvyko į 
Cape Kennedy. Taip pat atvyko 
per 200 Atst. Rūmų narių, da
lis senatorių.

• Sovietų karo laivai, plaukią 
į Kubą, įmetė inkarus Meksikos 
įlankoje, į vakarus nuo Key 
West. Tai pirmas kartas, kai so
vietų karo laivai atsirado Mek
sikos įlankoje.

• Kinų - sovietų pasitarimai,
dėl upių laivybos, Chabarovs- 
ke vėl atnaujinti.

• Indijoje susidūrus maldi
ninkų traukiniui su prekiniu, 
žuvo per 80 keleivių.

Michal Collins, trečiasis žygio daly
vis, vienintelis, kuriam neteks ap
leisti kapsulės ir nebūti mėnulio 
paviršiuje

O kaip su “Luna”?
- Rusai vis tyli

MASKVA. — Sovietų sek
madienį paleistas į mėnulį erdvė 
laivis be žmonių įgulos, “Luna 
15”, vakar buvo įvykdęs pusę 
kelio į mėnulį. Tačiau rusai, vos 
šešias valandas po pakilimo apie 
įvykį pranešę pasauliui ir savo 
kraštui, šiuo metu tyli ir neskel 
bia duomenų apie “Luna 15” sėk 
mę ar patį skrydį.

Sovietų kosmonautas G. T. 
Beregevoj, Suomijos sostinėje 
Helsinky su JAV astronautu E. 
Ceman buvo apdovanotas tarp
tautinės aeronautinės federaci
jos pasižymėjimo ženklais. Ru
sas mano, kad vienas sovieti
nio erdvėlaivio tikslų — “pasi
rinkti” mėnulio paviršiaus pa
vyzdžių ir grįžti į žemę arba 
“spręsti” grįžimo iš mėnulio 
klausimus.

Kodėl jis sumažino greitį?

Sir B. Loveli, britų Jodrell 
Banik observatorijos direktorius, 
vakar paskelbė, kad “Luna 15” 
dėl nežinomų priežasčių sulėtino 
savo Skrydį. Tai gali reikšti, 
kad “Luna 15” vargiai galės 
pasiekti mėnulį šiandien rytą, 
kaip buvo anksčiau spėliota, 
greičiau — rytoj rytą.

Nors Loveli ir tiki, kad ru
sai galį su automatiniais erd
vėlaiviais pasiekti mėnulį, ta
čiau, jo nuomone, jie vargiai 
tai vykdys su dabar skriejan
čiu erdvėlaiviu.

Būdinga, kad Maskvos spau
da pranešė apie “Luna 15” skry 
dį, tačiau neskelbė žinių apie 
paskutinius pasiruošimus paleis 
ta žygiui į mėnulį “Apollo 11” 
erdvėlaivį.

Trys JAV laivai, plaukią įvairiose pasaulio dalyse, turi jų deniuose į- 
rengtas milžiniškas antena®, kurios įgalins '“Apollo 11” žygio dalyvius 
orientuotis, jiems skriejant mėnulio kryptimi

Žyg/i į mėnulį
Kuo astronautai bus apsirūpinę 

mėnulyje?
Šalia specialių rūbų ir batų, 

astronautai savo “užnugary” tu
rės specialų “bagažą” -ten bus 

i deguonis, šaldymo sistema ir ra
dijo ryšių įrengimai

Be to, bus ir prietaisas, kuris į 
žemę siųs astronautų širdies dū 
žiu ženklus.

Ką jie paliks, grįždami iš 
mėnulio?

Batus, televizijos aparatą, pa
prastą fotografijos aparatą (jis ir 
vėliau atliks nuotraukas) vad. 
seismometrą, (mėnulio drebėji
mams tirti), be to, žinoma, ir a- 
patinę, su “kojomis”, “Aro”, da
lį.

Kas įvyks, jei teks pasilikti 
mėnulyje?

Jei sutriktų, tinkamai neveiktų 
iššaunamasis prietaisas ir astro
nautai negalėtų pakilti nuo mė
nulio, jie galėtų naudoti deguo
nies atsargas. NASA apskaičiavo, 
kad tų atsargų galėtų pakakti 
75-100 valandų. Po to? Mirtis.

Astronautai ir... piliulės 
nusižudyti

Jei astronautai priversti likti 
mėnulyje, tai kai kas klausia: 
gal jie aprūpinti piliulėmis nusi
žudyti? Atsakymas - ne, nes daug 
paprasčiau ir be jokio skausmo 
jie gali netekti gyvybių, atsisaky
dami panaudoti deguonies atsar
gą.

Kokie “Apollo 11” kaštai?
Šio “Apollo 11” žygio išlai

dos sudaro apie 35 mil. dol. Ligi 
birželio 30 d. šis kraštas žygiui 
į mėnulį jau buvo išleidęs 24 
bil. dolerių. >

TRUMPAI
Kinų - sovietų įtampa auga

HONG KONG. — Iš Kom. 
Kinijos gautomis žiniomis, viso
je Kinijoje keliama karo su ru
sais galimybė ir gyventojai ren
giami naujiems įvykiams. Ta
čiau diplomatiniai sluoksniai ne
mano, kad greitu laiku kiltų ką
rą^.

• JAV ir Japonijos karo lai
vai vykdys pratimus į valka
ms nuo Japonijos pakraščių. 
Juose dalyvaus septyni japonų 
ir astuoni JAV karo laivai;
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tunto sueiga birželio 9 d. vaka
re pas buvusią tuntininkę sesę I. 
Vilgalienę. Ir čia, kap ir ankstes
niuose ir vėliau lankytuose viene
tuose, VS pasitinkama su šūkiais, 
raportais, gėlėmis, dovanomis. 
Po oficialiaus priėmimo kiekvie
nas tunto vienetas nupasakojo 
savo darbus ir ateities planus. VS 
savo pasakojimu išryškina min
tį, kad LSS-ga yra ugdymo ir ug
dymosi organizacija, kur mergai
tės iš mažens pratinasi būti nau
dingos. Jos daro gerus darbelius, 
nereikalaudamos jokio atlygini
mo. Dainų pyne pasidalinimu 
mintimi su vadovėmis užbaigia
ma sueiga. Kadangi dainos mus 
jungia guodžia, tai visuose viene
tuose buvo dainuojjama daug gra
žių dainų, į kurias jungėsi tėve
liai, skautės, vadovės ir VS. Po 
tuntininkes ps. I. Jankauskienės 
ir Atlanto tuntininkes vadeivės 
S.L. Mikulkienės padėkos žodžių 
vykstama toliau.

Birželio 7 d. vakare VS, Wa- 
terburio Neries tunto tuntinin- 
kės ps Albinos Paliulienės lydi
ma nuvyksta į sueigą. Čia ją pasi
tinka buvusi tuntininkė, pirmi
jos narė s. Eleonora Jasiulevičie- 
nė, LSS tarybos narė v.s. Ona 
Vyr. skautininke v.s. O. Saulaitie- 
nės pristatoma tuntui. VS savo 
žodyje pabrėžė, kad mergaitei 
pats didžiausias turtas yra jos vi
dinis grožis. Tą grožį ugdyti 
mums padeda skautavimas. Po 
sueigos VS aplanko LSS-gos tary
bos pirmininką v.s. Antaną Sau- 
laitį.

Birželio 11 d., tuoj po pietų 
Putname Aušros draugovės suei
ga rožių darželyje. Tai paskutinė 
jų sueiga ne tik šiais metais, bet 
ir ateinančiais metais jos jau ne- 
besusirinks. Dėl mažo mokinių 
skaičiaus mokykla užsidaro. VS 
primena, kad jos, grįžusios į savo 
ugdžiusios savyje spinduliuojan
čių deimantukų: švelnumo, kuk
lumo, mandagumo ir t.L VS 
draugovės globėjos seselės Cicili- 
jos ir draugininkės sesės Rasos Ši- 
lenaitės lydima apžiūrėjo kun. Y- 
los pastatytą pilaitę, Matulaičio 
namus seneliams. Užsukama į 
puikią, turtingą biblioteką, ku
rioje darbuojasi v.s. Avietinaitė. 
VS apgailestauja, kad tikrai lietu
viška mokykla dėl mao mokinių 
skaičiaus turi užsidaryti.

Tos pačios dienos vakarą pa- 
siekamas Harfordas, kur para
pijos salėje įvyksta Šatrijos vieti- 
ninkijos sueiga. Vietininkė v.s. 
Katrina Marijošienė pristato VS 
klebonui kun. Matučiui. Kartu 
nuvykstamą į sueigą. Po oficia
liaus ir iškilmingo. VS priėmimo 
prie vaišių stalo kiekviena skau
tė prisistato VS, nupasakodamos 
savo skautavimą ir kitus pamėgi 
mus. Dauguma vietininkijos skau 
čių domisi sportu. Pasidalina
ma mintimis su vadovėmis,. Vei
kiama gražiai ir vieningai.

Birželio 12 d. VS, lydima Wor- 
chesterio Neringos tunto tunti- 
ninkės s. Danutės Marcinkevi
čiūtės, nuvyksta pas skautinin

kus Petrą ir Ramintą Molius. 
Čia, kiek pailsėjusi po kelionės, 
vyksta į sueigą, kuri įvyko skau
tų būkle Maironio parke. VS. la
bai maloniai praleido laiką kar
tu besikalbant, bedainuojant, be
sidalinant artėjančios sporto 
šventės rūpesčiais. Penkios skau
tės pasipuošusios geltonais kak
laraiščiais. Po sueigos sesės ir 
broliai vadovai pasiliko pasida
linti aktualiais šių dienų klausi
mais. Šiame pasitarime dalyvavo 
LSS-gos pirmijos vicepirminin
kas Petras Molis ir Maironio 
parko vedėjas p. Kazys Adomavi
čius, kuris vėliau aprodė visą 
pastatą, kuriame vyksta visi lie

tuviškieji parengimai.
Birželio 13 d. Bostono “Balti

jos” skaučių tunto sueiga skau
čių būkle. VS. susipažįsta su va
dovais, prisistato vienetai. Tun
tininkė s. Vida Kleinienė nupa
sakoja tunto darbus. VS susitin
ka su buvusia tuntininkė S. I. Ne- 
nortiene, daugelio ipasirodymų 
autore s. Kalvaitiene. Kiekvienas 
vienetas turėjo savo pasirody
mus, kuriuos pradėjo V. Tauti
nės stovyklos Žemaitijos gyvento
jos. Visos pasidalina su VS skau- 
skaniai paruoštų valgių stalo.

Pakeliui į Chicagą VS sustojo 
Rochesteryje pas s. D. Šiurilierię 
pasitikrinti, koks vieneto stovis 
šiuo metu. Išvykus buvusiai va
dovei ps N. Šlapelytei, veikimas 
visai susilpnėjo ir vienetas buvto 
beišnykstą. Pasilikusios šešios 
skautės kreipėsi į sesę D. Šiurelie- 
nę, kad ji joms vadovautų. Da
bar Rochesterio skautės vėl gy-1 
vuoja. Kas galėtų pasakyti, kad I 
mergaitės nenori skautauti?

S. Lilės Milukienės rajonas gra
žiai tvarkomas. Vadovės dirba 
nuoširdžiai, kiek joms sąlygos lei
džia. Skautės supranta skautavi- 
mo reikšmę ir stengiasi savo pa
reigas atlikti. Tėveliai iš savo 
pusės stengiasi vadovėms padėti. 
Moralinės paramos niekad nėra 
per daug ir VS prašo tėvelių ne
pagailėti jos vadovėms, kurios 
dirba dėl jų vaikų laimės ir 
džiaugsmo.

AUŠROS VARTŲ TUNTO 
SUKAKTUVINE STOVYKLA

Šios vasaros tunto stovykla — 
sukaktuvinė stovykla. Lygiai 
prieš 20 metų, 1949 m. liepos 
mėn. 30 d., buvo įkurtas pirma
sis Chicagoje, o kartu pirmasis 
JAV lietuvaičių skaučių tuntas.

Liepos 5 d., giedrų sekmadieno 
žtą, dalyvaujant visoms Medei
nės stovyklautojoms, vyr. skauti- 
ninkei v.s. M. Jonikienei, buvu
sioms tunto tuntininkėms v.s. J. 
Bobdnienei ir v.s. R. Kučienei, 
dabartinei tuntininkei ir vadi
jos narėms, atnašautos už tuntą 
Mišios. Atnašavo A. V. tunto bu
vęs pirmasis kapelionas v.s. T. 
J. Vaišnys. Pamokslo metu prisi
minė pirmąsias 1949 m. tunto gy
vavimo dienas. Pastebėjo, kad 
šiandien tunto eilėse yra ir pir
mosios anų dienų kregždės — ps. 
Eleonora Lenkauskaitė — Šal
čiūnienė ir s. Danutė Jankaus
kaitė - Eidukienė.

Po Mišių, visa stovykla nužy
giavo į vėliavų aikštę, kur iškil
mingai buvo pakelta tunto 20- j 
mečio sukaktuvinė gairė. Tunti-1 
ninkė s. D. Eidukienė paaiškino 
tunto vardo prasmę. Tai ne vien 
Marijos šventovės vardas, Aušra 
reiškia šviesą, o vartai - atkelti, 
atdari iš Europos į Ameriką, į 
šviesesnį, į gražesnį gyvenimą. 
Sukaktuvinę gairę pakelti tunti
ninkė pavedė vyr. skautei, skau
tei ir jaunesnei skautei, sakyda
ma, kad sekantis tunto 20-metis 
priklauso jūsų, jaunosios sesės, 
rankoms.

Vyr. sk. I. Šerelienė perskaitė 
tuntui parašytus žodžius, kurie 
neužilgo virs tunto daina. Gra
žiu prasmingu šūkiu sveikino 
vyr. skautininke v.s. M. Jonikie
nė.

Visa diena praėjo šventės žen
kle. Skautės dalinosi ryto įspū
džiais, sulaukusios tėvelių, sve
čių iš Chicagos vedė prie vėliavų 
stiebų, aiškindamos dienos reikš
mę.

Vėliavų nuleidime, stovyklos 
viršininkė ps. R. Vaitkevičienė 
perskaitė gautus sveikinimus: L. 
S.S. tarybos vicepirmininkės ir 
ir buvusios tunto tuntininkes v.s.

Laužui gęstant vadovai dalinasi dienos įspūdžiais. Nuotr. G. Plačo

F. Kurgonienės, pirmosios tunto 
tuntininkes s. N. Grigaliūnienės 
— Norienės, v.s. H. Plaušinaitie 
nės, v.s. S. Statkuvienės. Žodžiu 
sveikino buvusi ilgametė tunto 
tuntininkė v.s. J. Bobinienė ir v. 
s. R. Kučienė.

Bendrame trijų tuntų vėliavų 
nuleidime - parade iškilmingai 
buvo .nešama sukaktuvinė gairė, 
o kiekvienos skautės širdyje 
skambėjo tunto šūkis: darbas, 
džiaugsmas, pareiga, Aušros Var
tuos visada.

S. Zigmas Jaunius, sukaktuvinės 
Lituaniccs XX stovyklos viršinin
kas. Pernykštėje Tautinėje stovyk
loje • vadovavo Liškiavoj piliai. IL 
gametis ir nenuilstantis dr. J. Ba
sanavičiaus vilkiukų draugovės 
draugininkas. LS brolijos Jambo- 
rees fondo iždininkas ir sėkmingas 
vilkiukų dainų plokštelės ‘‘Tra-lia- 
lia” platintojas.

RUOŠIASI STOVYKLAUTI

Kanados raj. skubiai vykdomi 
paruošiamieji darbai septinta- 
jai Romuvos stovyklai, kuri šie
met truks tris savaites. Pirmoji 
savaitė skirta jaunesniems skau- 
tams-tėms. Dvi sekančios savai
tės skautams-tėms. Bus įdomių 
naujovių, kaip lauko virtuvės ir 
skautiškas maisto pasigamini- 
mas šalia reguliaraus maitini
mosi bendroje virtuvėje. Be nuo
latinių stovyklautojų, šiemet 
laukiama atvažiuojant ir svečių - 
50 Detroito skautų-čių, 25 iš 
Londono, 10 iš Windsono. Jau
nesniųjų skautų-čių stovykla pra

sidės liepos 19 d„ po jos seks dvi
savaitinė skautų-čių stovykla.

Anglijos raj. sukaktuvinė dvi
dešimtmečio stovykla įvyks rug
piūčio męn. pradžioje. Šion sto
vyklon ' atsilankyti pakviestas ir 
laukiamas LS seserijos vyr. skau
tininke.

Atlanto raj. skautų-čių stovyk
la įvyks rug. 24-30 d., Spencer, 
Mass. Registruotis per vienetų 
vadovus arba pas stovyklos iždi
ninką ps. A. Glodą, 15 Ayrshire 
Rd., Worcester, Mass. 01604. 
Linkime gero oro ir giedrios 
skautiškos nuotaikos.

US APLANKYS SKAUTES 
EUROPOJE

LS seserijos vyr. skautininke v. 
s. Malvina Jonikienė liepos 29 d. 
išvyksta Europon dalyvauti An
glijos rajono sukaktuvinėje dvi
dešimtmečio stovykloje. Grįžda
ma sustdis Vokietijoje Susitikti su 
Vasario 16-tos gimnazijoje vei
kiančiomis skautėmis.

SVEČIAI IS ANGLIJOS

Anglijoje gyvenanti buvusi vei
kli čikagietė akademike ir kerna- 
vietė Janina Tallat -Kelpšaitė su 
vyru Romu Kinka šiuo metu lan
kosi JAV. Apsistoję Chicagoje pas 
Janinos tėvelį Vidurio raj. vadei
vą v.s, V. Tallat -Kelpšą, 2300 
W. 23rd Street,, telef, VI 7-6771. 
JAV bus iki rugsėjo mėn. Ro
mas ir šių atstogų metu įtemp
tai dirba -talkininkauja lietuviš
kosios enciklopedijos angliškajai 
laidai.

KLAIDOS

Vyr. skautė Aušra Klimienė, o 
ne Klimaitė, kaip kad buvo pas
kelbta “Skautybės Kelio” liepos 
mėn. 2 d. laidoje, yra dabartinė 
Kernavės tunto Gražinos drau
govės draugininke. Sesę Aušrą, 
dėl ryšium su šia klaida patirtų 
nemalonumų, atsiprašome.

Ps. Aldona Bačkaitienė, o ne 
Bačkienė, kaip kad buvo paskelb
ta “Skautybės Kelio” liepos 2 d.

laidoje ir pakartota SK liepos 
mėn. 9 d. laidoje, yra Washing 
ton D.C. Pušyno draugovės va
dovė. Atsiprašome.

Wisconsin Delis jaunesniųjų 
jūrų skautų iškyloje laužui gęs. 
tant buvo sugiedota tradicinė 
skautų giesmė Ateina naktis, o 
ne“Ateities naktis”.Už šią klaidą 
įvykusią SK liepos 2 d. laidoje ir 
dvigubai pakartotą SK liepos 9 
d. laidoje, jaunuosius jūrų bro 
liūs atsiprašome.

Klaidos įvyko atostogų metu 
sumažėjus tarnautojams.

GRIZO STOVYKLAUTOJAI

Pusketvirto šimto Chicagos 
skautų ir skaučių, po sėkmingos 
dviejų savaičių stovyklos nuosa
vame Rako ąžuolyne, grįžo na
mo liepos 12 d. Grįžo linksmi, 
kupini naujų patyrimų ir įvai
rių nuotykių prisiminimų. Pir
mąją stovyklavimo savaitę sto
vyklą nusiaubusi audra su lietu
mis ir kitais padariniais paliko 
daugeliui gilų įspūdį. Ta pati au
dra padėjo įgyvendinti stovyklo
je ypatingą tarpusavio nuoširdu
mo ir bendradarbiavimo nuotai
ką. Mamos, kurios kaž kodėl vi
suomet laukia iš stovyklos grįž
tančių sulysusių vaikų, nustebo 
pamačiusios kai kuriuos net svo
riu padidėjusius, dėl ypatingai 
gero maitinimo stovykloje. Valio 
šeimininkėm.

Daugiau apie šią stovyklą 
skaitysite sekančioje “Skautybės 
Kelio” laidoje.

— Amerikoje paauglių vyrų 
iš visų vyrų yra tik 12%, ta
čiau jie išperka 40 % visų spor
to rūbų.
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• Redakcija straipsnius tai 
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako Ske’bimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

$15.00
$18.00
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2.25

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

* Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie 
mals — 8:30 — 12:00.

Detroito “Gabijos” tunto jaunesnės skautės laiko ‘‘Gailestingosios se
sutės” egzaminus “Voryno” stovykloje. Egzaminuoja ps. R. Zotovienė.

Nuotr. K. Sragausko

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 6Srd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5078 

Rezid. Telef. 239-4883
DR. K. G. BALUKAS

akušerija ir moterų ligos.
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

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

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin. Illlnofa

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-člos lr California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5849, rez 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. lr šešt. tik
susitarus.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 7 lst Street 

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKSS. OPT.
3424 W. eSrd St,, GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6980

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

SPECIALYB® —- NERVŲ ER 
EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susttarlma
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. VIDAUS LIGOS

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697
5159 So. Damen Avenue

Valandos tik pagal susitarimą 
Trečiadieniais uždaryta.

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

AkušerUa lr moterų Ilgos 
Ginekologine Chirurgija

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

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. b 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. 1» 
Šeštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 Iki 8 vai. Ir nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. n,uo 1 iki 4 vai. DR. ZIGMAS RUDAITIS

SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2296 ofiso ir rezidenc)
Priima ligonius, tiktai susitarus — 

(By appt.).

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus. ; ,, ,

DR. LEONAS SEIBUTIS
.'INKSTU, .PŪSLfeS IR PROSTATO 

ČHIRURGIJA
Ofisas 2454 UY. 71st Street

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

Ofiso tęlef. 776-2880
Rezid. tglef. 448-5545

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta DR. ALDONA ŠIMKUS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
PRITAIKO AKINIUS

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

Namų tol. 839-1071
Vizitai pagal susitarlma

Ofiso ir bnto tel. OLympio 2-188.

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad 
lr šeštad. tik susitarus DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street

Ofiso tel. RElianoe 5-4410
Rez. GRovehlU 6-0617 

Valandoa: pirm. lr ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p.p. lr nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
antr, ir penkt. ntio 12 iki 2 vai. p.p
lr vakarais pagal susitarimą. ,

Tel. — REllance 5-1811

0R. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p„ 6-8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7 lst Strec 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v.v., penktad. 10—11 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 ▼. va- 
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. VVA 5-3099

Tel. ofiso lr bato OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA m MOTERŲ 
LIGOS

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

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. h 
penikt. nuo 2 Iki 4 vai. lr nuo 6 Iki 8 
f. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
(alku pagal susitarlma.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA [P. CHIRURG® 

KŪDIKIU nt VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue

Plrmad., antrad.. ketvlrt. lr penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nu<
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nut 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p.. šeštad
11 vai. ryto Iki s vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 231 2919

Of. Teil. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

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

Trečiad. lr šeštad. uždaryta

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545
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Didysis mokslo bandymas

SKRIDIMAS į MĖNULI

Kaip Kolumbo pirmasis iš
lipimas Amerikoje, taip šian
dieną pradedamas realizuoti 
pirmas žmogaus išlipimas mė
nulyje, yra patys didžiausi į- 
vykiai žmonijos kultūros isto
rijoje. Tai nuostabus aukštojo 
mokslo pažangoje subrendęs 
eksperimentas. Raketa, kuriai 
šiandieną skirta pradėti nešti 
žmones į mėnuli, yra 363 pėdų 
aukštumo, lyg 36 aukštų na
mas. Ta nuostabioji raketa 
sudėta net iš 15 milijonų at
skirų dalių dalelių, liudijan
čių žmogaus genijų planavi- 

‘ me, darbų koordinavime ir vyk 
dymo tikslume.

ši raketa per 76 valandas 
turi nunešti žmogų į mėnulį, 
atliekant pirmą kartą žmoni
jos istorijoje žygį, apie kurį 
svajota šimtmečiais. Amerika, 
įstengusi suorganizuoti šį di
dįjį eksperimentą, parodo sa
vo mokslinį genijų ir drauge 
pasitikėjimą bei drąsą, dėl to 
šis didysis žygis atliekamas 
viešai, viso pasaulio akyse, 
stebint daugiau kai 2,000 re
porterių, betarpiai sekant ra
ketos kilimą apie milijonui žmo 
nių ir šimtams milijonų pa
saulio gyventojų visuose kon
tinentuose sekant šį žygį per 
televiziją.

*
Amerika apgaulės nesiekia. 

Ji viską daro atvirai. Ne taip, 
kaip Sovietai, kurie ir šiomis 
dienomis paleidę raketą daug 
ką slepia, kaip visada, steng
damiesi užtušuoti savo nepa
sisekimus ar paskiau laisvas 
rankas palikti savo propagan
diniam išpūtimui.

Šis žygis į mėnulį tai dar 
vienas liudijimas, kad Ameri
ka kaip moksle, taip ir tech
nikoje pirmauja pasaulyje. At
minkime, kad ruošiantis šiam 
skridimui net 23 amerikiečių 
astronautai yra atlikę 27 mi
lijonus mylių tolimųių erdvių 
kelionių. Sovietai į erdves bu
vo išmetę 16 savo kosmonau
tų.

Apollo 11 raketa, nešanti 
žmogų į mėnuli, yra pavadin
ta Erelis, simbolinsrai vaizduo
jant tautų viltis šiame didžia
jame skrydyje. Amerikiečiai 
mėnulyje iškels penkių pėdų 
ilgio ir trijų nėdų pločio nai
loninę JAV vėliavą su užrašu: 
“Čia 1969 m. liepos mėn. žmo
nės iš Žemės planetos pirmą 
kartą pastatė koją ant mėnu
lio. Mes atėjome su taika visai 
žmonijai”. Jau tie vėliavos žo
džiai ryškiai pasako laisvosios 
Amerikos idealus: taika ir vi
sos žmonijos gerovė. Čia ne
norima išryškinti kokios poli
tinės ar kitokios rėkia nos.

*
Paruošimas skridimo į mė

nulį kainavo 24 bil. dolerių, ir 
tai laikoma dabarties žmogaus 
aukščiausiu moksliniu atsieki- 
mu. J mėnulį skridusių vyrų 
i akėta atgal į žemę turi grįžti 
liepos 24 d. su maždaug "0 
—130 svarų mėnulio žemės, 
kad mokslininkai galėtų toliau 
tęsti taip brangius mokslinius 
tyrimus.

Šio didžiojo skrydžio į toli
mąsias erdves, pirmą kartą 
pasiekiant tolimą erdvės kūną, 
proga mes turime išreikšti pa
garbą mokslui, pagarbą lais
vajai žmonijai, kuri tokius lai
mėjimus įstengė atsiekti, pa
garbą Amerikai, kuri, vykdy

Spaudoj ir gyvenime

IŠGIRSTI LAIKO BALSĄ
Ryšium su naujojo vyskupo - 

Antano Deksnio -konsekracija, 
“Tėviškės Žiburių” redaktorius 
Pr. Gaida liepos 10 d. vedama
jame rašo:

“Kiekvienas kunigas moka skai
tyti brevijoriaus maldas, bet ne 
kiekvienas moka skaityti laiko 
ženklus. Kardinolas Faulhaberis 
sakydavo: “Vox temporis, vox 
Dei” — laiko balsas yra Dievo

dama didelius socialinius ir 
laisvės gynybos uždavinius vi
same pasaulyje, rado reikalo 
ir galimybės paskirti aukštas 
sumas šiam didžiajam moks
liniam eksperimentui ir parink
ti didžiuosius talentus, kurie 
pravestų tą pirmąjį žmonijos 
mokslo istorijoje bandymą.

*
Atsiplėšimas nuo žemės, 

skrydis į tolimąsias erdves, 
simbolingai primena mums 
taip pat reikalą atitrūkti nuo 
žemės ir siekti tolimųjų dva
sinių erdvių, primenančių mu
myse esantį žemės nesukausto 
mą dvasinį pradą, kuriam skir 
ti didieji polėkiai.

Vienas iš dabartinio didžio
jo skrydžio paruošėių — moks 
liniukas Braun, rašydamas pa
saulėžiūriniais klausimais, pa
kartojo kito mokslo žmogaus
— Benjamino Franklino — žo
džius: “Tikiu, kad žmogaus 
siela nemirtinga ir bus kitame 
gyvenime su ja elgiamasi pa
gal teisingumą, atsižvelgiant 
į jos elgesį šiame gyvenime”. 
Toliau mokslininkas Braun 
rašė: “Šiandieną, daugiau kain 
'bet kada kitados, mūsų, tai 
yra mano, mano vaikų ir jūsų
— išlikimas pareina nuo išti
kimumo dorovės principams. 
Vien dorovingumas, etika ap
spręs, ar atominė enereiia, bus 
žemės palaima, ar visiško žmo
nijos išnaikinimo šaltinis. P 
kur kvla noras dor ivingai elg 
tis? Kas paveikia, kad mes 
norime būti dorovingi? Ma
nau, kad yra dvi jėgos, kurios 
mUs veikia: viena yra tikėii- 
mas į paskutini teismą, kada 
kiekvienas iš mūsų timės duoti 
atskaitomybę iš tos didžiosios 
Dievo dovanos žemėje — gy
venimo. Antroji yra tikėjimas 
į nemarią sielą, kuri džiaugsis 
atlyginimu ar kentės bausmę, 
paskirtą paskutiniame teisme.

Taigi, tikėjimas į Dievą ir 
nemirtingumą duoda mums 
moralinę jėgą ir dorovės gai
res, kas mums reikalinga be
veik kiekviename kasdienio 
gyvenimo veikime”, — rašė 
Braun.

Toliau, pasisakydamas reli
gijos klausimais Braun rašė: 
“Mūsų moderniajame pasau
lyje, atrodo, daugelis jaučia, 
kad mokslas šitokias religines 
idėjas padarė atgyvenusiomis, 
pasenusiomis. Tačiau aš ma
nau, kad mokslas skeptikui 
pateikia tiki 4 staigmeną. Pa
vyzdžiui, mokslas mums sa
ko, kad niekas gamtoje, net 
ir mažiausioji dalelytė, negali 
pradingti be pėdsako. Tik pa
galvoki anie tai bent mome- 
tą. Jeigu kartą taip pagalvo
si, jau niekada jūsų mintys 
apie gyvenimą nebebus tokios 
pačios. Mokslas susekė, kad 
niekas nedingsta be pėdsako. 
Gamta nežino išnykimo. Vis
ikas, ką ji žino, tai pasikeiti
mas, transformacija.

Jeigu Dievas šį pagrindinį 
principą taiko pačiai mažiau
siai, nereikšmingiausiai Jo vi
satos dalelei, argi nėra pras
mės galvoti, kad Jis tai taiko 
ir savo kūrybos šedevrui — 
ifcsaogaus sielai? Aš manau, 
kad taip. Ir viskas, ko maine 
mokslas išmokė ir ko toliau 
moko, stiprina manyje tikėji
mą į pomirtinės dvasinėf; eg
zistencijos tęstinumą. Niekas 
neišnyksta be pėdsako...”, ta
ria mokslininkas Braun. J. Pr.

balsas. Tai, žinoma, figūrinis iš
sireiškimas, tačiau daugelio epo 
chų patvirtintas. Didieji veikė
jai iškyla, jeigu moka skaityti 
savosios visuomenės širdžių raš
tą. Kiekvieno laikotarpio visuo
menės širdžių raštas yra skirtin
gas — kartais paprastas, lengvai 
išskaitomas, o kartais labai sudė-
tingas. Mūsų gyvenimasis laiko
tarpis priklauso prie pačių sudė-se. Net ir vaistinė yra, o prie fotografo durų stovi vy-

Astronautai, liepos 16 d. iškeliaują mėnulio link. Iš k j d.. Neil Armstrong, Ed Aldrin ir Mike Collins.

SOVIETAI BANDO APSUPTI KINIJA
Pagrobtas žemes nori ginti svetimu krauju

Tarp Sovietų Sąjungos ir ko
munistinės Kinijos vykstąs šal
tasis karas neatvėsta. Dažnai 
įtemptus santykius pašildo vie
nas kitas pasienio incidentas. 
Abidvi pusės stiprina propagan 
dinį — žodinį karą. Kinų gamy
bos dokumentinis filmas apie 
rusų žiaurumus prie Ussurio 
upės, gana įdomiai ir įtikinan
čiai paruoštas, jau pasiekė Va
karus ir yra demonstruojamas 
įvairių kraštų, jų tarpe ir JAV 
televizijos programose.

Pastaruoju metu sustiprinta 
ir radijo propaganda. Sovietii 
kraštų žmonės, klausą anglų 
BBC pranešimus, leidžiamus 
trumpomis bangomis, tik per

tingiausių. Dėlto ir mūsų šir
džių raštas yra komplikuotas, juo
ba išblaškytų lietuvių, kurie per 
30 metų gerokai pasikeitė. Iš ag
rarinės kultūros jie staiga perbė
go pramoninėn, kur atrado la- 

l bai skirtingą gyvenimą ir patys 
liko pakeisti. Mokėti prabilti į 
juos, ypač jaunąją kartą, reiškia 
juos laimėti. Tas aktualios dva
sios prabilimas neturėtų ribotis 
vien Vakarų Europa. Vyskupo 
žodis ir žvilgsnis turėtų būti pla
tus, apimąs ne tik laisvuosius, 
bet ir tam tikra prasme paverg
tuosius. Parapija buvo graži prak
tinė bazė bręsti ganytojinei sie
lai, bet perdaug siaura vyskupo 
žvilgsniui. Išeivijos lietuvių reli
ginis gyvenimas tebelaukia to
kio plataus žvilgsnio, ypač dabar, 
kai krikščionija aplamai yra iš
ėjusi iš stagnacijos ir ieško da
barties gyvenimui tinkamų ben- 
drijinių formų. Lietuviai, netu
rėdami visus orientojančios viršū
nės, stovi nuošaliai, kažko lauk
dami. Naujasis vyskupas yra 
nauja viltis, kuri, tikėkimės, su
švis konkrečiais darbais”.

Žinant, kokios sudėtingos ir 
svarbios naujojo vyskupo parei
gos, reikia tikėtis kuo platesnės 
mūsų paramos jam.

J. Daugi.

Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj

ras ant šaligatvio ir pozuoja. Fotografas, pasistatęs apa
ratą ant trikojo gatvėje, fotografuoja.

Vyrai eina susikibę rankomis kaip mergaitės ir links 
mai šneka. Čia pat landynės ir nešvarūs, musėti vaikai.

— Kartais, — atsako berniukas.
Jo kambarys kaip rūsys, sienos, lubos ir grindys 

iš žemių. Prie sienos dvi sujauktos lovos, o kampe sta
las, ant kurio stovi primusas. Čia pat skarmalų krūva.

Dulkėse gulu vyras ir viena ranka kažką rankioja nuo Už tą kambarį jis su broliu moka 10 dol. į mėnesį.

R. RASLAVICIENfi
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Sėdim patogioje Fiat mašinoje ir dairomės į nau

jas vietas. Tiesa, kiti kalnai, kiti keliai, kitaip susodin
ti medžiai, bet tas pats skurdas ir pilkuma.

Gondar yra tarp kalnų. Net mūsų viešbutis aukštai. 
Aplink gėlynai ir baseinai. Deja, nėra kambario. Neti
kėtai užplūdo visas būrys treniruojamų Peace Corps 
kanadiečių. Bet po antros valandos pasiliuosuos.

Palieku savo lagaminą ir einu apsižvalgyti. Ralph 
sėdi bare prie alaus.

Šalia medinio namo, kuris atrodo lyg kareivinės, 
tupi barzdotas senis ir, pasidėjęs didžiulę knygą ant že
mės, skaito. Tur būt, bibliją. O gal jis koks kunigas? 
Jų čia neatskirsi nuo paprastų žmonių, tokie pat 
nešvarūs, basi ir nuskurę.

Pribėga kokių 3 metų vaikutis ir duoda man ran
ką. Ir jo akutės aplipusios musėm, nosytė bėga, bet jis 
žiūri į mane su pasitikėjimu ir šypsosi. Tuoj atsiranda 
dar keli. Visus apdovanoju ir atsisveikinu.

Akmens laiptai veda į meksfaltuotą gatvę. Nemažai 
krautuvių jau padoriuose namuose, kad ir varginguo-

žemės ir valgo.
Klausiu pro šalį einantį paauglį:
— Kas jam? Serga?
— Nežinau, — numoja tas ranka ir nebekreipia 

dėmesio, kaip ir visi kiti.
Paauglys moka angliškai ir siūlosi mane pavedžio

ti po istorines vietas. Bet ten važiuosiu su gidu. Aš no
riu, kad jis nuvestų mane į kokį gyvenamą namą, 
pas žmones. Susitariam. Prie vienų durų nenori įsileis
ti, einam kitur. Gatve važiuoja asiliuko ar arklio tem
piami dviračiai. Juos galima išsinuomoti. Tai vienas, 
tai kitas vežikas sustoja ir sulosi pavežti.

Žmonės smalsiai žiūri, nes tokių kaip aš čia dau
giau nėra. Turistai gatvėmis nevaikšto, tik važinėja 
su gidu. Bet mano jaunasis gidas neasijaudina ir man 
su juo drąsiau.

Einam į jo namus, kur jis gyvena su broliu. Kie
me balos, kuriose kapstosi vištos, miauksi katės ir try
pia vaikai. Prie durų purve snaudžia senukas. Vanduo 
čia labai brangus, bet šiandien atidarė rezervuaro 
vamzdžius ir žmonės, skubėdami prispildyti ąsočius at
sargos, prilaistė. Kiekvieną kieną vandens jie negau
na, tik kokius 2-3 kartus į savaitę. Ypatingai jis tau
pomas dabar, sausrai nepasibaigus.

— Ar žmonės prausiasi? — klausiu žiūrėdama į 
apskretusius vaikus.

— Tai labai daug, — nustembu prisiminus mažus 
atlyginimus.

— Tiek ima, — trumpai atsako jis.
Šalimais gyvena kelių namų savininkas —kuni

gas. Prie durų stovi tarnaitė. Jis, tur būt, turtingas, 
nes turi kelis namus, kuriuos išnuomoja. Pats senis gu
li lovoje susisupęs į maršką ir miega. Vidury kambario 
stalas. Palubėj kabo džiovinama mėsa, apie kurią zvim
bia musės. Toliau sandėliukas. Pro kiauras lubas ma
tyti dangus. Čia laikomos pintinės, kuriose sudedamos 
maisto atsargos — duona, javai, džiovinta mėsa. Ap
linkui priversta visokių skarmalų ir suirusių kašių.

Trečioj patalpoj virtuvė. Sienos iš žabų, pro ku
rias matyti gatvė. Vienoj pusėj sukrautos malkos, vi
sokie pagaliai, o kitoj — lyg šiukšlynas, bet, matyt, 
kam nors naudojamas. Vidury verdamas maistas ir 
kepama duona, vadinama ingera. Ji atrodo kaip korinis 
blynas ir yra drėgna ir minkšta.

Išeinant atsikelia senis ir žemai lenkias. Ir aš jam 
nusilenkiu. Paduodu tarnaitei dolerį, o ji stovi su pi
nigu rankoje ir žiūri kvailomis akimis. Tur būt, net 
nesusiorientavo, kas šia atsitiko.

Kieme visas būrys vaikų. Jie juokiasi, šokinėja, ne
mato nei purvo, nei musių, kurių negali atsiginti. At
sisveikindami kiša rankutes ir bėga į šalį.

(Bus daugiau)

BRONIUS KVIKLYS

milimetrą nukrypę nuo britų 
radijo punkto, vis dažniau gali 
išgirsti Kinijos radijo stočių 
balsą savo krašto kalba. Kinų 
pranešimai gerokai skiriasi nuo 
angliškų. Kai angiai ir kiti va
kariečiai žinias perduoda rusus 
neįžeidžiančia forma, tai kinie
čiai beatodairiškai juos ikolioja: 
vadina sovietiniais fašistais, dar 
bo žmonių kankintojais, priver
čiamųjų darbų stovyklų egze
kutoriais, darbo žmonių išnau
dotojais, antikiniškomis bezdžio 
nėmis, svetimų žemių grobikais, 
popieriniais tikrais ir kitaip.

Rusų radijo stotys taip pat 
sustiprino savo jėgas, padažni- 
no į Kinjią siunčiamų praneši
mų skaičių. Rusai, kalbėdami 
kiniškai, stengiasi griauti ki
niečiams komunistams šventą 
Mao kultą ir kitais būdais ki
nus įžeidinėti. Kinams prikiša 
bendravimą su kapitalistiniais 
kraštais, daug kalba apie taria
mą Pekino - Bonnos ašį, vokie
čių pagalbą kinams atominių 
bombų gamybos srityje. Neven
gia kalbėti ir apie didžiulę So
vietų atominę galybę, kuri karo 
atveju paklotų milijonus kinie
čių, ypač kai kinų tauta tokiam 
karui nėra paruošta.

Rusų diplomatinė veikla
Atidūs stebėtojai, seką rusų - 

kinų santykius, vis daugiau pri 
eina vieningos nuomonės, kad 
šių abiejų milžinų grumtynės 
neišvengiamos. Paprastai gerai 
fnformuotas šveicarų “Die Welt- 
woche” (VII.1Į) pažymi, kad 
Sovietų Sąjungos diplomatija 
ypač sukaktyvinusi veiklą, tiks-
jų sukurti Kiniją supančių vai- l das ir kituose ginčytinuose klau
stybių sąjungą. Ši sąjunga, rusų 
vadovaujama, turėtų apjungti 
kraštus pietuose nuo Pakistano 
ligi Filipinų. Rusai maną, kad 
lengviausia būsią įtraukti Indi
ją, su kuria kinai, kaip ir su ru

sais, turį kai kurių ginčytinų 
teritorinių problemų. Kaip ži
noma, prieš keletą metų kinai 
buvo užpuolę Indiją ir vedė vie
tinio pobūdžio karą, deja, teri
torinių problemų neišsprendusį.

Rusai taip pat tikisi laimėti 
Pakistano simpatijas, bando kai 
bėtis net su jų ligi šiol kone
veikiamu Čiaugkaišetku; kalba
ma ir apie kai kurias pastangas 
suartėti su Japonija.

Vienus šių kraštų rusai ban
do geruoju prikalbinti, silpnes
niems galį vartoti tam tikrą 
spaudimą. Tačiau patys rusai 
gerai žino, kad tokia sąjunga, 
jeigu ji būtų sukurta, ypatin
gesnės karinės reikšmės netu
rės, nes jos visi partneriai ka
riniai yra silpni ir neturi noro 
su Kinija kariauti.

Pastaruoju metu paniurę Mas 
kvos raudonieji pradėjo savo 
baltus dantis rodyti ir JAV-bėm. 
Jau kuris laikas jie tyliai su
švelnino pnešamerikietišką pro 
pagandą. Amerikai įklimpus į 
Vietnamo balą, rusai nebesukėlė 
naujos Berlyno ar kitos krizės, 
kaip kada buvo manoma. Visiš
kai neseniai Sovietų užsienio 
reikalų ministras A. Gromyko 
pasakė kalbą, kurioje pasiūlė 
susitikti Sovietų Sąjungos ir 
JAV vyriausybių galvoms, tiks
lu išspręsti ginčytinus klausi
mus, jų tarpe ir Berlyno pro
blemą. Jis taip pat siūlė ir Vi
duržemio jūros sritį paversti 
laisva nuo atominių ginklu zo
na. Ta pačia proga buvo iš ru
sų pusės pareikšta, kad Pary
žiuje vedamos derybos Vietna
mo karo užbaigimo reikalu ga
linčios pajudėti iš mirties taš
ko. Kalbama apie rusų nuolai-

simuose.
Kodėl rusai ėmė darytis ge

resni amerikiečiams? Atsakymą 
galėtų duoti plačiai žinoma ru
siška patarlė : “Kak trivoga, tak

f Nukelta į 4 psl.)

KOMUNISTINIAI JAUNUOLIAI 
SLENKA

Užsienio įtaka komunistiniam jaunimui

JURGIS VĖTRA
Lietuvos komunistinio jauni 

mo organizacijai priklauso dau
giau kaip ketvirtis milijono jau
nuolių. Skaičius didelis, bet orga
nizacija remiasi molinėmis kojo
mis. Jaunuoliai įsirašo organiza- 
cijon, nes reikia mokytis ir at
sistoti ant savo kojų.

Komunistinis jaunimas, kaip ir 
kitos valstybės globojamos orga
nizacijos, greitai ima trūnyti. 
Jaunimo organizacijos pakriki 
mas ryškus ypač šiuo metu.

Komunistinio jaunimo pirma
sis sekretorius V. Morkūnas grau
deno Lietuvos kom. jaunimo cen
tro komiteto pilnatyje (Komjau
nimo tiesa, Ns. 60.):

“Svarbiausias komjaunimo ide
ologinio darbo tikslas — ugdyti 
žmogų, giliai įsitikinusį istorinių 
komunizmo idėjų teisumu, suvo
kiantį pagrindinius visuomenės 
vystymosi dėsningumus ir mo
kantį pritaikyti juos praktikoje”.

Deja, sunkiai vyksta skelbtojo 
tikslo įgyvendinimas.

Užsienio įtaka kom. jaunimui
Kom. jaunimo pirmasis sekre

torius aiškino centro komiteto na- nių ir bendrojo išsilavinimo ly-
riams, kad jaunuoliai atsidūrė 
kryžkelėje:

“Vaikinų ir merginų pasaulė
žiūra šiandien formuojasi labai 
paaštrėjusios klasinės kovos sąly
gomis.

Mūsų priešus baugina didėjan
ti komunistinės ideologijos įtaka 
liaudies masėms. Reakcinės jėgos 
dabar visas viltis deda į politi
nes ir ideologinės diversijas prieš 
visų socialistinių šalių gyvento
jus ir jaunimą bei pasaulinį ko
munistų judėjimą. Norint apnuo 
dyti darbo žmonių, jų tarpe ir 
jaunimo, sąmonę, priversti sua 
bejoti mūsų reikalo pergale, į dar 
bą paleistos visos galimos ideolo
ginio puolimo priemonės. Taikos 
ir socializmo priešai kėsinasi idė
jiškai nuginkluoti jaunimą, susil
pninti jo entuziazmą, atbukinti 
klasinį sąmoningumą, priešpasta
tyti jį vyresniajai kartai, pasėti jo 
gretose skepticizmą ir apolitišku- 
mą, išmokyti keliaklupsčiauti 
prieš tikrai laisvai visuomenei sve 
timus buržuazinius papročius ir 
moralę.

Tik politiniai trumparegiai gali 
manyti, jog buržuazinės propa
gandos diversijos nepalieka jokių 
pėdsakų. Ne, ji dar palieka neš
varius pėdsakus kai kuriose jau
nose širdyse.”

V. Morkūnas atvirai šneka apie 
komunistinės pasaulėžiūros įgy
vendinimo sunkmetį. Iš kur jis iš 
-pešė paaštrėjusią klasinę kovą, ka 
jau seniai partija skelbė sunai
kinusi buržuazines klases? Ma
tyt, jam užkliuvo komunistinės 
klasės.

Kom. jaunimo organizacijai 
sunkiai duodasi perteikti jaunuo
liams politines žinias. Rajonuose 
organizacijos nariai esą nedraus

minti. Pirmasis sekretorius aima
nomis palydi organizacijos nesėk
mes:

“Tačiau politinio švietimo efe 
ktyvumas dar vis neatitinka šių 
dienų reikalavimų.

Kokios gi to priežastys?
Svarbiausia, daugelis komjau

nimo komitetų ir pirminių orga
nizacijų nesirūpina, kad svarbūs 
politinio mokymo klausimai bū
tų laiku ir aiškiai išspręsti... Daž
nai politinis mokymas būna blo
gai organizuotas, trūksta reikia 
mų priemonių, toli gražu ne vi
sada laikomasi paveldinumo prin 
cipo, kartas nuo karto tenka su
sidurti su faktais, kai jaunimui 
tiesiog primetama viena ar kita 
mokymo forma, neatsižvelgiant į 
jo išsilavinimą ar interesus.

Rajono komjaunimo organiza 
cijų veikloje yra trūkumų. Kol 
kas jos dar turi mažai įtakos dar 
bo drausmės stiprinimui. Tik tuo 
galima paaiškinti faktą, jog rajo
ne yra 3288 jauni pravaikštinin
kai. Nerasta veiksmingų kovos su 
broku priemonių. Nepakanka
mai dėmesio skiriama ekonomi

gi ui kelti, jaunimas neįtraukia 
kiams į techninę kūrybą, jauni 
darbininkai blogai įtvirtinami 
gamyboje”.

Nusivylimas
Boris Bielousovas, neakivaizdi

niu būdu išrinktas komjaunimo 
sekretorium Klaipėdoje, greitai 
nusivylė organizacija (Jaunimo 
tiesa Ns. 73):

“Taip, — Boriso balse išgirdau 
nuovargio gaidelę — supraskite, 
aš — inžinierius, mano specialy
bė — laivų statytojas. Dabar dir
bu defektininku. Įpratau prie mo 
ksliškai pagrįstų normų ir sąvo
kų. Triskart trys man visada — 
devyni o brėžinių linijos — griež 
tos ir konkrečios. Komjaunimo gi 
darbe vien “kodėl?” ir kuo to
liau, tuo daugiau jų ir tuo jie į- 
kyresni. Pavyzdžiui? Prašau. Mie 
sto komitetas liepė mūsų komjau
nimo organizacijai surinkti ir ati
duoti 30 tonų metalo laužo. Ko
dėl? Iš kur paimtas šis skaičius? 
Juk gamykla taip pat turi užduo
tį. Be to, tokią, kad visas laužas 
iki šapelio išvežamas...

— Ar daug tokių “kodėl”?
— Taip, kiekviename žings 

nyje. Deja, toli gražu ne į visus 
galiu atsakyti. Todėl ir nepaten
kintas, todėl ir plūkiuosi.

Štai ir plėšomės tarp trokštamo 
ir turimo.

— Nepasitenkinimas?
— Taip. Lyg skustuvas po kak 

lu. Protu suvoki, o pagreitinti or
ganizacijos kūrimosi proceso nie
kaip negaliu. .Šliaužiame milimet 
ras po milimetro, lyg vėžliai”.

Komunistinio jaunimo organi
zacija miestuose sustingusi, o ra
jonuose, nepaisant dirbtinės veik 
los ir gausybės paskaitų, yra pa
krikusi.

i
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PLB VISUOMENINĖS VEIKLOS 

GAIRĖS
PLB valdyba, išeidama iš tų1 

tikslų bei uždavinių, kuriuos ke
lia Lietuvių chartos vykdymas ir 
likiminiai mūsų rūpesčiai, savo 
posėdžiuose apsvarčiusi bendro 
darbo būdus bei priemones, pri
ėjo prie šių išvadų.

Atėjo metas skirti Lietuvių 
Bendruomenei laisvojo pasaulio 
lietuvių gyvenime tą vietą, kuri 
jai iš esmės ir paskirties priklau
so. Būdama atvira kiekvienam 
lietuviui, nes remiasi vieninte
liu tautiniu pagrindu ir tvarkosi 
demokratiniu būdu, Bendruome
nė yra natūrali organizacinė 
laisvojo pasaulio jungtis, tad bū
tų idealu, kad jos padaliniai veik
tų visur bendrajam tautiniam 
darbui dirbti ir lietuviams atsto
vauti.

Iš kitos pusės turiu atvirai 
žvelgti j gyvenimą ir skaitytis su 
faktais, kad taip pat egzistuoja ir 
specialios paskirties mūsų politi
niai veiksniai ir kiti junginiai. 
Tiek jų, tiek Bendruomenės pa
grindinis tikslas-' nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstatymas. 
Nepriklausomos Lietuvos atstaty
mui gi pagrindinė sąlyga —tai 
gyva pati lietuvių tauta. Tad tau
tinės gyvybės išlaikymas tiek 
gimtajame krašte, tiek svetur y- 
ra didysis visų lietuvių rūpestis ir 
tikslas. Tam yra taip pat būtinas 
politinių, visuomeninių bei kul
tūrinių mūsų siekimų ir darbų 
derinimas. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, siekdama mūsų
darbų damos, laikosi ir kitus
kviečia laikytis šių pricipų:

L PLB remia nepriklausomos 
Lietuvos tęstinumo atstovus — 
diplomatinės bei konsularinės 
tarnybos narius, su jais lojailiai 
bendradarbiauja ir rūpinasi jų 
postų išlaikymu.

2. Santykiuose su Vliku PLB 
pripažįsta, kad Vlikas, sudarytas 
politinių lietuvių srovių ir lais
vės kovos sąjūdžių pagrindu, va
dovauja politinei lietuvių laisvės 
kovai. PLB susitaria su Vliku dėl 
bendros veiklos linijos, darbų 
derinimo ir abipusės pagalbos. 
Organizacinį Vliko tvarkymąsi 
PLB laiko jį sudarančių grupių 
ir jo organų (seimo, tarybos, 
valdybos) vidaus reikalu ir jokiu

atveju į tai nesikiša. PLB nenu
mato įsijungti į Vliką kaip jį su
daranti grupė.

3. Atskirų lietuvių bendruo
menės taip pat turi ir savų poli
tinių organų specialiai Lietuvos 
laisvinimu rūpintis. Natūralu, 
kad jie palaiko ryšius su Vliku ir 
PLB valdyba. Iš kitos pusės 
Bendruomenė taip pat siekia su
tarto bei suderinto bendradar
biavimo su kitais politiniais veik
sniais bei specialių paskirčių or
ganizacijomis vairiuose kraš
tuose.

4. Lietuvių Bendruomenė sie
kia tarpusavio susipratimo su po
litinėmis ir visuomeninėmis lietu
vių grupėmis, todėl domisi pozi
tyvia jų veikla.

5. Atskirų kraštų lietuvių ben
druomenės artimai susiduria su 
vietiniais valstybiniais organais 
ir tų kraštų visuomeninėmis. To
dėl stengiasi šią aplinkybę pa
naudoti Lietuvos laisvės bylai 
populiarinti ir tautinei lietuvių 
kultūrinei pristatyti. Bendruome
nių pareiga sekti periodinę gyve
namo krašto spaudą bei kitus 
leidinius ir tinkamai reaguoti į 
tendencingus bei neplankius pa-1 
si reiškimus, o ypač kovoti su ko
munistinės propagandos kėslais.

6. Lietuvių tautos likimas arti
mai susijęs su kitų pavergtų tau
tų likimu. Todėl Lietuvių ben
druomenė ieško gerų santykių 
su tų tautų išeivija ir artimai 
bendradarbiauja laisvės kovoje.

7. Okupacija mus dirbtinai at
skyrė nuo tėvynėje likusios tau
tos. Tačiau esame vieni kitų rei
kalingi. Santykiuose su gimtuoju 
kraštu PLB laikyseną apspren
džia Lietuvių Charta, liet. veik
snių Clevelando 1966 m. sausio 
22 -23 konferencijos susitarimas 
ir PLB III seimo nutarimai. 
Bendruomenė kviečia liautis šį 
klausimą kelti ginčo keliu viešu
moje, nes jis daugiau skaldo lais
vojo pasaulio lietuvių visuomenę 
ir tuo padeda okupanto tikslams. 
Santykiuose su gimtojo krašto 
lietuviais turime pasitikėti laisvų
jų lietuvių sąmoningumu bei su
brendimu, jų sąžinės jautrumu 
ir tautinės garbės suvokimu.

PLB valdyba

Cicero, III., Šv. Antano parap. bažnyčioj Pavergtųjų tautų savaitę minint prie 'S.vč. P. Marijos altoriaus už
degtos 28 žvakės, simbolizuojančios pavergtas tautas Lietuvą simbolizuojanti žvakė perjuosta trispalve 
juosta. Žvakės degs visą savaitę. Prie altoriaus mat- yti mokyklos mokinys Arvydas Žygas.

UKRAINA IR LIETUVA
JONAS ČĖSNA

Kaip jau buvo “Drauge” trum- I jo 1917 metais sušauktas Tauty- 
pai pranešta, įtakingas ukrainie- bių kongresas. Ukrainos tautinės

SOVIETAI BANDO...
(Atkelta iš 3 psl.

na Bogn” (Kai pavojus, tai prie 
Dievo). O pavojų kelia komu
nistinė Kinija.

Yra tikra, kad Sovietų Sąjun
ga, turėdama prieš akis rimtą 
ir galingą priešą, netikrą gali
mumą laimėti sunkų ir ilgą bū
simą karą, norėtų suburti vi-1 
sas priešikiniškas jėgas ir joms 
vadovauti. Nors nuo TI pasau
linio karo pabaigos praėjo jau 
ketvirtis šimtmečio, rusai be a- 
bejo atsimena, ką reiškia turė
ti tokį turtingą sąjungininką 
kaip JAV-bės. Tegu tas kaimy
nas kariškai ir netalkintų, bet 
ekonominė parama šioje srityje 
nesusitvarkiusiam kraštui (Ru
sijai) būtų begalo brangi ir mie
la.

Prez. Nixr>no kelionės
Su čia iškeltais reikalais dau

giau ar mažiau rišasi ir netru
kus įvyksiančios JAV preziden
to R. Nixono kelionės į kai ku
riuos Aziios kraštus — Filipi
nus, Indokiniją, Tailandą (Sia
mą), Indiją, Pakistaną ir Ru
muniją, o gal būt ir į Jugosla
viją. Klausimas tikrai svarbus 
ir vertas rimčaiusio JAV poli
tikų dėmesio. Reikia pagirti Pre 
zidentą, kad jis yra judrus ir 
pats nori, kaip ir reikia, viską 
gerai žinoti, vietoje patirti. Iš 
dar nesenos praeities gerai žino 
me, kaip kartais valstybės gal
vas suvedžioja blogi patarėjai.

Be abejo. Sovietų Sąjungos - 
Kinijos ginče JAV-bės stengsis 
aktyviai nedalyvauti ir neutra
lios išlikti. Tačiau, reikalui įsi
siūbuojant ir apimant daugybę

kraštų, ne visada lengva būti 
tik įvykių stebėtoju. Įvairios ap
linkybės gaili versti, sakysime, 
paremti rusus, bet kitos aplin
kybės gali kalbėti ir už para
mą kiniečiams, jų kovoje už 
rusų pagrobtas žemes, ypač kai 
Sovietai visomis išgalėmis sten
giasi išlaikyti prieš šimtą ir 
daugiau metų karu ir apgaule 
užimtas teritorijas su ne rusų 
kilmės gyventojais. Taigi rėmi
mas rusų būtų parama agreso
riui, kuris nori savo grobį ginti 
kitų rankomis ir gyvybėmis. Rei 
kia manyti, kad JAV čia pada
rys teisingą sprendimą.

DEMONSTRACIJA PRIEŠ 
RUSŲ BAUBTĄ

Canberros Apylinkės Valdy
ba, kartu su čekais, estais, lat
viais, lenkais, ukrainiečiais ir 
vengrais suorganizavo propo- 
gandą prieš rusų baleto gastro 
les Canberros teatre. Baleto lan 
kytojams buvo įduotas lapas, 
kuriame atvaizduotas Kosygi
nas ir Brežnevas, šoką baleta 
ant rusų tanko, kuris užvažia
vęs ant simboliniai pavaizduotų 
rytų Europos kraštų. Taip pat 
lape trumpai aprašyti rusiško 
imperializmo siekimai.

Demonstracija buvo sėkmin
ga, nes paveikė ne tik baleto 
lankytojus, bet ir susilaukė ap- 
ratšymo “Canberra Times” Įnik 
raščio keturiuose numeriuose.

— Kartais reikia ir šeimos gene
aloginį medį apgenėti.

—- K. Hubbard

čių dienraštis “Svoboda” (Lais
vė), leidžiamas New Yorke, lie
tuviškame vertime birželio 27 d. 
ištisai perspausdino red. B- Kvik
lio parašytą vedamąjį rašinį“Lie 
tuvos kaimynai — ukrainiečiai 
ir rusai”. Ukrainiečiams labai 
patiko bičiuliškas ukrainiečių lais 
vės kovos įvertinimas iš lietuvių 
dienraščio pusės. Kiek vėliau, 
liepos 1 d. “Svobodos” dienraš
čio vyr. redaktorius A. Drahan 
paskelbė vedamąjį straipsnį ta 
pačia tema — “Ukraina ir Lie
tuva”. Kadangi lietuviai visada 
domėjosi ir dabar domisi savo 
gero kaimyno laisvės siekimais, 
mes, dabar vykstančios Pavergtų
jų tautų savaitės proga patei
kiame skaitytojams beveik išti
sai red. A. Drahan rašinį lietuviš
kame vertime:

“Br. Kviklys savo straipsnyje 
paminėjo lietuviškąjį periodą 
Ukrainos XIV-XVI-čių istorijoje, 
taip pat lietuvių-ukrainiečių san
tykius tuo laiku, kai Vakarų 
Ukraina egzistavo poversališkos 
Lenkijos erdvėje. Dar štai ir šian
dieną, 1569 metų Liublino uni
ją lenkai propaguoja kaip idealą 
Lenkijos, Ukrainos bei Lietuvos 
politiniai -kultūrinio bendradar 
biavimo, bet juk tik “aureolė
je” šūkio “...už mūsų ir jūsų lais
vę”, lenkai iš tiesų tepoloniza- 
vo bei eksploatavo ir Ukrainą, ir 
Lietuvą. Iš tikrųjų, lietuvių 
valdymo laikotąrpiu, nebuvo pa
žeidžiamos LIkrainos nei autono 
minės teisės, nei ukrainiečių tau
tiniai papročiai; o dar gi įsidė
mėtina, kad ukrainiečių kalba 
vyravo Lietuvos kunigaikščių rū
muose. Gi atsikūrusioje naujoje 
Lenkijoje, lenkų engiama nedi
delė lietuviškoji mažuma ne tik 
100 proc. solidarizavosi su ukrai
niečiais, bet ir lietuvių valdžia 
Kaune teikė aktyvią pagalbą uk
rainiečių politinei emigracijai, 
kurią sudarė Ukrainiečių nacio
nalistų organizacijos nariai. Len
kų valdžios priešiškumą Lietuvos 
valdžiai Kaune ypač kėlė faktas, 
kad žymūs UNOrganizacijos 
veikėjai, vien tik lietuviškų pasų 
dėka, laisvai judėjo užsieniuose. 
Tuo laiku lietuviai turėjo minty 
ne valstybę, bet tautą — ukrai
niečių tuometinę bevalstybinę 
tautą, o ne lenkiškąją valdžią.

Kai tik Kijeve susikūrė Ukrai-I 
niečių centrinė taryba, jos lydė- j 
riai buvo įsitikinę, kad būtinai 
reikalingas visų, carizmo paverg
tų tautų vieningas frontas. To
dėl ir buvo Kijeve 21-28 d. rugsė-

Respublikos vyriausybė tiksliai 
suvokė, kad Kaukazo bei Pabal
tijo tautos — natūralūs Ukrai
nos sąjungininkai. Didžiai ap
gailėtina —ukrainiečiai, dėl tam 
tikrų priežasčių nebuvo tuomet 
pasiekę tokio tautiniai - valsty
binio susipratimo laipsnio, kaip 
pabaltiečiai: geopiolitnė ukrai
niečių būklė buvo blogesnė už

pabaltiečių, todėl jie negalėjo iš
saugoti savo valstybinio suvere
numo, kaip kad savo valstybę ap
gynė pabaltiečiai - pirmoje eilė
je lietuviai. Bet pridnieprinė po
litinė emigracija neužmiršo Ki
jeve sušauktame Tautybių kon
grese susiformavusio principo. 
Ir todėl vėliau, Varšuvoje, buvo' 
įsteigta išlaisvinimo or-ja “Pro
metėjus”. Šia proga primintina, 
kad “Promėtėjaus” iniciatoriu
mi bei siela, buvo neseniai išėjęs 
iš mūsų pasaulio prof. Roman 
Smal’-Soc’kyi.

Kai Vakarų Didž. valstybių 
trumparegiškumo dėka išaugo

Putnam. Conn.

LIETUVIŲ SUSITIKIMO 
ŠVIENT®

Birželio 29 d., Nekaltai Pra
dėtosios Marijos kongregacijos 
sodyboje sušauktas rėmėjų cen
tro valdybos posėdis. Dalyvavo 
27 asmenys. Po prel. Juro su
kalbėtos maldos, sesuo Aloyza 
pasveikino suvažiavusius ir pra
nešė apie prel. P. Juro pasitrau
kimą iš c. valdybos pirmininko 
pareigų. Prelatas savo trumpoj 
kalboj pasakė — “dirbau Die
vo garbei ir lietuvių džiaugs- 
muLGal jau seniai reikėjo pasi-

sovietinė militarinė jėga, bolše
vikai, - praktiškai skaitydamiesi 
su išoriniu nebaudžiamumu, - 
užgrobė Pabaltijo valstybes ir 
pavertė jas Lietuvos, Latvijos bei 
Estijos “sovietinėmis respubliko
mis” - šimtaporcentiniai priklau
somomis nuo maskviškės val
džios bei NKVD - KGB. JAV-bės 
šios okupacijos nepripažins ir 
todėl iki šiolei formaliai pripa
žįsta pabaltiečių išlaisvinimo re
prezentantus. Taip pat todėl ir į 
PETS ukrainiečiai neįsileidžianti 
- tik priklauso Amerikiečių Rytų- 
Centro Europos valstybių kili
mo konferencijai (CACID).

Būtina sveikinti Vliko Tary
bos sprendimą - kaip žygį, kuris 
privalomai turi pagelbėti baigt 
nenormalią būklę, kokioje ran
dasi didžiausia pavergtųjų jėga 
Ukraina inkorporuojama į “Ru
sija”, užuot ją traktavus vienodai 
su Pabaltijo valstybėmis, pirmoje 
eilėje — su Lietuva. Deja, ame
rikietiškoje “koegzistencijos” ša
lininkai šio nenormalumo nesu
vokia — jie įsistebeiliję pajėgu
mą dabartinės maskoliškos impe
rijos.

Visų šios imperijos pavergtų 
tautų bendro spaudimo ši impe
rija tikriausiai neišlaikys — ji 
sugrius, kaip sugriuvo carinė im
perija. Ir tuomet, glaudi sąjun
ga atsinaujinusių tautinių vals
tybių visiems laikams taps pasto
vios taikos garantija — šioje siau
tulingoje pasaulio dalyje”. Bai
gia savo rašinį red. A. Drahan.

traukti ir užleisti vietą jaunes
niam, energingesniam”. Kas pa
žįsta gerbiamą prelatą, gerai 
žino, kad ir dabar, net jaunes
niam, būtų sunku su juo pa
spėti. Sesuo Aloyza įvertinusi 
prelato didelę, visokeriopą pa
ramą, kongregacijai per eilę me 
tų, apgailestavo pasitraukimą 
ir pranešė, kad pirmininku su
tiko būti kun. Vytautas Zaka
ras, Matulaičio namų kapelio
nas. Prelatas Juras, atsisveiki
nęs tuoj posėdį apleido, nes tu
rėjo išvykti į Chicagą.

Apie nupirktą Vermonte sto
vyklavietę pranešimą padarė 
sės. Paulė. 97 akrų žemės plo
tas su 15 pastatų, tvenkinukais 
ir maudymosi baseinu (užtvenk 
to upelio) yra septynios mylios 
nuo 91 greitkelio, važiuojant y 
keliu nuo Brattleboro miestelio. 
Stovykla jau po truputį tvar
koma — švarinama bet numa
tyta didesnio masto darbai pra
dėti ruvsėjo mėnesyje talkos 
būdu. Susidomėjimas posėdyje 
buvo didelis. Po daugelio klau
simu ir diskusijų prieita išva
dos kad ir ši sykį gerai seselių 
padaryta.

Kitas svarbus reikalas, posė
dyje svarstytas, tai tradicinė 
lietuviu susitikimo šventė ir 
mergaičių stovyklos uždarymas 
lienos 27 d Nutarta organizuo
ti. kur susidarys didesnis skai
čius važiuojančių, autobusus. 
Tas labai palengvintų atvykimą 
neturintiems savo susisiekimo 
priemonių. Norintieii vykti au
tobusais. turėtų jau dabar kreip 
tis i vietinių seselių rėmėjų ra
teliu narius ir užsiregistruoti. 
Rytiniam pakrašty gyvenantys 
ir iš toliau per eilę metų ren
kasi į seselių lietuviška sody
ba. susitikti seniai matytus, pa
sigardžiuoti įvairiais lietuviš
kais skanėstais.

Posėdyje niatėsi jaunesnio 
amžiaus žmonių, tat ir klausi
mai buvo įdomūs,

Albina Lipčienė

“I used to stand up and say 
the wodd was ą miserable place. 
Then 1 would šit down and w 
do nothing about it.”

All is not perfect in this land 
of ours.

America has taken some 
lumps and quile frankly it hurts.

Būt maybe we should step 
back and take a long hard look 
. . . take inventory of how we 
are and how we got here.

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

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

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

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

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

For one thing, you migbt 
think about investing in your 
eountry. Showing your faitli in 
its future.

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

You’re also socking away 
some money for yourself.

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

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

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

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

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

lf they’re lošt, m oi* n, or 
datrojed, we replace ’em.

Take stock in America
Buy U.S. Savings Bonds & Freedom Sbares
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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 HARDVVARE

6832 S. VVestern Avė.
Chicago, Hl. 60629, Tel. PR 6-1300
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PAGERBTI RAŠYTOJAI JURGI 
GLIAUDĄ IR ANDRIUS MI

RONAS

1969 m. birželio 22 d. Šv. Kazi
miero parapijos salėje Los Ange
les, Calif. pagerbti čia gyvenan
tieji rašytojai Jurgis Gliaudą ir 
Andrius Mironas. Akademijos 
rengimo komiteto pirm. St. 
Paltus pasakė kalbą, perskaityta 
eilė sveikinimų. Dr. prof. Elena 
Tumienė paskaitė paskaitą apie 
J. Gliaudos romaną “Liepsnos ir 
apmaudo ąsočiai”. “Dirvos“no- 
velių mecenatas Simas Kašelio- 
nis nuoširdžiai sveikino, atvykęs 
iš Chicagos. Abiejų laureatų 
žodis. Alfonso Giedraičio pasisa
kymas dėl A. Mirono “Alytis” no
velės. Iš Mirono novelės ištrau
ką paskaitė aktorė O. Mironienė. 
Iš Gliaudos romano ištrauką 
skaitė aktorė Nelė Apeikienė. 
Pianistė Raimonda Apeikytė pas
kambino Bacho ir Beethoveno 
kūrinių.

Pasaulinės literatūros profeso
rė dr. Elena Tumienė pastebėjo, 
kad premijos nėra literatūrinis 
kriterijus, bet gauti penkias lite- 
ratūrros premijas už penkis skir
tingus romanus ir dvi literatūros 
premijas už dvi skirtingas nove
les, būtų net žymiai didesnės 
tautos lieteratūroj retas įvykis. 
Premijas paskyrė skirtingos ko
misijos sudarytos iš skirtingų as
menų, rašytojų, kritikų ar litera
tūra besidominčių. Visuomenės 
sujudimas, net jaudinimasis dėl 
premijų, verčia visus pagalvoti, 
jog turime reikalą su išskirtinu 
rašytoju.

“Liepsnos ir apmaudo ąsočiai” 
pavadinimas simbolinis. Pagrin
diniu veikėju yra komjaunuolis, 
kūlokio knygininkas okup. Lietu
voj, save vadinantis stalčininku. 
Jis rašo spaudai, bet jo kūriniai 
nespausdinami, nes jie neatitin
ka kompartijos linijai. Skaito
me apie kolūkio gyvenimą, tarsi 
būtume įsijungę į tą gyvenimą. 
Nors detalaus aprašymo nėra, 
bet įvykiai taip taikliai sudėstyti, 
kad pajuntame tarybinį gyveni
mą pilną paradoksų, prieštaravi
mų, sunkumų, negerovių. Auto
riaus nieku tiesioginiai nesmerkia, 
bet dėl aiškaus ironiško tono 
veikalą padaro tarybinio gyveni
mo satyra. Viena tokių satyrų y- 
ra sėja. Prelegentė vykusiais pa
vyzdžiais citavo.

Kažikas prelegentės ibuvo klau 
sęs, ar gali rašytojas teisingai pa
vaizduoti tarybinį gyvenimą, te
nai negyvendamas. Gal len
gviau rašyti, kai pats autorius 
pergyvena aprašomus įvykius. 
Aristotelis buvo pasakęs, jog ap
rašomoji realybė turi būti gali
ma, bet nebūtinai šimtu procen
tų reali. Literatūra turi savas tai
sykles, tikslių detalių nusakymas 
nebus literatūrinis, jei neturės li
teratūrinės sielos. Dostojevskis 
nieko nenužudė, bet puikiai su 
prato nusikaltėlių veiksmus žiū
rint iš literatūrinio taško. Tol
stojus nedalyvavo 1812 metų ka
re, o jį aprašė meistriškai. Gliau
dą neabejotinai bus rinkęs, stu
dijavęs okupuotos Lietuvos gyve
nimą liečiančią medžiagą, ją gi
liai slėpęs savo pasąmonėj rei
kalui atėjus pagrupavo kas reika
linga.

Autorius sėkmingai naudoja 
satyrinio romano priemones: iro
niją, sarkazmą, priešpriešas ir kt. 
Kūrinyje yra daug naujadarų, kas 
nors turėtų juos atskirai panagri 
nėti.

Romano visi veikėjai linkę fi

*

Baltuose Rūmuose prez. Nixon žmona priima laimėjusią lėktuvų lenk
tynes Marą Culp, iš Nevvport Beach, Calif. Ji atskrido iš San Diego į 
Washingtoną lėktuvu, vidutiniškai išvystydama 2W įmyliu per valandą

losofuoti, kas verčia skaitytoją 
atidžiai gilintis į skaitomus saki
nius, mintis. Autorius netiesiogi
niai interpretuoja žmogaus ir lie
tuvio būvį, statydamas jį likimi- 
nių srovių sankryžoje.

Dr. Tumienė pažymėjo kai ku
riuos puikius, forminius romano 
ypatumus. Romano idėjos svar
besnės, nei iš pradžių gali atro
dyti. Originali romano konstruk
cija.

Du trečdaliu skaitytojų vedęs 
tarybinio gyvenimo satyros keliu, 
autorius pakrypsta į pasaulinės 
tematikos plotmę: Vietnamo ka
re susitinka du lietuviai: dr. Dau
gas iš Chicagos ir Maskvoje ap
mokytas korespondentas Gedimi
nas, ir slaugė Beverly. Nustebę 
skaitome Vietnamo augmeniją, 
karo vedimą, stebime dviejų skir
tingų lietuvių diskusijas.

Savo forma romanas filosofi
nis. Džiunglės lyg tampa simbo
liu dabartinės bendrosios padė
ties.

Romane Amerikos lietuvių po
eziją atstovauja Alfonas Gricius, 
kaip vienintelis pasiekiantis savo 
tautos širdį. Duodama jo origi
nalios poezijos, kuri romano vei
kėjų būk slaptai skaitoma Lietu
voje.

Dr. Tumienės įsitikinimu, tiek 
formos, tiek idėjų atžvilgiu roma
nas “Liepsnos ir apmaudo ąso
čiai” yra labai vertinga, įdomi 
knyga, nors ir nelengva skaityti. 
Iei romanas būti tinkamai išvers
tas į svetimas kalbas, efektyviai 
praturtintų filosofinio romano 
žanrą. (Dr. E. Tumienė savo pas
kaitą žadėjo paskelbti periodikoj). 

Kalba Jurgis Gliaudą
Akademijoj buvo įrašyta ir ra

šytojo Gliaudos kalba. Jisai pasa
kė taip: norėtų išeiti su viena 
dimensija: jo romane yra
scena, kai vienas veikėjas stebi 
gęstančią žarą ir sako išėjau iš 
buities ir atėjau į buitį. Rašyto
jui pats skaudžiausias skausmas, 
jog gali praleisti situacijas, iš
raiškos buitį. Rašytojas koope
ruoja labai konkrečia medžiaga, 
nes viskas, kas koncentruojasi į 
kūrinį, yra kitos dimensijos. Išėji
mas iš buities į buitį teikia dide
lį palengvėjimą. Kada buitis 
prieš mane, jos prognozė gana 
pavojinga.

Mūsų poetų tarpe radęs poetą, 
kuris negalėjo gimti tarybinėje 
santvarkoje. Tai visiškai menui 
atsidavęs poetas Alfonsas Gri
cius. “Aš lenkiuosi tau, mielas 
kolega Alfonsai Griciau”, tais 
žodžiais baigė savo pasisakymą 
raš. J. Gliaudą.

Kažkur buriuoja Alfonso 
Griciaus jaktas

Akademijoje stebėtoju buvo ir 
poetas Alfonsas Gricius, čia gy
venantis. Jo paklausiau, ką galė
tų pasakyti apie tokį reikšmingą 
jo iškėlimą. Atsakė, apie tai nie
ko nežinojo, niekad apie tai ra
šyt. Gliaudą nekalbėjo nei užsi
minė, dideliu nustebimu paskai
tė pereitą savaitę nusipirkęs ro
maną. Tokiu pagerbimu džiau
giasi.

Paklausiau ir rašyt. Gliaudą, 
kodėl pasirinko poetą Alfonsą 
Gricių. Atsakė, jis yra unikumas 
lietuvių poetų šeimoj. Jo nėra 
reikalo nei kelti, nei garsinti, nei 
reklamuoti. Jis pats yra užsitikri
nęs nemirtingumą lietuvių poezi
joje.

Kęstutis Gardinas

Apollo 11 išmetanti Saturn raketa Cape Kennedy.

BOSTONO ŽINIOS
EMILIJOS GALININIENĖS 

PRISIMINIMAS

Eimilija Galinienė — Arlaus
kaitė yra gimusi Lietuvoje, Turlo- 
viškių km., Žiežmarių valsč. Mi
rus vyrui, ji su sūneliu Pranuku 
1913 m. atvyko į JAV. Emilija 
buvo bemoksilė ir jos gyvenimas 
nebuvo lengvas. Todėl ji gerai 
suprato mokslo svaribumą ir ver 
tę. Sūnų Pranuką ji leido į mok
slus. Net tris kartus padėjo jam - 
nuvykti studijų reikalais į Euro
pą.

Jos sūnus dr. Pranas Galinis 
yra mokytojas. 1925 m. jis baigė 

j Bostono kolegiją, gaudamas ba- 
'kalauro laipsnį. 1928 m. Prin- 
ceton universitete gavo magistro 
laipsnį iš chemijos. 1931 m. Har
vardo universitete gavo magistro 
laipsnį iš filologijos, o 1940 m. 
daktaro laipsnį. Kai kurį laiką 
jis profesoriavo universitetuo
se, o dabar verčiasi mokytojo pro
fesija.

Dr. Galinis, būdamas Europo
je, važinėjo po Rytprūsių kraštą 
ir rinko medžiagą savo diserta
cijai — “Baltų kalbos įtaka vo
kiečių tarmėms Rytprūsiuose” 
Jis taip pat turi surinkęs medžia
gą ir ruošia knygą apie Baltų kil
mę ir jų tarpusavio santykius.

Emilija Galinienė mirė kovo 
26 d. ir buvo palaidota Mt. Be- 
nedikt kapinėse. Sūnus, giminės 
ir artimieji jos prisiminimui įne
šė į Lietuvių fondą: sūnus Pra
nas 35 dol., Albertas Lauras 25 
dol., Bronius V. Galinis 15 dol., 
Ona Ivaškienė ir Gediminas I- 
vaška po 10 dolerių ir Lucy Her- 
manavičius 5 dol.
PIKNIKAS PUTNAME LIEPOS 

27 DIENA

Lietuvių susiartinimo šventė - 
piknikas ir mergaičių stovyklos 
uždarymas Putname, Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seselių vie
nuolyno sodyboje, bus liepos 27 
d. Autobusas iš So. Bostono tą 
dieną išeis 8 vai. ryto nuo Lie
tuvių Piliečių D-jos Broadway, 
So. Bostone. Bilieto kaina 3.5 
dol. Juos galima įsigyti iš anksto 

į pas Oną Ivaškienę. Visi kviečia
mi į Putnamą.

RENGIA DARIAUS-GIRĖNO 
MINĖJIMĄ

Amerikos karo veteranų s-gos 
Stepono Dariaus postas rengia tų 
dviejų lietuvių lakūnų - Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno minėji
mą liepos 20 d. 3 vai. po pietų 
legiono posto patalpose, 168 “H” 
st. So. Bostone. Visi kviečiami 
dalyvauti.

NE A. GIRNIUS
Praeitos savaitės Bostono ži

niose įdėjome žinutę, kad sekan
tiems metams Lietuvių B-nes

Kultūros klubui Bostone vado
vaus inž. A. Girnius..

Praeitame “Keleivio numery 
rašoma, kad inž. A. Girnius ne
sąs ir nebūsiąs kultūros klubo pir
mininku, nes turįs daug kitų pa
reigų kitose organizacijose.
R. AUKŠTIKALNYTĖ GAVO 

STIPENDIJĄ
Rima Aukštikalnytė iš So. Bos

tono, šį pavasarį baigusi moky
tojų kolegiją, gavo stipendiją vo
kiečių kalbos studijoms į Vokieti
ją. Ji išvyksta rugpiūčio 10 d.

BALFO BANKETAS
Balfo metinis banketas -vaka

rienė įvyks spalio 5 d. Lietuvių 
Piliečių d-jos auditorijoje So. 
Bostone. Balfas prašo tą dieną 
nerengti kitų parengimų.

MINKŲ GEGUŽINĖ

Stepono ir Valentinos Minkų 
vedamos radio valandėlės pik
nikas įvyks Brocktone- Monte- 
loje, Romuvos parke rugpiūčio 
10 dieną.

Mūsų kolonijose
Omaha, Nebraska

PASIMELDĖ UŽ 

KENČIANČIĄ LIETUVĄ

Ryšium su baisiųjų birželio į- 
vykių sukaktimi, LB Omahos a- 
lietuviškų pamaldų metu būtų 
pasimelsta už kenčiančią Lietu
vą. Birželio 22 d. kun. Juozas 
Tautkus aukojo šv. Mišias už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės ka
rius ir partizanus. Jis taip pat pa
sakė gražų tai progai pritaikytą 
pamokslą. Choro giedojimai diri
gavo ir solo giedojo solistė Kristi
na Kartanienė, nes dirigentas 
muz. Bronius Jonušas tuo laiku 
buvo išvykęs į ligoninę pataisy
ti sveikatą. J.D.
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Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ
Salia pagrindinio žemėlapio 

vaizduojančio Didž. ir Maž. Lie
tuvos etnologinį stovį paskuti
niais laikais, čia yra dar septyni 
mažesni žemėlapiai, kur chro
nologiška tvarka paduodami visi 
teritoriniai pasikeitimai nuo prieš 
istorinių laikų.

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

Aukščiausi medžiai - sekvojos
J. VENCKUS, S.J.

niais šv. Mišias ispaniškai irGyvendamas Crescent City 
parapijoje ir ten pavaduodamas 
lietuvį kleboną kun. Kazimierą 
Malakauską, turėjau progos 
arčiau susipažinti ir su sekvo- 
jomis. Tai Kalifornijoje augą 
medžiai - milžinai (gigantai). Jų 
geografinė sritis yra labai ri
bota, centras pats Crescent Ci
ty, tikriau, kiek daugiau į pie
tus ir tik 30 mylių nuo pakraš
čio. Baltieji žmonės sekvojų me 
džius pirmą kartą pamatė 1769 
metais, t. y. lygiai prieš du šim
tus metų. Tai buvo Gasparo de 

' Portola ekspedicija iš San Die
go. Kadangi medis spalvotas, 
jį praminė “Palo Colorado”, an
gliškai vadinamas “Redwood” 
— raudonmedžiu. 1847 m. aust
rų botanikas Steponas Endicher 
išaiškino, kad šis augalas dar 
nebuvo žinomas mokslui. Norė
damas pagerbti indėną Sequo- 
yab, kuris taikino alfabetą sa
vo kalbai, ir medžiui davė Se- 
quoia vardą. Jų yra dvi rūšys: 
Seauoia gigantea ir Seųuoia 
sempervivens? Pirmoji rūšis va- 

' dinasi “Big tree”, o antroji — 
“Redwood”. Big tree auga Sier- 
ra Nevados kalnuose, vakarų 
pusėje. Sierra Nevada yra Ka
lifornijoje. iškyla apie 3000 pė
dų aukščio tęsiasi išilgai. Se- 
quoia sempervivens pasiekia 
367,8 pėdas, skerspiūvis arba 
diametras — 18 pėdų, kartais 
net 27 pėdos, aplinkui matuo- 

' iant —102 pėdos. Apkabinti to
kį medį reikėtų septyniolikos 
vyrų Medž'o žievės storis sie
kia 12 colių. Medis priklauso 
prie spygliuočių, kiparisų gru
pės Taxodiaceae). Jis apsaugo
tas nuo vabzdžių ir nuo puvi
mo kvepiančiais junginiais, ter
pentiną ir pan. Iš io medienos 
pagamintos tvoros išlaiko iki 50 
metų nesupuvusios. Bet medis 
nėra apsaugotas nuo termitų. 
Ant medžio išauga įvairių aug
lių (burls). iš kurių galima iš
tekinti lėkštes, puodus, stalus, 
visokius pagražinimus. Sekvoja 
iau augo prieš 40 milijonų me
tų. Yra sekvoių kurių amžius 
siekia iki 4000 metų.

Aplankiau kunigus. Jie pasa
kojo, kad vyskupai, neturėdami 
savo kunigų, parsitraukia iš Ai
rijos. Vieni atvažiuoja jau į- 
šventiuti, kiti, dar tik semina
ristai, čia baigia ir įsišventina. 
Be abejo, airių kilmės vyskupai 
pasitiki airiais geriau kaip ki
tais ir greitai duoda parapijas.

Parapija turi mokyklą su 160 
vaikų. Mokytojauja seselės. Mo
kykla teikia parapijai šilimos 
ir gyvumo. Tėvai turi mokėti 
už mokyklą, už mokymą iki 160 
'dolerių per metus. Parapijoje y- 
ra apie 60 meksikiečių. Manęs 
•paprašė laikyti jiems sekmadie-

Whosays
you’re

healthy?

Your mother means well. 
Būt when your doctor 
says you’re healthy, 

you can be sure.

Help yourself 
with a checkup. 

And others with a check.

American 
Cancer 
Society $

tni» GSNTiuauiu ar w« fumumb

pasakyti pamokslą taip pat is
paniškai. Ligoninėje dirba dr. 
Alksnis, latvis gydytojas, labai 
geras chirurgas.

Crescent City 1964.IH.28 bu
vo ištikusi didelė, nelaimė. Ta
da netolimoje Aliaskoje buvo 
žemės drebėjimas, kuris sukrė
tė jūrų vandenis, kurie užlie
jo žemę. Valdžia paskelbė sri
tį National Disaster Zone ir ją 
atstatė. Valdžios pinigais atsta
tytas miestas atrodo gražiai ir 
kviečia turistus. taikai, pažangai bei gerovei.

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI
KON-TIKI EKSPEDICIJA

SENASIS KAREIVIS MATATUTIS
Jurgio Jankaus pasaka — apysaka mūsų liaudies pasakų mo

tyvais apie įdomų žemaitį Matatutį ir jo daugybę nuotykių, 
kariaujant už svetimą karalių ir paskui tą patį karalių moki
nant karaliauti. Apie 240 psl., kietuose apdaruose, kaina $3.00.

Puiki ir nepaprastai įdomi norvego Thor Heyerdahl nuoty
kių knyga iš ekspedicijos plaustu per Ramųjį vandenyną, sie
kiant išaiškinti Ramiojo vandenyno salų paslaptis. Iliustruota. 
414 psl. kaina $3.75.

NAKTYS KARALIŠKIUOSE
Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiūviais 

išvykusius į tolimų miškų lankas, ir jų įdomius nuotykius va
saros naktimis. Iliustruota. 168 psl., kaina $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI
Įdomios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie

siems, vaizduojančios mūsų vaikų gyvenimą naujosiose emigra
cinėse sąlygose. Iliustruota. 70 psl., kaina $1.50.

KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS
Balio Sruogos istorinė apysaka apie žemaitį berniuką, kuris 

1812 metais iš Viekšnių į Kauną atsikraustė ir čia Napoleoną, 
besikeliantį per Nemuną, regėjo ir kas iš visų tų nuotykių iš
ėjo. Iliustruota. Virš 200 psl., kaina $2.50.

GRIMŲ PASAKOS

Brolių Grimų pasakų rinkinys, kuriame tr Pelenė, ir Shiego 
Senė, Snieguolė ir kitos gražiausios ir populiariausios pasakos 
mūsų mažiesiems. Nauji pasakų vertimai, daug iliustracijų. Di
delis formatas, 160 psl., kaina 3.00.

RYTŲ PASAKOS
Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokykll 

niara jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 pai
kai aa $2.50.

JŪRININKO SINDBADO NUOTYKIAI

Puikios ir įdomios arabų pasakos, parinktos iš garsiosios 
“Tūkstantis ir viena naktis” ir vaizduojančios pasakų jūrininko 
Sindbado nuotykius paslaptingose ir nepaprastuose kraštuose. 
Didelis formatas, 112 psl., kaina $2.00.

Visos šios knygos yra vertingos ir reikalingos jūsų vaikų 
bibliotekoje, ir jas visas galima gauti DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vienų Me
tų Certiflcntų sąskaitas

Minimum $5,000.00

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

PIRMAD. Ir KKTVIRTAD............9 v. r. Al 9 v. T.
ANTRAD. lr PENKTAD. ...
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.

VALANDOS:

POPIEŽIAUS ATSTOVŲ 
PAREIGOS

Popiežius Paulius VI paskel
bė raštą “Motu proprio”, ku
riuo pagal Vatikano antrojo 
visuotinio susirinkimo nutari
mus naujai nustatomos popie
žiaus atstovų, nuncijų bei dele
gatų, pareigos. Popiežiaus at
stovui pirmoj eilėj tenka religi
nė misija: palaikyti atskirų 
tautų , ryšį su krikščionybės 
centru, padedant jų vyskupams, 
kunigams ir pasauliečiams vyk
dyti Kristaus Evangeliją. Salia 
šio uždavinio popiežiaus atsto
vai vykdo ir diplomatinę misi
ją prie įvairių kraštų vyriausy
bių, siekdami tarnauti tautų

Naujas aukštas divi
dendas mokamas už 

mvestavinio sąskaitas.

9 ▼. r. Iki 6 v. ▼. 
Trečlad. uždaryta



B DRAUGAS, trečiadienis, 1960 m. liepos mėn. 16 d.

CLASSIFIED GUIDE
Mielam prieteliui

A. + A.
PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 

mirus, žmonai ANELEI, dukroms ALDONAI ir DANU
TEI ir jų šeim >nr, gilaus liūdesio valandoje reiškia
me nuoširdžią užuojautą.

Ksavera ir Alfonsas Pimpės 
Aurelija ir Bronius Polikaičiai

ĮSIGYKITE DABAR MISCELLAN KO IJh

A. -j" A.
DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 

mirus, p. ANELEI MOTIEJŪNIENEI, dukroms DANU
TEI JARIENEI ir ALDONAI RASUTIENNEI ir jų šei
moms gilią užuojautą reiškia

Valaičiai, Paltarokai ir 
Kubiliai

A. -j- A.
MARCELEI LIUBINIENEI 

mirus Lietuvoje,
jos sūnų Juozą Liubiną, SLA 185 
Kuopos pirmininką, giliai užjaučiame.

KUOPOS VALDYBA

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

LIEPSNOS IR APMAUDO 
ĄSOČIAI

JURGIS GLIAUDĄ

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

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

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

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

A. “J“ A.
PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 

mirus,
šeimai ir jo artimiesiems reiškiame gilią už
uojautą.

Danutė ir Algirdas Valiūnai

A. + A.
PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 

mirus, žmonai, dukrelėms ir giminėms reiš
kiame gilią užuojautą.

K. ir G. Karanauskai

ŠVIESA IR ELDORADO
Anatolijus Kairys

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

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

ai, nes jame y-a daug erdvės 
asireikšti statytojo vaizduotei.

Knyga gražiai išleista, kietais 
viršeliais, tinka ir šiaip pasiskai- 
ymui. Kaina 3.00 dol., gauna- 
na DRAUGE.

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

A. -p A.
PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 

mirus,
jo šeimai ir giminėms reiškiu gilią užuojautą 
ir kartu liūdžiu.

Kazys Dabrila

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas ji užsisako 

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

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

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

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

SEPTYNIASDEŠIMT 
SEPTYNI ANEKDOTAI

KRIZAS PLEPEBIS
Kai jumoru išsakomi vargai, 

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

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

— Ką galima nupirkti už se
ną rublį?

— Nieko.
— O ką už naują?
— Dešimt kartų daugiau.

Tokiu ir panašiu jumoru yra 
perpintas visas leidinėlis, kurio 
kaina tik 1.00 dol.

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

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

Kad knyga būtų prieinama didesniam lietuvių skai
čiui, kad jos įsigijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, knygų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na- 
ys privalo nupirkti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžiąs pats save, neįstodamas į LIETUVIŠKOS. 
KNYGOS KLUBĄ.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu, 
įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

Heating Contractor!
Įrengiu naujus lr perstatau se- ' 
nūs visų rūšių namo apšildyme 
pečius ir adr-oonditioning — j 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu tr leidimus 
dirbti mieste bet užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

MISCELLANEOUS

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
W1TH COVERS AND HANDLES 

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

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prleft 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

lllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
1111111111111111111111111111111111111111111111111111'

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. BUDIS — Tel. CL 4-1050

MOVING
A. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

smrmomom

MOVING
SERENAS perkrausto baldus b 
kitus daiktus. Ir Iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place — VVA 5-8003

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybės 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios 
„įokfjin.
lygos.

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

Išsl.
se

iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii'111111*^*11111
TELEVIZIJOS

Spalvotos ir paprastos, radijai, 
stereo, oro vėsintuvai. 

Pardavimas ir taisymas
I. MIGLINAS

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

Namų tel. — PR 6-1063
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$457 West OOth Street 
TeL HE 4-7482

VACYS,
CONSTRUCTION C0

zzz REZIDENCINIAI, =
E KOMERCINIAI,
5 MEDICINOS IR =
z: KITOKĮ PASTATAI~-

Perskaitę “Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti. 2458 W. 69th St. RE 7-7200

REAL ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

DĖMESIO !
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII........................................................................... m •

Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti

Members of ML.S.
liti ŠATAS — REALTOR

Main Office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, UI. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Dcnvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.

knygos:

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT ......................... $5.00
atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

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

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
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REAL ESTATE

Marųuette Parke — 6 kamb. bun
galovv, 3 miegami, iy2 vonios. Ba
ras ir dušas rūsy, 2 maš. garažas. 
Daug priedų. Susitarimui apžiūrėt 
Skambinkite savininkui 434-6441

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. med. Visas atnau

jintas. 2 priegonkiai. Garažas. 
$16,000.

švarus 2 po 4 kamb. mūr. Rūsys 
Garažas. Atskira gazo šilima, 
$22,000

5 tr 6 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis lr garažu. Erdvus namas 
tr sklypas. $17,600.

6, 4 lr 2-jų kamb. med. 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $18,600.

Du mūro namai — 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra lr valdy
mas. $16,000 pajamų. Prašo $66,000

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

9 metų, 2 po 5H kamb. lr 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Inoome Tas 
Notary Public

2737 W. 4Srd St. CL 4-2390

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Ta*

Notariartas — Vertimai

Apdraudy Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIOIUS

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

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

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

Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir raš
tine. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas lr taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $36,000.

VAINA REALTT
2517 VV. 71st St. — RE 7-9515

lįį aukšto, 10 metų mūr.: 5 kamb. 
(3 mieg.) ir 4 kamb. Prie 69 Ir Ca- 
ltfiarnia. Gaza karšto vandens atski
ri šildymai. Alum, langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

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

0 kiunb. .modernizuotas mūr. bun- 
galow prie 71 Ir California. 23,600.

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

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California, $162,000.

31 p. tinkamas stoty bai sklypas 
prie 72 lr Maplewood $.10,500.

6 kamb., 20 metų mūr. Cape God

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 VV. 71st St. TeL 925-6015

Mastančiam žmogui
Paveldėtas. Gražus 2-jų butų mū

ras. Naujas gazu šildymas, garažas 
Tuoj galite užimti. $27.900.

7 didelių kamb. mūras. Naujas 
gazu šildymas, air cond., uždari por- 
čiai, garažas. Pora blokų nuo Mar
ąuette pko. $21,000.

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

Apartmentinis mūras. 2-jų aukš
tų. 2 blokai nuo Marąuette Parko. 
$20,000 įmokėti, o pajamų $14,000

Lotas 30 p. Marąuette Parke.

VALDIS REAL ESTATE

REAL ESTATE

Parduodamas pelningas mūras.
3 butai po 5 kaimb. ir modern. ta
verna. Kaina greitam pardavimui.
523-7364.

MISCELLANEOUS

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE 

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

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027)6 S. Anna Avė., Lyons, 
Illinois. Telef. 147-88011.

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 H VVest 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8(134 lr GR 6-4330

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
OOSMOS EXPRESS 

MARQUETFE GIFT PARCEL SERV. 
2608 69th St. Tel. WA 5-2787
2501 69tb St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3326 
Didelis įvairių prekių pasirinkimas

E. Ir V. ŽUKAUSKAI
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KOSTAS BUTKUS 
T^i dr 8-2781

METALO A«
STIKLO:

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

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

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitus kraštus

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

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos.' visiems prieinamos

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

HELP VVANTED — VYRAI

SELL THE EXCITING PRODUCT ’j

FOR 69
First year earnings $12,000. APEOO a multi-division Corpo

ration. Specializing in eleetrostatie photocopy wants you!
We offer salary, commission, profit sharing and all benefits 

to the right man.
If you are over 22, have at least 1 year sales experience and 

sincerely want to grow, we would likę to talk to you. We promise 
—you can grow without limit at APECO through our COMPLETE 
TRAINING PROGRAM.

Call J. ADAMS — 527-0300

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Kambarys su centr. vėsinimu ir bal
dais. Privati vonia ir įėjimas, nau
jame name prie Marąuette Parko. 
2953 W. 71 St. Tel. 773-6698.
BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Agency, 2925 W. 63. PR 8-6032 
Nelaukit iižsiregi'struokit dabar!
Aptarnauja pietvakarine dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa. , 
tarnavimo nemokamai '

HELP VVANTED — MOTERYS

OFFICE GIRL
General office work. — Book- 

keeping, payroll, etc. 
Apply in person 

ENGLEVVOOD STOVE & APPL. 
7928 So. Ashland Avė.

TYPING AND 
GEN’L OFFICE

S h o r t h a n d 
Full time or Part time 

Daily
Steady Employment 

Loop Location 

Tel. - ST 2-7413

VYRAI IR MOTERYS

Men and Women
From Monday thru Friday, 
(or cleaning Loop office buil
ding. 40 hours per week. 
Starting at 5:00 p.m. and 
7:00 p.m.

Call - 927-6908
iA-134

HF.l.F VVANTED - VYRAI

SHIPPING CLERK
NEEDED

With Bxperience 
Come In Person 

Permanent; Light VVlolrk
FORM . IT PRODUCTS

1619 West Wa±nut, Chicago, 11.1

Reikalingi

Trailer Repairmen 
Mechanics

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

Northlake, Illinois
TEL. 343-2240

EKPERIENCED
AUTOBODY MAN

Plenty of wonk, commlsslon or sala- 
ry. Apply

CALUMET PARK 
AUTO REBUILDERS 

12656 So Asiniu! 385-7955

BRAZER
Need lead man in department. Mušt 
be familiar with heli-arc and gas 
brazing. N.W. side plant. Fringe 
benefits.

TEL. — 472-6166

Tractor Drivers
Experienced. Over 25 years of age. 
Apply in person —

I. KARZEN TRUCKING CO. 
900 No. Kedzie, Chicago, III.



Chicagos mažieji lietuviukai žygiuoja į žaidnmų aikštę. Veda mokyt. Z. 
Burneikytė. Nuotr. V. Noreikos

ŠAUNUS LITERATŪROS VAKARAS 
“GINTARO” VASARVIETEJE

Dėkojo ii. Nagiui ir K. Bradū- 
nui už tokį šaunų literatūros va
karą, “Gintaro” vasarvietės sa 
vininkams Viktorijai ir Algiui 
Karaičiui už malonią pastogę 
ir visiems susirinkusiems už pa
vyzdingą rimtį.

Į Union Pier, lietuvių pamėgtą 
vasarojimo vietą, ir šį liepos 12 
dienos savaitgalį skubėjo dau
gybė žmonių. Šioje vasarojimo 
vietoje jau eilė metų sėkmingai 
kuriasi lietuviai.

Dabar čia gražu, oras geras, 
vanduo gaivus. Tad ko betruk
tų žmogui. Bet, kaip sakoma, 
žmogus ne vien duona gyvas. 
Jam dar reikia ir dvasinio pe
no. O čia jo tikrai mažoka. Die 
nos vasarotojų praleidžiamos 
paplūdimyje. Bet kai sulauki 
ramaus vakaro — imi nuobo
džiauti, ar vakaroji kaimynų 
tarpe besišnekučiuodamas. O 
visi norėtų iškilesnių, nuotaikin 
gesnių pramogų, nors savaitga
liais.

Todėl žinią, kad liepos 12 die 
ną “Gintaro” vasarvietėje įvyks 
literatūros vakaras, vasarotojai 
sutiko su dideliu dėmėsiu ir 
džiaugsmu.

_  Nekantriai laukėme poe
tų Henriko Nagio ir Kazio Bra
dūno — mus sutaikę, sveikinda- 
miėsi kalbėjo malonūs vasaro
tojai.

•V

Vakare 8 vai. į “Gintaro” va
sarvietę susirinko didelis dai
liosios literatūros mylėtojų pul 
kas. Dar pireš 8 valandą rąsti- 
nio namo abi salės buvo perpil 
dytos žmonėmis. O kas atėjo 
kiek vėliau, nebeturėjo progos 
išgirsti šių dviejų mūsų poetų 
žodžių.

— Mane stebina žmonių punk 
tualumas,— žvelgdamas į susi
rinkusius sakė svečias iš Kana
dos Henrikas Nagys.

Literatūros vakarą punktua
liai pradeda Jurgis Janušaitis, 
pasveikindamas vasarotojus, be' 
sidominčius dvasiniu penu, ir 
po to klausytojams taikliu žo
džiu pristato abu poetus: svečią
iš Kanados, “Nepriklausomos 
Lietuvos” redaktorių Henriką 
Nagį įr “Draugo” kultūrinio 
priedo redaktorių poetą Kazį 
Bradūną. Klausytojas supažin
dinamas su šių vyrų nueitu gy
venimo ir darbų keliu ir jų įna
šu į mūsų lietuviškąją literatū
rą. Trumpame žodyje H. Nagys 
pažvelgė į lietuvių poeziją išei
vijoje.

Po to Henrikas Nagys ir Ka
zys Bradūnas pakaitomis skai
tė savo (kūrybą. Ji buvo tikrai 
įvairi, eilėraščiai parinkti iš jau 
išleistų bei dar spaudai ruošia
mu rinkinių. Jų kūryiaoje suti
kome daug lietuviškos širdies, 
patriotizmo, šių dienų tragizmo, 
lietuvio prisirišimo prie gimto
sios žemės, išeivio ir benamio 
žmogaus dalą ir viltį.

(Sūsirinkę literatūros mylėto
jai jiems nepagailėjo ilgų, nuo
širdžių aplodismentų. Ir tai bu
vo vienintelė, bet tikrai nuošir
di padėka abiem poetam už to
kią džiugią ir mielą kultūrinio 
gyvenimo akimirką.

Pabaigoje vakaro vedėjas 
Jurgis Janušaitis susirinku
siems pristatė viešnią, Birutę 
Nagienę, šį pavasarį "Jūratėje 
ir Kastytyje” šokusią Jūratę.

Po vakaro daugelis įsigijo H. 
Nagio ir K. Bradūno eilėraščių 
rinkinius ir knygos mylėto
jams abu poetai davė autogra
fus.

Vakaro tyloje tolumoje ošė 
neramus Michigano ežeras, o į 
tamsą nuo kranto liejosi gyvas, 
gražiai išsakytas išeivijos poe
tų žodis, kuriame tiek daug mū
sų gimtojo krašto motyvų.

Po vakaro svečiai ir vasaro
tojai “Gintaro” vasarvietės kal
nelyje dar ilgai dalinosi įspū
džiais, protarpiais gražiai skam 
bėjo šauni lietuviška daina, 
plaukdama per vakaro tylą.

Literatūros vakare dalyvavo 
iš Chic

Apollo 11 astronautams paruoštą jautieną tam tikrais gabaliukais tik
rina dr. R. L. Pavey specialus Chicagos Swift b-vės tyrimo direktorius.

« '

A. f A. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 
mirus,

mieliems žmonai ANELEI MOTIEJŪNIENEI, dukroms 
DANUTEI JARIENEI ir ALDONAI RASUTIENEI ir jų 
šeimoms gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Mykolas ir Ona Tonkūnai 
Teodoras ir Ritonė Rudaičiai

Buv. mano profesoriui

A. + A.
| PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 

mirus,
jo žmonai ANELEI MOTIEJŪNIENEI, dukterims DA
NUTEI JARIENEI ir ALDONAI RASUTIENEI bei jų 
šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime.

Adolfas Antanas ir Marija 
Dėlertai

kritikas ir žurnalistas A. T. i 
Antanaitis, sutikome prof. Dr. 
P. Joniką, solistę Vandą Stan- 
kienę, “Naujienų” redaktorių 
A. Pužauską, iš ISt. Louis nuo
latinį kultūrinių parengimų lan
kytoją Chicagoje Andrių Vait
kų su ponia, “šilainės” tautinių 
šokių vadovę Galiną Gobienę 
su vyru, svečių iš Omahos ir 
kit.

Sekančią dieną, sekmadienį, 
dar tebebuvo kalbama apie Li
teratūros vakarą, jo nuotaikas. 
Pageidauta daugiau tokių vaka
rų. Prašyta nepamiršti mūsų 
humoristų ir pan.

Tokių pramogų vasarotojams 
tikrai reikėtų. Būtų gražu, kad 
jose pasirodytų ir mūsų jaunie
ji talentai. Tokias sąlygas jiems 
sudarytume, tik jie teparodo 
noro.

Gi šis literatūros vakaras ir 
buvo pirmas džiugus spindulė
lis Union Pier vasarotojams.

J. J. šešupis

NUBAUDĖ KAINŲ KĖLĖJUS
Kolumbijos valdžia nubaudė 

daugiau kaip 40 brangenybių 
krautuvių už tai, kad jos pa
kėlė aukso gaminių kainą. Bau
dos siekia 1000—5000 pezų. Vai 
džia taip pat griežtai kontro
liuoja svaigalų ir rūkalų kainas, 
tačiau visiškai nesidomi pačių 
reikalingiausių prekių — mais
to produktų ir kitų būtinų 
reikmenų kainų kilimu.

Panašios politikos laikosi ir 
visa eilė kitų P. Amerikos kraš 
tų. Atrodo, kad tai keistokas 
reiškinys, tačiau jis pateisinan
tis, nes P. Amerikoje valdan
tieji visada pataikauja turtin
giesiems. Kiti net sako, girdi, 
jeigu nori, kad kiltų revoliucija, 
uždrausk pardavinėti svaigalus 
arba bent juos pabrangink.

. Kl.

A.
PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 

| mirus, velionio žmoną p. MOTIEJŪNIENĘ, dukras DA- 
j NUTĘ JARIENĘ ir ALDONU RASUTIENĘ bei jų šeimas

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

I
 Elena ir Adolfas Miliai

Sylvia Barnett 
Vanda ir Gediminas Batukai

Mielam prieteliui 
i A. + A.
j DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 

mirus, jo žmonai, dukterims ir jų šeimoms 
reiškiu gilią užuojautą, 

j PIJUS MIČIULIS

Tauriam lietuviui, Lietuvių Fondo nariui — 
tūkstantininkui

A. 4- A.
DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 

mirus,
velionies žmonai ANELEI, dukroms: DANUTEI JflRIE-
NEI, ALDONAI RASUTIENEI ir žentams dr. PRANUI 
JARUI ir PETRUI RASUČIUI bei giminėms reiškia gi
lią užuojautą

A. + A.
DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 

mirus, gerb. p. MOTIEJŪNIENEI, dukroms DANUTEI ir 
ALDONAI, kolegai dr. PRANUI JARUI ir dr. RASU- 
ČIUI su šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir kar
tu liūdime.

LIETUVIŲ FONDAS

Katriutė ir Romas Giniočiai

FUNERAL HOME
A. -f- A.

PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 
mirus, mielą p. MOTIEJŪNIENĘ ir dukras: p. D. JA 
RIENĘ ir p. A. RASUTIENĘ su šeimomis labai už 
jaučiu ir prašau Visagalį visokeriopos stiprybės vi
siems.

Maria Dymšienė

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitlea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

PETKUSA. + A.
PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 

mirus, gerbiamą ponią MOTIEJŪNIENĘ, dukras AL
DONĄ RASUTIENĘ ir DANUTĘ JARIENĘ su šeimomis 
nuoširdžiausiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Vilhelmina ir Edvardas 
Lapai

TĖVAS IR SŪNUS 'SįZegr 
MARŲUETTE FUNERAL HOME

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

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. -f- A.
PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 

mirus, žmonai ANELEI, dukroms ALDONAI ir DANU 
TEI su šeimomis ir visiems giminėms reiškia nuošir 
džią užuojautą ir kartu liūdi

Karolina ir Petras 
Kubiliai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef, — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.Pranešu giminėms, draugams bei pažįstamiems, kad 
1969 m. liepos 15 dieną, 6:30 vai. ryto, Detroite, po sun
kios ir ilgos ligos atsiskyrė su šiuo pasauliu brangus 
pusbrolis

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

Gimęs 1911 m. lapkričio 17 dieną, Žemaitkiemio dva
re, Žemaitkiemio valsč., Ukmergės apskr.

Bus pašarvotas ketv., liepos 17 d., Valentino Baužos 
laidotuvių koplyčioje, 1930—25th St. Laidojamas šeštad., 
liepos 19 d., 9 vai. bus atnašaujamos šv. Mišios, šv. An
tano bažnyčioje ir laidojamas Holy Sepulchre kapinėse.

Visi giminės, artimi bei pažįstami nuoširdžiai kvie
čiami paskutiniam atsisveikinimui su mano brangiu pus
broliu a. a. Alfonsu Putna.

Nuliūdęs KAZYS GOGELIS

liillllllllllllllllllll........
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LIJONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas —■ PRospeet 8-0533

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai

Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
ir kitokioms progoms 

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY BILLS GĖLINYČIA

2443 VV. 83rd Street, Chicago, Ullnois 
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

KAPTEiniS

Lietuvių Laidotuvių Direktorių

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVVICZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213
2814 W. 2Srd PIaee Tel. Virginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-1138-1139PETRAS BIELIŪNAS

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, DI, Tel. OL 2-1003

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. liepos mėn. 16 d. 7

A. f A. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI 
mirus,

jo žmonai ANELEI MOTIEJŪNIENEI ir artimiesiems 
giminėms DANUTEI ir PRANUI JARAMS, ALDONAI ir 
PETRUI RASUČIAMS reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Marytė ir Kazys Ambrozaičiai



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. liepos mėn. 16 d.

X Pavergtų Tautų paradas
įvyiks liepos 19 d., šeštadienį, 
12 v. dienos metu miesto centre, 
Chicagoje. Visos organizacijos 
su vėliavomis Ibei visi lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti. 
Renkamės 11 v. ryto pre Wac- 
ker Drv. ir Clark gatvių kam
po. Jūsų visų dalyvavimas labai 
svarbus.

X Vyskupas Antanas Deks
nys, atsakydamas į 'kvietimą į- 
eiti į Amerikos lietuvių kongre
so garbės komitetą, sutikdamas, 
Alto pirmininkui rašo: “Nuo 
savo atvykimo į Ameriką Altui 
visad pritariau ir dirbau, kiek 
man leido galimybės’’. Vysk. 
Ant. Deksnys ilgus metus vado
vavo Altos skyriui East St. 
Louis apylinkėje.

X R. John Rapšys, Chicago, 
III., siųsdamas metinį prenume
ratos mokestį, mums dėkoja už 
jam anksčiau atsiųstas kalėdi
nes korteles. Ta proga jis pri
siuntė 5 dol. auką. Dėkojame.

X Rež. Juozas Kaributas, 
šiuo metu lankosi Europoje, iš 
Romos rašo: “Kelionėje būsiu 
3 mėn. ir apkeliausiu 14 valsty
bių. Kelionė įspūdinga ir miela, 
nes vėl galiu alsuoti Europos 
oru ir mindžioti jos žemę”.

x Vincas Rygertas, “Drau
go” spaustuvės tarnautojas, 
atostogaująs prie Lake Chip- 
pewa, Wisc., rašo, kad vanduo 
šaltas ir beveik nėra žuvies.

X Julius Pakalka, žinomas 
visuomenininkas, išvyko atos
togų į Floridą.

X R. A. Biennan, Ikaip pra
neša Sv. Kryžiaus administra
torė, paskirtas ligoninės admi
nistratoriaus pavaduotoju. Jis 
yra baigęs Notre Dame univer
sitetą ir gavęs magistro laipsnį 
St. Louis universitete iš ligoni
nių administracijos.•

X Poilsio ir studijų savaitė 
Dainavoje. Lietuvių Fronto Bi
čiuliai rugpiūčio 10—17 dieno
mis rengia poilsio ir studijų sa
vaitę Dainavoje, Manchester, 
Mich. Registruotis iki š. m. rug
piūčio 3 d. šiuo adresu: Mr. J. 
Mikonis, 24526 Cha r don Rd. 
Cleveland, Ohio 44143, telef. 
(216) 581-2190. IStovyklautojai 
džiaugsis gražia gamta, geru 
maistu, Spyglio ežerėlių ir įvai
riomis pramogomis, kaip jaučio 
kepimu, laužais, stovyklos laik
raščiu, koncertu ir t.t.

Stovyklos kapelionas — Kun. 
O. Kijauskas, SJ.

'Stovyklos komendantas — 
Viktoras Palūnas.

Stovyklos dalyviai išgirs mū
sų intelektualų paskaitų aktua 
Įiais 'šių dienų klausimais. Pre
legentų tarpe turėsime: kun. G. 
Kijauską, Lietuvių Jėzuitų pro- 
vinciolą, prof. dr. A. Klimą, 
prof. dr. A. Mustelkį, prof. dr. 
V. Skrupskelytę, prof. dr. R. 
Šilbajorį, adv. V. Vaitikūną.

Iki pasimatymo Dainavoje! 
LFB Centro valdyba.

(pr.)
X Reikalinga tarnautoja ben

dram įstaigos darbui. Pašauki
te telefonu VI 7-7747 (sk)

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

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

X Lietuvių diena įvyksta šian 
dien, trečiadienį, 7:30 v. v. Mar 
ąuette Parke prie Dariaus - 
Girėno paminklo. Trumpą žodį 
sakys Marąuette Parko direkto
rius George Carpita. Meninėj 
programoj dalyvaus solistai 
Algimantas Grigas ir Algirdas 
Brazis. Tokia lietuvių diena yra 
kasmet parko vadovybei skiria
ma lietuvių iškėlimui.

Chicagos žinios
OGILVIE SUSITIKIMAS SU 

CAIRO VADAIS
Illinois gubernatorius Ogilvie 

vakar buvo susitikęs su Cairo 
miesto vadais, bandydamas pa
šalinti rasinius neramumus šia
me mieste. Illinois gubernato
rius Ogilvie susitikimas įvyko 
jo įstaigoje, šiame posėdyje da
lyvavo Cairo burmistras Lee 
Stenzel, Cairo miesto tarybos 
nariai, juodųjų ir baltųjų ben
druomenės vadai. Posėdyje taip 
pat dalyvavo Atty gen. William 
J. Scott.

PAVYZDINIAI MESTAI
Chicagos 'miesto tarybos fi

nansų komisija pirmadienį pri
ėmė $38,159,000 federalinę pa
vyzdinių miestų subsidiją, ne
paisant skundų dėl neturtingųjų 
rolės programos vykdyme.

Miesto komisija taip pat pa-

ZvAIG ZD UTĖ
įsteigtas Lietuvių Moky o jų S-gos Chicagos sk.

Red. J. Plačas. Medžiagą Biųsti: 7045 So. Claremont Avė., Chicago, Bl. 60636

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Pirmą kartą Grandinėlė,
Clevelando tautinių šokių ypa
tinga grupė, daug kur pasiro
džiusi lietuviams ir svetimtau
čiams, atvyksta j rytinį pakraš
tį — Naująją Angliją. Lapkri
čio 8 dieną išpildys programą 
Hartford, Conn., o lapkričio y 
dieną _  Boston, Mass. Paren
gimų pelnas skiriamas jaunimo Iskutinę minutę pakeitė planą, 
stovyklos — Neringos įkūrimui ( kad keturios skurdžios apylin- 
Vermante. kės — Woodlawn, Lawndale,

(Grand Boulevard ir Uptown — 
j būtų pakeltos į aukštesnį lygį. 
i Raginant federaliniams parei
gūnams, Chicagos miestas suti
ko, kad .planavimo tarybos pu- 

, sę savo narių įtrauktų darban 
I ig kaimyninių rinkimų.

Aldermanas VVilliam Cousins 
jr. (8 wardo) ir Leon M. Des- 
pres (5 wardo) protestavo, kai 
Chicagos miesto programos di
rektorius Erwin France pareiš
kė, jog rinkimai įvyksią nuo 
trijų iki šešių mėnesių bėgyje.

Ps. akademikė Elena Šiurnaitė, 
Aušros Vartų tunto Neringos drau 
gevės draugininke. Birželio 15 d. 
Illinois universitete Cnicagoje bai
gė biologiją bakalaureato la.psniu. 
Ateinantį rudenį pradėsi vienerių 
metų medicinos technologės stažų 
Šv. Kryžiaus ligoninėje.

Skautauti pradėjo 1957 m., toje 
pačioje Neringos draugovėje, ku
riai šiuo metu vadovauja. Pasižy
mi sąžiningumu, darbštumu ir že
maitišku užsispyrimu pareigų at
likime. Draugovėje ir tunto stovyk
lose ėjo įvairias pareigas bei tal
kininkavo tėvų ir vadovų darbams 
stovy'jRavietėjet PJ-klauso akade
miniam. skautų sąjūdžiui, dalyvau
ja Chicagos skautininkų Ramovės 
ir skautininkių draugovės veikloje.'

KANADOJ
— Kun. Augustinas Sabas 

paskirtas klebonu į Liurdo Die 
vo Motinos parapiją, ManitOu- 
wadge, Ontario. Ten ilgus .me
tus klebonavo kun. L. Kemėšis.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Rusiškus pasus visi Lietu

vos gyventojai turi turėti jau 
nuo 16 metų amžiaus. Sovieti
nė je santvarkoje šis “pagrindi
nis dokumentas” yra labai svar 
bus, nes pasų pagalba vykdo
ma griežta gyventojų kontrolė 
ir jų sekimas. Kai kuriose vieto-

MOKYKLOS REIKALAI IR 
TEISINGUMO ŽINYBA

Illinois gubernatorius Ogilvie 
paprašė JAV-ių teisingumo žįny 
bos (ministerijos) atšaukti sa
vo reikalavimą, kad Chicagos 
švietimo taryba rugsėjo mėne
sį pradėtų integruoti mokymo 
ibei švietimo personalą viešose 
mokyklose. Ogilvie pasakė JAV- 
ių Atty. gen. John V. Mitchel- 
iui, kad. teisingumo 'ministerija 
“pagreitintu ultimatumu” gali 
užblokuoti tokius veiksmus, ku
rie turėtų būti vykdomi sava
noriškai. Tokie dalykai turi bū
ti sprendžiami abipusiškai, o ne 
vienos pusės įsakymu.

Teiąingumo ministerija pagra 
sė Chicagos švietimo tarybai, 
jog ji bus patraukta atsakomy
bėn, jei ji iki rugsėjo nesujungs 
juodųjų ir baltųjų mokomojo 
personalo. Teisingumo žinyba 
(ministerija) teigia, kad 215 
mokyklų ir 578 Chicagos mies
to mokyklų turi fakultetus (mo 
komąjį personalą), kurie yra 
visi balti arba visi juodi.

Illinois gubernatorius Ogilvė 
pareiškė, kad Chicagos mokyk
los 1969 metų antrajam pusme
čiui gaus priedinę valstijos pa
galbą.

TRUMPAI
— Wheaton pašto viršininko

se šis vergiškas dokumentas Į sūnus, pirmadienį nuteistas fe
deralinio teisėjo 90 dienų išban 
dymu dėl apgavimo pašto įstai
gos, dabar jis bijo, kad jis gali 
netekti darbo; seniau jis buvo 
JAV-ių apylinkės teismo jury 
nuteistas dėl falsifikavimo dar
bo laiko kortelėje, išsirinkda
mas viršlaiikinį uždarbį.

— Orville E. Hodge, 64 me
tų amžiaus, buvęs Illinois vals
tijos auditorius, mėgęs kitų as
menų pinigus išleisti, išsėdėjęs 
kalėjime 6% metų ir grąžinęs 
$1,024(679, pirmadienį JAV-ių 
apylinkės teisėjas Edwin A. 
Robson atleido jį nuo bandomo
jo laikotarpio, kaip sakoma pro 
bacijos.

išduodamas su didelėmis iškil
mėmis. “Tiesa” (VII. 8) siūlo 
iškilmingumą dar išplėsti, kad 
“paso gavimas taptų švente”.

— Biržuose veikiąs konservų 
fabrikas plečiamas. Kai kurie 
įrengimai atgabenti iš Vengri
jos. Konservų įmonė žadanti 
per metus patiekti 7 mil. kon
servų indėlių.

— Vienoje Marijampolės 
miesto įmonėje gaminamos au
tomobilių dalys, kurios siunčia
mos į Tolimuosius Rytus, Lat
viją, Gudiją ir kitus Sovietų 
užimtus kraštus. Ligi šiol ga
mykla pagamino 3 mil. atsar
ginių dalių.

— Lenkiškų filmų festivalis 
buvo suruoštas Vilniuje. Jis bu
vo skirtas ISovietų Lenkijos 25 
m. sukakčiai paminėti. Pažymė
tina, kad sovietiniai lenkai vi
sais būdais stengiasi atsiųsti į 
Lietuvą įvairių lenkinimo prie
monių ,o rusai jų norus mielai 
patenkina.

— Lietuvos aludariai Pabal-

— The Illinois Training mo
kykla mergaitėms Genewa mies 
te gavo laikinąjį naują direkto
rių, pravedus tardymus dėl ho
moseksualizmo ir žiaurumo šio
je mokykloje.

dvi pirmąsias vietas. Išaiškėjo, 
kad geriausią alų Pabaltyje ga
mina Kauno “Ragutis” ir Vil
niaus “Tauras”. Be je, vilniškis

Ir paukščiai nemėgsta nudžiūvusių medžių. Piešė R. Kiudulaitė
Dariaus - Girėno lit. m-los VIII sk. įmok

STOVYKLA
Liepos mėnesio 14 d., aš iš

važiavau į “Romuvos” stovyk
lą. Ji yra skautų stovykla.

Kai pasiekėm “Romuvos” 
stovyklą, buvb jau po pietų. 
Gavau vietą palapinėj, susitvar- 
kiau savo daiktus, pasiklojau 
lovą ir išėjau pasidairyti po 
stovyklą, susirasti savo pažįsta 
mų sesių.

“Romuva” man atrodė kaip 
maža palapinių miestas. Kiek
viena skiltis stengėsi papuošti 
savo palapinę kuo gražiau, į- 
vairiau ir originaliau.

Dienotvarkė taip sutvarky
ta, kad nuobodžiauti nebūdavo 
kada. Mokėmės juostas austi, 
dainuoti, žaisti. Vieną sykį sa
vaitėj virtuvėj (geibėjom (K. 
P.). Kiekvieną popietę eidavom 
maudytis. Man labai patiko bai
dare plaukti.

Po vakarienės skubam persi
rengti ir žygiuojam prie vėlia
vos nuleidimo. Giedam tautos 
himną ir vėliavos pamažu lei
džiasi, rodos ir jos eina nakties 
poilsisui. 9 valandą vakare bū
rą laužas, tai turbūt, pati įdo
miausia dienos užbaigimo dalis. 
Laužo liepsnos kyla aukštyn, o 
kartu ir mūsų dainos. Laužą, 
kas vakarą, pravesdavo vis 'ki
tas brolis ar sesė. Prisidainavę, 
patenkinti ir pavargę kirstyda 
vomės į savo palapines. Tuoj vi
sos saldžiai užmigdavom. Rytą 
7 valandą švilpukas prikeldavo 
naujai dienai.

Dabar, kaip galvoju apie sto
vykloj praleistas dvi savaites,

tai kaip gražus sapnas. Ten, ne
buvo kada nuobodžiauti, liūdė
ti ir ilgėti namų.

Kristina Puidokaitė, 
Rochesterio lit. m.-los mokinė

MŪSŲ PASIRODYMAS 
TELEVIZIJOJ

Prieš tns savaites aš įstojau 
į P. Ivaškienės tautinių 'šokių 
grupę, šiandien buvo pirmas 
mūsų grupės pasirodymas tele
vizijos programoje, kuri vadi
nasi “New England Today” 
Man reikėjo keltis pusę šešių 
ir išvažiuoti šeštą valandą. Mes 
atvažiavom septintą valandą. Į- 
leido mus į studiją aštuntą va
landą. Ta programa prasidėjo 
devintą valandą ketvirtame ka
nale trečiadienį. Aš buvau su
sijaudinęs. Buvo mano pirmas 
kartas, kad aš mačiau televizi
jos kamerą. Aš, visdėlto, grį
žau namo pavargęs, bet paten
kintas.

Vytenis Senuta, 
Brocktonas, 10 m. 

PASAULIS
Kiekvieną dieną mes ieškom 

atsakymo į klausimus: kas? 
kur? kaip? kodėl? Rachel Car- 
son buvo jūros pasaulio biolo
gė ir rašytoja. Ji daugelį savo 
knygų parašė apie jūrą ir jū
ros gyventojus. Rašytoja Ra
chel Carson savo laiką pašvęs- 
davo ieškodama atsakymo į kas 
dieninius klausimus.

Ji pastebėjo, kad žmonės ne
sidomi ir nemato grožio aplink 
save. Radhel Carson’s mintis

tijo aludarių konkurse laimėjo j alus vadinamas “Maskva”. įbčlės žaidžia Piešė Asta GrinytS

pristatė mums P61- televiziją 
“Sence of Wonder” programoj. 
Man liko atmintyje vaizdas vie 
nišos Rachel Carson, stebint 
žvaigždes. Jos manymu, žmo
nės neįvertina tai, ką jie turi, 
tol, kol turi ramybę, grožį, gy
vybę aplink save.

Kas būtų, jeigu negalėtumėm 
pamatyti žvaigždžių danguje? 
Ar akli žmonės atsimins, kaip 
gražiai atrodo šviesios, baltos, 
žvaigždės ant mėlyno dangaus?

Rachel Carson knygoje pa
rašė, kad vaikai daugiau par 
stebi ir daugiau nori žinoti, 
negu suaugę. Bet vaikai turi 
turėti vyresniuosius, su kuriais 
galėtų pasidžiaugti ir savo į- 
spūdžiais dalintis.

Tiek daug per dienas mes iš
gyvenam. Bet reikia neužmirš
ti skubant kasdieniniuose dar
buose padaryti pertrauką ir pa
stebėti rasotą žolę vasaros ry
tą, apšalusius langus žiemą, ap
snigtas medžio šakas, einant į 
mokyklą, net mažą snaigę ant 
pirštinės.

Ar užaugę mes atsiminsim 
paklausyti, kaip gražiai paukš
čiai čiulba, koks minkštas ir šil
tas mažo kačiuko kailis? Ar pa 
žinsim tikrą pasaulio gamtos 
grožį? Jeigu taip, tai būsim 
priėmę rašytojos ir mokslinin
kės Rachel Carson’s kvietimą 
mažo vaiko akimis stebėti pa
saulį kiekvieną dieną.

Viktutė Lenkauskaitė,

Oi, ko žvengi, žirgeli... 
Piešė M. Kulytė 

Marųuette Parko lit. m-los IV sk.
.... mok.

NETVARKINGUMAS

Gyveno kartą vyras ir žmo
na. Jie dažnai pykosi dėl ne
tvarkos namuose. Vyras ilgai 
miegodavo ir laikraščius skai
tydavo. Žmona visą laiką siū
davo ir neidavo valgyti virti. 
Kai vyras grįždavo iš darbo, 
pykdavo ant žmonos, kad val
gyti negaudavo. Jų namas buvo 
panašus į tvartą. Drabužiai iš
mėtyti po visus kambarius, pil
ni kampai 'laikraščių. Kai išvir
davo valgyti, nebūdavo laiko in
dų suplauti. Virtuvė buvo pri
grūsta indų. Jei uždegdavo švie 
sas, niekada neužgesydavo, 
daug pinigų mokėdavo elektros 
kompanijai. Toji šeima gyveno, 
nelyginant — kiaulės.

Vytautas 'Sasinevičius, 
Dariaus-Girėno lit. m-los 

VIII sk. mok.
DAUG KĄ DAROME

Vasara yra gražus metų lai
kas. Gėlės žydi visokiom spal
vom, medžiai žaliuoja. Vasarą 
mes neturime eiti į mokyklą, 
bet šiaip visur einam, viską da
rom. Važiuojame maudytis, žai
džiame parke ir daug kitokių 
dalykų darome. Kartais vasarą 
važiuojame pas mano pussese
res. Jos gyvena Mičigane. Pas 
jas būdami žaidžiame, važinė
jamės dviračiais, žaidžiame su

jų draugais ir daug kitų daly
kų darome.

Loreta Orentaitė,

MANO MOČIUTE

Mano močiutė yra visame* 
pasaulyje viena; ji mane užau
gino ir vis tebegloboja. Aš mo
čiutės vaikas. Be močiutės nie
kur neisiu, nieko nedarysiu. 
Kiekvieną dieną dėkoju Dievu
liui, kad jis man davė tokią mo
čiutę, kaip mano. Kartais nak
tį aš verkiu, kaip pagalvoju 
apie močiutę; skaudu, kaip pa
galvoju ką aš darysiu, kaip mo- ♦ 
čiutės nebus. Nors kartais mo
čiutė barasi, bet visada atlei
džia. Mane močiutė visada my
lėjo ir visada mylės taip pat, 
kaip ir aš ją (myliu. Visame 
pasaulyje yra tik viena tikra 
močiutė ir ji yra mano močiu
tė.

Rasa Macevičiūtė, Vb kl. 
p‘Pirmieji žingsniai” K. Done

laičio lit. m-los laikr. nr. 6. 
Maironio lit. m-los IV sk. mok. 

Brooklyne.

ĮSTAIGOJE
Tarnautojos vyras: — Mano ♦ 

žmona prašė mane, kad jūsų 
paprašyčiau padidinti jas atly
ginimą.

Savininkas: — Gerai, bet 
pirma aš turiu paklausti savo 
žmoną, ar aš galiu daugiau mo
kėti.

STOVYKLOS GYVENIMAS *

Mokyklos baigė mokslus, mes 
vaikai laisvi ir galime pradėti 
savo atostogas. Tuoj važiuosi
me į stovyklą. Ten yra gražus 
ežeras. Aš noriu išmokti plauk
ti. Vasarą čia taip gražu, visur 
žalia. Medžiai, 'krūmai taip gra
žiai žaliuoja, gėlytės visur žy
di. Man stovyklos gyvenimas 
labai patinka, todėl aš labai • 
laukiu, kada galėsiu ten vykti.
Mes stovykloj miegame palapi
nėse. O vakarais kuriame lau
žus ir daug dainuojame. Vasara 
greit praeina ir vėl reikės grįž
ti į miestą.

Danutė Weinhoeferytė, 
Marąuette P. Lit. m. V sk. mok.

NERVUOTAS KALBĖTOJAS
Viename susirinkime kalba 

vienas kalbėtojas. (Salėje žmo
nės jį dažnai pertraukia klausi
mais. Pagaliau supyko ir pasa
kė: g,

— Atrodo, kad šį vakarą 
daug susirinko pabėgusių iš ne
protingųjų ligoninės. Leidžiu 
jiems prabilti, bet tik po vieną.

— Prašau tęsti, kalbėtojau,
- kažkas sušuko gale salės.

STAIGA PRAŽILO
Alfonsas Rotšildas (1827— 

1905) Paryžiaus banko viršinin
kas, kartą buvo taip dvasiniai * 
sukrėstas, kad per 43 metus 
buvę juodi plaukai, per vieną 
popietį pasidarė balti. Po 1870 
m. karo, prancūzai turėjo sumo 
keti vokiečiams vieną bilijoną 
dolerių atlyginimo per tris me
tus. Dėl tos priežasties ir pa
balo Rotšildo plaukai.

Važiuojant per lėtai greitkeliu taip 
pat gali ištikti nelaimė .negu va
žiuojant pergreitai. Jei važiuoji lė
tai, važiuok dešine puse, kad grei
tieji galėtų aplenkti.


