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TRUMPAI
Uganda laukia 

popiežiaus

Ryt — į Ugandą, Afrikoje
KAMPALA. — Popiežiaus 

Pauliaus VI atvykimo išvakarė
se Ugandos sostinėje jaučiama 
nepaprasta karštinė. Visoje 
Kampaloje ir keliuose, kuriais 
popiežiui teks keliauti — jų yra 
50 mylių — visur iškabintos 
popiežiaus baltai - geltonos ar 
Ugandos vėliavos ar užrašai, 
byloją “Kampala sveikina po
piežių”.

Visur matyti specialūs, popie
žiaus kelionę žymį suvenyrai, 
platinsimos knygos apie Ugan
dos kankinius bei spalvingos 
popiežiaus ir prezidento Obote 
statulėlės. Miesto centro kino 
teatre popiežiaus atvykimo pro
ga rodomas filmas “The Shoes 
of the Fisherman”.

Sovietų laivai Afrikoje
MASKVk. — “Tass” žinio

mis, keturių dienų viešnagei į 
Zanzibarą atplaukė du sovietu 
laivai — vienas raketnešis ir 
vienas tanklaivis. Tanzaniios 
viceprezidentas A. Kąrame so
vietų laivo kapitonui Liaško pa
žymėjo, esąs “laimingas, kad 
laivai atplaukė tuo metu, kai 
Zanziibaro kariuomenė minėjo 
penktąsias metines, gi sovietai 
— savo laivyno dieną.” 
Japonija tikisi atgau-

sianti Okinavę

Pats svarbiausias — santykių 
su JAV klausimas

TOKIO. — Min. pirmininkas 
Eisaku Šato, vakar turėjęs pa
sitarimus su valst. sekretorium 
W. Rogersu, be to, ir su JAV 
prekybos ir žemės ūkio sekreto
riais, pareiškė tikįs, kad jam 
dar šiais metais pavyks susitar
ti su prez. Nixonu dėl Okinavos 
ir kitų Ryukyu salų grąžinimo 
Japonijai.

Jų grąžinimas — pats svar
biausias abiejų kraštų klausi
mas — pridūrė Šato.

Okinava yra pati svarbiau
sia JAV karinė bazė Tol. Ry
tuose. Jei ji būtų sugrąžinta Ja
ponijai, ją paliestų suvaržymai, 
galioją ir kitoms JAV bazėms 
Japonijoje, pvz. joje būtų drau
džiama laikyti atominius gink
lus ir reikėtų tartis su japonais 
tuo atveju, jei bazės būtų nau
dojamos kariniams veiksmams 
vykdyti.

Vietname JAV aviacija sek
madienį patyrė nuostolių: prie
šas numušė helikopterį, o Guam 
saloje, kylant žygiui į Vietna
mą, sudužo B-52 bombonešis. 
Iš viso žuvo 18 karių, jų tarpe 
vienas amerikietis ir vienas 
priešo sužeistasis.

EI Salvador prezidentas Fidel San- 
chez užkandžiauja “fronte” — jo 
kraštas nelinkęs trauktis iš užim
tų sričių Hondūre

Žygis į mėnulį
11 žmonių 

karantine
Visi palietė mėnulio dulkes...
HOUSTON. — Anksčiau bu

vo manoma, kad tik trys astro
nautai, dalyvavę “Apollo 11” 
žygyje, turėjo sąlytį su mėnuliu 
ar jo medžiaga, dulkėmis. Vė
liau paaiškėjo, kad mėnulio juo- 

, das dulkes galėjo paliesti penki 
asmenys ir dar šeši buvo tose 
patalpose, kur dulkės buvo pa
liestos. Visa tai įvyko dėl to, 
kad vienas astronautų mėnulio 
paviršiuje buvo numetęs vieną 
filmo kasetę, vėliau gi, žemėje, 
ją kitiems teko atidaryti.

Tuo būdu, be astronautų, j 
karantiną pateko dar 11 asme
nų.

(Mėnulis netinka augmenijai
HOUSTON. — Mokslininkams 

vykdant tyrinėjimus, šiuo metu 
yra paaiškėję, kad būsimiems 
mėnulio kolonistams nepavyks • 
mėnulio paviršiuje auginti ja- , 
vus ar sodinti gėles.

Paviršius tiek skurdus, kad 
jo grunte negalėtų išsilaikyti 
jokie mikrobai. Mėnulio “uolie
nos”, kiek panašios į žemės pa
viršių, jos vulkaninės kilmės ir 
atsirado ilgo tirpimo vyksmo 
metu.

Skirtumas tik tas, kad mė
nulio “uolienose” randama žy
miai daugiau titanijaus, kaip 
žemės sluoksniuose. Tai patvir
tino Chicagos universiteto prof. 
A. Turkevičiaus dar prieš dve
jus metus paskelbtus spėjimus. 
Apie tai jis patyrė, su Survey- 
or 5 erdvėlaiviu anuomet pasiun 
tęs specialų robotą į mėnulį.

• Paveikslai, 100,000 dol. ver
tės, pavogti Paryžiuje. Jų savi
ninkas — pramonininkas Deris- 
Bloch, buvo išvykęs atostogų.

KALENDORIUS

Liepos 30 d.: šv. Senenas, šv. 
Judita, Bijūnas, Radvile.

Liepos 31 d.: šv. Ignacas, šv. 
Gracija, Vainibutas, Lėtutė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, malonaus oro tąsa, 
temp. sieks 80 1. F., ryt — gied
ra, kiek šilčiau.

Saulė teka 5:42, leidžias 8:12.

NIX0NAS VIETNAME
Šiandien lankėsi ir tarėsi su P. Vietnamo prezidentu Van Thieu — Opus reikalas: JAV 
pažada atitraukti savo dalinius ir pažada ginti Pietryčių Azijos sritis ~ Nixonas ta
rėsi su JAV' ambasadoriais ir ŠERTO Santarvės gen. sekretorium — Ryt jau Indijoje

Lankėsi su žmona kelias 
valandas

SAIGONAS. — Anksčiau bu
vę spėliojimai pasitvirtino: pre
zidentas R. M. Nixonas, tris 
dienas viešėdamas Thai (Sia
mo) krašte, šiandien lankėsi 
Pietų Vietname, į jį nuskridęs 
su žmona, keliais palydovais bei 
visu būriu saugumo tarnautojų.

Apie atskridimo laiką nebuvo 
skelbta saugumo sumetimais, 
paslapty laikytas ir aerodro
mas, kur turėjo nusileisti pre
zidentinis “Air Force One” lėk
tuvas.

Prezidentas P. Vietname ta
rėsi su prezidentu Nguyen Van 
Thieu, viceprezidentu, kitais 
Vietnamo politikais. Pasikalbė
jimuose dalyvavo ir JAV amba
sadorius E. Bunker bei karinių 
dalinių vadas gen. C. Abrams, 
abu dar dieną prieš tai nrskri- 
dę į Bangkoką.

Lanko našlaičių namus ir 
ligonines

Prez, Nixono žmona Pat pir
mą kartą, jai patekus į Balt. 
Rūmus, turi pragos, drauge su 
vyru keliaudama, naudingai pa
pildyti prezidento politinius pa
sikalbėjimus. Ji lanko vaikų 
darželius, našlaičių namus.

MĖNULIS UŽ 
GELEŽINĖS UŽDANGOS

Nuo “Mano Dieve” ligi Ura, 
Formidable

Liepos 20-sios įvykis pasau
lio kontinentuose vis dar neiš- 
blėsęs. Čia dar kiek nuotrupų
— apie atgarsius pasauly.

Jau žinoma, kad penktada
liui žemės gyventojų, apie 750 
mil. Kinijos gyventojų, apie nu
sileidimą mėnulio paviršiuje re
žimas pranešti nesiteikė. Tačiau 
visur kitur gyventojai buvo pa
informuoti, klausėsi savo ar 
svetimo radijo, stebėjo TV vaiz
dus. Jų reagavimas buvo įvai
rus — vieni sušuko, nepasitikė
dami savo akimis: “Mano Die
ve, negali būti”, kiti, Rusijoje, 
šaukė “Ura” ar “Formidable”
— Prancūzijoje.

Rusas: ačiū Dievui, turiu 
patikimą šaltinį

Dabar gautomis žiniomis, So
vietuos gyventojai, nepasitikė
dami savo radijo tikslumu ar 
noru skubiai paskelbti svarbią 
žinią apie mėnulį, nepaprastai 
Uoliai, masiniai klausėsi “Ame
rikos Balso” pranešimų rusų 
kalba.

Pvz. J. Ivanovas, Maskvos ra
dijo siųstuvo tarnautojas, jam 
pavykus sugauti “Am. Balso” 
bangą, sušuko: “Ačiū Dievui.” 
Pas jį atvykus svečiui, JAV žur 
nalistui, šiam tarė: “Na, ir aki
mirkos.” Tuo metu žmona Na- 
diežda veikė ir vėliau prasitarė, 
kad žygis itin žmogiškas, nes 
JAV astronautai buvo nusivežę 
ir dviejų žuvusių sovietų kos
monautų, Komarovo ir Gagari- 
no, atminimui pagerbti meda
lius..

• Britų parlamentas pradėjo 
atostogas.

Šiandien P. Vietname lankėsi 
ligoninėse ir kalbėjosi su sužeis
taisiais, juos guosdama.

B. prezidentas Johnsonas 
lankėsi du kartus

Buvęs prezidentas L. B. John 
sonas yra du kartus buvęs Thai 
krašte, kur lankė JAV aviaci
jos bazes ir iš jų buvo nuskri
dęs į Vietnamą, kur kelias va
landas praleido visiškai saugio
je amerikiečių bazėje ties pajū
riu, Cam Rahn įlankoje.

■Prez. Nixonui vykti į Vietna-

Taip atrodė italų dienraščio “H 
Messaggero” 1 pusi., astronautams 
nusileidus j mėnulį

Egipto prezidentas A. Nasser — 
jo aviacija praėj. savaitę smarkiai 
puolė Izraelio bazes

Lenkai teigė: amerikiečiai 
daro stebuklus...

Varšuvoje Witold Borodzik, 
taxi vairuotojas, visą naktį bu
dėjo savo bute ir pasikvietė 
draugus — stebėti TV vaizdų. 
Jis aiškino: tai buvo įdomiau
sios mano gyvenimo akimirkos. 
Ta proga pasivaišinta pyragai
čiais, kava ir degtine.

Kitoje Varšuvos daly, 11 me
tų amžiaus Leszek Mrajewski 
gavo “leidimą” neiti gulti iki 
1 vai. nakties. Jis tarė: “Ame
rikiečiai daro stebuklus...”

Bukarešte, Rumunijoje, laik
rodis rodė 4:50 vai. ryto — tuo 
metu dvi “žmogystos” pradėjo 
žingsniuoti mėnulyje. Vienas 
darbininkų tą rytą visai nėjo į 
darbą ir nuskubėjo į biblioteką 
pasiskaityti žinių apie erdvę, 
jos paslaptis.

• Auto nelaimėse Vak. Vokie
tijoje per metus žūna 17,000 
gyventojų.

• Vokietijos geležinkeliai per 
metus turi 2.4 mil. dol. deficito.

mą buvo dar saugiau, ypač, kai 
jau septynios savaitės krašte 
yra žymiai sulėtėję bei nežymūs 
kariniai veiksmai sausumoje.

Dvi pasitarimų dienos 
su siamiečiais

Antrąją savo viešnagės Thai 
krašte dieną, prez. Nixonas kal
bėjosi su SEATO (Pietryčių 
Azijos Santarvės) gen sekreto
rium filipiniečiu gen. Jesus 
Vargas. Vienas opiausių klausi
mų, iškeltų Vargo bei JAV po
litinių atstovų, ambasadorių 
Azijos kraštuose, buvo komu
nistų veržimasis, aiški invazija 
Laoso krašte. Tai apsunkina 
JAV politiką šioje Azijos srity.

JAV prezidentas pasitarimuo
se su Thai vadais paminėjo rei
kalą sumažinti JAV karių, dau
giausia, aviacijos žmonių skai
čių Thao bazėse. Tų karių esa
ma ligi 47 000.

Esant su'lėtėjusiai karo ei^ai 
P. Vietname, manoma, kad JAV 
vyriausybė po poros savaičių 
paskelbs dar apie naujų dalinių 
atitraukima. Pažadai ginti piet
ryčių Azijos kraštus, drauge ir 
užuominos apie karių atitrauki
mą, kelia abeioūmu dėl to, ar 
JAV jau suradusios tikrą, naują 
politinę kryptį Azijoie.

Thai jau dairosi į Maskvos 
pusę...

Nixono viešnagė Thai krašte, 
SEATO būstinės vietoje ir svar
bioje geografinėje padėty, ak
tuali dar vienu požiūriu. Bang- 
kokas pastaruoju metu svarsto 
pradėti prekinius ryšius su ko
munistinio režimo kraštais bei 
pripažinti rytų ^Vokietiją. Vien 
dėl to JAV valstybės galvos ke
lionė buvo opi ir, manoma, nau
dinga.

H. iKissinger — į Prancūziją 
ir Belgiją

BANGKOK. — Prez. Nixono 
patarėjas saugumo klausimais 
dr. H. Kissinger, šiuo metu ke
liaująs su prezidentu, kaip va
kar paskelbta iš Bukarešto vyks 
į Paryžių ir į Briuselį. Tuose 
miestuose jis informuos NATO 
Santarvės narius, JAV sąjun
gininkus apie prez. Nixono pasi
tarimus Azijoje ir Rumunijoje 
bei Anglijoje.

3 bil. dol. daugiau
pajamų

Pirmą (kartą po 1969 m.
VVASHINGTON. — JAV vy

riausybė, liepos 28 d. patikrinu
si birželio 30 d. pasibaigusių 
biudžeto metų išlaidas ir paja
mas rado, kad pajamos viršijo 
išlaidas 3 bil. dol. Toji suma yra
1.9 bil. dol. dideesnė, negu prez. 
Nixonas buvo numatęs, š. m. 
balandžio mėn. paskelbęs patai
syto biudžeto duomenis.

Paskutinį kartą pajamos vir
šijo išlaidas 1960 m. — tuo me
tu toji suma siekė 240 mil. dol.

• Kinai telkia dalinius ties 
pasieniu, paskelbė laikraštis 
“The Hong Kong Star”. Jo ži
niomis, kinai pasiuntę gausius 
puolamuosius dalinius. Pasiųsti 
ir du aviacijos junginiai, apgink 
luoti atominiais ginklais.

• Karibų jūroje šiuo metu 
metu siaučia viesulas.

• Prancūzijoje, Cherbourg 
uoste, išbandytas pirmasis kraš 
to atominis povandeninie laivas.

Vietnamo fronte

Čekai ir invazijos metines
Nori demonstracijų, bet... 

be provokacijos
PRAHA. — Artėjant rusų 

okupacijos metinėms (rugpiūčio 
20—21 d.) šiuo metu Čekoslo
vakijoje jaučiama kova tarp li
beralų ir komunistų šalininkų. 
Ji reiškiasi nelegaliais lapeliais, 
platinamais gyventojų tarpe.

Maskviniai komunistai ven- 
. gia aštriai persekioti vedamą 
kampaniją, nes tai įrodytų, ir 
ypač pasauliui, vis dar gyvą 
tautos pasipriešinimą okupaci
jai. Tuo tarpu liberalai siekia 
viešai demonstruoti invazijos 
metinių proga, nors jie negali 
skleisti savo sumanymų, nes tai 
draudžiama įstatymų.

Vis dėlto, visi liberalai norė
tų, kad demonstracijos įvyktų, 

i bet ne tokios, kurios išprovo
kuotų režimo atkirčio veiksmus. 
Tai buvo praėj. pavasarį po le
do rutulio varžybų,, kraštui ne- 
teiKus Dubčeko ir įvedus griež
tus suvaržymus spaudoje.

Maskva ir Peru
Skatina nusavinti svetimas 

nuosavybes

MASKVA. —‘ ‘Izviestija” dien 
rastis liepos 28 d. skatina Peru 
vyriausybę ir ateity nusavinti 
svetimų kraštų nuosavybes ir 
pažadėjo sovietų vyriausybės 
paramą Peru. Esą, jei kiti kraš
tai pasektų Peru pavyzdį, ir jie 
galėtų laukti rusų paramos...

Dienraštis kaltina JAV-bes: 
jos siekiančios kolonizuoti Pe
ru. Apie Maskvą teigiama, kad 
ji pasiryžusi bendradarbiauti su 
Peru ir jai rūpės... lygybė, nesi
kišimas į kito krašto reikalus...

• Rumunija ir Vak. Vokietija 
pasirašė kultūrinių ryšių sutar
tį. Numatyta keistis meninin
kais, mokslininkais, studentais.

• Pablo Picasso nuomonė 
apie žygį į mėnulį buvo tokia: 
“Tai nieko man nereiškia... Aš 
apie žygį neturiu savo nuomo
nės ir tai man visai nerūpi.”

Gandai okupuotame krašte
Kaip ir paprastai okupuoto 

krašto sąlygose, dabar Čekoslo
vakijoje gyvai sklinda įvairūs 
gandai ir tai ypač ryšku Praho
je. Kalbama, kad režimas pasi
ryžęs ypatingai smogti galimų 
demonstracijų atveju.

Kiti skelbia, kad bus siekia
ma G. Husaką pakeisti kitu, dar 
paklusnesniu Maskvai politiku. 
Dar kalbama, kad jei krašte ir 
toliau vyks prieš rusus nukreip
ta opozicija, rasai galėtų Čeko
slovakiją paversti dar viena sa
vo respublika.

Šiuo metu demonstracijų ren
gėjai siūlo : rugpiūčio 21 d. ne
lankyti bei boikotuoti krautu
ves, teatras, tramvajus, auto
busus bei įvairias viešojo patar
navimo įstaigas.

Menulio radiniai
- pasaulio vadams

Tačiau mokslininkai turį 
juos ištirti

JAKARTA. — Prez. Nixo- 
nas, lankęsis Indonezijoje, Ja- 
kartoje, pareiškė, kad moksli
ninkams ištyrus mėnulio pavir
šiuje rastas medžiagas ar “uo
lienas”, jų pavyzdžiai numato
mi pasiųsti pasaulio kraštų va
dams.

Prezidentas paaiškino, kad 
“uolėnų” pavyzdžiai būsią pa
siųsti viso pasaulio vadams, 
kaip JAV dovana.

• Apollo vietovė, vienintelė 
JAV-se, yra Pennsylvania 
valst. ir jos gyventojų skaičius 
siekia 1,300. Jos paštas jau par
davė 75,000 mėnulio žygiui pa
gerbti pašto ženklų ir užsakė 
dar 20,000.

• Mėnulio vaizdai, pradžioje 
keturi ir spalvoti, vakar pa
skelbti JAV-se. Matyti JAV vė
liava ir pirmieji žmogaus žings
niai paviršiuje.

• G. Husak, Čekoslovakijos 
kom. partijos vadas, dvi dienas 
viešėjo Bulgarijoje.
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Redaguoja ps. Irena Regienė, 2652 W. 65th St., Chieago, Illinois 60629 
Telef. — 476-7089

ĮSPŪDŽIAI IS RAKO ĄŽUOLYNO
Trilypė Chicagos skautų-čių 

stovykla senajame Rako ąžuoly
ne; tai trys atskiros, nuosavose at
skirose stovyklavietėse savaran
kiškai besitvarkančios tik dau
giausiai dėl patogumo ir kai ku
rių ūkinių sumetimų tuo pat me
tu vykstančios stovyklos, kurias 
jungia tik kai kurie bendri įvy
kiai ir administraciniai elemen
tai. : > j ’•

Atskiras ir įdomus gyvenimas 
tuo pat metu vyksta visose trijų 
tuntų stovyklose, o lankytojas 
tuo metu tegalėdamas dalyvau
ti tik vienoje, tegali išsinešti tik 
bendrą stovyklinio gyvenimo vaiz 
dą ir atskirų įvykių įspūdžius. 
Savaitgalio lankytojo ribotais į- 
spūdžiais Rako stovykloje noriu 
pasidalinti su šio skyriaus skaity
to jais-

Jau trylika metų kaip čia vyks
tančiose stovyklose šimtai lietu
viško jaunimo semiasi praktiško 
skautavimo žinių iš patyrusių ir 
nenuilstančių vyresniųjų vadovų, 
kurį skautišku pareigingumu sten 
grasi perduoti jaunesniems bro
liams ir sesėms. Džiugu, kad per 
tuos trylika metų Rako ąžuolyno 
stovyklose subrendo ištisa nauja 
jaunųjų vadovų-vių karta, gražia 
vęikla besireiškianti Chicagos 
skautiškame gyvenime.

Stovyklos ir vadovybe
Šiemet birželio 28—liepos 12 

dienomis laikotarpyje Rako ąžuo
lyne vykusioje LituanicoS tunto 
— Lituanica XX ) dvidešimt Auš
ros Vartų tunto - Medeinės ir Į 
Kernavės tunto —r Merkinės sto
vyklose stovyklavo arti 400 skau
tų-čių ir vadovų-vių. Aušros Var
tų ir Lituanicos tuntams tai bu
vo sukaktuvinė dvidešimtmečio 
stovyklą, kuri abiejų tuntų bu
vo atitinkamai paminėta.

Lituanica XX stovyklai vado
vavo ilgametis tunto vadovas s. 
Zigmas Jaunius, Merkinės — ra 
šytoja Š. Nijolė Užubalienė, 
Medeinės — ps. Regina Vaitkevi
čienė, padedami gausių patyru
sių ir jaunųjų vadovų-vių štabų. 
Mityba rūpinosi ūkio skyriaus ve
dėjai ir nuoširdžių savanoriškai 
be atlyginimo šį darbą dirbusių 
mamyčių — šeimininkių būrys. 
Sveikatos priežiūrą, taip .pat be 
atlyginimo, teikė dr. Petras Žliuo- 
bą ir- medicinos seserys Marija 
Sųgintienė ir (vieną savaitę) 
Elena Lukienė.

Bendrais visos stovyklavietės 
administraciniais reikalais rūpi
nosi jos direktorius s. Romas Ra
čiūnas, kuris per 13 metų daug 
darbo ir širdies šion stovyklavie- 
tėn sudėjo. Dvasiniais reikalais! 
rūpinosi ps. kun. Algimantas Ke- i 
zys ir svečiai v.s. kun. S. Vaiš-

nys, bei s. A. Saulaitis.
Nuotaika, įvykiai, nuotykiai
Savaitgalio lankytojus stovyk

loje šiais metais pasitiko vėsokas 
oras ir šiltas skautiškas svetin
gumas bei giedri nuotaika. Vi
siems į akis krito ypatingai nuo
širdus ir draugiškas tarpusavio 
bendravimas ir sugyvenimas. Va
dovų-vių teigimu šią nuotaiką 
sukėlė pirmomis stovyklavimo 
dienomis stovyklą nusiaubusi sti
proka audra.

Vyresniųjų globa ir rūpestis 
parodytas jaunesniems audros 
metu išugdė tarpusavio pasitįkė- 
jimą ir visus sujungė ben- 
dron šeimon. Audra miške 
neišgąsdino mažųjų — vilkiukai 
džiūgavo kai krentą ledai barbe
no į palapines, o sušilę vadovai 
apie jų palapines kasė vandens 
nubėgimui griovius.

Aušros Vartų paukštytės žai
bams švaistantis virš plačiaša
kių stovyklos ąžuolų susėdusios 
virtuvėje ir klausėsi pasakos apie 
Perkūno ir Medeinės ginčą, o 
Kernavės mažosios jautėsi ypa
tingai globojamos kai vyresnio
sios jas miegančias su lovomis iš 
palapinių nešė stovyklos valgy
klos pastogėn. Kai lietaus srovė 
daubas pavertė ežerais, o visi 
stovyklos keliai sruvenančiais u- 
peliais ieškančiais kelių į palapi
nes, riteriški jūrų skautai bėgo į

Dalis Lituanicos XX stovyklos vadovų su svečiu LSB vyr. skautinii- 
ku. Pirm. eilėje iš k. s. s. vyr. si. V. Balzaras, s. J. s Z. Jaunius, psk. 
kun. A. Kėzys, SJ. Antroje eil. iš k. ps. J. Liubinskas, s. R. Račiūnas, 
s. v. vyr. si. S. Miknaitis, LS brolijos vyr. skaut. v’ s. Vladas Vijei- 
kls. dr. Petras žliuoba, ps. Vlada's Rupinskas, s. v. vyr. si. Romas 
Rupinskas, . v. vyr. sd. Gintaras Plačas.

tingą sumanumą šioje srityje pa
rodė skautų vyčių kandidatų bū
relis, kuris vykdydamas uždavinį 
po vidurnakčio sesių stovykloje 
pasistatė palapinę ir įsirengė pa- 
stovyklę, bei jūrų skautai, kurie 
nakties tamsoje laiveliais priplau
kė, Kernavės stovykloje iškėlė sa
vo “vėliavas”. Negalima čia nė 
suminėti visų stovyklos nuotykių 
ir įspūdžių — jais bus dalinama
si iki ateinančių metų stovyklos. 

Svečiai
Savaitgalio metu stovyklaujan

čius aplankė LS seserijos vyriau
sioji skautininke v.s. Malvina Jo
nikienė, LSS vyr. dvasios vadas v. 
s. kun. J. Vaišnys, SJ., ASS vadi- 
jos atstovas s. Vytenis Statkus, 
ASS Vydūno fondo pirmininkas 
s. Vytautas Mikūnas, būrys skau
tininkų ir vadovų ir didesnioji 
dauguma skautų-čių mamyčių ir 
tėvelių. Svečiai aplankė stovyk
lautojus bei dalyvavo atskirose 
stovyklose vykusiose iškilmėse, 
bendrajame iškilmingame sto-

palaidotas buvęs Kanados rajo
no vadeiva s. Zigmas Paulionis.

Laidotuvėse skautų vardu atsi
sveikinimo žodį tarė v.s. Stepo
nas Kairys. Ant kapo buvo padė
tas Kanados skautininkų-kių vai
nikas. Velionis yra daug pasidar 
bavęs atkuriant lietuvius skautus 
Kanadoje ir spausdinant “Skau
tų Aidą” Toronte.

.». ■ ,, vykios parade, nuotaikingamemergaičių stovyklas gelbėti skęs-J bendrame lauže, juros dienos mi
nėjime, bendrose šv. Mišiose-tančių sesių, o tokių neradę, tal- 

dininkavo jų daiktų nuo vandens 
gelbėjimo darbuose. Daug nuo
širdumo parodyta audros ir jos 
padarinių tvarkymo metu, Ąi 

Nors lietingos dienos sutrukdė 
ir netikėtai pakeitė numatytą 
darbotvarkę, stovyklos sėkmingu
mas ir nuotaika nuo to nenuken
tėjo. Stovyklos metu buyo ruošia
masi patyrimo laipsniams ir su
sipažįstama su praktišku skauta- 
vimu gamtoje. Pravesti konkur
sai, iškylos, sportuojama, žai
džiama, dainuojama, O kas gali 
užmiršti įspūdingas šv. Mišias 
vidurnaktyje, ypatingas iškilmes, 
įžodžius, liepsnojančius laužus 
su smagiomis dainomis, pasirody
mais, juokais?...

Daug nuotykių išgyventa sėli
nant į kaimyninę stovyklą. Ypa-

Pastebėta, kad šiemet lankytojų, 
nežiūrint ilgo savaitgalio, buvo 
žymiai mažiau negu ankstyves
nėse stovyklose.

Savaitės bėgyje stovyklą aplan
kė LS brolijos skautininkas v.s. 
Vladas Vijeikis, Vidurio rajono 
vadas v.s. Vaclovas Tallat -Kelp
ša ir visų mylimas neseniai ku
nigo šventimus priėmęs s. An
tanas Saulaitis, SJ.

(Tęsinys ateinančioje “Skau- 
tybės Kelio” laidoje).
PALAIDOTAS SKAUTININKĄ 

PAULIONIS
Lietuvių skautiškoji šeima liū

di netekusi dar vieno nusipelniu
sio nario. Liepos 19 d. Toronte, 
lietuvių šv. Jono kapinėse, buvo

STOVYKLA
KENGŪRŲ
ŽEMĖJE

Orui dar neatšalus, sulaukę il
go savaitgalio Brisbainės skautai 
-tės, vadovaujant vietininkei1 ps. 
R. Platkauskienei ir broliui Jonui 
Žiukeliui, gegužės 1-5 d. sugalvo
jo pastovyklauti prie Ramiojo 
vandenyno, puikioje Stradbrooke 
saloje. Susikrovę kuprines ir pa
lapines, dešimt sesių ir devyni 
broliai, po įvairiausių nuotykių 
pasiekėme salos krantus. Suradę 
nuošalesnę vietą, kur nuolat ban 
gos daužosi į smailias uolų viršū
nes, kad net baisu arčiau priei
ti, įsikūrėmt savo stovyklėlę. Kiek 

j susitvarkę savo palapines, ėjome 
pasižiūrėti apylinkių ir pasimau
dyti įlankoje. Koks nepaprastai 
gražus vaizdas — kiek tik akys 
užmato vien tik balto smėlio pa- 
jūrys (20 mylių), aukštos smėlio 
kopos ir amžinai alsuojanti, siū
buojanti mėlyna jūra...

Vakare, jūrai kiek aprimus, 
broliai apsiginklavę “speargun- 
nais”, ėjo gaudyti vakarienei žu

SKIP'S Self Service 
LIOUOR STORES

n 5515 SO. DAMEN AVĖ.
AU Phones WA 5-8202

vų. O tų žuvų, žuvelių — tiesiog 
vanduo juodavo nuo jų, nors imk 
ir kibiru semk, mat buvo nerši- 
mo laikas. Neužilgo ir būrys ryk
lių pasirodė. Stebėjomės jų grei
tumu ir drąsa — visai prie kran
to priplaukdavo.

Linksmas buvo tą vakarą lau
žas — kepėme žuvis ir dainavo
me.

Sekančią dieną pradėjo lyti ir 
pakilo nemaža audra. Turėjome 
nešti palapines saugesnę vietą. 
Lietuvi kiek apstojus žaidėme 
sviediniu. Laužą turėjome ruoš
ti palapinėje prie žvakelių švie
sos, bet turint gerą muzikantą p. 
Lorencą, skambėjo muzika, juo
kas ir dainos, kad net palapinė 
kilnojosi.

Sekmadienio ryte, po vėliavų 
pakėlimo išklausę šv. Mišių, iš-

(Nukelta j 6 psl.)

0R. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
dieni uždaryta Ligoniai priimami su 
sltarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. IVAlhrook 5-507(1
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I E • Redakcija stiaipsnius tai- 
= so savo nuožiūra. Nesunau- 
= dotų straipsnių nesaugo, juos 
E grąžina tik iš anksto susita- 
E rus. Redakcija už skelbimų 
E turinj neatsako. Ske’bimų 
= kainos prisiunčiamos gavus 
E prašymus.

Rezld. Telef. 239-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS.
GINEKOLOGINE: CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 6-6446

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

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

Tel. 695-0538 — Elgin 
426 No. Liberty Street

Koute 26, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 65-fiios tr California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Seštadienials 2—i vai.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutart) 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel. IVAlhrook 5-3048

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

OR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 V'est. 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGLIA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle- 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 Iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 Iki C vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

4.50
5.50

1.75
2.25

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

* Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie 
niais — 8:20 — 12:00.

'Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliillllllllhr

Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

735-4477. Rez. PR 8-0960

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYBfi — NERVU DB
EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
0449 So. Pulaski Road

Valandos pasai susitartum

Ofs.

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

6182 S. Kedzie Avė.. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
•T O K š A 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai. Ir nuo B Iki 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 W. 71st Street

Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278 

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 W. 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 6 

tkl 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso Ir • buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečlad. 
ir šeštad. tik suaitarus.

Tel. — REUance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 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., 
trečlad. uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 ilki 4 popiet.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opt.
8424 VV. 83rd SL, GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius b 
“oontact ienaes”.

Valandos pagal susitarimą. 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namų 925-7097 

5159 So. Damen Avenue
Valandos' tik' pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., aųtrad., ketvirtad. 

enktad. 8 v. r. -Iki 9 v. v. Trėč.
8 v. r. UU .8 v popiet.

OR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street

(Tel. 737-2290 ofiso ir
Atostogose nuo liepos. 28 

rugpiueio 18 d.

rezideac )
iki

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLftS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So, Cicero, Oak Forest, BL

Kabineto tel. 087-2020 
Namų tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REUance 5-4410 
Rez. GRovelhill 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street. 

Telefonas —' 925-8296
Valandos: 2—8 v. v„ penktad. 10--U2 
v. r., 2-8 v. vak: ■ šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečlad. uždaryta

Rezid. tel. .VIA 5-3099 . .

Psl. Gintautas Butėnas ir skautas 
Vainius Aleksa vykdo skilties įren
gimo darbus.

Nuotr. G. Plačo

2) SO. ARCHER AVĖ.
Telef. — 735-2345

CANADIAN WHISKEY $3.39 
3 for $10.00

CALIFORNIA BRANDY $3.39 Fiith

STRAIGHT BOURBON WRISKEY $2.98 Fifth

STRAIGHT BOURBON WHISKEY $6.98 V2
No limit

HAUTFORD COGNAC VSOP. $4.98 Fifth

DREWRYS BEER 24 12 ozJbottles $3.19 case

CALIFORNIA CHAMPAGNE $1.69 Fifth

GIN — 90 proof $6.39 V2 gal.

PIRKITE DABAR IR SUTAUPYSITE, KOL NĖRA DAR 

PAKELTI ILLINOIS STATE TAKSAI.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vienu Me
ti? Certlficatu sąskaitas

Minimum $5,000.00
Naujas aukštas divi
dendas mokamas ui 

investavimo sąskaitas.

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

PIRMAD. tr KETVIRTAD............9 v. r. Al 9 v. v.
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD.................9 v. r. Iki B v. v.

ŠEŠTAD. 9 v. r, iki 12 v. d. — Trečlad. uždaryta j

1 D.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGS 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 Sonth VVestern Avenue 

Plrmad., antrad., ketvlrt. tr penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
8 — 8 vai vakare. Trečlad. nut 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p.
11 vai. ryto Iki S vai. p. p.

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

šeštad

0R. MARUS LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: plrmad., ketv., B—8 vai., 
antra Ir penkt. 1—4 vai. 

PrltmlnUa tik suaitarus

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

DRAUGAS
4545 VVest 03rd Street 

. CB3CAGO 29. ILLINOIS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA KR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr.. Treč.. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šefttad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-0195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

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

Trečlad, tr šeštad. uždaryta 

Tel PROospect 0-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenue
Vai.: ntrm., antrd.. ketv. G—8 vai 
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

tr kitu laiku pagal susitarime

Tel. ofiso PR 0-0440. rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą 

Ofiso tel. 707-2141 Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulasld Road
Vai,: plrmad., antrad., penktad. 1-4



Lietuvių Kat. susivienijimas —

VISI GALIME SUTILPTI
Važiuodami automobiliu j 

Lietuvių kat. susivienijimo 
Amerikoje 64-jį seimą, Water- 
bury, Conn., svarstėme klausi

mą, kas darytina, kad ši orga
nizacija augtų ne tilk savo fi
nansais bei turtu, bet ir na
riais. Tie bendrakeleiviai buvo 
kun. Vytautas Bagdanavičius, 
dr. Vladas Šimaitis, Ignas Sa
kalas ir aš. Kun. Bagdanavi
čius iškėlė šiandien visiems 
mūsų sąjūdžiams svarbų klau

psimą, ar Amerikoje gimęs jau
nimas ir bendrai Amerikoje gi
musieji ir augusieji lietuviai 
gali sugyventi su naujai atvy
kusiais ir bendrai darbuotis 
Lietuvių katalikų susivieniji
me ar kitose mūsų organizaci
jose. Anot jo visai teisingo tei
gimo, nuo šių dviejų grunių 
daugiausia priklauso LRKS 
.ateitis. Gaila, kad bendrakelei- 

*vių tarpe nebuvo Amerikoje 
gimusių ir čia užaugusių,todėl 
jų vardu negalėjome kalbėti. 
Naujiesiems ateiviams šiame 
mūsų ketvirtuke atstovavo 
kun. Bagdanavičius ir dr. Ši
maitis, o senosios kartos lietu
viams — I. Sakalas ir šio raši
nio autorius.

*
Nuvykę į seimą labai ryškiai 

pastebėjome, kad j kun. Bag- 
danavičiaus statomą klausimą 
teigiamai atsakė seimo atsto
vų sąstatas, bažnytinės ir me
ninės programos dalyviai.

Į šeimines pamaldas prisi
rinko pilna erdvi ir graži Šv. 
Juozapo bažnyčia. Lietuviškas 
Mišias atnašavo kun. Bagda
navičius. Pamokslą gražia ir 
taisyklinga lietuvių kalba sakė 
prel. Jonas Baltusevičius, LRK 
SA dvasios vadovas, kuris yra 
Amerikoje gimęs, savo tėvų 
prasto nematęs. Tačiau jis lie
tuviškas ne tik savo kalba, bet 
ir savo dvasia.' Senesnės kar
tos lietuvio kompozitoriaus 
Aleksandro Aleksio vadovau
jamas parapijos choras galin
gai giedojo lietuviškas gies
mes. Kai kurias jų giedojo visa 
bažnyčia, kurioj meldėsi senie
ji lietuviai ir jų vaikai, taip 
pat ir naujai atvykusieji. Kle

bonas kun. Jurgis Vilčiauskas, 
Amerikoj gimęs ir augęs, gra
žia lietuvių kalba sveikino sei
mo atstovus ir svečius. Chore 
giedojo visų trijų kartų, jei 
taip galima pasakyti, balsingi 
lietuviai. Tokia pat dalyvių su
dėtis ir šeiminiuose pietuose. 
Kalbėjo visų kartų atstovai ir 
meninėje programoje dalyva
vo.

*
Seimo atstovų sudėtis tikrai 

įvairi. Amerikoje gimusių at
stovų buvo daugiausiai. Ant
roje vietoje nauji ateiviai, tre

čioje — senesniosios kartos 
atstovai, tokie mūsų organiza
cijos šulai, kaip Matas Zujus, 
A. J. Aleksis, Jonas Žemaus- 
kas, Stasys Žemaitis, Petras 
Montvila, Jonas Mikelionis, Jo
nas Spranaitis, Paula Glugo- 
dienė, Ignas Sakalas, Adolfas

Spaudoj ų gyvenime

“Į LAISVę” GEROSE RANKOSE
L. Valikuką mes jau nuo anks

čiau pažinome, kaip energingą, 
sumanų veikėją, bet jis pasirodo 
esąs ir gabus redaktorius, kas ma
tyti pasklaidžius puslapius jo re
daguojamo žurnalo “I Laisvę”. 
Sutelkta daug bendradarbių, na
grinėjami aktualūs klausimai

^Naujausiame (45) numeryje 
daugiausia koncentruojamama- 
si į politinių studijų savaitgalyje 
Los Angeles mieste laikytas pas
kaitas ir svarstytas problemas. 
Pasikalbėta ryžtingai ir atvirai 
Štai dr. A. Klimo paskaitoje “Lai
svojo lietuvio paskirtis” randame 
tokį Lietuvos okupanto apibūdi
nimą: “Maskva tai juk ne moti
nėlė, o žiaurios, beveik viduram
žių imperijos sostapilis. Sovietų 
Sąjunga juk tai ne normali did-

Norvaiša, Vincas Kudirka, J. 
Leonaitis, Ona Kaunietienė ir 
kiti. Seimui pirmininkavo se
nyvas savo amžium, bet svei
kas ir darbingas, jaunas savo 
dvasia ir polėkiais A. J. Alek
sis. Jam pagelbėjo veiklus det- 
roitietis Stasys Garliauskas. 
Sekretoriavo redaktorius M. 
Zujus, jam pagelbėjo Alvera 
Balandienė, Amerikoj gimusi 
ir augusi Waterburio miesto 
tarybos narė ir kandidatė į 
miesto merus. Tokia pat “kar
tų” proporcija sudarė ir įvai
rias seimo komisijas. Tuo, be
rods, labai ryškiai bus atsaky
ta į rimtą klausimą.

Bet dar aiškiau bus atsaky
ta į tą klausimą, pažvelgiant į 
seimo išrinktąją kitiems tre
jiems metams vadovauti cent
ro valdybą, kurią sudarė prel. 
Baltusevičius (Boll), dvasios 
vadas, adv. Tomas Mack, vice
pirmininkas, Vincas Kvetkus, 
sekretorius, Leokadija Dono- 
ravičienė, iždininkė, Vytautas 
Jucius, iždo globėjas, dr. A. 
Valibus, gydytojas kvotėjas, 
P. Katilius ir V. Balandienė, 
direktoriai, šie visi centro val
dybos nariai yra čia gimę ir 
augę. V. Jucius, tiesa, Lietu
voje yra išėjęs aukštesnius 
mokslus. Iš naujai atvykusių 
valdybom išrinkti dr. Vladas 
Šimaitis, iždo globėjas, Bro
nius Bobelis, direktorius. Taigi 
aštuoni čiagimiai, du naujieji. 
Ir iš senųjų Amerikos lietuvių 
centro valdyboje beliko tik 
vienas L. šimutis, kuris buvo 
perrinktas organizacijos cent
ro pirmininku. Šia proga jis 
nori lyg ir pasiteisinti, kodėl 
jis ir vėl buvo išrinktas. Tos 
garbės bei to .poeto jis jau ne
besiekė. Seimo pradžioj buvo 
net viešai pareiškęs į kad nebe
sutiks renkamas pirmininku. 
Tačiau prieš pat valdybos rin
kimus kai kurių “senųjų”' ir 
čiagimių lietuvių amerikiečių 
prašomas, pakeitė savo nusi
statymą ir sutiko būti stato
mas kandidatu į pirmininkus. 
Prašiusieji pasilikti valdyboje 
argumentavo, kąd dar nenorį, 
jog nutrūktų ryšiai su senes
niąja karta, kuri organizaciją 
sukūrė ir ligi išol išlaikė.

Neabejojama, kad visos trys 
kartos centro valdyboje, sky
riuose ir apskritai visos orga
nizacijos veikloje ne tik gra
žiai sugyvens, bet ir bendra
darbiaus, kad išlaikytų orga- 
nizacjią gyą , veiklią ir au
gančią nariais ir darbais krikš 
čioniškai artimo meilei ugdyti, 
lietuvybei išlaikyti ir dar efek
tingiau talkinti veiksniams bei 
sąjūdžiams, kovojantiems dėl 
Lietuvos išlaisvinimo. Centri
nis pirmininkas, neblogai pa
žįstąs visas Amerikos lietuvių 
kartas, jų siekimus bei senti
mentą, pasirūpins, kad bend
radarbiavimas visų organiza
cijos narių tarpe būtų nuošir
dus ir glaudus, kad mūsų susi
vienijimas ilgai išliktų lietu
viškas ir katalikiškas.

L. šimutis

Sovietų septintojo šaukimo 
aukščiausios tarybos šeštoje sesi
joje liepos 11 d. tautybių tarybos 
įstatymų sumanymų komisijos 
pirmininkas Uzbekistano komu
nistų partijos centro komiteto 
sekretorius R. Nišanovas darė 
pranešima apie naujosios Sovie
tų baudžiamojoje sandaroje.

Šis įvykis nėra pripuolamas. So
vietuose didėjanti priespauda pra
šosi įstatymų vykdomajai galiai 
stiprinti. Pranešėjas paviršuti
niškame baudžiamosios sanda
ros aptarime nurodo: “Ne tik

sose diskusijose, minėjimuose ir 
panašiose pramogose, negu ligi 
šiol; dar vis daugumoje tokių į- 
vykių metu senesnieji savo atpo- 
rina, o vaikeliai kampe pamurk- 
so... Leisti jaunimui ir vaikams 
paruošti minėjimams referatė- 
lius, vaizdelius, pasikalbėjimus, 
nežiūrint, kad jų kalba kartais 
skamba ‘kitaip’: jie vistiek daug 
išmoks...”

Toliau dr. Klimas skatino ener
gingiau atitaisinėti amerikiečių 
spaudoje, jų leidžiamose knygose 
pastebimas klaidingas informaci
jas apie Lietuvą. Džiaugiasi, kad 
dabar lietuvių aukštųjų mokyk
lų dėstytojų -profesorių išeivijo
je turime net daugiau, negu jų 
buvo 1938 m. Lietuvoje. Skatina 
tiesiog infiltruoti aukštojo mok
slo įstaigas lietuviškuoju jaunimu.

Ir kituose straipsniuose yra 
daug vertingos medžiagos lietu
vybės ateities klausimais. Visą 
gi žurnalo kryptį būtų galima a- 
pibūdinti šiame numeryje cituo
jamais J. Mieroszkowskio žo
džiais: “Nėra beviltiškos padė
ties, yra tik beviltiška politika ir 
beviltiški politikai”.

/. Daugi.

valstybė, bet paskutinė pasaulyje 
užsilikusi kolonialinę pavergtų 
tautų imperija; Maskvos rusai ko
munistai ir jų patikėtiniai paver 
gtuose kraštuose juk tai ne asketų 
sauja, o raudonų aprės - caristi
nės ochrankos smogikų - raudo
nųjų fašistų susibaudimas pasau
liui pavergti ir sau šiltai poniš
kus lizdus susisukti.

Lygindamas nacius su bolševi
kais, dr. Klimas kalbėjo: “Naciai 
išžudė apie 12 -15 milijonų žmo
nių, o bolševikai - virš 30 mili
jonų, naciai vykdė genocidą, o 
bolševikai ir dabar tevykdo”.

Prisiminęs Lietuvos laisvini
mo ir mūsų tautinio išlikimo 
reikalus, dr. Klimas skatino dau
giau dėmesio kreipti į jaunimą: 

'daugiau praktiškai dalyvauti vi-

Dr. Renne Julian, Hughes Aircraft b-vės mokslininkas, per specialų teleskopą stebi mėnulį aukštai kal
nuose Tuscon, Ariz. Jis j mėnulį pasiuntė spindulį, kuris turi atsimušti į specialų prietaisą paliktą astro
nautų (kairėj) ir grįžti atgal. Toks spindulio grįžmas padėtų nustatyti labai precizišką mėnulio nuotolį. 
Tačiau dar ligi šiol mokslininkui tai padaryti nepavyko, manoma, kad paliktasis prietaisas galėjo kiek 
savo kryptį dėl mėnulio drebėjimų pakeisti.

Baudžiamoji sandara Sovietuose
Baudžiamųjų nuostatų pagriežtinimas ir pataisos darbai

GEDIMINAS GALVA

bausmės paskyrimas nusikaltė
liui, bet ir bausmės vykdymas 
mūsų šalyje visuomet buvo tvar
komas įstatymais”. Tai pasišai
pymas iš sovietinio teisėtumo, kai 
įstatymai tebuvo tik priedanga 
sovietiniam saugumui siausti.

Sovietuose svarbiausias veiks
nys yra ne įstatymai, bet vykdo
mosios valdžios siautėjimas. So
vietuose nebuvo baudžiamųjų į- 
statymų tautoms perkelti ar joms 
išnaikinti, bet šie nusikaltimai 

Į buvo įvykdyti. Komunistų parti
jai rūpi ne piliečių teisės, teisėtu
mas, bet savosios galios stiprini
mas panaudojus jėgą. Šiam tiks
lui turi tarnauti generalinis vals
tybės gynėjas ir saugumo įstaigos.

Iš pranešimo aiškėja, kad vėl 
stiprinama jėga piliečių teisėms 
varžyti.

Prievartos stirpinimas
Sovietuose ne pilietis, bet ko

munistų partija apsprendžia san
tvarką, kuri remiasi proletariato 
diktatūra. Piliečiui telieka taik
stytis komunistų partijos primes
tai santvarkai ar būti sunaikin
tam. Komunistų parti os prievar
tinis katilas naikina priešus be 
pasigailėjimo.

R. Nišanovas tarė: “Visuome
nės įtraukimas į viešosios tvarkos 
apsaugą nesumažins valstybinių 
organų vaidmens ir jų naudoja
mų valstybinės prievartos priemo
nių reikšmės”. Kitais žodžiais 
tarus, Sovietuose jau išmušė ne
lemta valanda, kai valstybės gy
nėjas, pasitelkęs viešosios ir slap
tosios milicijos įstaigas, vėl siaus 
krašte, kaip ir anais pasibaisėti
nais Stalino metais.

Generalinis valstybės gynėjas 
R. Rudneko pridūrė: “V. Leninas

IR TOKIŲ REIKIA
Novelė

AURELIJA BALASAITIENĖ

Atėjo valanda, kurioje kaupiasi visas mano gyve
nimas. Man atrodo, kad visi mano gyvybės syvai pul
suoja, skuba į sielvartu pritvinkusius smilkinius, kurie 
gali kiekvieną akmirką trūkti, neišlaikę įtampos. Arti
nasi mano paskutinioji valanda, paskutinysis lašas pe- 
pildytoje kartybių taurėje. Regiu po nuo nemigos ir 
nuovargio degančiais vokais alyvų žydėjime paskendusį 
savo namą. Pro atvirą, pavasariu pakvipusį langą žiū
ri jauna, liūdna moteris. Ar tai Monika ar tai tik sap
nas? Pradedu nebeatskirti svajos nuo tikrovės, ir ma
no vienutės pilkos drėgnos sienos pamažu virsta spal
vingu pavasario gėlių kilimu, kurio tolimiausiame, vos 
akimi užmatomame krašte, su rugiagėle auksiniuose 
plaukuose iš tolo mane šaukia, j mane rankas tiesia 

j mano Monika.
Vestuvių naktis po žvaigždėtu dangumi — tai 

| mano gyvenimo pasakos pradžia. Aš tada, laimingiau
sias iš mirtingųjų, Joninių laužo šviesoje, apkabinęs 
savo nuotakos liekną liemenį, lyg ant sparnų, kojomis 
neliesdamas žemės, sukausi muzikos garsų bangose. O 
dabar mano nuo troškulio sukepusios lūpos vargu be- 
pakeltų saldaus pabučiavimo ekstazę. Braukiu ranka 
per lūpas. Delne nusitiesia siaura, rusva dėmė.

Vestuvės buvo seniai ir rūpestingai suplanuotos, 
ir niekas negalėjo jų išardyti: nei mūsų tėvynės vieš
keliuos dulkes ir siaubą sukėlę sovietški tankai, nei 
miestuose ir miesteliuose pasirodžiusios mėlinkepurių

socialistinį teisėtumą rėmė jėga 
trukdyti priešiškų elementų veik
lai. Socialistinio teisėtumo leni
ninių pradų stiprinimas reikalau
ja įgyvendinti įstatymus, kad pa
vieniai asmenys derintųsi prie so 
cialistinės visuomenės ir ypatin 
gai prie valstybės apsaugai nuo 
bet kurių nusikalstamų pasikėsi 
-nimų”. Aišku, komunistų parti
ja savo likimą sieja jau su valsty
bės saugumu ir už jos siehų gin
ti proletariato diktatūrą.

Baudžiamoji tvarka
Pranešėjas nurodė, kad sovie

tinė baudžiamoji tvarka turėti 
pataisos darbų kolonijas, t.y. pri
verčiamojo darbo - vergų stovyk
las ir kalėjimus, jau esanti atgy
venta.

Senąją baudžiamąją tvarką pa 
pildo naujomis bausmėmis, ku
rios buvo neteisėtai jau anksčiau 
naudojamos. Naujasis baudžia
mas teisynas numato be laisvės 
atėmimo dar nutrėmimus ir iš 
-trėmimus.

Naujasis baudžiamasis teisy
nas, pavadintas pataisos darbų į- 
statymu, numato atskirose respu
blikose vesti darbo stovyklas. 
Pranešėjas nurodo : “Įstatymuo
se numatyta pakankamos prie
monės nuteistojo asmens teisinei 
padėčiai apriboti”. Šiais grėsmin 
-gaiš žodžiais pasakoma, kad vėl 
gali būti taikomos nepaprasto 
žiaurumo priemonės nuteistie
siems “socialistiškai perauklėti”. 
Pasak pianešėjo, nesą neperau- 
klėjamųjų, kurie neprisitaikytų 
sovietinei santvarkai. Jei tokių ir 
atsirastų — mirčiai juos paliks 
“perauklėti”.

Priverčiamojo darbo stovyklos
R. Nišanovas nurodo, kad pri

verčiamojo darbo stovyklų skai
čius būsiąs padidintas. Nuteistie-

nekavedistų uniformos.
Pagal seną Monikos šeimos tradiciją, vestuvės bu

vo švenčiamos Joninių naktį po atviru dangumi, su 
kaimo linksmų armonikų ir graudžių smuikų muzka, 
su naminio alaus statinėmis ir svečiais iš plačiausios 
apylinkės iš miesto ir kaimo, su mokytais ir nemo
kytais, studentais ir artojais. O Jonas Tautvaras, mano 
korporacijos kolega, Monikos vaikystės žaidimų drau
gas ir jos ilgametis garbintojas, nenoromis patekęs į pa- 
bemio pareigas, po kelių vestuvinio gėrimo taurių nu
siėmė nuo švarko rankovės taip išdidžia dėvėtą rau
doną raikštį, nujosios tvarkos ir naujojo gyvenimo sim
bolį.

Niekam nebuvo paslapties, kad Jonas Moniką my
lėjo. Kelis kartus jai pasipiršęs ir negavęs teigiamo at
sakymo, jis vasaros atostogų metu jos tėviškės kaimy
nystėje praleisdavo ištisas savaites, nuolat apsilankyda
mas, kartais bandydamas kalbėti apie meilę, kartais tik 
ramiai ilgesingomis akimis sekdamas maita auksaplau
kę, skaisčiaveidę Moniką.

Bet Monika mano. Ir ji tapo mano žmona. Tik 
pašokę kelis kartus korporacijos šventėje, tik apsimai
nę bučiniais Mickevičiaus parko senų ąžuolų šešėlyje, 
mudu be ždodžių žinojome, kad esame likimo vie
nas kitam skirti. Staigus susižiedavimas ir vestuvių pla
nai taip užvaldė mudviejų mintis, kad mums atrodė, 
jog ir visas pasaulis dalyvauja mūsų laimės spindėji
me.

Gal Jonas giliai širdyje ir nešiojosi kartaus nusi
vylimo ar net keršto jausmus, bet išoriniai jis atrodė 
susitaikęs su likimu ir su mudviem abiem toliau palai
kė platonišką, gana šiltą draugystę. Tik staigia su
svyravus mūsų tautos kamienui, aš su baime it pasi

Amerikinio ūkio keistenybės
Geras ūkis, lydimas ir geros infliacijos 

Leonardas Dargia

Keistesnę ūkinę padėtį, kaip 
dabar JAV, sunku ir įsivaizduo
ti. Amerikos ūkis ii’ toliau labai 
geras. Nuo pradžios metų dir
bančiųjų skaičius pakilo 1,3 mil. 
žmonių, nedarbas kiek pakilęs, 
birželio mėn. iš naujo krito iki 
3,4%. Iš viso dirbančiųjų birže
lio mėn. buvo 77,7 mil. Birželio 
mėn., turėjusi kristi gamyba, 
pakilo 0,7%. Gegužės mėn. 300 
mil. dol. sumažėję mažmeniniai 
pardavimai vistiek siekė 29,2 
mil. dol. Žmonių polinkį pirkti 
neatodairingai rodo gražiai be
kyląs dalimis išsimokamas įsis
kolinimas. Gegužės mėn. jis sie
kė 82,3 bil. dol., o liepos pirmą
ją savaitę jau 91,8 bil. dol. O ir 
bendrinės tautos pajamos antrą 
jį šių metų ketvirtį pasivarė vi
sais 16 bil. dol. Didesnė šio gro
žio dalis betgi netikra, o pasi
reiškė kainomis.

Geras ūkines naujienas tačiau 
seka ir gera infliacija. Ji, dides
nė ar mažesnė, jau senokai 
tarpsta. Pastaroji juo kitokia, 
•kad niekad tiek kalbų nebuvo 
apie jos prilaikymą ir niekad ji 
su tokiu malonumu nekilo, kaip 
dabar. Dar gražiau: juo daugiau 
kalbama apie jos lėtinimą, juo 
ji daugiau kyla. Kodėl taip yra? 
Ogi todėl, ikad kalbos su veiks
mais ne tik nesiderina, ibet vis 
dar nė nemano derintis.

Ką reiškia vyriausybės pa- 
laipsninė ūkinė politika

Aptariama, kad tai esąs be
skausmis ūkio balansavimas, iš
lyginimas. Iš tikrųjų tai vis dau
giau bent šiuo metu reiškia vy
riausybės norą kuo mažiausiai 
tvarkyti ūkį iš viršaus. Tuo dau 
giausiai pasinaudojo bankai, ne
žmoniškai iškeldami palūkaninį 
nuošimtį, gerokai primušdami 
gyvenamųjų namų statybą, iš
naudodami vartotojus, mažiau 
pajėgias bendroves, smulkesniuo 
sius pirklius.

Visgi bent 75% krašto ekono
mistų mano, kad tokia vyriausy
bės politika savo visumoje nebū
sianti nesėkminga. Praktiškai 
tai reiškia ūkio lėtėjimą iki šių 
metų galo, mažą jo atsigavimą 
pirmoje 1970 m. pusėje ir ne
menką kilimą antroje sekančių 
metų pusėje. Doleriais skaičiuo

ji būsią skirstomi į rūšis:
“Pataisos darbų įstatymų pa

grindu projektu įtvirtinamas ke
turių rūšių režimas pataisos dar
bui kolonijose nuteistiesiems vy
rams laikyti (bendrojo, sustiprin
tojo, griežtojo ir ypatingojo reži
mų kolonijos) ir dviejų rūšių re
žimas nuteistosioms moterims 
laikyti (bendrojo ir griežtojo re
žimu kolonijos), taip pat koloni-

(nukelta j 5-tą puslapį)

piktinimu sekiau staigų ir netikėtą Jono pasikeitimą. Iš 
ramaus ekonominių mokslų studento, daug mąstančio 
tylaus introverto, staiga pasidarė akiplėšiškas, drąsus, 
iškalbus naujosios raudonos aristokratijos atstovas.

Kaip tvarkingai pradeda dėstytis mano mintys! Pa
lubėje viela apsukta niekada negęstanti stipri elektrinė 
lemputė vėl virsta karšta, negailestingai kepinančia dy
kumos saule. Tur būt, taip jaučiasi žmogus Sacharos 
plotuose, kai priartėjusi oazė staiga virsta nepagauna
ma Fata Morganą. Aš norėčiau nuo tos saulės pasis
lėpti savo nuogoje vienutėje, kurios keturiose drėgnose 
sienose turi tilpti visas mano pasaulis ir kurioje net 
šešėliui taip maža vietos.

Grįžta vaizdai ir spalvos, kurių nuostabų mirgėj- 
mą turėčiau būti jau seniai pamiršęs savo beviltiško
je pilkumoje. Grįžta vestuvių vakaras visame savo 
džiaugsmo spindėjime, kad aš net to vakaro svaiginan
tį kvapų mišinį jaučiu ir iš tolo galiu atpažinti stip
rų ką tik pražydusių liepų aromatą.

Vestuvių pokylio dalyviai, pasibaigus vaišių forma
lia daliai, maišėsi tarpdury, stovinėjo plačioje rožė
mis apaugusioje verandoje, vaikštinėjo po sodą su gė
rimais rankose. Jaunesnieji laukė, kad bevakarieniaują 
muzikantai vėl pradėtų groti. Mudu su Monika, pa
bėgę nuo minios, stovėjome, rankomis susiėmę, šalia 
baltos tvoros, ieškodami šešėlio, kad nekantrios, buči
nių pasiilgusios lūpos galėtų susitikti. Aukštai pačiame 
vidury dangaus pakibęs mėnulis sidabriniais spinduliais 
glamonėjo mano nuotakos baltu šydu papuoštą galvą. 
Kažkas pašaukė Moniką vardu. Pažinau jos motinos 
balsą. Pasistiepusi ant pirštų galų, ji man sušnibždėjo 
į ausį:

(Bus daugiau, ____“

jant, bendrinės tautos pajamos 
tačiau nė vienu šių atveju nepa- 
mažės. Nedarbas nepakilsiąs 
aukščiau 4,1% ilki galo sekančių 
metų. Net namų statyba 1970 
m. iš naujo pakilsianti, kai pa
lūkanos pamažės. Jeigu daugu
ma žmonių tiki tokia ūkine at
eitimi, tai jie negali sustoti ge
rai pirkę, bendrovės neplėtę ga
mybos, o kainos toliau nekilę. 
Vadinasi, infliacija ir toliau tu
rėtų tarpti, būti gyvenimo būdu.

Neblogi ūkiniai pranašavimai 
tikrai gali virsti tikrove, nes pa
kankamai žinoma, kaip tą ūkį, 
nelyginant vadelėmis, sukinėti. 
Aišku, politikai kortas dažnai ir, 
atrodo, visai sąmoningai sumai
šo, bet jie niekad negali jų mai
šyti ūkiui vien tik blogėjančia 
kryptimi. Jie turi jam laikas nuo 
laiko padėti ir atsigauti, kitaip 
jie gali būti neišrinkti, šiaip ar 
taip ūkyje žaidimas pinigais nuo 
seno mėgiamas paprotys.
Akcijų linka pasišokinėdama 

krinta '

Akcijų rinka pasišokinėdama
kytų, kad mūsų ūkinė ateitis 
labai juoda. Na, ką bekalbėtu
me, ateinančioji pusė metų ak
cijų rinkai per daug patikti ne
gali. Akcijų rinka taip pat ne
mėgsta netikrumo, o ypač aukš
tų palūkanų, kurios tą netik
rumą tik daugiau didina. Palū
kanos gali ibūti keliamos ne vien 
tik ūkiui balansuoti, ikaip kal
bama, o ir iš gobšumo ir visai 
sąmoningai ir įaikcijų rinkai pa
gąsdinti. Mat, nieko nėra leng
vesnio, kaip infliacijos keliu kil
noti milžiniškus turtus iš vienų 
rankų į kitas. Juo lengviau tai 
padaryti 'šiais laikais, kai daug 
žmonių dar niekad nebuvo tokie 
jautrūs ir- nepastovūs, tiesiog 
skysti, kaip šiandien. O tie kil
nojamieji turtai nejuokais gali 
būti nemenki. Štai, pastarasis 
vis dar betrunkąs, akcijų rin
kos kritimas akcijų vertę jau 
sumažino apie 100 bil. dol.

Po antrojo pasaulinio karo 
akcijų rinka tačiau paprastai 
krisdavo iki pirmo didesnio 
riksmo. Kai visi pradėdavo rėk
te rėkti, kad taip toliau būti ne
gali, nes tuo galįs būti užmuš
tas ir visas ūkis, tai centrinio 
banko nervai ir neišlaikydavo, 
kietoji pinigų politika būdavo 
keičiama į minkštąją, mažina
mas palūkaninis nuošimtis. Po 
to ir akcijų rinka neužtrukdavo 
atsisukti atgal ir pradėti (kvai
lioti kita kryptimi — kilti neži
nodama, kur sustoti. O kodėl gi 
istorijėlė ir' vėl neturėtų pasi
kartoti? Su 26,5 mil. akcininkų 
reikia gi skaitytis. Juos negali
ma tiek nugąsdinti, kad jie pra
dėtų žymiau mažinti pirkimus.
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SKAUTAI
(Atkelta iš 2 psl.)

važiavome plačiau po apylinkes 
pasižvalgyti. Sala yra labai dide
lė ir turi daug gėlo vandens eže
rų. Čia įruoštos ir meporalinio 
smėlio kasyklos. Mūsų muzikan
tas p. Lorencas, netik savo sūnų 
atvežė pastovyklauti, bet ir mo
torlaivį atsigabeno. Tai susiradę 
“Brown Lake” ežerėlį mokėmės 
čiuokti ant vandens. Kiek buvo 
juoko, kai naujokai mėgino išsi
laikyti ant kojų. Ir kokių pokš
tų broliai neišsigalvojo — ir ant 
vienos kojos čiuožė, ir trise su
sikabinę, o sesės tik motorlaivį 
vairavo, bet ant pašliūžų nė ne
mėgino lipti-

A. -4- A.
JADVYGAI VARANKIENEI 

Lietuvoje mirus,
sūnų Tadą Vara n ką ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

CIVINSKAI

A + A
ZIGMUI PAULIONIUI mirus, 

dideliame liūdesy pasilikusią žmoną ELENĄ, sūnų, 
dukrą, motisną. brolius dipl. teis. VYTAUTĄ, AU 
GUSTINĄ, seserį ZUZANĄ ir jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Algirdas ir Aldona čaplėnai 
Jonas čaplėnas (čaplinskas)

T

A. -J- A.
ZIGMUI PAULIONIUI

mirus,
jo šeimą, motiną, seserį ir brolius giliai už

jaučia

Vytautas Melnykas Ir 
Gediminas Melnykas

“b"

MARIJAI RIŠKIENEI
mirus,

jos sūnų inž. KĘSTUTĮ BISKĮ ir šeimą ir seserį A. 
MYKOLAITIENĘ nuoširdžiai užjaučia

Julija ir Vytautas Bulotai 
ir dukros

A. 4- A.
PULK. VINCUI SAKALUI

mirus,
žmoną VIKTORIJĄ, dukturį ŽIBUTĘ ir sūnų RIMĄ su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Juozas ir Benigna 
Laurušoniai

Šių metų gegužės mėn. 15 dieną, netikėto širdies smūgio 
ištiktas, staiga su šiuo pasauliu atsiskyrė

A. + A.
KĘSTUTIS JURGIS KUDŽMA
Gimęs 1928 metų balandžio mėn. 23 dieną Kybartuose, 

jis gyveno Little Neck, Long Island, N. Y. Mirė Albany, vyk
dydamas savo tarnybines pareigas. Palaidotas/ Holy Rood ka
pinėse, Old Country Road, Westbury, L. I., N. Y.

Šv. Mišias koncelebravusiems, liturgines apeigas Bažny
čioje, kapinėse ir koplyčioje pravedusiems jaučiame gilų pa
dėkos jausmą.

Šv. Mišių intencija aukojusiems — jungiamės prie jų mal
dų ir kartu prašome Aukščiausiojo malonės.

Gėlėmis koplyčią, laidotuvių apeigas ir kapus puošusiems 
nuoširdžiai dėkojame.

Užuojautas žodžiu, raštu, spaudoje bei per radio bangas 
reiškusiems — nuoširdžiai jas priimame ir dėkojame už siel
varto supratimą.

Kęstučio prisiminimui aukas Lietuvių Fondan įnešusioms 
reiškiame gilią padėką.

Koplyčioje su Kęstučiu atsisveikinusiems, Šv. Mišių au
kos atnašavime dalyvavusiems, į kapines palydėjusiems, jaut
rius atsisveikinimo žodžius tarusiems, jaučiame nuoširdų dė
kingumą.

Prasmingus patarimus, paguodimus bei pastiprinimus tei
kusiems — gerąsias intencijas nuoširdžiai priimame, bandy
sime vykdyti ir reiškiame nuoširdų dėkui.

Giliame nuliūdime —
Regina, Linas ir Darius 

KUDŽMAI

Vėliau aplankėme “Mėlynąją 
lagooną”, pasilėpusią giliai miš
kuose, kur taip ramu, tik paukš
telių čiulbėjimas girdėti.

Vakare, grįžę į savo stovykla
vietę, radome mūsų skautišką vė
liavą nupiautą nuo stiebo ir pa
vogtą. Nors ieškojome ir visų 
klausinėjome, vėliavos neradom.

Pirmadienį, suvalgę paskuti
nius sumuštinius, išsidžiovinę šil
toje saulutėje, ruošėmės į na
mus. Nors teko gerokai pavargti 
ir sulyti, bet jaunimas džiaugėsi 
pasisekusia stovykla.

Brisbanietė 
(B “Pėdsekio”

— Delfinas turi 96 dantis, bet 
j maistą ryja nekramtęs.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

Heating Contractor
įrengiu naujus tr perstatau se. 
nūs visų rūšių namo apšildyme 
pečius ir alr-conditioning — ) 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu tr leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. Westem, Cbieago 9, III.

Telefonas VI 7-3447

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiir iiiiiuiii

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO ffi 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
tmiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii
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TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marąuette Pke. 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2608 69th St. Tel. WA 5-2787
2501 69th St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis Jvalrlų prekių pasirinkimas

E. lr V. ŽUKAUSKAI

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 

= kitokį pastatai!

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

30 and S0 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

REAL ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. BSrd STREET TEL 471-0321

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

Main office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, III. Tek OL 6-2233 
Tarime šimtas namų Ciceroje, Scnvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakarininoee priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.

MISCELLANEOUS

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. RUDIS — Tek CL 4-1050

M O V I N G
A. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

APDRAUDŲ AGENTCRA
Namų, gyvybes, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios ižai. 
įnok&iimu sa 
lygos.

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

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street

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

Tet GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

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

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

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

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

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

3208 M VVest 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tol. GA 4-8G54 ir GR 6-4330

M O V I N G
ŠERfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 th Place — VVA 5-8063

iiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiinmmiiiiiiiiiiiiiii

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
lll!illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll>

Platinkite “Draugą”.

D fi M E S I O ’

MISD ? J33NMSRi SSMK
RADIO PROGRAMA

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

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

BUTAI: rinktiniams nuomininkams.
Best Ageney, 2925 W. 63. PR 8-6(132 
Nelaukit — užslregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dal] 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai.

Išnuom. kambarys su privačiu įėji
mu ir vonia naujame name su centr. 
šaldymu, priešais Marąuette parką, 
7153 W. 71 St., 778-6698.

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av.. CL 4-7450

(iVj kamb. mūro biuigalmv, 9 me 
tų, be garažo. 62 ir Kedzie.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge ir garažu. 48 ir Rocktvell. 
$28,000.

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

Insurance — Income Tax 
Notary Public

2737 VV. 43rd St. — CL 4-2390

NAMU PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Bntų nuomavimas — Income Tas

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVICIŲS

6455 S. Kedzie Ave. — PR 8-2233 
Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir raš-
72 lr Talman. Mūr. rezidencija — 

8 kamb. pirmam aukšte ir 2 kamb. 
antrame. Geram stovy namas. $28,000.

Prie Nabisco mūr. 6 kamb. bun
galotv. 13 metų senumo. $21,200.

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

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas ir taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $86,000.

VAINA REALTY
2517 W. 71st SL — BE 7-9515

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

4 kamb. švarus modernizuotas me
dinis. Prie 69 ir VVestern. Taksai 
$160. Alumin. langai. $10,000.

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

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

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

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplevvood $.10,600.

6 kamb., 20 metų mūr. Cape Cod

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735, W. 71st SL Tet 925-6015

NAUJAS DERLIUS
Dvaras lietuviškam Lemonte. 2-Jų 

metų, 7 kamb. mūras. Daug žemės 
paskirta sodui ir alėjoms. Pamaty
kite.

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

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

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

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

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

Lotas SO p. Marąuette Parke.

VALDIS REAL ESTATE

2458 W. 69th St. RE 7-7200

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

Skelbkites “Drauge”.

ĮSIGYKITE DABAR

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 

RECIPIES

Joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nera
gautą, kurių čia yra virš 200.
Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims.
Kaina tik 2.50 dol., galima gau
ti DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc.' 
mokesčiams.
Illlllllllllllltllllllllllllllillillllllllllllllllli

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

BINDERY GIRLS
Experienced or will train.
Full time, steady work.

All company benefits.
ENDEX SALES CORPORATION 
1401 VV. Jackaon — Tel. SE 8-1511

REGISTERED NURSES
7 a. m. to 3 p. m. and 

11 p. m. to 7 a. m.
L.P.N.8 BY EDUCATION 

3 p. m. to 11 p. m.
Phone Miss Carravvay 756-5200

Suburban Convalescent Center
120 VVEST 26th ST.

SO. CHICAGO HEIGHTS

BINDERY GIRL
Experienced with numbers 

General form vvork 
35 hr: week, plūs benefits 

Ist or 2nd shift 
TEL: — 225-2491

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

Mercy Hospital, Miami, Florida
PHYSICAL THERAPIST CHIEF

Challenglng opportunity tor Registered Therapist to assume com- 
plėtė responsibility of department. Prevtous supervisoi-y experienee. 
Salary commensurate with education and experlence.

ASSISTANT DIRECTOR NURSING 
IN-SERVIGE EDUCATION

Challenglng career opportunity with an expauding, Progressive hos
pital overlodking beautiful Biscayne Bay. Candidates tor this posi- 
tloru sh.ould have a Master’s Degree in Nursing Education plūs ex- 
perience developing and coordinating a comprehenstve program of 
In-.servioe t rato i ng. Salary commensurate with experience.

REGISTERED NURSES
Openings available on all shifts — Shlft dlfferential.

SEND RESUME IN CONFIDENCE TO:
Mercy Hospital Personnel Department
3663 South Miami Avenue, Miami, Florida 33133

D fi M E S I O

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
rys privalo nupirkti.

Lit"l'UVIŠKOS 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. 
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HELI VVANTED — VYRAI

MACHINIST
Engine lathe, turrat lathe, mllling 
maehine. — Ne\v shop. Overtime 
available.

CRB3T MACHINE CO.
840 IndustriaI dr. Elmhurst

TEL. 279-1155

REG’D PHYSICAL THERAPIST^
Full time

Phone Miss Carraway 
Suburban Convalescent Center

120 West 26th Street 
So. Chicago Heights, Illinois

Experienced Mechanic
To work in a FORD dealership. 
Good working conditions. a

A VERY GOOD PLACE 
TO VVORK!

Van Drunen Ford
18801 Dixie Highway 

HOMEVVOOD, ILLINOIS
PHONE: 798-1668

iiiiiiiiiiihiikiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
JOBS VVITH A FUTURE! g 

Excellent Immediate Openings!

EXF»ERIENCED
CATERPILLAR
MECHANICS

Work with new modern shop wltb 
the Iatest shop eąuipment. Top pay. 
liberal retirement program, pald va- 
cations and holldays, outstandlng 
Insurance program for employee)* 
and dependents. Good vvorking con
ditions, steady employment.

VVrite or VVire Harvey Shulte
FOLEK TRACTOR COMPANY

Caterpillar Dealer 
1550 South VVest Street 
Wicliita Kansas 67213

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

11111111111111111111111111111111111111111111111111111 A 
EXPER. SHIPPING

CLERK
Reąuired for near north growing 
dynamic food co. Major medical, 
life, accident insur., profit sharing 
and retirement, free parking and 
liberal vacation plan. 7 f

Mr. Albrecht, 644-9300

EXPERIENCED 
BODY COMBINATION MAN

ANO PAINTER
To vvork in a FORD dealership. 
Good vvorking conditions), paid va-, 
cation & holidays, hospitalization 
plan. A good place to vvork.

M
Van Drunen Ford

18301 Dixie Higihvvay 
HOMEVVOOD, ILLINOIS

TEL. SY 8-1668



BOSTONO ŽINIOS
(Atkelta iš 3 psl.)

Garbė, tragedija, pažeminimas.
Mary Jo Kopechne tragedijos 

paslaptis, tur būt, niekada nebus
nčbus “tremiamos" n7kluš- atidengta. Tačiau šios tragedijos 

dulkės ilgai, o gal ir visai nebus

jos -apgyvendinimo vietos”.
Ką reiškia kolonijos — apgy

vendinimo vietos? Ar tai kartais
i jas 
niosios tautos? nuvalytos nuo asmens, nuvežu 

šio ją į mirtį.
Kai visas pasaulis susikaupęs 

stebėjo ir sekė amerikiečių did
vyrišką žygį ir pasivaikščiojimą 
mėnuly, žemėje mažytėje salo
je prie Cape Cod vyko tragedija, 
nusinešdama vos 28 metų Mary 
Jo Kopechne gyvybę.

Niekas tur būt negaus tikro at
sakymo, kodėl senatorius nešau
kė pagalbos įvykio vietoje ir lau
kė, nors netoli dviejuose namuo
se matė šviesą, o pranešė tik ki
tą dieną, kai salos gyventojai rin
kosi įvykio vieton, kada mergai
tė buvo mirusi. Ši maža salelė, 
atskirta siaura vandens juosta 
nuo senatoriaus namų, jam bu
vo taip gerai pažįstama.

Kardomasis kalinimas
Milicijai ir kitiems valstybės 

pareigūnams leidžiama ne tik 
suimti, bet ir kalinti iki bylos 
teisme.

Priešteisminį — kardomąjį 
kalinimą R. Nišanovas palaiko 
šiais samprotavimais:

“Kardomojo kalinimo nuosta-
* tų projektu siekiama toliau sti

printi socialistinį teisėtumą ti
riant ir teisme nagrinėjant bau
džiamąsias bylas, stiprinti pilie
čių teisių ir teisėtų interesų ga
rantijas-
Ęalinimas i'š esmės apriboja pilie 
Čio teises. Todėl įstatymas jį lei 
džia tik kaip išimtinę priemonę. 
Kalinamas taikomas tik tais atve
jais, kai yra pagrindas manyti, 
kad kaltinamasis pasislėps nuo 
tardymo arba teismo, ar kliudys 
nustatyti tiesą tiriant nusikalti
mą, tęs nusikalstamą veiklą ar
ba gali vengti nuosprendžio vyk
dymo.

Anksčiau kai kuriuos iš šių 
kiaušinių spręsdavo sąjunginių 
respublikų pataisos darbų kodek
sai. Siūlydamos šiuo metu nesie
ti tų klausimų su Pataisos darbų 
įstatymais, komisijos vadovauja
si, kad kalinimas 'kaip kardomoji 
priemonė yra parengtinio pobū
džio ir pagal savo tikslus bei pri-

• <• gimtį nėra bausmė. Jis vykdomas,
remiantis kitais priricipais, negu 
laisvės atėmimas pataisos darbų 
įstaigose. Kardomojo kalinimo re 
žimu siekiama grynai tokių inte
resų, kurie tarnautų sėkmingam 
nusikaltimų tyrimui”.

Baudžiamosios sandaros keiti
mas rodo, kad komunistų partija 
yra pasiryžusi atgaivinti siaubą 

♦ sovietinei santvarkai ginti. Nau
joji baudžiamoji sandara patvir
tinta paplojimu.> -»-t

tdoes itr..^ss£/

WISI fOLKS CALL IT

[HOUSE PAINT
Jūs tikrai su šiuo sutiksite, 

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

6832 S. Western Avė.
Chicago, IU. 60629, TeI.PR 6-1300

Esther Newberg dalyvavo šen. Ken
nedy suruoštame baliuje, iš kurio 
vykdamas senatorius nuvažiavo 
nuo tilto ir katastrofoje žuvo jo 
sekretorė Kopechne.

Kapočius sveiksta

Lietuvių Enciklopedijos leidė
jas Juozas Kapočius jau grįžo iš 
ligoninės ir jo sveikata gerėja. 

Linas Ausiejus Vietname

Petro ir Ados Ausiejų, gyV. So. 
Bostone, sūnus Linas, kuris atlie
ka karinę prievolę Amerikos ka
riuomenėje, yra parvykęs trumpų 
atostogų, o po jų turi vykti į Viet
namą.

1,559 dol. pelno

Praeitame susirinkime paaiškė 
jo, kad Lietuvių Piliečių d-ja So. 
Bostone per birželio mėnesį tu
rėjo pelno 1,559 dol.

PIKNIKAS
Rugpiūčio 10 d. įvyks lietuviš

kas piknikas lietuviškam Ramu- 
vos Parke Broktone šią vasarą, 
tai bus seniausių, lietuviškų ra
dio programų Naujoj Anglijoj 35

m. sukaktuvių mėtinis piknikas.
Programa prasidės 4 vai- p.p. 

Progranioj dalyvaus Bostono Lie
tuvių Taut. šokių sambūris, vad. 
Onai Ivaškienės, indoneziečių šo
kiai, vad. A. Celosse, bus renka
ma gražuolė “Miss Lithuania of
N.E”. šokių konkursai su dova
nomis, nuo Louise Day Hicks 
klounas vaikams, įvairios dova
nos, šokiai prie R and M. Trio 
iki 8 v.v. Skaniausius piknikinius 
valgius gamins Monika Plevokie- 
nė ir jos talkininkės.

Komitetą gražuolės ir geriau
sių šokėjų rinkimui sudaro: Juli
ja Arlauskienė, Henrikas Čepas, 
Altksandras Chaplikas, Ona lvaš- 
kienė, Juozas Kairis ir Gintaras 
Karosas.

Pereitų metų gražuolė Regina 
Baikaitė įteiks šių metų gražuo
lei jos grožio ženklą. Išrinktoji 
gražuolė taipgi gaus puikią statu
lą iš Sa Boston Savings b-vės ir 
kitų gražių dovanų. Kviečiamos 
lietuvaitės nuo 16 m. dalyvauti 
grožio konkurse. Užsiregistruoki
te pas Valentiną Minkienę, 502 
JE. Broadvvay, So. Bostone dabar, 
arba piknike.

Autobusai išeis nuo So. Bosto
no Lietuvių piliečių klubo 1:30 v. 
p.p. ir grįš iš pikniko 8:30 v.v. 
Įžanga suaugusiems 1.00 dol., o 
vaikams 50 ct.

Tarkitės su draugais, giminėm 
ir pažįstamais susitikti rugpiūčio 
10 d. Ramuvos Parke. Kviečiam 
visus.

Steponas ir Valentina Minkai

MIRĖ JONAS SAULĖNAS

Liepos 27 dieną Kardinolo Cu- 
shing ligoninėj, Brocktone, Mass- 
mirė Jonas Saulėnas. Jis bu
vo atvykęs į JAV iš Lietuvos 1901 
metais ir apsigyvno N. Abing- 
ton. A- a. J. Saulėnas buvo ve
dęs Viktoriją Mortonaitę. Jo žmo
na Viktorija jau yra mirusi. Jis 
šioje žemėje palieka aštuonis vai 
kus: kunigą Simoną Saulėną, Ne
kalto Prasidėjimo parapijos kle
boną Cambridge, Mass., seselę 
Viktoriją, Šv.’ Juozapo vienuolyno 
vienuolę, Juozą, N. Abington paš 
to sekcijos viršininką, Joną, sužei 
stą antrame pasauliniame kare, 
Vladą, vedusį ir dirbantį pašto 
tarnautoju, Mariją, dirbančią Es 
so Co. Bostone, Eleną, ištekėju
sią ir gyvenančią N. Abington. 
Ji prižiūrėjo ir savo tėvelį.

Jonas Saulėnas buvo susipratęs 
lietuvis, apsišvietęs ir mylįs Lie
tuvą bei savo brolius lietuvius. 
Jis mėgo rašytą liet. žodį, kurį 
jis skaitė iki savo mirties (Darbi
ninką, Draugą ir kt.). Tebūna 
jam Viešpats gailestingas.

Jonas Saulėnas laidojamas iš 
Brocktono Šv. Kazimiero bakny- 
čios š.m. liepos 30 dieną, trečia
dienį.

A. -f- A.
MARIJAI RIŠKIENEI

mirus,
sūnums GEDIMINUI ir KĘSTUČIUI ir seseriai ANE
LEI MYKOLAITIENEI ir jų šeimoms, reiškiame gi
lią užuojautą.

M. Trumpauskienė 
Beata Trumpauskaitė 
Nora Crane 
Vytautas Melnykas

A. -f- A.

MAGDALENA GUMALIAUSKAS
pagal t®vus BRUOZIS

Gyveno Bridgeporte, anksčiau gyveno West Pullmane.

Mirė liepos 27 d., 1960, 3:10 vai: p. p.
Glmč Anglijoje, užaugus Amerikoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys’ Irene Straąser, žentas 

William, Gene Budd, žentas George, 8 anūkai, sesuo Marie Bruo- 
žis, 4 broliai: Andrew, brolienė Jean, Walter, broliene Rdbbie, Nor- 
bert, Stanley, brolienė Ddrothy ir jų Šeimos.

Priklausė Sv. Kazimiero vleiiuoiyno rėmėjų draugijai.
I Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Litua
nica Avė.

Laidotvės jvyks ketvirtadienį, liepos 3J d. 1S koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėta j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Lietu
vių Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti Siose laidotuvėse.

Nuliūdę: dukterys, žentai, anūkai, sesuo, broliai.
Laidotuvių direktorius Antanus'bt Philips. Tet. 927-3401

I>U KUNIGAI IR VIENUOLĖ 
KANDIDATUOJA j KONSTI

TUCIJOS KONVENCIJA

Du kunigai ir vienuolė paskel
bė savo kandidatūras delega
tais į Illinois valstijos konstitu 
cijos keitimo konvenciją. Kan
didatuoja kun. Francis Lawlor 
iš 25-tos apylinkės su kitais sep 
tymais asmenimis.

Vienuolė, sesuo Mary Liguori 
Brophy, viena iš devynių kan
didatų, kandidatuoja dviejų de
legatų vietom dešimtoje sena- 
tmėje apylinkėje tolimoje šiau
rėje. Ji sąraše yra pažymėta 
Mary Liguori Brophy. Sesuo 
Liguori yra Mundelein kolegi
joje politinių mokslų ir sociolo
gijos profesorė.

Kun. Casimir G. Gierut of 
Bunker Hie, vienas iš šešiolikos 
kandidatų 52-oje, East iSt. 
Louis, irgi kandidatuoja į kons 
titucijos pakeitimo konvenciją.

ALDERISIO VĖL 
AREŠTUOTAS

Felix (Mihvaukee Phil) Alde
risio, 57 metų amžiaus, vienas 
iš žymesnių nusikaltimų sindi
kato vadovų Ohicagoje, pirma- 

'dienio vakare buvo FBI parei
gūnų vėl areštuotas, devynioms 
valandoms praslinkus nuo pa- 
Jeidimo įš kalėjimo už 100 tūks
tančių dolerių užstatą.

Alkoholio ir tabako mokesčių 
pareigūnai ii- policija paėmė 33 
šautuvus ir pistoletus iš dėžės 
gengsterių vadovo namų rūsio, 
505 Berkeley Ed., Riverside, ir 
meštavo jį.

Thomas A. Foran, United 
statės altorney, pareiškė, kad 
kai kurie ginklai buvo užtaisy
ti. Jis pasakė, kad Alderisio bus 
kaltinamas dėl sulaužymo fede
ralinių įstatymų, draudžiančių 
turėti šaunamuosius ginklus.

A. + A.
JONEI ČERIKIENEI

staigiai mirus, sūnui inž. ALGIRDUI 
ČERIKUI ir jo šeimai gilią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

Stasys Bukauskas 
Salomėja ir Antanas Astrauskai 
Juozas ir Petrie šipailai 
Julius ir Emilija Susmarai

, R. A.

Christina Rozalija Tarvidas
(KAZLAUSKAS)

Mylima žmona a. a. Justln M. Tarvidas

Gyveno 9500 W. Lincoln Hlghway, Frankfort, Illinois.
Mirė liepos 27 d., 1969 m. 9:30 vai. vak., sulaukusi 

76 metų amžiaus.
Gimė Lietuvije, Kilo iš Panevėžio apskrities, Tičkūnų 

kaimo. Amerikoje išgyveno 56 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Christina Campagna 

su vyru Joseph, sūnus Martinas, marti Margaret, anūkai: 
Madellne, Martin, Michael, Mitchell, Matthevr ir Macie, Mar
ti Frances. (neseniai mirusio sūnaus Justino žmona) su vai
kais: Richard lr žmona Susan, Rita, Renne ir Russell. Kata
rinos prosenelė.

Lietuvoje liko 2 seserys: Rozalia Llesienė su šeima ir 
Veronika Gerullenė su vyru Petru ir šeima. Vyro brolio vai
kai: Bronius ir Petras su šeima, Stasė Juzėnas, Marijona 
Sembelis su šeima, Jankauskas ir kiti giminės.

Amerikoje dar pasiliko: Abromavičius. Gedgaudas, Yo- 
dikas Ruchas ir kiti giminės.

Priklausė Dariaus Girėno American Legion Atutiliary 
Post 271.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 
West 71st Street, antradienį, 6 vai. vak.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 31 d. iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėta į švenčiausios Mergelės Marijos 
Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Lietuvių šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: duktė, sūnus, marčios, žentas, anūkai ir pro
anūkai.

Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus, Tel. 476-2345.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii
LEO’S SIHCLAIR SERVICE

LEONAS FRANOKV8 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533 

iimimiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiii
STEP. C. LACK IR SONOS

(LAOKAWIOZ)
2424 W. 69th Street Tei. RBpubUc 7-121S 
2314 W. 23rd Place_______ Tet Virginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4348 S. California Avė, Tel. LAfayette 3-3572

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

Vestuvėms, banketams, laldotuvSma 
tr kitokioms progoms

GDŽAUSĖę 
BEVERLY UELL8 G£HNYCIA

244S W. OSrd Street. Cblcago. Illinois •’ 
Tel. PR 8-0833 -y, 

SKELBKTMŠ" “DRAUGE". I

DRAUGAS, trečiadienis,, 1969 m. liepos mėn. 30 d.

buvo / gavimą vieno banko, iš kurio 
suktu būdu gavęs $78,000.

Alderisio sekmadienį 
FBI pareigūnų areštuotas už ap

PADĖKA
Mūsų mylimam Vyrui, Tėveliui. Uuošvitii, Seneliui ir Broliui

A. -Į- A.
PROF. DR. JUOZUI MOTIEJŪNUI
mirus, norime nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie suteikė ve
lioniui paskutinį patarnavimą, palydėjo j amžiną poilsio vietą ir 
mažino mūsų visų didį skausmą.

Dėkojame kun. dr. Kirkilui atlikusiam apeigas koply
čioje, kapuose ir atlaikiusiam šv. Mišias; kun. Gureckui už 
pamokslą kapuose; kun. Jakulevičiui asistavusiam apeigų metu.

Dėkojame velionies auklėtiniui dr. Kriaučeliūnui taip nuo
širdžiai vadovavusiam atsisveikinimui koplyčioje ir kapuose.

Dėkojame visiems tarusiems taip jautrų atsisveikinimo žo
dį; dr. Kriaučeliūnui, dr. Milakniui, pulk. Rėklaičiui, prof. Vit
kui, kpt. Baizarui, p. Senkui.

Dėkojame ypač Veterinarijos Gydytojų Sąjungai, Profe
sorių Sąjungai, Savanorių Kūrėjų Sąjungai, Tautos Fondui, 
Agronomų Sąjungai, Kernavės Skaučių Tuntui ir Tėvų Komi
tetui, Skautininkų Ramovei.

Dėkojame visiems už šv. Mišių aukas, gėles, aukas Lie
tuvių Fondui bei kt. organizacijoms, pareikštas užuojautas 
žodžiu, laiškais ir spaudoje.

Dėkojame visiems už tokį gausų atsilankymą į koplyčią, 
į šv. Mišias ir palydėjimą j amžiną poilsio vietą.

Nuoširdi padėka karsto nešėjams: dr. Kriaučeliūnui, dr. 
Bagdonui, prof. Vitkui, gen. Rėklaičiui, dr. Švarcui, dr. Gi- 
niočiui ir laidotuvių direktoriui Mažeika - Evans.

Nuoširdus Ačiū visiems.
Nuliūdę: žmona, dukterys, žentai, vaikaičiai ir brolis, 

sesuo Lietuvoje.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 VVest 7Ist Street Tel. 476-2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

K 'h •' |
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Miesto.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.MAZEIH&EVANS
FUNERAL HOME

THREE 
AIR-CONDITIONED CHAPELS

6845

Parking Facilities

SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

EUDEIKIS
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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. SOth Avė., Cicero, DL Tel. OL 2-1003
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*
X Vysk. Antanas Deksnys 

rugpiūčio 1 d. išvyksta į Romą. 
Vyskupas nuoširdžiai dėkoja vi
siems draugams ii’ artimiesiems 
už sveikinimus jo šventinimo į 
vyskupus proga ir už aukas jo 
darbams Europoje paremti. Jo 
adresas Romoje bus: Piazza 
D’Asti 25, Roma, 00182, Italy. 
Be to, Lietuvių Katalikų šalpa 
atidarė VAD fondą (vysk. A. 
Deksnio fondas), 64-09 56th 
Road, Maspeth, N. Y. 11378. 
Siunčiant aukų čekį, reiktų ra
šyti LCRA VAD Fund vardu.

X Antanas Girginas, Grand 
Rapids, Mich., atnaujindamas 
prenumeratą pridėjo 5 dol. au
ką. Drauge jis dėkoja už anks
čiau gautą kalendorių ir kalė
dines korteles.

X “Kritusiųjų už laisvę” — 
Vlado Ramojaus dokumentinės 
knygos apie Lietuvos pairfiza- 
nus antrasis tomas, kur atsklei
džiama nauja medžiaga apie 
Lietuvos laisvės kovotojus po
kario dešimtmetyje, jau yra su
rinkta ir pasirodys vasaros pa
baigoje. Knygą liuksusiniai iš
leidžia Į Laisvę Fondas, vado
vaujamas dr. Kazio Amrozai- 
čio, o ją iliustruoja dail. Pra
nas Lapė. Pirmojo šio veikalo 
tomo jau seniai nebėra 'knygų 
rinkoje.

X Komp. J. Bertulis išvyko 
atostogų į Seattle. Praėjusį mė
nesį buvo sunegalavęs, bet da
bar sveikata eina geryn..

X Zigmas Sipavičius, “Drau
go” skaitytojas Chicagoje, pra
tęsdamas prenumeratą pridėjo
5 dol. spaudai paremti. Dėkoja
me.

X Šiemet Akademikų skautų 
stovykla įvyks Rako stovykla
vietėje nuo rugpiūčio 23 d. iki 
rugsėjo 1 d. 'Registruotis pas J. 
Raslavičiūtę, 7234 ISu Sacramen
to, Chieago, UI. Tel. 776-3254. 
Registracijos mokestis $5, sto
vyklos mokestis $40. Visi kvie
čiami įsirašyti.

X Raminta Raslavičiūtė, bai
gusi Urbanos universitete pran 
cūzų kalbą ir šią vasarą studi
juojanti postgraduate kursą 
Middlebuty, Vt., kolegijoje, 
Prancūzijos vyriausybės švieti
mo ministerijos buvo pakviesta 
vieneriems metams dėstyti 
Rouen licėjuje anglų kalbą. Pa
reigas turi pradėti nuo šių me
tų spalio 1 d. Jos mokyklos ad
resas bus: Rouen, 27 Bure, 
Lycee Mixte, 1, rue Jean Mou- 
lin, Evreux, France. R. Raslavi
čiūtė vasaromis yra dirbusi 
Draugo administracijos raštinė 
je, priklausė skautėms ir plačiai 
dalyvavo lietuviškoje veikloje.

X A. a. Kunigo Pijaus Kara
liaus 14 metų mirties sukaktį 
minint šv. mišios bus atlaiky
tos Ciceroje, Šv. Antano para
pijos bažnyčioje, liepos 31 d.,
6 vai. 30 min. ryto, antros rug
pjūčio 1 d., 8 vai. ryto, trečios 
rugpiūčio 2 d. 6 vai. 30 min. 
ryto. Gimines, draugus ir pa
žįstamus prašome pasimelsti.

(pr.)
X Reikalinga tarnautoja ben

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

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

X Dr. Juozas Meškauskas 
išvyko į širdies specialistų su
važiavimą Californijoj. Po to 
bus atostogose ligi rugpiūčio 18 
dienos.

X Lietuvos Istorijos draugi
jos valdybos pirmininkas pra
neša, kad 'liepos 30 d. numatyti 
posėdis ir paskaita neįvyks. 
Numatoma nukelti į kitą tre
čiadienį, rugpiūčio 6 d. Prelegen 
tas J. Dainauskas. Tema: “Lie
tuvos totoriai”.

X Jonas Kavaliūnas, JAV 
LB švietimo tarybos pirminin
kas, intensyviai dirba organi
zuodamas lituanistinių mokyk
lų mokytojų studijų savaitę 
Dainavos stovykloje ir rūpinasi 
studijų savaitėn sukviesti kuo 
daugiau jaunosios kartos moky
tojų. Trečioji mokytojų studi
jų savaitė įvyks 1969 m. rug
pjūčio 17—24 d. Dainavoje.

Kun. Ant .Saulaitis, SJ, neseniai 
įšventintas kunigu ,dalija komu
niją.

X Prof. dr. Algis Avižienis, 
dr. Arvydas Kliore ir JAV LB 
centro valdybos pirm. inž. Bro
nius Nainys 'liepos 15 d. Sher- 
man Oaks, Calif., turėjo pasi
tarimą mokslo ir kūrybos sim
poziumo reikalais. Pasitarime 
paaiškėjo, .kad jau baigiama, su
daryti programos komisija ir 
jau apie 40 mokslininkų yra 
davę sutikimus simpoziume da
lyvauti.

X Inž. Bronius Nainys, JAV 
LB c. v. pirmininkas, Bernar
das Brazdžionis, JAV LB tary
bos narys, Ignas Medžiukas, 
JAV LB Vakarų apygardos 
pirm., Leonardas Valiukas, Re
zoliucijoms remti komiteto 
pirm., ir žur. Juozas Kojelis 
liepos 14 d., Los Angeles turėjo 
platoką pasitarimą LB veiklos 
reikalais.

X Cicero Šv. Antano par.
biuletenyje rašoma: Lietuviškos 
šv. Mišios sekmadieniais yra 
atnašaujamos 7:30 v. r. ir 11:15 
v. r. Visi lietuviai raginami aitei 
ti į lietuviškąsias šv, Mišias su 
savo šeimos nariais ir visi vien
balsiai, garsiai melskimės savo 
mylimąja kalba. Kaikurie ma
no, ikad lietuvybė Amerikoje jau 
mirė ir dabar beliko mums jos 
atminimui statyti lietuviškus pa 
minkius. Parodykime visam pa
sauliui, kad mūsų parapijoje lie 
tuvybė yra labai gyva, sveika 
ir ilgai gyvens!”

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Jaunimo stovyklos “Dai
navos” rėmėjų šimtininkų susi
rinkimas įvyksta šeštadienį rug 
piūčio 2 d. stovyklavietėje 3 v. 
po piet, bet ne 4 vai., kaip pir
ma buvo skelbta.

— “Lietuvos Atsiminimų” Ra 
dijo valandos metinis pikni
kas — gegužinė, ruošiama di
džiojo New Yorko ir apylinkės 
lietuviams, įvyks gražiame, di
džiuliame Plattdeutsche Parke:
1132 Hempstead Turnpike, Fran 

X Kas turi kokių klausimų klin Sąuare, Long Island, N. Y. 
akcijų pirkimo ir pardavimo rugpiūčio 3 d. Dainų programą 
reikalais, įprašoma kreiptis į atliks “Rūtos” ansamblis, vad. 
stockbrokerj Arūną Vasį, Howe, Alg. Kačanausko. Bus renkama 
Barnes & Johnson, Ine., telf. lietuvaitė gražuolė ir bus šoki- 
782 9600, (alk.) • »no konkursas bei laimėjimų.

Chicagos žinios
AUTOBUSŲ STREIKAS 

EVANSTONE

Evanstono autobusų bendro
vės vairuotojai ir mechanikai 
vakar tebestreikavo.

Evanstono autobusų vairuo
tojų streikas praėjusį pirmadie
nį privertė daugiau ikaip 30,000 
keleivių ieškoti kitokių susisie
kimo priemonių. Streike daly
vavo 127 vairuotojai ir 30 me
chanikų ir sustabdė autobusij 
tarnybą Evanstone ir palei 
North Shore. Tarp autobusų 
bendrovės ir Amalgamated 
Transit unijos, tarpininkaujant 
federaliniams tarpininkams, vy
ko derybos streikui baigti. Au
tobusų vairuotojai ir mechani
kai nori algų pakėlimo.

DALEY UŽ SENATORIŲ 
KENNEDĮ

Chicagos burmistras Daley 
praėjusį pirmadienį pareiškė, 
kad pražūtinga automobilio ne
laimė, kurion buvo įveltas sena
torius Edward M. Kennedy (D., 
Mass.), buvusi “nelaimingas į- 
vykis”, bet jis nenuvertino se
natoriaus prezidentinių ypaty
bių.

“'Niekas neabejoja, kad jis ir 
jo šeima daug davė pasauliui, 
Amerikai ir savo valstijai”, pa
sakė Daley. Chicagos burmistras 
pasakė, jog jis be abejonės rems 
Kennedy į JAV-ių prezidentus 
1972 metais, jei senatorius bus 
demokratų partijos nominuotas.

TRUMPAI
— George L De Ment, Chi

eago Transit Authority (CTA) 
pirmininkas, praėjusią savaitę 
ragino senato pakomisę patvir
tinti federaiinę paskolą, kad bū
tų pagelbėta išspręsti susisieki
mo problemoms Amerikos mies
tuose.

— Penkiolikos metų amžiaus 
jaunuolis pirmadienį buvo ras- 

itas mirtinai subadytas antrame 
I aukšte motelio The Dolphin Mo
tei ir Restaurant, 8550 Gold Rd. 
netoli Niles. Chicagos policija 
suėmė keturis jaunuolius ir 

|Cook apskrities šerifo policija 
'Niles mieste sulaikė kitus tris 
jaunuolius, šerifo policija atsi
sakė komentuoti šį įvykį.

-— Dulcie (Scripture, 20 metų 
amžiaus kolegijos studentė iš 
Elgin, praėjusį šeštadienį išrink
ta nauja Miss Illinois. Ji buvo 
apvainikuota 1968 metų Miss 
Illinois, Sharon Mitchell, Auro
roje West Fliglh mokyklos sa
lėje, kurioje dalyvavo 1,500 as
menų.

— Septyniolikos metų mer
gaitė praėjusį sekmadienį ap-' 

1 kaltinta namo padegimu; ji bu-Į 
vo sučiupta detektyvo, bėgant 

| nuo gaisro scenos, 3136 Cer
mak Rr. šeši asmenys gaisre 
sužeisti.

_  Aldcrmanas Edvvard Bur
ke (14to wardo) šeštadienį at
vyko į aimijos atsargos dalinį, 
pareigoms įr paneigė teigimą, 
ikad jis bandęs išvengti karinės 
tarnybos. Šis teigimas, pasako
jo, esąs “grynai politinis”.

Jonas Buitkus ir Vladas Čyvas 
Dainavoje pasirengę informacijai.

Pradžia 1 vai. p.p. Programa 4 
vai., o šokiai — nuo 5 v. p.p. 
Piknikas jvyks bet kokiam orui 
esant. Visus nuoširdžiausiai 
kviečia programos direktorius, 
prof, dr, Jokūbas Stukas,

Kaime. Piešė R. Lukaitė. Marąuette Parko lit. m-los IV sk. mok.

VAKARAS JĖZUITŲ VASARVIETĖJE

Neseniai, vieną vakarą, Tė
vas Kubilius ir žurnalistas Vla
das Butėnas aplankė mūsų na
mus. Jie pakvietė mus aplanky
ti Jėzuitų vasarvietę, esančią 
netolimame miestelyje.

Už keletos dienų, po vakarie
nės, išvažiavome jų aplankyti. 
Važiavome, kol atsiradom lau
kuose, jų vasarvietėje. Oi, kaip 
ten ibuvo gražu! Kvepėjo nese
niai nuplautas šienas, matėsi 
netoli ežeras, kuriame galima 
žuvauti. Tėvo Kristanavičiaus 
rūpesčiu, daržovės gražiai rikia
vosi lysvėse, o gėlės, šalia dar
žovių, drąsiai kėlė spalvotas 
galvas į dangų.

Tėvas Krištanavičius surado 
man meškerę, su kuria aš galė
jau pažuvauti.

Po to truputį užvalgėm. Keli 
berniukai lauke žaidė futbolą ir 
mane pakvietė su jais žaisti. Pa
žaidėm 45 min. ir sutemo.

Piešė Regina Kiudulaitė, Dariaus- 
Girėno lit. m-los VIII sk. mokinė.

LAIŠKAS Iš STOVYKLOS
Pas raus labai šalta. Mes ke

liamės 7 vai. 30 min. ir su nak
tiniais drabužiais einame į 
mankštą.

Vakar vakare pradėjo lyti. 
Mes pasilikome palapinėje. 
Pradėjo dar labiau lyti, kad net 
pro mūs palapinės duris van
duo bėgo vidun. Turėjom eiti į 
valgyklą. Ten jau buvo visos 
paukštytės. Vadovės pradėjo 
kraustyti paukštyčių lovas, nes 
jų palapinė buvo labai šlapia. 
Mes čia pavalgėme pavakarius. 
Paskiau grįžome į savo palapi
nes. Ten vienas šonas buvo pil
nas vandens. Mes lovas pastū
mėm toliau. Tada pradėjo ledais 
lyti. Ir dar kaip! Daugelyje pa
lapinių pramušė skyles. Mūsų 
nenukentėjo. Visą naktį lijo. 
Mes turėjome daug darbo, šian
dien ėjom maudytis.

Violeta Matukaitė, .
Dariaus - Girėno Lit. m-los 

VI sk, mok.

Tada Tėvas (Krištanavičius 
pakvietė maine ir mano mamą 
su juo pažuvauti ietimis. Labai 
įdomu ir gana sunku. Jis turėjo 
stovėti laive, laikydamas lem
pą šviesti į vandenį ir pataikyti 
ietimi į žuvies galvą.

Plo to žurnalistas Butėnas ap
rodė mums antrą aukštą, kuria
me yra mažas altorius. Pirma
me aukšte yra daug didesnis 
altorius ir didesniame kamba
ryje. Ten būna visi susirinki
mai. Kiekvieną rytą, 8 vai. 30 
min., ten būna laikomos mi
šios. Tuo metu, mums bežiūrint, 
atėjo Tėvas Kiištaniavičius ir 
paaiškino mums, kad tas alto
rius buvo pirmutinis Jėzuitų 
bažnyčioje Chicagoje. Taip pat 
Tėvas Krištanavičius mums pa
rodė lietuvišką mišiolą, kurį jis 
pats išvertė iš lotynų kalbos.

Nors buvo įdomu klausytis 
pasakojimų, atėjo laikas mum3 
atsisveikinti su mielaisiais šei
mininkais. Pilni gerų įspūdžių 
grįžome namo. Rimas Karklys

LIETUVYBE IR AŠ
Ar aš esu lietuvaitė?

Mane liečia lietuvybė ir tau
tiškumas, nes aš esu lietuvaitė. 
Mano proseneliai gimė ir gyve
no toj šalyj, Lietuvoje. Manyje 
teka lietuviškas kraujas, tai yra 
mano rasė. Mano išvaizda yra 
charakteringa, taip pat kaip 
mano galvojimo būdas. Tūrių 
lietuviškus bruožus. Aš negaliu 
paneigti, kad esu lietuviškos 
kilmės. Tai yra faktas, tokia 
gimiau — tokia mirsiu. Žinau, 
kad per gyvenimą turėsiu daug 
ryšių su amerikiečiais, bet taip 
pat žinau, kad niekad negalėsiu 
pamiršti savo tautybės. Kur tik 
eisiu, su kuo tik bendrausiu, 
nesvarbu kaip vadinsiuos, sąži
nė primins lietuvybę. Ištikrųjų, 
esu lietuvaitė.

MAN YRA GARBE BŪTI 
LIETUVAITE

1. Lietuva yra “Marijos že
mė”.

2. Mano tėvelių kalba lietu
viška.

3. Tėvelis gimė Lietuvoje.
4. Senelė yra palaidota Lietu

voje.
5. Lietuvių kalba graži.
6. Patinka lietuviški šokiai.
7. Mėgstu lietuviškus valgius.
8. Mėgstu rūtas bei kitas gė

lytes ...
9. Lietuviai labai nuošir

dūs.
10. Man patinka lietuvių kal

ba, nes kiti dažnai nesu
pranta ką aš kalbu. ,
Jolanta Mickevičiūtė, Į

“Jaunimo Balsas” vysk. M. 
Valančiaus lit. mok-los moki
nių laikr. 1969. V. 24.

JAUNIMO BALSAS
ITaip vadinasi Vysk. Mot. Va

lančiaus lituanistinės mokyklos 
mokinių laikraštėlis 20 metų ju
biliejaus proga. Laikr. 24 pus
lapių, spausdintas mimeografu, 
gausiai iliustruotas. Viršelį pie
šė visiems gerai žnoma Ugnelė 
Stasaitė. Redakcjos globėja — 
Ingrida Bublienė, padėjėjas — 
Henrikas Bankaitis. Sunku 
trumpai apie viską aprašyti. 
Karts nuo įkarto spausdinsiu 
Str. Tėvynės žvaigždutėje, kad 
skaitytojai patys įvertintų.

Tėvynės žvaigždutė sveikina 
minėtą mokyklą sulaukusią 20 
metų amžiaus. Joje mokėsi ir 
mokosi nemažas būrys ir T. 
Žv. bendradarbių. Ilgiausių me
tų mokytojams ir visiems moki
niams!
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Profesorius. Piešė Brigita Pranc- 
kutė, Brighton Parko lit. m-lo& mo
kinė.

Kas yra lietuvybė?
Lietuvybė man yra ansamb

lis tautinių pareigų. Užtat, kad 
mano žemė toli ir pavergta. Lie
tuvių pasaulyje gana mažai, 
man reikia stengtis daryti, kiek 
tik jėgos leidžia, išvaduoti tėvy
nę. Turiu stipriai palaikyti san
tykius su savo žmonėmis ir nie
kad neatsisakyti pareigų savo 
Lietuvai. Turiu stengtis skaity
ti, rašyti ir kalbėti lietuviškai 
(nors tai kartais sunku). Turiu 
stengtis, kiek galint daugiau, 
sužinoti apie savo kraštą ir 
skelbti Lietuvos didybę po visą 
pasaulį.

Rima Zubaltė,
UI kursas.

Iš “Liepsnos” nr. 1.
BUVO SUMAIŠYTOS 

ANTGALVĖS
Praėjusiame numery sumai

šytos antgalvės po paveikslais. 
Varlę piešė Bivainytė, o Rytą 
stovykloje Lietuvninkas,

KANADOS ŽEMĖJE
Kanadoje labai gražu. Laukai 

kvepia laukinėmis gėlėmis. Kiek- 
pirmuosius žingsnius ir linki 
dona (ūkininkų dukrelė) ėjom 
šerti arklius. Mano arklio var
das yra ISheiki. Jis baltas ir la
bai geras. Rytai buvo šalti, o 
vakarai šilti.

Antradienį mes pabaigėme 
vežti šieną. Tada mes šokom 
iš viršaus ant šieno. Buvo labai 
smagu. Trečiadienį aš su ponia 
jojom arklius. Ponia atvažiavo 
iš namų su manim pajoti.

Ūkininkai turi aštuonius šu
nis, iketurius katinus, šešiolika 
arklių ir septynias kiaules.

Kai šieną vežėm, mes palei
dom elevatorių. Aš užlipau ant 
elevatoriaus ir pradėjo važiuo
ti. Tada ant manęs užkrito šie
no. Buvo sunki viela, bet nesu- 
spaudė mano piršto.

Laukuose yra du prūdai. Vie
name seniau kiaulės maudyda
vosi. Kitą dieną mes važiavome 
pasimaudyti. Ten buvo labai 
smagu.

Ketvirtądienį mes važiavome

į Niagaros ikrakflį. Buvo rūkas 
negalėjome gerai matyti. Tada 
mes nuvažiavome į miestą. Mies
te buvo namų, muziejų, krau
tuvių. Mes nusipirkome visokių 
dalytk ir pavalgėme. Pavalgę 
gr įžom namo. Kitas denas mes 
praleidome ūkyje. Iš ten važia
vom namo į Chicagą.

Vilija Rasutytė

LIEPSNA

Tokiu pavadinimu Montrea- 
lio lituanistiniai kursai išleido 
laikraštėlį nr. 1. Redaktorė — 
Rasa Lukoševičiūtė. Skyrių ben
dradarbiai : Vida Bunbaitė, Rūta 
Pocauskaitė, Rimas Ališauskas, 
Rūta Rudinskaitė.

Spausdintas rotatoriumi. Su
skirstytas į šiuos skyiius: raši
nėliai, poezija, įvykiai, šypenos, 
mažųjų skyrius. Iš viso 12 pus
lapių. Iliustruotas, turiningas. 
Tėvynės žvaigždutė sveikina 
pir muosius žingsnius ir linki 
sėkmės ateičiai.

INDUOS ILGIO MATAS
Visi žino, kad karvė Indijoje 

yra šventas gyvulys. Jos nega
lima skriausti, žudyti, užtai jų 
visur pilna. Per 2000 metų, kar 
vės bliovimo garsas “mū”, buvo 
laikomas ilgio matu. Nuo tos 
vietos, kur karvė subliaudavo 
ir iki tos vietos, kur dar- gar
sas buvo girdimas, buvo ilgio 
vienetas, kaip pas mus mylia ar 
kilometras.

NEBĖRA KRIMINALISTŲ

1940 m. vasarą Raudonoji ar
mija užplūdo Lietuvą. Po kelių 
dienų, viename mažame žemai
čių bažnytkaimy, vietos komu
nistai sušaukė mitingą (susirin
kimą).

Vienas komunistas įsimaišė 
tarp žmonių ir klausinėja, kaip 
jiems patinka raudonųjų val
džia. Visi tyli, bijo prasitarti. 
Vienas žilagalvis kaimietis ne
drąsiai pradėjo.

— Kriminalistų dabar jau 
nebėra.

— Na, žinoma,_  atsakė ko
munistas. — Nieko naujo ne
pasakei. Dabar žmonių aukštes
nė moralė, negu buvo prie caro 
ir pas Smetoną.

— Leiskite man trumpai pa
aiškinti, — nedrąsiai vėl sako 
žemaitis:

— Seniau čia buvo Jokūbas, 
žinomas vagis — dabar policijos 
viršininkas. IStepas — 'baisus 
girtuoklis, dabar valsčiaus vir
šaitis. Karolis — melagis ir ap
gavikas, dabar komunistinio 
ūkio vedėjas. Dabar nebėra kra 
minalistų, jie visi sulindo į jūsų 
valdžią, — baigė žemaitis.

MARIAN SHRINES 
0F THE AMERICAS
TITAS NARBUTAS

Nauja knyga anglų kalba, 
versta iš lietuviško leidinio, ku
rią reikėtų kiekvienam perskai
tyti.

Atsekant Marijos kultą nuo 
pirmų misionierių, Čia aprašo
mos svarbiausios Pietų, Centro ir 
Siaurės Amerikos Marijos šven
tovės.

Knygoje gausu iliustracijų, ku
rių tarpe yra net du Šiluvos Ma
rijos statulos Washingtone pa
veikslai ir platus naujiausios JA 
V šventovės bei joje esančios lie
tuvių koplyčios aprašymas.
Knyga patraukliai ir rūpestingai 
išleista, gaunama DRAUGE, 
kaina $3.50.

Ta pati knyga čia gaunama ir 
lietuvių kalba. Jos kaina $2.59. 
IUinois Stato Kyventojai prie kainos

turi pridėti 5% taksu.
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