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TRUMPAI
Paulius VI apie 

Afriką
“Labiausiai jaudino patys 

Afrikos žmonės“
CASTEL GANDOLFO. Itali

ja. — Popiežius Paulius VI, kal
bėdamas šimtam tikinčiųjų ties 
popiežiaus vasaros būstine, pa
žymėjo: “Kas mus labiausia jau 
dino, tai Afrikoje, Ugandoje, 
sveikinusių šaunių gyventojų 
jautrumas bei mandagumas”. 
Popiežių stebino afrikiečiai, at
vykę j tigandą iš tolimų vietų 
ir puolę ant žemės, sveikindami 
popiežių.

Paulius VI pabrėžė misijinį 
jo kelionės pobūdį, tačiau ne
minėjo jo pastangų taikai Ni
gerijoje pasiekti.
“Ar matėte šokančias seseris?“

Popiežius apie savo kelionę 
pasakojo susijaudinęs ir gyvai 
mojuodamas rankomis. Ugan
doje pastebėjęs jį sveikinusias, 
šokančias seseris, jis paklausė: 
"Ar teko jum kada nors matyti 
šokančias seseris?” Paulius VI, 
iškėlęs rankas, pavaizdavo šo
kančių afrikiečių judesius.

*

Mirė kun. B.
Gauranskis

HARTFORD, Con. — Rug
piūčio 1 d. New Britain, Conn., 
mirė kun. Benediktas Gaurons- 
kas, ilgametis Ansonijos ir Nevv 
Britain lietuvių par. klebonas. 
Velionis buvo gimęs 1890 m. 
rugpiūčio 8 d. Jaunas atvykęs 
į Ameriką, išėjo mokslą ir 1933 
m. birželio 10 d. įšventintas ku
nigu.

Priklausė lietuviškom organi
zacijom ir daug jose yra dirbęs. 
Paskutiniu metu buvo pensijo
je. Palaidotas Hartfordo kapi
nėse rugpiūčio 4 d., dalyvaujant 
Hartfordo vyskupui, dideliam 
būriui lietuvių ir vietinių kuni
gų. taip pat ir lietuvių pasau
liečių.

“Surtax’’ dar pusei 
metų

VVASHINGTON. — Kongre
so Atstovų Rūmai pirmadienį, 
įvykdę balsavimą (237 uė, 170 
prieš) sutarė pratęsti pajamų 
mokesčių 10% — vad. Surtax 
— įstatymo galiojimą ligi šių 
metų pabaigos. Prieš kelias die
nas įstatymui pratęsti pritarė 
ir senatas.

Paaiškėjo, kad nemaža de
mokratų partijos narių dar prie 
šingi įstatymui. Tik vėliau pa
aiškės, ar Kongresas pritars 
prezidento siūlymui kitiems me
tams darbo pajamų mokesčius 
pakelti 5%.

Kambodijos valdovas princas Siha- 
nouk paskelbė žadąs atsistatydinti. 
Jis nusiskundžia ūkine padėtimi, ko
munistų subversija.
Tačiau vėliau jis pranešė liekąs 
savo pareigose, ypač spaudžiant 
valdančiai partijai, kuriai... jis pats 
vadovauja. ,

K. G. Kiesinger, Fed. Vokietijos 
kancleris, vakar atvykęs į JAV. 
Jis turės svarbius pasitarimus su 
prez. Nixonu, kitais politikais, nu
matyti pasimatymai ir Nevv Yorke.

Vokietijos K. G.
Kiesinger JAV-se

šiandien lankosi New Yorke, 
(Jungtinėse Tautose

NEVV YORK. Fed. Vokie
tijos kancleris Kurt Georg Kie
singer vakar atskrido į New 
Yorką. Tai jo pirmoji viešnagė 
JAV-se R. Nixonui esant pre
zidentu ir jau tris kartus, dėl 
R. Nixono kelionių bei astronau 
tų žygio, buvusi atidėta.

Šiandien kancleris lankys J. 
Tautų gen. sekretorių U Than- 
tą, ryt, numatoma, jis pradės 
pasitarimus su prez. Nixonu ir 
kitais politikais.

A. Kuznecovas
pašalintas...

Pareiškimas paskelbtas 
“Junost” žurnale

MASKVA. — Sovietų spauda 
ligi rugpiūčio 3 d. vis tylėjo, 
rašytojui A. Kuznecovui, liepos 
mėn. pasirinkus laisvę Londo
ne.

Tik dabar išleistas “Junost” 
įdėio Rašytojų Draugiios pa
reiškimą. Nurodyta, kad Kuz
necovas išbrauktas iš rašytojų 
s-gos narių skaičiaus dėl jo ne
suderinamo su “sovietų piliečio 
bei rašytojo pareigomis” elge
siu.

Kongreso vadai apie
Nixono kelionę
Daugumoje pritarė

VVASHINGTON. — Prez. Ni- 
xonui užvakar susitikus su Kon 
greso vadais, jie, respublikonai 
ir demokratai, pritarė bei tei
giamai vertino Nixono kelionę, 
jos metu buvusius pareiškimus 
bei pasikalbėjimus su astuonių 
kraštų vadais. Kelionei pritarė 
ir šen. Fulbright, vienas žymių
jų JAV Vietnamo politikos kri
tikų. |

JAV lieka Ram. vandenyno 
valstybe

Pasikalbėjus su Kongreso va
dais, išryškėjo, kad šešių ap
lankytų Azijos kraštų vadai pri
tarė Nixono iškeltai JAV poli
tikai Azijoje. Joje pabrėžiama, 
jog JAV lieka Ramiojo vande
nyno valstybe, kad ji laikysis 
įsipareigojimų Azijoje, sąjungi
ninkus rems ūkiškai ar tiekda
ma ginklus, jei būtų reikalas. 
Tačiau bendrąją Azijos kryptį 
lems patys Azijos kraštai.

Karinė padėtis Vietname e- 
santi pagerėjusi. Ar bus ati
traukti nauji daliniai? Šiuo at
žvilgiu sprendimų laukiama šio 
mėnesio antroje pusėje.

Svarbūs ryšiai su Rytų Euro
pos kraštais — todėl Nixonas 
skatino Kongreso vadus: vyki
te patys į tą Europos dalį, vys
tykite ryšius su gyventojais...
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PRAHA LAUKIA METINIŲ
Įtampa Čekoslovakijoje invazijos metinėms, rugpiūčio 20 d., artėjant — Kokie če
kų vadų viešnagės Sovietų S-je tikslai? — Čekoslovakijoje pavogta sprogstama me
džiaga... — Rusai teisina invaziją, vykdo spaudimą į čekų, slovakų vadus — Už-1
darys sieną su Vakarais?

Atostogininkai Kryme 
susirūpinę metinėmis

MASKVA. — Rugpiūčio 20- 
21 dienomis artėjant, sukan
kant metinėms nuo sovietų įvyk 
dytos Čekoslovakijos okupaci
jos, įtampos nuotaikos jaučia
mos ir krašte ir Maskvos vadų 
tarpe. Dabar Kryme atostogau
ja partijos vadas G, Husak su 
krašto prezidentu gen. L. Svo- 
boda.

Dar prieš jiems rugp. 3 d. at
vykus, Kryme jau viešėjo vie- 
nas žymiu iu maskvinės politi
kos rėmėjų, Alois Indra. Visi 
trys jau tarėsi su Kremliaus 
vadais, Brežnevu ir Podgomu.

Čekų vadai patikino, kad ju 
partinė vadovybė su vyriausybe 
Prahoje pasiryžę palaužti gali
mas demonstracijas ar kitokius 
veiksmus invazijos metinių pro
ga. Dėl to pastaruoju metu vyk 
sta dažni čekų ir rusų politikii 
pasitarimai.

Priemonės prieš dešiniuosius 
“oportunistus” ir pan.

Sovietų spauda šiuo metu daž 
niau deda čekų politikų pareiš
kimus, kuriuose teigiamai kal
bama apie Sovietus. Maskva 
lauktų pareiškimo iš pačios par-

Maskva prieš 
Europoje

Rusai šaukia: komunistams 
reikia vienybės

MASKVA. — “Izviestija” dien 
raštis rugpiūčio 4 d. neigiamai 
vertino JAV užsienio politiką 
ir kritikavo pastangas “statyti 
tiltus” rytų Furopoje. Esą, im
perialistai “rausiasi” po komu
nizmo pagrindais ir todėl ko
munistai turį susirūpinti vie-' 
ningumu.

Laikraštis priminė Čekoslova
kijos pavyzdį — tai buvęs im
perialistų pastangų įrodymas ir 
taip pat... bloko sugebėjimas 
atremti tuos siekius. Laikraš
tis tiesiogiai neminėjo nei prez. 
Nixono, nei Rumunijos. Vienin
telė “Pravda” tebuvo įsidėjusi, 
apie viešnagę Bukarešte, vos 
vieno sakinio žinutę.

125,000 iš Vietnamo?
Rus pranešta dviem atvejais

VVASHINGTON. — Laukia
ma, kad prez. Nixonas dar šį 
mėnesį praneš apie 50,000 ka
rių iš P. Vietnamo atitraukimą, 
gi vėliau, spalio mėn., numaty
ta atitraukti dar 50,000, tuo 
būdu, šiais metais Vietnamą ap
leistų 125,000 JAV vyrų.

Tie sprendimai turį ryšio su 
gen. štabo viršininko gen. E. 
Wheelerio buvusia kelione Pie
tų Vietname ir paties preziden
to pasikalbėjimais bei patyri
mais P. Vietname bei kituose 
kraštuose.

Italijos krize baigta... 
laikinai

Vienos partijos vyriausybė
ROMA. — M. Rumor, ligšio

linis min. pirmininkas, nepavy
kus Fanfani, sudarė vyriausybę

tinės vadovybės Prahoje, ku
riuo būtų iškeltas buvusios in
vazijos “reikalingumas". Tačiau 
esant kietam gyventojų pasi
priešinimui. bent ligšiol nuo to
kio pareiškimo susilaikyta. Ar 
Prahos vadai dabar atsilaikys? 
Vargiai.

Vis dažnėja sovietų partijos 
pareigūnų apsilankymai Praho
je. Maskvos partinės organiza
cijos vadas, Grišinas, neseniai 
buvęs Prahoje ir... “sutiktas” 
darbininku akmenimis, pakarto
jo Prahos partinio vadovo, O. 
Mateikos žodžius: “dešinieji o-

Dienos Čekoslovakijoje, kai prisi
menama okupacijos pradžia

Daugiau dėmesio 
W. Rogers kelionei •

“Pravda” su “Izviestijomis” 
plačiau pnžve’ma valst sekre
toriaus W. Rogerso vykdomą 
kelionę — jis la- kėši Japonijo-’ 
je, Formozoie P. Korėjoje ir 
Hong Koige. Atrodo, kad Krem 
liui Nixono la”kvmas’s Buka
rešte mažiau svarbus, kaip so
vietų-JAV varžvbos Ramiojo 
vandenyno srityse.

Dabar skelbiama, kad JAV 
siekiančios kurti “nauią karinį 
bloką Azijoje” ir jis būtų nu
kreiptas prieš “tautinius lais
vėjimo judėjimus Azijoje”. Pa
gal “Pravdą”, JAV-bės dirbti
nai keliančios “komunizmo bau
bą” ir siekiančios pajungti Azi
jos kraštus jų pačių “agresyvi- 
nio pobūdžio” siekimams. (Pa
tys rusai nė žodžiu neprimena 
jų iškelto neaiškaus plano — 
saugumo Azijoje reikalu...).

Rumunijos kom. partijos 
suvažiavimas

prasideda šiandien. Būdinga, 
kad sovietų delegacijai vado- 
vadovauja Konstantin Katušev, 
nežymus politikas, nesąs sovietų 
Politbiuro nariu. Tuo tarpu 1965 
metais Bukarešte vykusiame 
suvažiavime dalyvavo L. Brež
nevo vadovauta delegacija.

Spėjama, kad rusams pasiun
tus ne pirmos svarbos delega
ciją, tai liudija Kremliaus ne
pasitenkinimą Bukarešto sieki
mais vesti labiau nepriklausomą 
užsienio politiką.

— iš vienos krikščionių demo
kratų partijos politikų. Neabe
jojama, kad ji turės sunkumų. 
Vyriausybės krizė vyko nuo lie
pos mėn. 5 d.

portunistai” ir “prieš socializ
mą nukreiptos jėgos” siekia pa
laužti “tvarką ir ramybę”. Dėl 
to įspėjama: saugumo organai 
būsią verčiami griebtis atitin
kamų priemonių.

“Pravda” aiškina: 
invazija buvusi reikalinga...

MASKVA. — Čekoslovakijos 
vadams, Husakui su Svoboda, 
sekmadienį atvykus į Sovietų 
Sąjungą, partinis dienraštis 
“Pravda” iau kitą dieną pabrė
žė, kad sovietų invazija pernai 
buvusi “visiškai teisinga ir lai
ku įvykdyta”.

Laikraštis mini Bratislavos 
pareiškimo metines — jame pa
brėžta, kad “visų socialistinių 
kraštų pareiga buvo ginti kito 
krašto socialistinius pasieki
mus”. “Pravda” čia. oat įspėjo, 
kad sukliudžins “suderintiems 
socialistiniu šalin” veiksmams, 
tai būtu pakenke “revoliucinės 
kovos interesams”.

Švelnina nesutarimų nuotaikas 
su Rumunija?

“Pravdos” vedamajame ryš
kus noras neaštrinti santykių 
su Rumuniia. kurioie. straips
nio pasirodymo metu, kaip tik 
viešėjo prez. Nivn.nas. Laikraš
tis aiškina, kad sukurti “socia
listinę santarvę” esąs sudėtin
ga s vvksmas ir jo metu galį iš
kilti “sunkumai bei skirtingu
mai”.

Toliau, nurodžiusi į invazijos 
“tikslingumą” ir reikalą ginti 
“pasiekimus”, “Pravda” teigia, 
kad visa praėjusiu metų įvykių 
raida pasauly aiškiai įrodžiusi 
Bratislavos pareiškimo “reikš
mę ir gyvenimiškumą”.

Krašte pavogta sprogstamoji 
medžiaga...

Praha. — Aukštas saugumo 
pareigūnas Prahoje pareiškė, kad 
“subversyviniai gaivalai” krašte 
siekią gyventojus telkti neramu
mams, be to, reikšti ir pasyvaus 
pobūdžio pasipriešinimą režimui.

Tas pareigūnas, J. Kubik, fede
ralinio vidaus reik. ministerio pa
vaduotojas, pridūrė, kad pasta
ruoju metu krašte buvusi pavog
ta sprogstama medžiaga bei gin
klai. Spėjama, kad visa tai gali 
būti panaudota smurto veiksmam. 
Kubik apie vagystes pranešė pasi
kalbėjime su savaitraščio “Tri
būna” bendradarbiu.

Kad režimas laukia neramu
mų, ypač artėjant invazijos meti
nėms (rugpiūčio mėn. 20-21 d.) 
rodo ir vad. Liaudies milicijos 
vadovų pareiškimas, kad reikia 
būti “parengties padėty”.

Pripažįsta opozicijos veiklą
Kubiko pareiškimai, anksčiau 

gi buvę kiti straipsniai ryškiai 
liudija: režimas verčiamas viešai 
pripažinti, jog krašte gyvai vei
kia opozicija bei gyventojų pasi
priešinimas režimui bei okupan
tams.

Pvz. Slovakijos komunistų par
tijos prezidiumas šiomis dieno
mis pareiškė, kad partija “ryž
tingai pasmerkė antisocialistinių 
ir dešiniųjų, oportunistinių jė
gų veiksmus, kurių tikslas — vyk
dyti prieš Sovietus nukreiptas 
provokacijas”.

Jau yra žinoma, kad žodžiai 
“prieš socializmą nukreiptas”, 
reiškia — pasipriešinimą ar kri
tikos reiškimą komunizmo adre
su. Tuo tarpu “dešiniaisiais” lai-

Kaina 10 e.

Prez. Nixonas sveikinamas, jam grįžus iš kelionės aplink pasaulį — 
šalia matyti viceprezidentas S. Agnew.

Rumunija teigiamai vertina 
JAV politika

Atsako į Maskvos spaudos 
įspėjimus, kaltinimus

BUKAREŠTAS. — Sovietų 
spaudai skelbiant apie JAV pa- 
stangas “statyti tiltus” Rytų 
Europoje ar “kaišioti kylius” 
rytų bloko kraštų tarpe, Rumu
nijos partijos organas “Scinte- 
ia” oficialiai ir teigiamai įver-

komi komunistai, kurie priešin
gi dabartinei, Maskvai palankiai 
partijos vadovybei.
Siūlo sudaryti “išdavikų sąrašus”

Kubik dar teigia, kad šiuo me
tu Čekoslovakijoje paskleista ne
maža nelegalių lapelių, kuriais 
skatinami neteisėti veiksmai.

Jo žodžiais, toje “pogrindžio li
teratūroje” gyventojai kviečiami 
sudaryti “bendradarbių bei išda
vikų sąrašus tų žmonių, kurie 
dirba Čekoslovakijos kom. parti
joje, prof. Sąjungų judėjime ir 
čekoslovakų — sovietų draugys
tės sąjungoje”.

Jei gyventojai iš tikrųjų tokius 
sąrašus sudarys, tai reikš nema
žą grėsmę visiems žymesniems 
krašto komunistams, Maskvos 
draugams.

Gali uždaryti sieną su Vakarais?
Viena. — Gyventojai reiškia 

baimę, kad po poros savaičių 
Čekoslovakijos įstaigos gali užda
ryti sieną su Vakarų kraštais. 
Tai turi ryšio su pastaruoju me
tu ypatingai padažnėjusiu čekų 
bei slovakų bėgimu į Austriją, 
kur jie prašo globos ir pasilieka.

Šiuo metu į Austriją per dieną 
pasišalina ligi 40-50 Čekoslova
kijos piliečių.

Austrijoje manoma, kad siena 
“teisėtiems emigrantams” ir a- 
tostogininkams galinti būti už
daryta rugpiūčio 21 d., taigi, so
vietų invazijos metinių dieną.

Viena iš keturių nuotraukų, liepos 29 d. paskelbtų JAV-se: mėnulio pa
viršius su pritvirtinta JAV vėliava. Lengvai įžiūrimos žmonių pėdos.
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tino JAV politiką.
Dienraštis vedamajame pla

čiai atpasakojo prez. Nix<xno 
kalbas, ypač jo teiginius apie 
“taikingą sambūvį”. Jo lanky
masis Bukarešte, pabrėžiama, 
buvęs naudingas ir “sambūviui 
ir tarptautiniam bendradarbia
vimui”. Esą, jau pats faktas, 
JAV prezidento viešnagė Ru
munijoje, iškelia kraštų tarpe 
pastebimus pasikeitimus ir jie 
— teigiami.
Švelniai kritikavo Vietnamo 

karą
Laikraštis, kaip ir preziden

tas Ceausescu, kėlė JAV-bių 
“įnašą pažangai bei šių dienų 
civilizacijai”. Nors prieš Nixo- 
nui atvykstant amerikiečiai bu
vo laikomi “agresoriais Vietna
me”, tačiau apie Vietnamą da
bar kalbama švelniau ir nuo 
“agresoriaus” sąvokos atsisako 
ma, bent laikinai.

Rumunai primena jų ryšius 
su rytų bloku, betgi ir nurodo, 
kad reikia atsisakyti “vyravi
mo kitiems”, nes kiekvienas 
kraštas turįs spręsti savo liki
mą.

Dienraščio vedamasis liudija 
rumunų nuotaikas — jie nesijau 
dina dėl Maskvos reagavimo 
ar jos grasinimų.

KALENDORIUS

Rugpiūčio 6 d.: šv. Sikstas II, 
šv. Afra, Jaugėdas, Daina.

Rugpiūčio 7 d.: šv. Kajeto
nas, šv. Klaudija, Sirvydas, Jo- 
gilė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, šilta, temp. sieks 80 ir 
daugiau 1. F., ryt — kiek debe
suota, vis šilta.
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SEKMADIENIO RYTAS

Liepos 6 d. sekmadienio rytas 
prasidėjo vėliavų pakėlimo iškil
mėmis atskirose stovyklose ir ben 
dromis šv. Mišiomis, kurias atna
šavo LSS vyriausias dvasios va
das v. s. kun. J. Vaišnys, SJ.

Vienas iš įdomiausių sekmadie 
nio ryto įvykių buvo J ūros die
nos minėjimas stovyklos uoste 
prie ežero. Čia trumpoms iškil
mėms susirinko Algimanto laivo 
jūrų skautai ir bebrai, bei Prezi
dento A. Smetonos jūrų budžių 
įgulos nariai. Dalyvavo stovyklos 
vadovybė ir didokas būrys skau- 
tininkų-kių ir tėvų bei svečių. Iš
kilmėms vadovavo Neringos pa
stovyklės viršininkas j. b. ps. Ri
čardas Kunstmanas ir antrosios 
savaitės pastovyklės komendan
tas j. b. ps. Alfonsas Alčiauskas. 
LS Brolijos jūrų skautų skyriaus 
vedėjas j. v. s. Bronius Juodelis 
trumpu žodžiu nusakė Jūros die
nos iškilmių reikšmę ir jūrinio 
skautavimo siekius ir prasmę. Į- 
spūdingiausias šių iškilmių mo
mentas buvo, kai ant liepto išsi
rikiavę prie vėjuje plazdančios 
Algimanto laivo vėliavos jūrų

skauto įžodį davė Kęstutis Kazė
nas, Jonas Bobelis, Ričardas Bur
ba, Raimundas Kunstmanas, Rai 
mundas Adomaitis ir Vytautas 
Siliūnas ir bebrų įžodį — Linas 
Kučas, Linas Kunstmanas, Jonas 
Jasulaitis, Algis Bobelis, Raimun 
das Dičius ir Julius Bobelis. O 
prie liepto ant ežero bangų besi
supanti “Vėtra” triukšmingu sa
vo burių plazdėjimu tarsi karto
jo j. v- s. Juodelio žodžius, kad šis 
įžodis įpareigoja tobulintis ir dirb 
ti siekiant jūriniu skautavimu pa 
sitarnauti savo tautai ir Baltijos 
pajūriui.

Iškilmės buvo baigtos ąžuolo 
lapų vainiko nuleidimu pager
biant Baltijos ir Michigano ban
gose žuvusių brolių prisiminimą.

Likusią dienos dalį jūrų skau
tai praleido buriuodami ir irk
luodami, o svečiai ir vadovai grį
žo stovyklon — vieni prie parei
gų, kiti dar pasišnekučiuoti ir at
sisveikinę ruoštis kelionei namo.

Savaitgalio viešnagė stovykloje 
buvo įdomi ir paliko malonų 
įspūdį ir sustiprino viltį, kad 
skautišku žingsniu žengiąs jauni
mas į ateitį eina tiesiu lietuvybės 
keliu.

Stovyklos gydytojas ir Lituanicos tunto šeimininkes. Iš k. dr. Petras 
Žlicba, Dana Če&nauskaitė, Vanda Šliūpienė, Bronė Kiaulėnienė, Elena 
Mingėlienė ir Kaminsckienė.

Nuotr. G. Plačo

ĮSPŪDŽIAI IŠ RAKO ĄŽUOLYNO

Kunigaikščio Algimanto laivo jūrų skautai ir bebrai su vadovais 
Lituanica XX stovykloje. Užpakalinėje eilėje vadovai — j.b. Petraus
kas, valt. A. Regis, j.b. ps. R. Kunstmanas — Neringos,' pastovyklės 
viršininkas, valt. R. Vidžiūnas, j.b. ps. A. Alčiauskas.

Nuotr. G. Plačo

ĮŽODIS ATŽALYNO 
PASTOVYKLĖJE

Šeštadienio (liepos 5 d.) pava 
karę Lituanica XX stovyklos At
žalyno vilkiukų pastovyklėje įvy 
ko trumpos iškilmės, kurių metu 
jaun. skauto įžodį davė Artūras 
Sakalauskas, Edmundas Bikul- 
čius ir Parakininkas. Iškilmėms 
vadovavo pastovyklės adjutantas 
si. Paulius Vitkus. Dalyvavo sto- 
vkylos vadovybė ir vilkiukų tė
vai. Pirmosios savaitės vilkiukų 
stovyklos vadovai ps. Romas Fa
bijonas ir ps. Liudas Ramanaus
kas perdavė pareigas antrosios 
savaitės vadovams — ps. Juozui 
Liubinskui ir s. v. Viktorui Kiz- 
laičiui.

PARADAS

Po vakarienės visi stovyklauto 
jų tėvai ir svečiai rinkosi į Litu
anicos tunto vėliavų aikštę, kurio 
je vyko bendras visų stovyklų pa
radas ir iškilmingas vėliavų nu
leidimas. Iškilmėms vadovavo ps. 
Juozas Šalčiūnas. Stovyklautojai 
ir šiemet pasižymėjo darniu žy
giavimu ir drausmingumu. Šių 
metų stovyklos parade kernavie- 
tės patraukė visų dėmesį ypatin
gu Savo uniformų tvarkingumu 
ir vienodumu. Paradas, aišku, ne 
apsiėjo ir be “klaunų” —stebėto 
jams juoką kėlė du mažiausi beb 
riukai — vienas kas kelis žings
nius klaupėsi ir rišosi batus, o 
antrasis kovojo su per didele nuo 
lat nuo galvos krentančia kepu
re, kas kėlė nemažą apmaudą jų 
yadovui.

(Tęsinys is praeitos Skautybės 
Kelio laidos)

ŠEŠTADIENIO POPIETĖ 
STOVYKLOJE

Vykdama stovyklon tebegyve
nau pernykštės V-tosios Tautinės 
stovyklos, sutraukusios čia arti 
pusantro tūkstančio skautų-čių 
ir antrą tiek svečių, prisimini
mais. Mintyse tebemačiau didžiu 
liūs į miško gilumą nusitęsian
čių palapinių miestus, daugybę 
nepažįstamų skautų ir skaučių, 
skubančius vadovus, minias sve
čių, milžiniškus paradus, ilgas iš
kilmes, kalbas... Nesąmoningai ir 
šiemet kažko panašaus tikėjausi, 
bet vos pro vartus įžengusi, paju
tau, kad šių metų stovykla alsavo 
poilsinga ramybe ir erdvumu.

Šeštadienio popietės laisvalai
kiu naudodamiesi skautai-tės, sto 
vinėjo būreliais ir šnekučiavosi, 
juokavo pasakodamiesi nuoty
kius ir atvykstančius svečius kvie 
tė atsilankyti jų pastovyklėse.

Prisiminimų antplūdžio apim
ta, valandėlei prisėdau ant suole 
lio prie šią stovyklą lietuviškam 
skautiškam jaunimui dovanoju
sio Rako paminklo. Žvilgterėjau 
į tolumon nusitęsiantį Vaidilų 
slėnį, kurio, viduryje dar aiškiai 
buvo matyti pernykščio laužo

visų širdis sujungė bendru tėvy
nės ilgesiu dainos garsais sklin
dančiu virš svečios šalies nakties 
nikais besidangstančių laukų. 
Ne vieno dalyvio širdyje graudus 
ilgesys virto viltingu džiaugsmu, 
kad, dvidešimt penkeriems išeivi
jos metams praslinkus, dar turi
me šimtus jaunimo nuoširdžiai 
reiškiančius tėvų žemės ilgesį ir 
kad tą ilgesį perduodančių vado
vų eilės gausios ir tvirtos pasiry
žimais bei įsitikinimais.

VĖLIAVOS NULEIDIMO 
IŠKILMĖS MEDEINĖJE

Saulei leidžiantis Aušros Vartų 
tunto Medeinės stovykloje įvyko 
iškilmingas vėliavų ir sukaktuvi
nės gairės nuleidimo iškilmės, ku 
rias pravedė stovyklos adjutante 
vyr. skautė Regina Petrauskienė. 
Iškilmių metu tuntą dvidešimtme 
čio proga sveikino LS Seserijos 
vyriausia skautininke v.s. M- Jo
nikienė, LŠS tarybos narė ir bu
vusi ilgametė jo tuntininkė v. s.

LAUŽAS

Pirmosioms žvaigždėms dangų 
je įsižiebus, Šarūno slėnyje buvo 
užkurtas didžiulis bendras lau
žas. Laužą vedė j. b. ps. A. Al
čiauskas talkinamas jaunųjų lau 
žavedžių — Zitos Burneikytės,
Vitalijos Ruibytės, Nijolės Viš- 
čiūtės ir ciceriečio Vlado Žukaus 
ko. Ypatingai gerai laužavedės 
pareigose pasirodė naujoji šios sri 
ties pajėga Zita Burneikytė. Pui
kus buvo šiemet laužas — geri 
laužavedžiai, įdomūs pasirody
mai, skambūs šūkiai, darniai Jonė Bobinienė, buvusi tųntinin
skambančios dainos ir nuostabus 
žiežirbų srautas kyląs iš liepsno
jančio laužo. Neprisimenu kada 
mačiusi gražiau degančio laužo. 
Laužui gęstant, “Lietuva brangi”

kė v. S. Regina Kučienė ir dabar
tinė tuntininkė s. Dana Eidukie
nė. Iškilmėse dalyvavo didelis bū 
rys skautinjnkių-ų, tėvų ir sve
čių.

Dalis Lituanica XX stovyklos Ąžuolyno pastovyklėje stovyklavusių 
oro skautų. Dečinėje vadovas s.v.v. S. Miknaitis.

Nuotr. G. Plačo

ugniavietė. Paparčiais ir krū
mokšniais apaugusiame kalne į 
dangų stiebėsi tušti Tautinės sto
vyklos vėliavų stiebai, o kitame 
kalnelyje popiečio saulės nutviek 
stas jūrų skautų Neringos pasto- 
vyklėn atsilankyti kvietė taip pat 
pažįstamas Klaipėdos uosto molo 
švyturys, priminąs man vaikystę 
ir lietuviškame pajūryje pradėtus 
žengti pirmuosius skautiškus 
žingsnius. Prisiminimų srautą 
nutraukė vilkiukų klegesys, ku
rie, si. P. Vitkaus vedami, ilga 
žąsele keliavo į ežerą maudytis.

Kernaviečių kviečiama trum
pam užsukau į Merkinės stovyk
lą. Čia šypsodamos vadovės svei
kino atvykstančius svečius, rodė 
savo gražiai įrengtą seklyčią ir 
tvarka šviečiančią stovyklą bei 
stovyklos pabaisą — didžiąją ra- 
žinę šluotą, kuria kasdien atžy
mima netvarkingiausia tos die
nos skiltis... Tos šluotos Kerna
vės sesės bijo labiau negu griež
čiausios vadovės.

Pasveikinusi vyresniųjų įžodį 
stovykloje davusias, mėlynais 
šlipsais ir laimingomis šypseno
mis šviečiančias mielas seses — 
Audronę Pavilčiūtę, Gražiną

uIL)ūfcM3>oy,/ 
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fWMI fOLKS CALL IT

HOUSE PAIMT
Jūs tikrai su šiuo sutiksite, 

kai dažote savo namus “Dutch 
Boy” dažais. Galite matyti kaip 
lygiai jie tepa, kaip ekonomių 
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. VVestern Avė.
Chicago, III. 60629, Tel. PR 6-1300

Vindašiūtę, Iloną Marcihkutę,’Ri 
mą Krutylytę, Audronę Butkū- 
naitę, Danutę Bruškytę, Ramunę 
Butikaitę, Jūratę Kupcikevičiū- 
tę, Jolantą Usevičiūtę ir Živilę 
Barmutę — keliuku pro kryžių 
ir stovyklos koplyčią patraukiu 
“savo” Aušros Vartų tunto Me
deinės stovyklon.

Čia prie virtuvės pastato gra
žiai stovyklą įsirengusios paukš
tytės. Stovyklos vadovė vyr. sk. 
Irena Šerelienė tariasi su savo 
jaunųjų vadovių štabu, tai jų ne- 
trugdydama keliauju miško gilu
moje slypinčion skaučių stovyk
lon. Prie vartų randu budinčias 
Jūratę Namikaitę ir Mildą Pet
kutę — žvalios, šypsančios. Pri
siminusi, kaip s. Namikienė išly
dėdama stovyklon dukrą atsisvei 
kindama ne laiškų rašyti prašė, 
bet mokei su šypsena pasitikti 
kiekvieną dieną ir globoti jau
nesnes, užklausiau Jūratę ar ne
užmiršusi mamos mokymo. Už
klaustoji, kiek susimąsčiusi, atsa
kė, kad viską atsimenanti ir ban
danti vykdyti, tik, kai kelias die
nas tękę mirkti lietuje, šypsenos 
išblukusios.

Vos stovyklon įžengusi pasiju
tau apsupta draugiškų sesyčių, 
viena per kitą bandančių man 
aiškinti, kad šiandien minima 
tunto įsikūrimo dvidešimties me
tų sukaktis. Su užsidegimu pasa
kodamos tunto istorines žinias ro 
dė stovyklinę gairę, kuri su iškil
mėmis buvo šį rytą stovyklos 
aikštėje pakelta.

Paviešėjusi Medeinėje, jau 
kiek pavargusi, minu pažįstamą 
kelią į Lituanicos tunto stovyklą. 
Čia penkiose pastovyklėse įsikūrę 
150 tunto skautų ir vadovų. Ke
lios pastovyklės taip sumaniai 
medžių tankmėje įrengtos, kad į 
stovyklos rajoną įžengęs lanky
tojas temato tik ant kalno tolu
moje įsikūrusią jūrų skautų Ne
ringos pastovyklę ir kitame sto
vyklavietės gale — Atžalyno vil
kiukų pastovyklę. Švara ir popie 
čio ramybė pasitiko įžengus į 
Lituanica XX stovyklos rajoną, 
kuriame vėliavų kalnelyje plevė
savo vėliavos ir tyliai aukure ru 
seno pirmąją stovyklavimo dieną 
įžiebtoji ugnelė. Pakalnėje prie 
skautiško Stiliaus kryžiaus glaudė 
si oro skautų simbolis — propele 
ris ir kitoje pusėje — gražus jūrų 
skautų vimpilas, o pakelyje į 
Kaziuko seklyčią prie kelio pasta 
tytoji paminklinė lenta, su už 
Lietuvos laisvę kovose žuvusių 
skautų atvaizdais, privertė kiek
vieną praeinantį stabtelėti, susi
mąstyti ir pagarbą atiduoti kovo-

(Nukelta į 4 pusi.)

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO ARENTOS 

2858 West OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
.•ak. SeStadienials 10—i vai Trečia 
lleni uždaryta Ligoniai priimami su
sltarus.

O Tiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

Rezld. Telef. 339-4083
DR. K. G. BALUKAS

akušerija ir moterų ligos,
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA

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

Priima ligoniu# pagal susltarima
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

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

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

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 63-člos lr California 

Vai.: kasdien nuo (—8 vai. vale. 
Šeštadieniais 2—4 vai.

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048 
ATOSTOGOSE nuo rugpiūčio S d. lkl
17 dienos.
Prašome kreiptis pas Dr. Taura. 
Telef. PR 8-1223.

Tel. ofiso HE 4-5849, rea 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 7lst Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5. treč. lr šefit. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

0R. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle-

nals 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal ausiteu-lma
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

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

• Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niai* — 8:30 — 12:00.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
Optometristas

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

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

Ofa. 735-4477. Rez. PR 8-3900

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYBE — NERVU IR 
EMOCINES EIGOS

Cravvford Medical Building 
0449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarima

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

Akušerija lr moterų Ilgos
Ginekologinė Chirurgija 

6132 S. Kedzie Avė.. VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fi A

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad.. ketvlrt. lr penkt 
nuo 12 lkl 8 vai. lr nuo 5 lkl 8 v.v. 
fieštad. 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 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 8 
lkl 8 vai. Trečlad. Ir fieštad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLymplc 2-13G1

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

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REUanoe 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 West 59th Street

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

fieštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

ŪR. FRANK PLECKAS, Opi.
3424 W. 63rd St,, GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 
“oontact lenses”.

Valandos pagal Husitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS

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

Valandos tik pagal susitarimų 
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 428 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. h 
fieštad 8 v. r. tkl 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
(Tel. 787-2290 ofiso Ir rezidenc )

Atostogose' nuo liepos 28 lkl 
 rugpiūčio 18 d.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 839-1071 

Vizitai pagal sualta.ijna

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

Ofiso tel REUanoe 5-4410 
Rez. GRovellilU 6-0617 

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

Tel. ofiso lr buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. lr 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chlmrgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street. 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v„ penktad. 10—12 
v. r.. 2-8 v. vale. fieštad. 1-4 v., va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 

Rezld. tel. WA 5-3099

9R. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ

MEDICAL BUILDING 
7150 South VVestern Avenue

Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-8545

(Ofiso tr rezidencijos) 
Valandos pagal susltarima 

Ofiso te*. PR 8-7778. Rez. PR 3-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street

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

Prituri ln G Jn tik susitarus

JEIGU J U MS^kTFTkT A 
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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospeet 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. lr nuo 6 Iki 8 
v. v. fieštad. 2-—4 vai. popiet lr kitų 
laiku pagal susltarima.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-319E

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 7 Ist Street

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

Trečlad. lr šeštad. uždaryta 

Tel PROospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albauy Avenue 
Vai.: nlrm., antrd., ketv. C—8 vai 
vak.. penkt. lr šeštad. 2—4 popiel

lr kitu laiku pagal susltarima

Tel. ofiso PR 6-6440, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. Ir 7 lkl S V. v. 

Treč. Ir šeštad. pagal susltarima

Ofiso tel. 767-2141 Namų 386-4850

OR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad, penktad. 1-4 
Įr 6-8 v. v., ketvlrt. 6-5 V. vakaro, 
fisfitadlonials 11-1 vai, popiet.



Pašto netikslumai

TYROS SĄŽINĖS STOKA
MEKSIKA-DRAUGIŠKA JAV KAIMYNE

Pastangos moderninti savo gyvenimą

Modernaus pasaulio susiži
nojimo priemonės, atrodo, y- 
ra tobulos. Pasaulį greitai ap
skrieja net smulkios ir nereikš 
mingos žinios, greitai žmonės 
susižino laiškais ir laikraštinė
mis žiniomis. Paštai, ypač šio 
krašto, yra ištobulinę specia
lias mašinas, kuriomis paskirs
tomi laiškai, laikraščiai, kor
telės. Pašto įstaiga yra suskirs 
čiusi visą kraštą atitinkamo
mis zonomis, turinčiomis savus 
numerius, pagal kuriuos mė
ginama greičiau pasiekti ati
tinkamas vietoves ir adresatus. 
Milijonai siuntų — įvairios ko
respondencijos — automatinė- 
nėmis moderniomis priemonė
mis palengvina žmonėms grei
tai susižinoti.

Tačiau nei moderniausios 
priemonės, nei automatai ne
pavaduoja žmogaus. Žmogaus 
smegenys sukūrė modernias 
mašinas, bet tie patys smege
nys turi jas ir kontroliouti, 
kad jos teisingai veiktų. Žmo
gaus protas sugebėjo pagrei
tinti darbą, bet tam darbui 
tinkamai atlikti reikia žmo
gaus, kuris taisytų sugedimus, 
tikrintų klaidas ir pagelbėtų 
mašinoms atlikti tai, ką žmo
gus joms nustatė. Automati
zacija fabrikuose ir susižinoji
mo sistemoje sumažino dauge
lio rankų darbą, bet kartu pa
reikalavo labiau kvalifikuotų 
darbininkų. Dėlto net ir tokiai 
pašto tarnybai reikia daugiau 
pasiruošti, negu tai buvo ne
tolimoj praeity.

Žmogus gali išrasti automa
tus, modernias mašinas, ku
rios tobulai apskaičiuoja ir 
tiksliai paskirsto, bet joks au
tomatas nepavaduoja paties 
žmogaus ir jo proto sugebėji
mų. Juo labiau jokia mašina 
negali pavaduoti žmogaus są
žinės, kuri kontroliuoja net ir 
tobuliausias mašinas kontro
liuoja ir žmogaus atliekamą 
darbą. Negalima išjungti tyros 
žmogaus sąžinės net ir mūsų 
susižinojimo sistemoje, kurią 
tvarko ir kuriai vadovauja 
žmonės. Nuo jų sąžinės pri
klauso darbo tobulumas.

*
Išeivijos laikraščiai ir orga

nizacinis sužinojimas priklau
so nuo pašto patarnavimo. Di
dieji dienraščiai turi savo spe
cialias tarnybas siuntoms iš
vežioti ir paskirstyti, kad žmo
nės kuo greičiausiai galėtų 
skaityti svarbiąsias žinias. Sve 
timų kalbų laikraščiai tokių 
paskirstymo tarnybų negali tu 
rėti, — jie turi pasitikėti vie
tos paštu. Pašto patarnavimas 
yra gana brangus, todėl pa
brangina ir ateivių laikraščius. 
Jeigu tas patarnavimas dar y- 
ra blogas, tai jis ne tik pabran 
gina, bet ir tiesiogiai kenkia 
skubesniam susižinojimui ir 
patiems laikraščiams. Sveti
momis kalbomis einą laikraš
čiai jaučia tai labai jautriai.

Amerikos paštas buvo gana 
tobulas, nors niekada ir ne
pasiekė tokios Vokietijos paš
to tikslumo. Augant žmonių 
skaičiui ir siuntų gausumui, 
paštas labiau apkrautas, bet 
tuo pačiu metu ir daug labiau

Spaudoj ir gyvenime

IŠSKLAIDĖ PROPAGANDINES MIGLAS
Connecticut Liet. bendruomenės 

apylinkės pirm. Valerionas Balčiū
nas savo laišku labai vykusiai ati
taisė amerikiečių laikraščio klaidas. 
“Waterbury Republican” birž. 18 
d. aprašė, kaip vieno Lietuvos kol
chozo pirmininkas K. Kanys, lydi
mas “Vienybės” redaktoriaus Jono 
Valaičio, aplankė New Milford 
miestą, kur turėjo progos gyvento
jams pasigirti apie jo vadovaujamo 
“Kooperatinio ūkio” laimėjimus.

V. Balčiūnas ryšium su ta infor
macija, pasiuntė minėtam laikraš
čiui laišką, kuris ir buvo išspaus
dintas. V. Balčiūnas pabrėžė, kad 
kooperatiniai ūkią} tėra galimi tik 
laisvoje visuomenėje, gi okupuotoje 
Lietuvoje veikia tik prievarta suda

automatizuotas. Palyginus paš 
to paskirstymą ir išvežioji- 
mą prieš porą dešimčių metų 
su dabartiniu, galima matyti, 
kad modernios mašinos atlieka 
daugelį daibų nuo dvidešimt 
iki šimto kartų grečiau. Bet 
tuo pačiu metu žmogaus sąži
ningumas nepašoko iki tokio 
pat lygio. Tenka stebėtis, kad 
daugeliu atvejų mūsų pašto 
patarnavimas yra toks blogas, 
kad jis jau prilygsta Pietų A- 

merikos netobulai paštų siste
mai ar kai kuriais atžvilgiais 
net primityvioms tautoms. Pa
vyzdžių, kada laiškas iš New 
Yorko į Chicagą eina ilgiau ne
gu iš Izraelio ar Kenijos, ga
lėtume nemažai suminėti.

Mes mokame valstybei mo
kesčius, mokame gana bran
giai už valstybės kontroliuoja
mo pašto patarnavimus, todėl 
turime teisę kreipti ypatingą 
dėmesį ir į žmonių sąžiningu
mą susižinojimo priemonių pa
naudojimui. Į šį reikalą turėtų 
pažvelgti kiekvienas pilietis ir 
kiekvienu atveju atkreipti paš
tų vadovų dėmesį.

*
Dažnai skaitytojai skundžia

si, kad negavo mūsų dienraš
čio, kad negavo kokio lietuviš
ko laikraščio ar net laiško. 
Dažnai n^tik negauna laiku, 
bet iš viso negauna, nes laiš
kanešiai, kurie turi vadovautis 
sąžine, nepaiso nei adresų, nei 
savo pareigų. Kai kurių zonų 
pašto įstaigos nuolat daro vis 
tas pačais klaidas, nes stokoja 
sąžiningų darbininkų. Tai jau
čia redakcijos, tai jaučia ir 
skaitytojai. Ir reikia bendros 
akcijos, kad atitinkamų įstai
gų vadovai atkreiptų dėmesį 
ir tinkamai sutvarkytų. Kiek
vienu atveju galima skambinti 
į savo zonos paštą ir pasiskųs
ti, o jei tas neveikia, reikia 
kreptis į centrines paštų įstai
gas, su skundais pasiekiant 
net Washingtoną.

Jei Chicaga dar ir nėra pa
siekusi pašto patarnavimo ne
tvarkingumu pirmosios vietos, 
tai čia vistik jautriausiai tas 
išgyvenama, nes Chicagoje ei
na du lietuviški dienraščiai, 
neskaitant kitų laikraščių. Kai 
iš tos pačios zonos laiškas ei
na net kelias dienas, tai jau 
yra daugiau negu netvarka. 
Tai yra toks sąžiningumo trū
kumas, dėl kurio kiekvienas 
pilietis turi teisę kreiptis net 
į aukščiausius viršininkus, nes 
juk visi esame susirūpinę, kad 
šiame krašte būtų tvarka, to
bulas sužinojimas, greitas ir 
tikslus patarnavimas. Jau dau
giau kaip dveji metai čia tokio 
patarnavimo neturime.

Susižinojimo ir skubaus su
sisiekimo priemonės yra mūsų 
laikais labai svarbios, nes nuo 
to priklauso mūsų veikla, mū
sų pasitikėjimas vienų kitais 
ir mūsų organizacinis gyveni
mas. Kaip šio krašto piliečiams 
mums rūpi geras vyriausybės 
ir įstaigų vardas. Prie to pa
gerinimo reikia visiems prisi
dėti, kad ne automatai valdy
tų žmones, o žmonės automa
tus. Ogi sąžiningi tarnautojai 
reprezentuoja valstybę ir pa
rodo jos veidą. Pr. Gr.

ryti kolchozai ar sovchozai. Balčiū
nas priminė, kad pasikalbėjime su 
Churchiliu Stalinas pripažino, jog 
buvo likviduota apie 10 milijonų 
ūkininkų besiekiant ūkių sukolekty
vinimo.

Toliau Balčiūnas pažymėjo, kad
K. Kanys minėjo jų ūkio tarnauto
jus. Tačiau tarnautojas tėra tik lais
vas ūkio darbininkas, tuo gi tarpu 
sovietinėj sistemoj tėra tik negai
lestingai valstybinio kapitalizmo iš
naudojami baudžiauninkai. Nuolati
nis maisto trūkumas rodo, kad sovie
tinė ūkio sistema yra pati blogiau
sia, bet Sovietai nenori jos išsižadėti, 
bijodami prarasti kontrolę žemės 
ūkio darbininkų, sudarančių apie 
pusę gyventojų.

Ligi šiol Meksika yra vieninte
lė Lotynų Amerikos valstybė, 
nedeginanti JAV knygynų ir vė
liavų, nereiškianti pasipiktinimo 
amerikiečių buvimu jų krašte. 
Priešingai, jie čia labai pageidau
jami ir laukiami svečiai-turistai. 
Tūkstančiai meksikiečių kasmet 
įleidžiami į JAV pasienio sritis 
derliaus surinkimo darbams, o 
JAV policijai ir muitinėms reikia 
akylai budėti, norint sulaikyti ar 
sugaudyti tūkstančius meksikie
čių, mėginančių įvairiais nelega
liais būdais patekti ar pasilikti 
šiame krašte.

Vyriausybių sugyvenimas

Abiejų šalių prezidentai, pra
dedant Eisenhovveriu, Kennedy ir 
Johnsonu, palyginti, dažnai susi
tikdavo, ar tai pasienio zonose 
atidarydami tiltus, užtvankas ar 
belankydami sostines ir spręsda
mi abiem šalim rūpimas proble
mas. Taip pavyzdžiui prez. John
sonas net šešis kartus buvo susi
tikęs su Meksikos prez. Gustavo 
Diaz Ordaz. Taip pat ir R. Nixo- 
nas, tik ką išrinktas prezidentu, 
savo kolegai meksikiečiui pasiun
tė telegramą, reikšdamas viltį, 
kad, pirmai progai pasitaikius, jis 
susitiksiąs su juo. Asmeniškais su-1 
sitikimais abiejų šalių preziden
tai ne tik palaiko draugiškus 
santykius, bet ir išsprendžia įvai
rias tarp kaimynų iškylančias 
problemas bei nesusipratimus.

1968 m. gale prez. Johnsonas, 
susitikęs su prez. Diaz Ordaz, 
baigė šimtmečio senumo pasienio 
ginčą. Jis iškilo ryšium su pasie
nio upe Rio Grande, kuri kelis 
kartus pakeitė savo vagą, kartu 
su tuo keisdama ir JAV-Meksikos 
sieną. 1967 m. susitikę abu prezi
dentai sutarė nustatyti naują ga
lutinę sieną. Neramioji upė bu
vo įspausta į cementu išmūrytą 
kanalą, kuris nebeleis jai išeiti 
iš savo krantų. Tas susitarimas la 
bai draugiškai nuteikė mesikie- 
čius, nes Rio Grande keitė savo 
vagą su skriauda meksikiečiams. 
Dabar gi meksikiečiai atgavo vi
są upės iš jų atimtą plotą.

Santykiai su Meksika yra 
svarbūs

Nuoširdūs JAV-Meksikos santy 
kiai labai svarbūs šio krašto už
sienio politikai ryšium su Lotynų 
Amerika. Kiti L.A. kraštai dažnai

Laikratšty buvo pažymėta, kad 
Kanys atvyko pasikeitimo keliu j 
SSSR leidžiant išvykti amerikie
čiams, tačiau kaip pažymi V. Balčiū
nas su Sovietais negali būti laisvo 
pasikeitimo. Atsiunčiami patikimi 
komunistai, kurių šeimos lieka įkai
tais.

Pagaliau V. Balčiūnas primena, 
kad New Milfordo ūkininkai neži
nojo su kuo turi reikalo. Kitaip jie 
būtų patarę svečiui iš okupuotos 
Lietuvos grįžti atgal ir rūpintis, kad 
sužalotas Sovietų ūkis būtų atitai
sytas grąžinant ūkininkams žemę, 
taip pat grąžinant laisvę pavergtoms 
tautoms, dabar prievarta koloniali- 
nės Sovietų Sąjungos užgrobtoms.

J. Žvilb.

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENĖ RASA
1

Vidudienio tingus mieguistumas apėmė ir Auksę. 
Atrodė, kad visas miestas užsnūdo. Pražuvo nekantrūs 
automobilių signalai, nurimo arklio kanopų trepsėjimas 
į kietą grindinį, net turistų skardūs balsai nutilo. Tin
giai slankiojo šaligatviais popiečio siestai iš darbų ištrūkę 
romiečiai, kuriems per toli buvo važiuoti namo, ir, su
siradę neužimtą stalą, sėdo prie jo.

Bet tuščių staliukų mažai, nors šaligatviai jais kaip 
grybais nustatyti. Kartą atsisėdus sunku jau buvo atsikel
ti, ir taip visi tysojo pintose karklinėse, kartais ir nela
bai patogiose kėdėse ir tik retkarčiais žvilgčiojo į laikrodį, 
kad nepražiopsotų darbo pradžios.

Auksė su pasitenkinimu atsiduso. Kaip gera, kad 
nereikėjo niekur skubėti! Nereikėjo net į skubančius 
žmones žiūrėti. Tik sėdėti ir stebėti.

Patogiau įsitaisiusi kėdėje, ji užsimerkė ir gerte gė
rė saulės šilumą. Spinduliai, lyg žaisdami, žybčiojo tarp 
žydinčių medelių šakelių ir kuteno skruostus.

Pro siaurus vokų plyšelius ji matė medžių eiles, o

P. GAUČYS

tvirtina biją JAV dominavimo po 
litinėje bei ūkinėje srityse. Jie jau 
čiasi daug tikresni dėl savo atei
ties, matydami Meksikos pasiten
kinimą draugiška laikysena jos at 
žvilgiu. Tą pasitikėjimo jausmą 
JAV labai svarbu išlaikyti būsi
muose santykiuose, nes L. Ameri
kos kraštai beveik be išimčių su
siduria su sunkiom problemom.

Nixono vyriausybė jau pačioje 
pradžioje pareiškė tieksianti ne 
tiek piniginę ar ūkinę pagalbą, 
kiek plėšianti su ja prekybą ir su
silaukė didelio nepasitenkinimo, 
kuris pasireiškė prez. Nixono 
siųsto faktams surinkti guberna
toriaus N. Rockefellerio labai ne
draugišku ir JAV įžeidžiančiu pri
ėmimu ir neretai netgi neįsileidi- 
mu.

Gal nedaugelis žino, kad arti
miausia JAV Lotynų Amerikos 
kaimynė Meksika dabar yra ketu
riolikta tirščiausiai apgyvendinta į.a paūgėjo visais 40 proc. ir už-
pasaulio šalis (su 50 milijonų gy
ventojų), pati būdama aštuntoji 
didumu valstybė. Nors ligi se
kančio gyventojų surašymo tiks
liai nebus žinoma, bet Meksikos 
sostinė, atrodo, jau dabar yra di
džiausias Lotynų Amerikos mies
tas, pralenkęs ilgą laiką tą rekor
dą laikiusį Buenos Aires.

Meksikos pramonė

Per pastarąjį dešimtmetį Mek
sika labai sparčiai vystėsi. Jos pra 
monė ir ūkis labai smarkiai auga. 
Jau nuo 1954 m. jos metinis ū- 
kinis augimas vidutiniškai siekė 
6 proc. ir trimis nuošimčiais bu
vo aukštesnis už kitų L.A. vals
tybių ūkio augimo vidurkį. Tuo 
pačiu metu Meksika apribojo 
prekių kainų kilimą 4 proc. per 
metus, o tai, anot ekonomistų, e- 
sąs didelis laimėjimas sparčiai 
besivystančiam kraštui. Kartu su 
tuo Meksika vykdo viešuosius dar 
bus, stato plentus, elektrines, ve
da drėkinimo-kanalus, plečia naf 
tos gamybą, stato mokyklas, li
gonines ir t. t. Tačiau, nepaisant 
tos pažangos, palyginus su la

Du amerikiečiai kariai eina Mekong Deltoje Pietų Vietname per primityvų lieptą. Vyrai yra žvalgyboje.

biau pažengusiom šalim, Meksi
kai reikia nueiti dar ilgą kelią. 
Taip pavyzdžiui Meksikos finan
sų ministerio A. Ortiz pareiški
mu tarptautiniam bankininkų su 
važiavime Meksikos mieste, kad, 
jeigu ūkinės raidos dabartinę 
spartą bus galima ilgiau išlaiky
ti, ketverių metų bėgyje kiekvie
no meksikiečio metinės pajamos 
nuo dabartinių 560 dol. pašok
siančios iki 800 dol. Ir vistik, to 
nepaisant, Meksika savo bendru 
tautiniu pajamų didumu pralen
kė Argentiną ir Braziliją. Infliaci
ja tesiekė tik 2,2 proc. ir buvo 
žemesnė už JAV per pastaruo
sius kelerius metus. Meksikos va
liuta labai tvirta. Tarptautinis pi
nigų fondas daugelį kartų ją nau
dojo įvairiems tarptautiniams 
sandėriams. Visai priešingą vaiz
dą matome su Peru, Argentinos, 
Čilės, Brazilijos ir Urugvajaus 
valiutom.

Per pastarąjį dešimtmetį Meksi

ėmė keturioliktą vietą kaip viena 
tankiausiai apgyvendintų pasau
lio šalių. Jos miestuose gyvento
jų padidėjo 60 proc., o kaimuo
se— 16 proc. Dabar Meksika y- 
ra jaunų žmonių kraštas, nes 60 
proc. jos gyventojų sudaro devy
niolikamečiai ar dar jaunesni. 

Meksika neprašo JAV pagalbos
tai nepraktikuojama. Kariškų per 

Meksikos ūkinį, pramoninį ir versmų ten buvo išvengta labai 
sumaniai kariuomenės vadus į- 
jungus į krašto valdančiąją parti
ją (Meksikos revoliucinė parti
ja). Ne-be to, kad meksikiečių 
karininkija neturėtų įtakos. Prie
šingai, ji yra galingas, veiksnys 
krašto gyvenime. Jos įtaka jaučia
ma tiek centro, tiek autonominių 
provincijų valdžioje. Tačiau kari
ninkija nebegali diktuoti legaliai 
sudarytai valdžiai, nes ji pąti da
lyvauja priimant svarbiausius po 
litinius sprendimus. Nuo 1929 
m. valdininkija, profesijos, darbi
ninkų unijos ir ūkininkų sąjun
gos buvo įjungtos į vieną oficia
lią partiją. Jos visos kartu atsve-

finansinį pranašumą liudija ir tas 
faktas, kad ji yra vienintelė Loty
nų Amerikos valstybė neprašan
ti JAV pagalbos. Kai prez. Kenne
dy steigė Pažangos sąjungą L. 
Amerikai paremti, jis tikėjosi, 
kad Meksika, Argentina ir Brazi
lija neš tos sąjungos švyturį. Ta
čiau Meksika atsisakė ja pasinau
doti. Meksikos vadovai buvo nuo
monės, kad jų šalis, kaip seniau
sia L. Amerikos revoliucijos vyk
dytoja, neturi ko mokytis iš kitų 
revoliucijų vykdytojų, o ypatin
gai iš JAV. Todėl ji pasisakė ne
santi suinteresuota Pažangos są
junga. Ji išsiverčia be svetimų
valstybių pašalpų, bet ji neven-1 ria karininkiją, kuri tėra tik vie

j tarp jų takelius su baltais suoleliais. Ir ten tingus nejud
rumas.

Plačiau pravėrus akis ji žiūrėjo į dangaus mėly
nę, kurioje baltavo Marijos stovyla. Tokia rami, tyli 
ir... pažįstama?! Taip, panaši į Mariją gimnazijos kie
me. Lyg visai ta pati būtųl Ir kodėl ne? Ta pati Marija.

Akys vėl užsimerkė.
— Kaip keista! Ten — čia! Toks atstumas ir ta 

pati stovykla! — įkyriai lindo mintis į galvą. — Vis
kas keista. Metai vejasi metus, o žmogus jautiesi toks, 
koks vakar, lyg laikas stovėtų vietoje. Bet ar tikrai toks? 
Gal jautiesi tas pats, bet metai palieka žymes, pakeičia 
tiek išvaizda, tiek ir vidumi...

Ji jautėsi pasikeitusi, ypač čia, taip toli nuo na
mų. Viskas atrodė kaip sapnas — ir netikėta kelionė 
į užsienį, ir pagaliau tas faktas, kad galėjo būti viena.

— Taip, viena, toli nuo namų.
Kartais jai atrodė, kad nekenčia namų, nuolatinių 

motinos nurodymų, pamokymų, tylios tėvo rezignacijos 
ir visos įkyrios, pasenusios, niekada nesikeičiančios ap
linkos.

Būdama gimnazijoje svajojo, kada ją baigs, lyg 
su ta pabaiga visas gyvenimas pasikeistų. Bet nepasikei
tė, tik tapo dar monotoniškesnis ir daugiau slegiantis. 
Ji jautėsi subrendusi, suaugusi, pajėgi pati tvarkytis, o 
namuose buvo žiūrima į ją kaip į vaiką, kuris be patari
mų ar nurodymų nemokėtų nė žingsnio žengti.

— Kada tėvai pagaliau supranta, kad jų vaikas jau 
suaugęs žmogus? — netekdavo kantrybės Auksė.

Marso nuotrauka, kurią padarė Mariner 6, lėkdamas 463,250 mylių nuo 
jo. Astronautai stebi viršuj ir apačioj šviesiau atrodančias vietas, kuriu vir
šutinė vadinama Cydonia.

gia patraukti į savo kraštą sveti
mą kapitalą, labiausia savo tur
tingos kaimynės — JAV. Kaip 
gyvenimas rodo, šitokia laikysena 
yra našiausia ir, kas svarbiausia, 
meksikiečių tarpe nesukelia pavy
do ar neapykantos.

Ir dar vienu atžvilgiu Meksika 
yra vienintelė tarp kitų Lotynų 
Amerikos valstybių — nuo 19- 
29 m. joje neįvyko nė vieno kari
nio perversmo. Paprastai, kai tik 
kuriame L. Amerikos krašte su
šlubuoja tvarka ir pablogėja ūki
nė būklė, tuoj įsikiša kariškiai ir 
ilgiau ar trumpiau valdo diktatū- 
riškai. Meksikoje jau labai seniai

Bet motina vis rūpinosi. Žinoma, iš meilės, bet Auk
sei tai buvo maža paguoda ir ji džiaugėsi ištrūkusi iš 
namų. Čia galėjo daryti, galvoti, jausti, ką norėjo, ir 
niekas neklausė, kas jai, kodėl nuliūdusi, ar linksma, 
kodėl neina šen ar ten.

— Kaip susitiksi naujus žmones, jei vis sėdi na
muose? — kalbėjo motina namuose, ir Auksė žinojo, 
kas po tais žodžiais slypėjo: motina bijojo, kad ji liks ne
tekėjusi.

— Ištekėti? Už ko? — pyko Auksė ir nekentė vy
rų... Bet, žinoma, ne visų!..

— Ne, ne visų — nusijuokė ji pati sau ir išsigan
do savo juoko garso. Bet niekas negirdėjo..

Ji šypsojosi paskendusi mintyse ir jautėsi patenkin
ta, laiminga, beveik pasiruošusi murkti, kaip tas prieš 
saulę besimigdantis katinas.

Netoliese suklego jauni balsai: būrys mergaičių ėjo 
mosikuodamos rankomis, juokėsi, vikriai nardė tarp sta
liukų ir vėl surimtėjusios spietėsi į būrį, nors akys ir 
nenustojo švytėjusios gyvenimo džiaugsmu.

— Jaunystė! Nerūpestinga jaunystė! — murmėjo 
Auksė lyg senatvės slegiama senutė, bet lūpos lengvai vir
pėjo maloniu prisiminimu, o žvilgsnis sveikino atpaži
nime Mariją, tokią baltą, nepaliestą metų, iškėlusią lai
minančias rankas lyg gimnazijos kieme.

Metai nyko ir viskas buvo, lyg vakar, lyg tą pas
kutinę dieną gimnazijoje, kurios duris užvėrusi išėjo ji 
rami, bet pilna lūkesčių į gyvenimą.

(Bus daugiau).

' ' Vįt ' 5’ > X *
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na valdinės partijos dalis. Nors 
Meksikos prezidentas nedaro 
sprendimų nepasitaręs su kariuo
menės vadais, svarbu, kad kariai 
reiškia savo įtaką partijos rėmuo
se, —jie tačiau neturi nepri
klausomos politinės galios, kokią 
matome kitose Lotynų Amerikos 
šalyse. Tuo būdu per 40 metų 
Meksika išvengė generolų val
džios.

Kad meksikiečiai sugeba pro
gresuoti ir geriau už kitus savo 
kraujo brolius tvarkytis, gal turi 
įtakos ir tai, kad kadaise ji bu
vo indėnų gentis, suvienijusi ir 
apjungusi į galingą aztekų impe
riją, sukūrusią ryškią savo kultū
rą, kurią ispanų konkistadorai, į- 
sibrovę į jų šalį, sunaikino. Ma
tyt, mitologinių, valstybinių ir 
kultūrinių tradicijų įtakoje jų pa
likuonys pagrįstai didžiuojasi sa
vo bočių buvusia didybe ir sten
giasi ją vėl įgyvendinti, bet jau 
moderniomis formomis.

VYSKUPŲ SUVAŽIAVIMAS

Šveicarijoje, Koiioa mieste 
įvyko Valkarų Euronos vy^tupu 
suvažiavimas. Dailyvavo 110 vys 
kupų, atstovaujančių devynioli
kai Europos kraštų. iSuvažiavi- 
rno studijų tema: “Kunigo pa
skirtis besikeičiančiame pasau
lyje”. Tarnaudamas besikeičian
čiam pasauliui, [kunigas dažnai 
susiduria su pavojumi pats su
pasaulėti. “Nekritiškas prisitai
kymas prie pasaulyje vykstan
čių pasikeitimų, — įspėjo Ber
lyno arkivyskupas Ikard. Ben- 
gsch, — yra labai pavojingas. 
Jis naikina pagrindines krikš
čioniškas vertybes. Kai iš gy
venimo pašalinama malda, pa
klusnumo ir atgailos dvasia, kai 
sunyksta meilė, džiaugsmas, 
dvasios taurumas ir drąsa, tada 
gyvenime nelieka vietos jokioms 
krikščioniško gyvenimo struktū
roms... Norėdamas atrasti savo 
tikrąjį kelią besikeičiančiame 
pasaulyje, — baigė Berlyno 
kard. Bengsch, — kunigas turi 
tvirtai atsiremti tikėjimu, vilti
mi ir meile Dievui bei Dievo 
jam skirtai misijai”.
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JĖZUITŲ VEIKLA LENKIJOJE 

IR ČEKOSLOVAKIJOJE

Jėzuitų vienuolijos vyriausias 
vadovas ispanas kun. Pedro Ar- 
rupe grižo j Romą, aplankęs 
Lenkijos ir Čekoslovakijos jė
zuitus. Lenkijoje kun. Arrupe 
išbuvo 15 dienų. Ten buvo nu
vykęs vien religiniais Jėzuitų 
ordino reikalais, kaip kad da
bar tokiu pat tikslu lankys įvai
rius Pietų Amerikos kraštus. 
Tą jėzuitų vienuolijos vyriau
siojo vadovo religinį tikslą pa
brėžė ir Lenkijos laikraščiai, 
aprašydami jo lankymąsi įvai
riuose jėzuitų vienuolynuose.

“'Lenkijos valdžia man rodė 
didelį palankumą, — pasakoja 
tėvas Arrupe italų dienraščio 
“Avvenire” korespondentui. — 
Valdžios įstaigos nedarė jokių 
sunkumų, nei išduodant vizą, nei 
planuojant kelionę”.

’ Jėzuitų generalinis vadovas, 
lankvdamas Lenkijos jėzuitų 
bendruomenes, automobiliu nu
važiavo iš viso pusketvirto tūks
tančio kilometrų.

Šiuo metu Lenkijoje dirban
čių jėzuitų yra anie 700.

Jėzuitai Lenkijoje — pasako
ja tėvas Arrupe — dirba dau
giausia prie bažnyčių arba pa
rapijose. Dėl to jų problemos 
Vra tos pačios, kaip ir visų šio 
krašto kunigų bei vienuolių. 
Lenkijoje, komunistams paėmus 
valdžia, jėzuitai nebuvo išblaš
kyti. Jų veikimas nebuvo už
draustas, kaip tai atsitiko kai 
kuriuose kituose kraštuose. Di-* 
džiau Bia dalis jėzuitu Lenkijoje 
dirba sielovados srityje. Kiti 
dėsto religija mokyklose bei į- 
vairius mokslus Liublino katali
ku universitete. Lenkiios jėzui
tai Zambijoje (Afrikoje) vado

vauja vienam misijų centrui, 
kur siunčiami vis nauji vienuo
lijos nariai.

Jėzuitų vienuolijos vyriausias 
vadovas tėvas Arrupe buvo su
sitikęs su Lenkijos valdžios kul
to ir tikybų įstaigos direkto
rium daktaru Aleksandru Skar- 
žynskiu. Pasikalbėjimas čia už
truko daugiau, negu valandą. 
“Daktarui Skaržinskiui perda
viau labai konkrečius Lenkijos 
jėzuitų reikalavimus, — pasa
koja jėzuitų generalinis vado
vas. — Lenkijos katalikams rei
kia naujų bažnyčių, nes esamos 
negali sutalpinti visų tikinčiųjų. 
Be to, prašiau palengvinti jė
zuitų kunigams bei studentams 
išvvkimą i užsienius studijų ir 
ryšiu palaikymo tikslu. Lenkų 
valdžios kulto reikalų dirėkto
rius, — pripažista tėvas Arru
pe, — šiuos reikalavimus labai 
palankiai priėmė”.

Vyriausiam jėzuitų vienuoli
jos vadovui labai gilų įspūdį pa
darė lenku tautos religingumas 
ir jos prisirišimas prie Bažny
čios. Pamaldų metu jis matė ti
kinčiųjų būrius, besimeldžian
čius ant šventorių, nes bažny
čios neįstengia, visu sutalpinti.

Grįždamas iš Lenkijos, jėzui
tų vienuoli ios generalinis vado
vas buvo keliom dienom susto
jęs Čekoslovakijoje, kur veikia 
dvi jėzuitų provincijos. Čeko- 
slovakiioje šiuo metu priskaito- 
ma apie tris šimtus jėzuitų. 
Nors čia gyvenimo ir darbo są
lygos yra sunkesnės, bet vistiek 
jėzuitu vienuolijos nariai atlie
ka dideli tautos religinio švie
timo bei moralinio stiprinimo 
darbą.

SKAUTYBĖS KELIU
(Atkelta iš 2 psl.)

Je kritusiems broliams. Čia susi- 
mąsčiuiią mane rado ir mano 
Jauniausias sūnus vilkiukas, ku
ris su pasididžiavimu aprodė vi
są stovyklą, pasakodamas praė
jusios savaitės įvykius ir patiri- 
mus. Mane stebino, kad šeštadie
nio popietės laisvalaikio metu, 
kai kitose stovyklose “virė” gyve
nimas, Lituanicos rajonas buvo 
ištuštėjęs, tik virtuvėje vakarienei 
ruošėsi darbščių šeimininkių pen 
ketukas ir keli virtuvės tarnybai 
įpareigoti skautai. Užklaustas vii 
kiukas paaiškino, kad šiuo metu 
visa pastovyklė sporto aikštėje, 
kur vykstančios ypatingo įdomu
mo sporto rungtynės.

Ii tikrųjų sporto aikštės šlaite 
radau Susirinkusią visą Lituani
cos tunto vadovybę, skautus ir 
didelį būrį svečių, stebinčių tarp 
“jūreivių” ir skautų vykstančias 
orasvydžio žaidynes. Su dideliu 
dėmesiu buvo sekamos rungty-

nės tarp jaunesniųjų vadovų, ku 
rie “supylę” vyresniuosius, krep
šinio rungtynėse kovėsi su vy
riausiais stovyklos vadovais. Bu
vo įdomu stebėti vikrius 13-15 
metų skautukus rungtyniaujant 
jau nebe su taip vikriom buvu
siom krepšinio “žvaigždėm” — 
ps. A. Keziu, S.J., ps. M. Jakai
čiu, ps. J. Šalčiūnu ir kt., kurie 
stengėsi nepasiduoti jauniesiems. 
Rungtynių rezultatų nepavyko su 
žinoti, nes dėmesį patraukė kiti 
stovyklos įvykiai.

PARDUODAMI 
Iš MODELINU NAMŲ BALDAI 
10% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai. 
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS MISCELLANEOUS REAL ESTATE

REAL ESTATE HKU* WANTE1) - VYRAI

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781
METALO IR * rh,Mr" 

STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai

SIUNTINIAI Į LIETUV#
OOSMOS EXPRESS 

MARQIETTE GIFT PARCEL SERV. 
2608 69th St. Tel. WA 5-2787
2501 09th St. Tel. WA 5-2787
8383 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Dldella {vairių prekių pasirinkimas

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

Pard. labai geram stovy 6 kamb., 
2 mieg. mūrinis namas. Gazo karš
to vand. šiluma, mūr. garaž., kai
na $19,900, apyl. 65-tos ir Kedzie. 
Teirautis tel. PR. 8-2233.
Pard, tmodem. 3 aukštų butas, ge
ros pajamos, Marąuette parke, 
skambinti 776-7183.

MARQUETTE PARKE 
Pard. 2 aukšt. mūr. 5 kamb. kiek
viename aukšte, 2—auto garaž.,
gazo karšto vand. šild., tik $27,500. 
Skambinti po 7 v.v. Mr. Kay.

RE 7-8111.

IŠNUOMOJAMA"""—^FOR^RENT

BUTAI: rinktiniams nuomininkams. 
Best Agency, 2925 W. 63. PR 8-6032 
Nelaukit —- užstreglstruoklt dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai kreipkltSs dfil pa. 
tarnavimo nemokamai

VVANTED: 
YOUNG MEN

Dependable and energetic machine 
helpers. Good starting pay, shift 
work. All benefits Will train.

Call 625-0690. Ask for John 
Brogni or Chuck Ording

INTERNATIONAL 
ANODIZING CORP.

3827 Willow Street 
SCHILLER PARK, ILLINOIS

Į REZIDENCINIAI, 
{komerciniai,
] MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas
L MIGLINAS

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

Namų tel. — PR 6-1063

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

ĮSIGYKITE D AB A R

OŠIANČIOS PUŠYS

Halina Didžiulytė - 
Mošinskienė

M57 West 09tfa Street 
TeL HE 4-7482

MOVI NG
A. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ilgę metę patyrimas

WA 5-9209 Ohicago, Illinois

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prlefi 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

Įdedu naujus pečius ir vandens 
šildytuvus. Išvalau lr sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu d51 du
jų. Dirbu Chicagoje ir prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu- 
vifiku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 į£ S. Anna Avė., Lyons, 
niinois. Telef. 447-8800.

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVeet 63rd Street

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

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas .Juozas t Joe) Juraitls

5*4 kamb. mūro bungnlow, 9 me
tų, be garažo. 62 ir Kedzie.

2 po 4 kamb. mūr. eu rūsiu, pa
stoge ir garažu. 48 lr Rockwoll. 
$23,000.

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

Insurance — Income Tax 
Notary Public

2787 VV. 43rd SL — CL 4-2390

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

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

■■f—11—IT —i ~ ii 1 INWi I iNDAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS.
J. RUDIS — Tet CL 4-1050

NAMU PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Batų nuomavimas — Income Taz

Notariartas —■ Vertimai
Apdraudę Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

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

Trumpų vaizdelių rinkinys, ku 
riame autorė pina prisiminimus, 
realią tikrovę ir fantaziją. Jos kū
ryboje atsispindi jautri siela, vir
panti meile motinai, gimtajam 
kraštui ir jo gamtai.

Stilius paprastas, kalba natūra 
li ir todėl skaitytojas gali leng
vai atitrūkti nuo kasdienybės ir 
su malonumu pagyventi autorės 
piešiamais vaizdais, kurie dauge
liui bus artimi ir gerai supranta
mi. Išleido Lietuviškos Knygos 
klubas.

Gaunama “Drauge”. Kaina 
$2.50.
niinois State gyventojai prie kainos

_turt pridėti 5% moKesčių.

APDRAUDŲ AGENTŪRA

J. BAC

Namų, gyvybes, 
automobilių,

sveikatos, biz
nio.
Patogios ifisl. 
mokėtinu, sa 
lygos.

V I 6 I U S
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus tr 
kitus daiktus. Ir Iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place — WA 5-8063

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies lr automO’ 
bllio pas
FRANK ZAPOLIS

3208*4 West 95th Street 
Ohicago, Rlinois 

Tel. GA 4-8054 lr GR 6-4339

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

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

Mūr. 2 butai po 4 kamb. Ir rafi- 
tlnč. Gazo Šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

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

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

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

4 kinui*, švarus modernizuotas me
dinis. Prie 69 lr Western. Taksai 
$150. Alumin. langai. $10,000.

6 kamb. modernizuotas mūr. hnn- 
galovv prie 71 lr California. 23,500.

5*4 kamb. 9 metų. Geras mūr. 
bungalovr. prie 67, { vakarus nuo 
Kedzie. Gazo karšto vandens šiluma. 
Alumin. langai. Garažas. $29,500.

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

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

8 kamb., 20 metų mūr. Cape Ood

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St Tel 925-6015

Jrene Williams suimta Laredo, Tex., 
kadangi jos mašinoje rasta kokoino 
už 7 mil. dol. Vienu metu ji buvo 
Išrinkta mėnesio moterimi Dalias, 
Teat., kada ji buvo nekilnojamo 
turto pardavimo biznyje. Ji yra 
,sol. Hank WiUiame sesuo.
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AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 
O. NENDRĖ

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

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

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

Gaunama “Drauge”. Kain; 
$5.00.
IUinois State gyventojai prie kalno* 

turi pridėti 5% mokesčių.
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Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų i-Ofilų namo apšildymo 
pečius lr alr-ooindltlonlng — i 
naujus lr senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu Ir leidimui 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. IVestern, Chicago 0, IU.

Telefonas VI 7-S447

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

lllllllllllllllllllllllllllllhllllllllllllhllllllll

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
llll■l|llllll■lllllllllllllllllllllllllllllll■l■l■■l*

NAUJAS DERLIUS
Dvaras lietuviškam Lemonte. 2-Jų 

metų, 7 kamb. mūras. Daug žemSs 
paskirta sodui lr alčjoms. 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. $28,900.

4 kamb. nedidelis medinukas, apyl 
69 lr Pulaski. Pirkite už $11,900, 
JmokSję $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 butai. Garažaa $41,000.

Lotas 30 p. Marąuette Parke.

VALDIS REAL ESTATE

2458 W. 69th St RE 7-7200

KELIAS Į ALTORIAUS 

GARBĘ

J. VAIŠNORA, MIC

Tai 32 psl. ark. Jurgio Matulai
čio beatifikacijos bylos apžvalga, 
pradedant nuo bylos užvedimo 
1953 metais iki šių dienų.

Leidinio autorius yra bylos da
bartinis generalinis postuliato- 
rius, gerai žinąs visą jos eigą, ir 
lengvu planingu žodžiu sugebąs 
tuo reikalu išsamiai informuoti 
skaitytoją. Jis atskleidžia daugu
mai nežinomų faktų, kuriais tu
rėtų visi susidomėti, kad pilnai į- 
vertintų tėvų marinonų pastan
gas siekiant Bažnyčios nutarimo 
pripažinti ark. Jurgį Matulaitį 
šventuoju.

Leidinėlis lengvai skaitomas, 
informatyvus ir naudingas kiek
vienam lietuviui, kuris didžiuoja
si savo tautos nepaprastais žmo
nėmis. Jo kaina 50 ct., gaunamas 
DRAUGE.

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

RADIO PROGRAMA

REAL ESTATE

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

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

SALES ■ HORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
i L E 1 ŠATAS — REALTOR

Main offioe 5727 W. Cermak Rd., Cicero, HL Tel. OL 6-22SS 
Tarime šimtus namų Ciceroje, Borwyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakarininoee priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo,
tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

Skelbkites “Drauge”.

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. OSrd STREET TEL 471-0321

OFFICE MGR.
Experienced level-headed person to 
receive and process orders, furnish 
liason between salesmen, ware- 
house & home office, supervise too, 
handle credit & collections for Els- 
ton Av. branch office of nat’l firm. 
PHONE MR. RANSOM 777-8900 

(MPSA)
Lankstymo mašinų operuotojas
Cleveland ir Baum mašinoms. Pui
ki alga. Viskam tinkamas vyras. 
Visos privilegijos. Apmokėtos atos
togos. Skambinkite WE 9-3374. 
Prašykite Miss Bea._____________

EXFER’D AUTO PARTS MAN
Steady Work Days 

Excellent Co. Benefits

SVITAK BUICK INC.
6800 W. Og'den, Beinyn, III.

ST 8-6234. BI 2-1264 (Chicago) 
Contact — DEL DAVIDSON Mgr.

WAREHOUSE MAN
Experienced all phases, aceumulating. 
padkaging, shipping, U.P.S., P. R. & 
Truck. Company benefits.

Hours .8 to 4:30 
I Referencės reąuired

PHONE 638-0905

PORTER VVORK 
LIGHT SHIPPING AND 

RECEIVING
Vacation, Insurance. 8 to 4:30. 

Referentes reąuired.

TOMPKINS
712 S. Clark_________922-4724

INSURANCE 
AGENTS 

To Leam Business.
Average oommisinn of our agents 
over $200 vveekly. Car necessary. 

Comnionvvealth 

Ins. Company 

450 E, Ohio Rm. 400

HELP U ANTEI) — MOTERYS

Sfeno - Secretary
Young Lady 

Pleasant Personality 
Interesting Work 
Liberal Benefits

MUSEUM 0F 
SCIENCE & INDUSTRY

MRS. CONNOR 
MU 4-1414

■Ull

siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas j) užsisako 
paštu ar telefonu LU 5-9500.

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus
dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE. . <

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

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

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



ATSISVEIKINIMAS SU PROF. JUOZU 
MOTIEJŪNU

Liepos 11 d. žaibo greitumu 
aplėkė žinia, kad staiga mirė 
prof. dr. J.' Motiejūnas, buvęs 
Veterinarijos akademijos rekto
rius.

Velionies kūnas buvo pašar
votas Mažeikos - Evans koply
čioje, karstas buvo padengtas 
Savanorių Kūrėjų sąjungos vė
liava.

Liepos 15 d. vakare vyko su 
velioniu atsisveikinimas, ku
riam vadovavo dr. L. Kriaučeliū 
nas. Jis, prieš pakviesdamas at
sisveikinti draugijų bei organi
zacijų atstovus, pareiškė, kad 
stovime prieš karstą ne eilinio 
žmogaus. Jo gyvenimas pažy
mėtas puikiu profesiniu, moks
liniu pasiruošimu, kova dėl Lie
tuvos laisvės ir meile bei pagar
ba kiekvienam žmogui. Dr. Mi- 
laknis, kalbėjęs Veterinarijos 
gydytojų draugijos vardu, trum 
pai nupasakojo nueitąjį velio
nies gyvenimo kelią, pasiruoši
mą profesijai ir darbą kaip Ve
terinarijos gydytojo ir akade
mijos profesoriaus. Kiekvieną 
darbą jis atlikdavo kuo sąžinin
giausiai ir rūpestingiausiai: tiek 
kaip apskrities veterinarijos gy
dytojas, tiek kaip profesorius, 
tiek kaip rektorius. Kpt. L. Bal
zaras atstovavo Savanorių Kū
rėjų sąjungą. Jis pabrėžė, kad 
velionis tautos reikalus ir joS 
laisvę vertino labiau, negu sa
vo gyvybę. Kai kraštas buvo 
terioiamas priešų, jis įstojo sa
vanoriu į Lietuvos kariuomenę, 
vėliau baigė Karo mokyklos ant 
rąją laidą ir visus metus išbuvo 
kovos lauke.

Pulk. A. Rėklaitis, taręs at- 
sisvekiinimo žodi Lietuvių fon
do vardu, paminėjo, kad velio
nis, kai tik įsisteigė Lietuviu 
fondas, visa širdimi pritarė jo 
stei grimui ne tik žodžiu, bet svar 
biausia — auka. Jau būdamas 
pensininkas, drauge su žmona 
A. Motiejūniene paaukojo Lie
tuviu fondui tūkstanti dolerių. 
Prof. B. Vitkus, atsisveikinda
mas kaip Profesorių drausriios 
atstovas, pareiškė, kad velio
nis buvo labai pareigingas pro
fesorius. Jis, vadovaudamas Ve
terinarijos akademijai, visais

būdais stengėsi paruošti kuo 
daugiau ir kuo geresnių vete
rinarijos gydytojų. Dėl jo mir
ties užuojautą turėtume pareikš 
ti ne tik šeimai, bet ir visai lie
tuvių tautai.

J. Senkus, tardamas atsi
sveikinimo žodi draugų ir bičiu
ku vardu, iškėlė tris būdingą
sias velionies būdo ypatybes: 
draugiškumą, nuoširdumą, pap
rastumą. šioji trijulė velionį ly
dėjo visą gyvenimą. Kas su ve
lioniu arčiau susipažino, liko jo 
neatskiriamas draugas. Velionis 
neturėjo priešų, o tik draugus. 
Po visų kalbų buvo sugiedota 
“Viešpaties Angelas”.

Liepos 16 d. už velionies sielą 
šeimos bičiulis kun. dr. M. Kir
kilas atlaikė gedulingas šv. Mi
šias. Po pamaldų, kun. dr. M. 
Kirkilui atlikus religines apei
gas Mažeikos - Evans koplyčio
je, kūnas buvo nulydėtas i ka
pus. Karstą nešė dr. L. Kriau- 
čeliūnas, dr. V. Bagdonas, prof. 
B. Vitkus, gen. M. Rėklaitis, 
dr. P. Švarca ir dr. R. Giniotis.

Dr. L. Kriaučeliūnas kapuose 
atsisveikino velionies auklėtinių 
vardu. Velionis, esą, buvo ne tik 
puikus profesorius, rektorius, 
bet lyg ir studentu tėvas. Jis 
visuomet išklausydavo mūsų 
prašymus ir. kur tik galėjo, pa
dėjo. Visi studentai jį mylėjo
me ir gerbėme. Po šių atsisvei
kinimo žodžių iš visu krūtinių 
išsiveržė giesmė “Marija, Mari
ja” ir Tautos himno žodžiai.

Gautąjį iš Lietuvos žiupsnelį 
žemiu ant karsto užbėrė velio
nies žmona Anelė Motiejūnienė.

Didžią ir nuoširdžią pagarbą 
velioniui parodė draugai ir pažįs 
tami: karstas skendėjo gėlėse, 
visas tris dienas koplyčioje ap
silankė keli šimtai žmonių, i ka
pus palydėio daugvbė automo
biliu. paaukota šv. Mišioms ir i- 
vairioms organizacijoms, šeimai 
pareikšta daug užuojautų žo
džiu. skaudoje ir laiškais. Po 
laidotuvių visi buvo pakviesti 
pietų i Šarkos svetainę.

Velionies šviesus atminimas 
ilgai liks visu atmintyje. Tešvie
čia jam amžinoji šviesa. J. S.

a. prof. dr. Motiejūnas karste

Apdovanotos Čekoslovakijos vienuolės

Dievo Motinos seserų kongre
gacija Čekoslovakijoje buvo ap
dovanota garbės ordinu už ypa
tingus nuopelnus, slaugant se
nelius ir rūpinantis mažų vaikų 
priežiūra. Garbės ordiną vienuo 
lijos atstovėms iškilmingai įtei
kė Prahos valdžios pareigūnai. 
Čekoslovakijoje yra apie 7 tūks
tančius seserų vienuolių. Dau
gumas jų su dideliu pasiauko
jimu dirba ligoninėse ir senelių 
namuose. 1950 metais visos vie 
nuolės buvo išvytos iš vienuoly
nų ir negalėjo viešai priimti nau 
jų kandidačių. Pastaruoju metu 
bažnytinių reikalų įstaigos direk 
tore profesorė Kadlecova iškė
lė viešumon seserims vienuolėms 
padaiytą didelę skriaudą. Šian
dien seserys vienuolės Čekoslo
vakijoje yra įvertinamos už jų 
didelį pasiaukojimą, atliekant 
svarbų socialinį darbą ligoninėse 
bei senelių namuose, — pažy
mėjo Kadlecova — tačiau dar 
vis nėra atitaisyta joms pada
ryta skriauda, seserų bendruo
menėms dar vis yra daromi J-

vairūs suvaržymai, dar vis jos 
yra įvairiais atžvilgiais diskrimi
nuojamos.

ČEKAI KELIAUJA
Tūkstančiai Čekoslovakijos 

gyventojų šią vasarą atliks tu
ristines keliones į Austriją, Fe
deratyvinę Vakaių Vokietiją, 
Italiją ir Ikitus Vakarų kraštus. 
Austrijos konsulatas Prahoje 
šiomis dienomis yra tiesiog gul
te apgultas čekų ir slovakų tu
ristų, besirengiančių važiuoti į' 
Austriją. Vieną dieną šiame 
konsulate buvo išduota keturi 
tūkstančiai vizų. Norint pateU- 
kinti visus turistus, buvo padi
dintas konsulato tarnautojų 
skaičius. Federatyvinė Vakarų 
Vokietija Prahoje turi tik neofi
cialią prekybos misiją, kuri tei
kia vizas turistams. Prie jas 
durų nuolat matomos ilgos eilės 
žmonių. Kai kurie _  kaip pa
stebi spauda — čia atsineša net. 
prieiUones parnakvoti, Į

Dr. P. R. Bell, erdvių centre Houston, Tex., Lunar priėmimo skyriaus kuratorius stovi prie specialių prie
taisų ir beorių tankų, kuriuose iš mėnulio pergabentosuolienos gali satigios būti metų metus.

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. rugpiūčio m. 6 d.

A. -J“ A.
DOMICĖLEI DUKAUSKIENEI 

mirus, gilaus liūdesio valandoje vyrui ANTANUI, se
serims SEVERINAI ir NINAI, jų šeimoms bei kitiems 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi

Domarkų šeima

MOŠŲ KOLONIJOSE
Montreal, Qu.
MONTREALIO ATEITININKŲ 

VASAROS STOVYKLA
Liepos 12 d. Baltijoj prasi

dėjo Montrealio ateitininkų va
saros stovykla, kuri tęsėsi iki 
liepos mėn. 19 d. —

Gražiai žaliuojantis miškas 
ir skaidrus kristalo vanduo su
traukė didelį skaičių stovyklau
tojų. Karšti saulės spinduliai 
džiugino kiekvieną stovyklauto
ją, suteikdami geros nuotaikos 
ir stiprių jėgų praleisti ko links
miausiai laiką.

Puikūs vadovai ir gerai pa
ruoštas maistas didino kiekvie
no apetitą. Kiekvieną dieną 11 
vai. 45 min., po atviru dangum, 
vyko šv. Mišios, skambant gra
žioms giesmėms, kurioms vado
vavo sės. Margarita - Bareikai
tė. i

Stovyklautojai būdavo užsiėl 
me dienos programa, lietuvišku 
motyvu rankdarbiais, kuriems 
vadovavo sės. Jonė - Laurinai
tytė, iškilomis ir pasiruošimu 
laužui, kuris vyko kiekvieną va
karą. Laužai buvo įdomūs savo 
programa, kurioj daugiausiai 
pasirodydavo atskiri būreliai, 
padedant vadovams.

Liepos 14 d. įvyko literatū
ros vakaras, kurį pravedė stud. 
Rita Abromaitytė. Buvo nasrri- 
nėiami rašytojai: Mariia Peč- 
kauskaitė. Maironis, Šalkaus
kis. Mačernis. Be to, buvo per
skaityta ju raštu ištraukų. Pla
čiai buvo (paminėtas Šalkauskis, 
kaino ateitininkų ideologas.

Liepos 15 d. Tarptautiniam 
vakare pasirodė stovvklautoiai, 
padainuodami lietuviškai angliš 
kai. prancūziškai ir itališkai. Į- 
domiausiai buvo pravesta tėvo 
Zarembos, stovyklos kapeliono, 
ispaniška dainelė anie drambliu 
ka, kuris supasi ant voratink
lio tinklo kviesdamas kitą dram 
bliuką. Daina tęsėsi be galo, su
keldama daug juoko.

Liepos 16 d. buvo paminėta 
tėvynės diena. Įdomiai stovyk
los kapelionas, laužo metu, pa
aiškino stovyklautojams Gedi
mino stulpų kilmę 'bei reikšmę, 
paįvairindamas brėžiniais ir is
torinėmis datomis.

Kiekvienas laužas vyko su 
linksmomis dainomis, kurių ai
das plačiai skambėjo ežero ban
goms šlamant.

Liepos 1 7d. vyresnieji ir jau
nesnieji stovyklautojai liejo pra 
kaitą, norėdami kiekvienas atsi
žymėti sporte, tai buvo olimpia
dos diena.

Šeimininkės nespėjo gaminti 
šalto, skanaus vandens, kad nu
ramintų troškulį. Kiekvienas 
jaunuolis ar jaunuolė pasižymė
jo savais gabumais.

Gerai ir skaniai paruoštas 
maistas šeimininkių P. Girdžiu- 
vienės ir P. Malcienės. Gera bu
vo dirbti šeimininkėms, kai ūk
vedys P. Styra visuomet pri
tardavo jų mintims.

Saulė, nepagailėdama spindu
lių, traukė kiekvieną atsigaivin- 
*ti prie vandens. Ypatingai buvo 
gera priežiūra vadovės Aid. Mor 
kūnienės, 'kurios žvilgsnis sekė 
kiekvieną besimaudančio jude
sį. Taip pat Aid. Morkūnienė

buvo ir stovyklos slaugė, nors ir 
neteko jai pasireikšti tam dai*- 
be, kadangi stovykloj nepasitai
kė jokių nelaimių bei susirgimų.

Stovyklos paskutiniame lau
že, kuris įvyko liepos 18 d., bu
vo daug gražios vaidybos ir juo
ko. Linksmai aptarti vadovai 
,bei vadovė, ūkvedys ir šeimi
ninkė. —

Laužo programose pasirody
davo ne tik stovyklautojai, bet 
ir vadovai.

Kiekvieną dieną išėjo laikraš
tukas, redaguojamas std. Ritos 
Abromaitytės ir sės. Margari
tos - Bareikaitės.

Liepos 19 d. buvo liūdniausia. 
Stovyklautojai, paniurę ir išvar
gę po linksmų laužų programų, 
atsikėlę be energijos, tvarkė sa
vo daiktus, nes tai buvo pasku
tinis momentas. Reikėjo sakyt 
“sudiev”, apleisti stovyklą, nau
jus draugus ir gražųjį mišką 
bei skaidrų vandenį.

Tad neišdildomų įspūdžių ir 
geriausios nuotaikos iki sekan
čios kitų metų ateitininkų va
saros stovyklos. Stebėtojas

A|A
ONA RAKICKAS 

(REKAS)
Gyveno 3520 So. Lowe Ava.
Mirė rugpiūčio 4 d., 1969, 3 

vai. ryto.
Gim5 Lietuvoje. Kilo iš Pa

nevėžio apskrities, Naujamies
čio parpijos.

Amerikoje išgyveno 57 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
duktg Marie Ooieman, sesers 
sūnus Jonas Kasis, sesers duikte 
Anna Plnngy. Lietuvoje Ūko 3 
seserys ir brolis.

Priklausė Tretininkų, Maldos 
apaštalavimo, Amžinojo rožan
čiaus, Gyvojo rožančiaus ir Šv. 
Kazimiero Vienuoliu rėmėju 
draugijoms.

Kūnas pa-šarviotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avenue.

Laidotuves jvyks ketvirtadie
ni, rugpiūčio 7 d. iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydSta į 
šv. Jurgio parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už veliones sielą.. Po 
pamaldų bus nulydėta i Lietu
viu šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: duiktė, sesers sūnus, 
sesers duktė, seserys, brolis.

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. 927-3401.

DVIEJU metų mirties sukaktis 

A. -f* A.
Virginija Stančiauskaite

Jau du metai sukako kai tu mus 
apleidai, išėjai kai vandens bangos 
tave nuo mus atskyrė. Palikai liū
desy tėvus, sesutes ir brolį.

Nors laikas tęsiasi, bet tu visados mūsų širdyse e ši Tu 
pas mus daugiau nesugrjši, bet me® pas tave ankščiau ar 
vėliau nueisim.

Nuliūdę — TĖVAI, SESUTES ir BROLIS.

H RA TĘS
5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS

$1,000 MIN.

H I G

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
CURRENTt-RATE

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4070 Archer Avenue, Chicago, IUinois 60632 LA 3-8248

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiH
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiimi

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėm* 

lr kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GELPiVČIA 

2443 W. 63rd Street, Chicago, Illinois 
Tel. PR 8-0883 — PR 8-0834

1

A. -f- A.
BOLESLOVAS POLEKIEWICZ

Gyveno 2301 So. Leavitt Street.
Mirė rugpiūčio 4 d., 1909, 10:45 vai. ryto, sulaukęs 82 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 62 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Leonard, nuirti Floronee, 

duktė Sophie Tūlo, žentas Albert, 12 anūku, ir daug kitu giminiu 
bei pažįstamu.

Priklausė lietuviu Kęstučio klubui, Cyrus Hali MeCormiok 
Post 1831.

Kūnas pašarvotas Lackavvicz koplyčioje, 2314 VVest 23rd 
Place.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpiūčio 7 d. iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Lietuvių šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdę: SŪNUS, DUKTG, MARTI, ŽENTAS, ANŪKAI
Laidotuvių direktorius Lackavviez ir sūnus. Tel. VI 7-6672.

PETKUS
TĖVAS ir sūnus

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 VVest 71 st Street Tel. 476-2345
1410 So. 50fh Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

T g---- --—H
X b KfiP’£!n!S ’ 

«3 5 H ii s *
HK‘ S

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Pianų 

Pasirinkimas Visame Miesto.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nno kapinių.

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

ZEIKA&EVANS
FUNERAL HOME

EUDEIKIS
Dl R EKTORIAI 
Geraldas F. Daimid

LAIDOTUVIŲ
Dovydas P. Gaidas ■

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

Pasinaudokite Draugo „CIassified“ skyriumi.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LAOKAWIOZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place_______ Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. California Avė. Tet LAfayette 3-3572

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

SKELBKITES “DRAUGE”.

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. OOth Avė., Cicero, IIL Tel. OL 2-1003



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. rugpiūčio m. 6 d.

.X Kun. Antanas Miciūnas,
MIC, šešerius metus išbuvęs 
Marijonų vienuolijos generali
niu tarėju Romoje, pasibaigus 
kapitulai, rugpiūčio 4 d. vakare 
grįžo į Chicagą ir apsistojo ma
rijonų vienuolyne prie Draugo 
(tel. PO 7-1687). Kun. A. Mi
ciūnas yra išrinktas tėvų mari
jonų Šv. Kazimiero provincijos 
viceprovincijolu.

X “Al. G. Kumskis for iSheriff 
klubo” susirinkimas su slkania 
vakariene įvyks šį ketvirtadie 
nį rugp. 7 d. 6:30 v. v. Mono’s 
Lounge patalpose, 2959 W. 40th 
St. Chicągoj. Ponas Stanley 
Mono, šios užeigos savininkas, 
pavaišins visus svečius su ska
niais valgiais ir gėrimais. Šio su 
sirinikimo metu bus nagrinėja
ma 3 dienų didysis visų tautų 
festivalis, rengiamas šio klubo, 
kuris įvyks spalio 3, 4 ir 5 die
nomis Bučio darže. Visi nariai 
yra kviečiami gausiai dalyvau
ti su savo svečiais.

X L. Vyčių golfo diena ir 
vakarienė rugpiūčio 10 d. Vy
čių golfo išvažiavimo pirm. Al
girdas Brazis, apskričio pirm. 
Leonas Paukšta ir visas komi
tetas kviečia narius ir visus lie
tuvius dalyvauti šiame parengi
me, sekma,dienį, rugpiūčio 10 
d. Golfo žaidimai prasidės 12:30 
vai. p.p. Acacia Country Club, 
Route 66 ir Wolf Road, LaGran 
ge, IU. Jei kas norėtų dalyvauti 
tik vakarienėj galima atvažiuo
ti prieš 7 vai. v. Dėl rezervaci
jų skambinkite A. Braziui, 
telf. 598-9661 arba L. Paukštai, 
telf. WA 5-0853.

x Dr. Kostas Jurgėla, Ame
rikos Balso lietuvių skyriaus 
direktorius, buvo atvykęs su 
žmona iš Washington į Geduty- 
tėe ir Rudžio vestuves. Ta pa
čia proga, P. Daukaus lydimas, 
dr. K. Jurgėla apsilankė ir 
“Drauge”, kur turėjo progos 
pasidalinti politinėm ir literatū
rinėm naujienom.

X Henrikas Spingys “Chicago 
Tribūne” dienraščio praėjusio 
sekmadienio laidoj išspausdino 
ilgesnį laišką, kuriame iškelia 
Sovietų Rusijos norus laimėti 
propagandos srityje kelionėje į 
mėnulį. Tam sovietai buvo pa
leidę ir Luna 15. Laiško auto
rius iškelia, kad visa ką sovie
tai atsiekė tai tik paėmę iš lais 
vų vakarų, kur demokratija į- 
galįna atsiekti didelių laimėji
mų, kur tiesa ir laisvė žengia 
ranka rankon.

X Balys Pupalaigis, spaudos 
bendradarbis gyvenąs 4416 So. 
Campbell, staiga susirgo ir- iš
vežtas į Šv. Kryžiaus ligoninę.

X A. a. Dr. Vincento Palioko,
savanorio įkūrėjo buvusio Ute
nos ligoninės vedėjo, vienerių 
metų mirties sukaktį minint šv. 
Mišios bus atnašautos Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje 2345 West 56 
g-vė Chicagoje rugpiūčio 9 die
ną 9 vai. ryto. Po pamaldų bus 
šventinamas paminklas šv. Ka
zimiero Lietuvių kapinėse. Gi
minės, draugai ir pažįstami pra
šomi dalyvauti pamaldose už a. 
a. gydytojo Vincento Palioko 
sielą. Marija Baltokienė

(pr.)
X Kas turi kokių klausimų

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

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

.X šiandien “Draugo” atkar
poje pradedamas spausdinti 
naujas Renės Rasos romanas 
“Kraujo balsas”.

X Algirdas Norkus, Cicero 
gyventojas, už pasižymėjimą 
Vietnamo Ikovose apdovanotas 
atsižymėjimo ženklu. Apie tai 
paskelbė “Cicero Life” laikraš
tis.

x Arūnas Vasys plačiai ap
rašytas “The įTrib” laikraštyje, 
kuris išeina kartu su “Chicagos 
Tiibune” dienraščiu pirmadie
niais, trečiadieniais ir penkta
dieniais ir siunčiamas priemies
čiams. “The Trib” rugpiūčio 1 
d. laidoj apie Arūną Vasį rašo
ma, ikad jis yra lietuvis, žaidęs 
anksčiau futbolą, gi daibar, bai
gęs Notre Dame universitetą ir 
specialius mokslus tapo broke
riu. Kartu pridėta ir nuotrauka. 
Arūno Vasio įstaigos skelbimai 
dedami ir “Drauge”.

X “Kova su nuovargiu” — 
276 Alvudo radijo paskaita šį 
ketvirtadienį, rugpiūčio 7 d., 10 
v. r. Barčus Radijo šeimos va
landoj.

Susitikimas Dainavoje. Iš k. į d.: Arv. Barzdukas, Milda Lenkauskienė, 
p. Gulbinskienė, inž. Br. Nainys, JAV LB c.v. pirm., p. Nainienė.

Nuotr. A. Gulbinsko

CHICAGOS ŽINIOS
i MAŽINA TRAUKINIŲ 

SUSISIEKIMĄ

Mihvauikee Road geležinkelis 
gavo leidimą iš tarpvalstybinės 
prekybos komisijos (ICC) nu
traukti dvejų traukinių susisie
kimą tarp Chicagos ir Minnea- 
polis. Anksčiau Penn ir Blinois 
Central geležinkeliai gavo pa
našų leidimą nutraukti susisie
kimą tarp Chicagos ir Cincinna
ti.

PORTUGALŲ LAIKRAŠČIO 
SUKAKTIS

Mažas skaičius portugalų gy
venančių Chicagoje šiomis die
nomis paminėjo 50 metų sukak
tį vienintėlio Ameiikoje leidžia
mo portugalų kalba dienraščio 
Diario de Noticias. Dienraštis 
leidžiamas New Bedford, Mass.

NURIEDĖJO NUO BĖGIŲ
Blinois Central geležinkelio 

dvylika prekinių vagonų nurie
dėjo nuo bėgių netoli Kankakee, 
III. Sužeistųjų nebuvo. Svarbiau 
šia linija buvo perkirsta ir vie
nas keleivinis traukinys buvo 
priverstas panaudoti kito gele
žinkelio bėgius.

PAGERBTI LIETUVOS
KANKINIUS DABARTINĖ

PROGA NEPASIKARTOS

Mums dabar gyvenantiems 
tenka nepasikartojanti privile
gija įamžinti Lietuvos vardą ir 
jos kankinių atminimą lietuviš
ka koplyčia Šv. Petro baziliko
je, Romoje.

Tapti šio darbo dalininku 
laiko jau ne daug beliko.

Kviečiame visus įamžinti sa
vo ir savųjų vardus Lietuvos 
Kankinių koplyčios kūrėjų tar
pe.

Aukas siųsti adresu:
Lithuanian Martyrs’ Chapel 

Fund,
2701 W. 68th St. 

Chicago, Dl. 60629.

fX' Malonu, kad skaityto,Jai
neužmiršta savo laikraščio. Mo
kėdami prenumeratas už kalen
dorių, atvirukus ir šiaip aukų 
atsiuntė J. Abramavičius 5 dol., 
VI. Kaupas 5 dol., E. Barškė tis 
3 dol., J. Gavene, 1 dol. Ačiū.

X Lietuvių Televizijoj rugp. 
10 d. bus diskutuojama apie 
Liet. Šv. Kazimiero kapines, 
kur dalyvaus A. Regis, dr. K. 
Bobelis, pirm. A. Giedraiienė, 
Bal. Brazdžionis. Joje dalyvaus 
ir Danutė Bartkutė, Kazytė 
Brazdžionytė ir Ed. Vengians- 
kas. (T. Siutas esąs šiuo metu 
ligoninėje, po auto nelaimės. 
Prašom pasižiūrėti lietuvių pro
gramos sekmadieniais 8:30 v.v.

X Cicero Šv. Vardo d-jos na
riai eis prie šv. Komunijos šį 
sekmadienį 7:30 v. r. Nebus pus 
ryčių ir susirinkimo, neš dauge
lis narių išvažiavo atostogų.

X Broliai Jaunuaris ir Vytau 
tas Reivyčiai, šiais metais išėję 
pensijon, miškingoje vietoje prie 
Porterfield, Wisc. ant Menomo- 
nee upės kranto, įsigijo nuosa
vybes b' medžiodami bei meške
riodami, gražiai leidžia laiką.

GAILESTINGUMO VAJUS

Chicagos metropolijos 1969 
m. Gailestingumo vajus siekia 
sutelkti 27.5 mil. dolerių įvai
rioms labdaros įstaigoms. Vajų 
globoja Chicagos Community 
fondas, Amerikos Raudonas 
Kryžius ir priemiesčių bendruo
menių Chest taryba.

PAGAVO DIDELES ŽUVIS
Charles Brashun, Winnetkos 

gyventojas, prie Bahamos salų 
atostogaudamas, pagavo tris 
bluefin tuną žuvis, kurios svėrė 
823, 740 ii' 423 svarus. Sudary
ti tonai žuvies trūko tik 214 
svarų.

SLOVAKŲ DIENA
Pereitą sekmadienį apie 1,000 

iš Chicagoje gyvenančių maž
daug 250,000 slovakų susirinko 
WozniaJk salėje, kur įvyko 41-as 
metinis dainų ir šokių festiva
lis. Pajamos skiriamos 80 lovų 
senelių prieglaudos statybai 
Glen Ellyne.

PRAŠO MILIJONĄ UŽ 
SUŽEIDIMĄ

Thomas Jenkins, 3127 Ar- 
thington, teismo keliu prašo 1.2 
mil. dolerių iš Peoples Gas ir 
Illinois Bell telefonų kompanijų 
už patirtus sprogimo metu su
žeidimus. Nelaimė įvyko 1967 
m. Jis liko visam gyvenimui ne
darbingas.

VIENUOLIS APIE KŪNO 
DALIES PERSODINIMĄ

Kūno dalių persodinimas yra 
ne tik morališkai pateisinamas, 
bet yra taip pat pozityvus fak
tas visos žmonijos lalbui. Taip 
kalbėjo prancūzas domininko
nas Jean Marie Bolougne Mad
ride suruoštame simpoziume 
apie kūno dalių — organų per
sodinimo problemas. Jau antri 
metai kai tėvas Bolougne gyve
na su kito žmogaus jam perso
dinta širdimi.

Žvaigždutė
įsteigtas Lietuvių Moky ojų S-gos Chicagos sk.

Red. J. Plačas Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avė., Chicago, Dl. 60636

Kas man yra Lietuva
Man Lietuva yra vardas knygoje- 
Maironis, Kudirka — man Lietuva. 
Gintaro kraštas, partizanų šalis, 
Man yra Lietuva.

Man Lietuva yra tėvų pasakos, 
Jų mintys ir sapnai.
Man Lietuva yra trispalvė vėliava 
Skrendanti aukštai.
Man ta vėliava yra Lietuva — 
Geltona, žalia, raudona...
Raudona — man yra partizanų

kraujas,
Žalia — žali laukai,
0 geltona — man yra saulelė,
Kuri šviečia virš Lietuvos.
Bet aš tikrai nepažįstu to krašto, 
Savo tėvų šalies —
Gal aš ten kada apsilankysiu,
Jei ne kitaip, tai nors sapnuose...

Sigita Kronaitė

‘‘Jaunystės Žaibas”. Lemonto Mai
ronio lit. m-los laikr., 1969 m. ge
gužės mėn.

PRIE EŽERO
Pirmą kartą atostogas .pralei

dau Union Pier. Mano mamytė 
ir aš buvome ten visą savaitę. 
Oras buvo labai karštas, van
duo kaip pašildytas. Mes plau
kėme iki septintos valandos va
karo, ėjome namo pavalgyti. 
Aštuntą valandą ėjom atgal 
prie ežero. Ketvirtadienį atva
žiavo autobusu teta, o 'šeštadie
nį tėvelis ir pusbrolis. Seikma- 
dienį buvo labai šalta, bangos 
labai didelės, bet vistiek ėjome 
maudytis. Manp pusbrolis ir aš 
išmokome ikaip nučiuožti žemyn 
bangomis.

Vida Nemūtė,

Dariaus - Girėno lit. m-los 
V skyriaus mokinė

VILNIUS

Vilnius yra Lietuvos sostinė. 
Tai labai gražus, senas miestas. 
Prieš daug šimtų metų buvo 
Lietuvos kunigaikštis Gedimi
nas, jis ir įkūrė Vilnių. Tas 
miestas buvo pastatytas prie 
Neries upės ir Panerių kalnų. 
Vilnių dar vadina Gedimino 
miestu. Vilniuje yra daug gra
žių bažnyčių. Yra stebuklingas 
Motinos švenčiausios Aušros 
Vartų paveikslas vienoje iš tų 
bažnyčių. Dabar, Skai mūsų kraš
tas yra rusų užimtas, mes ne
galime ten nuvykti ir visą tą 
pamatyti.

Ramunė Cibaitė, 
Marąuette P. Lit. Mok.

IV sk. mokinė 
LAIŠKAS MAMYTEI

Mano geroji mamyte, aš ma
nau, kad tu esi geriausia mamy
tė. Aš darysiu ką tu sakai. Aš 
išplausiu indus, sutvarkysiu 
skiepą, padengsiu stalą, sutvar- 
Ikysiu kambarius ir išvalysiu 
sienas. Mamyte, kadangi tu esi 
tokia gera alš visada sutvarky
siu savo ir Vilytės kambarį. Aš 
tave labai myliu ir tu mane la
bai mylL

Tavo geroji Rūtelė.
Rūta Rasutytė,

Kr. Donelaičio H slk. mokinė
APOLLO 9

Kai aš buvau Cape Kennedy, 
aš mačiau, Ikaip iššovė Apollo 9. 
Ag buvau su tėveliais ir broliu
ku Vidu. Autobusu mus apvežė 
aplink visą Cape Kennedy ir

viską mums išai'škino. Aš ma
čiau visas raketas, kurias nau
doja Amerikos karo aviacija 
(Air Force). Kai raketą iššovė, 
mes buvom apie 6—10 mylių 
nuo raketos, nes arti žmonių 
neleidžia. Pasirodė ugnis, daug 
baltų dūmų, ir buvo didelis 
bum.

Aras Žlioba, 7 m.
MŪSŲ GYVULIAI

Mes turime šešetą kačių, du 
šunis, šimtą vištų ir vieną kar
vę. Mūsų vištos visos deda kiau
šinius. Keturios katės yra ma
žos, o dvi didelės. Viena didelė 
katė yra juoda ir balta.

Kristina Kairelytė, 4 sk.
Iš “Jaunystės Žaibas” Lemonto 
lit. m-los mokinių laikr. 1969 

m. gegužės mėn.

IŠKYLA

Praeitą savaitę mes buvome 
iškyloje. Tas parkas, taip kaip 
miškas. Ten valgėme dešrelių 
ir bulvių, valgėme ir saldumy
nų. kepėm maišančius, valgėm 
ledus. Buvo laibai gerai. Ten bu
vo daug gėlių, o kiek daug me
džių ! Nematėm Poison ivy, bet 
aš manau, kad jų ten buvo. 
Jeigu buvo, tai aš turiu. Mes 
pasistatėm palapinę. Žaidėm 
sviediniu. Laimėjome 2 iš 3 žai
dimų.

Audronė Biknevičifltė
Pavasarį aš su draugėmis 

ėjom į iškylą. Mano draugės bu
vo : Daba Jasaitytė, Rasa Vilga- 
lytė, Dana Miklaitė ir Ramutė 
Žukaitė. Ėjom į Kings Point par 
ką. Ten valgėme ir ėjome pažiū
rėti į mišką. Ėjom ir ėjom. Ta
da pamatėm, kad mes nežinome 
kur esam. Dana pradėjo veikti. 
Ramutė sakė: “Neverk. Mes at
rasim takelį”. Ir atradom. Mes 
visos gyvename Great Necke. 

Aina Berne,
Maironio lit. m-los Brooklyne 

IV rife. mokinės

PRODUKTYVUS
ARCHITEKTAS

Sir Gilbert Scott (1811-1878), 
garsus anglų architektas, pasta
tė: 38 katedras ir vienuolynus, 
474 bažnyčias, 23 parapijų kle
bonijas, 26 mokyklas, 16 kole
gijų, 58 paminklus ir 27 viešus 
pastatus. 1

Klounas Piešė Marius Galiūnas

Meškiukai miega, Piešė Asta Grinytė

MIELAS, KĘSTUTI
Labai dėkoju už laiškutį, kū

lis yra mielas tuomi, kad tai 
į artimo giminaičio ir iš Lietu
-vos. Šią vasarą aš su tėveliais, 
sesute ir močiute iš Lietuvos, 

į važiavome atostogų į Floridą. 
Ten buvo nepaprastai kaišta bet 
gražu. Mes maudėmės Meksikos 
įlankoje, New Orlean’e ir St. 
Petersburg. Įdomu, kad net 
vanduo ii tas buvo labai karš
tas ir sūrus. Floridoje yra labai 
daug gražių vietų, visur gražių 
palmių ir kitokių medžių. Be to, 
matėme indėnų kaimelį ir ištre 
niruotus delfinus šokančius per 
lanką, bei darant kitokius 
“tricks’us”. Matėme dar daug 
visokių įdomių dalykų.

Šiandieną labai skubu tau pa
rašyti laišką, nes tuoj važiuoju 
į jūrų skautų stovyklą dviem 
savaitėm. Norėčiau daugiau pa
rašyti apie šarvo gyvenimą Ame
rikoje, lietuvišką mokyklą. No
rėčiau daugiau papasakoti apie 
kelionę po pietinę USA, tik tiek 
pridėsiu, kad padalėme 7250 
km (4500 mylių), tai beveik 
tiek pat, kaip iš Lietuvos iki
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ŽODŽIAI RETI, BET LIETUVIŠKI

gaužys—storžievis. O tu gaužy, gau
žy — žinai, kad tavęs nekenčia, o 
tu vis lendi prie jų.

geiverėti — sirginėti, dvėsalioti. Jis 
tai geiverėja, geiverėja, bet dar ne
miršta.

geizas — striukai apsirengęs, biz
nius. Suknelė iki kelių, eina kaip 
geizas.

geksėti — kukčioti verkiant: Ko taip
geksi, kas tave mušė? 

gėriukiena — gėriuko (ėriuko) mė
sa: Gal nori gėriukienos, kad ne
valgai avienos?

gicė — katė, kicė: Mūsų gicę, tur 
būt, šunys sudraskė.

girekus — kas mėgsta girtis: Ne
klausyk šito girekaus, jis vis giria
si.

VEGETARAI

Pasaulio griežčiausi vegeta
rai gyvena Indijoje. Saival gi
minės nariams yra uždrausta 
vesti ar tekėti už to, kuiis ne
gali įrodyti, kad jo šeimoje 203 
kartose (apie 4000 metų) nie
kas nevalgė mėsos.

Egypto pyramidžių ir atgal.
Baigdama šį laiškutį, noriu 

paklausti, Ikur praleidai šios va
saros atostogas? šį kaitą bai
giu ir sakau Sudiev iki sekan
čio laiško. Kitą sykį parašysiu 
daugiau. Prašau perduoti linkė
jimus tėveliams, broliukui ir 
močiutei iš mano močiutės, tė
velių, sesutės ir mainęs. Laukiu 
parašant. Dėkoju už nuotrauką*

Tavo pusseserė Danutė.
P. IS. Aš tikiu, ikad. tu esi ga

vęs mano atviruką iš kelionės 
po pietines valstijas. Įdedu sa
vo nuotrauką.

Danutė Lapinskaitė,
IV-o skyriaus mokinė

Gary lituanistinė mokykla, Ind.

. MM ELA LAIMA

Piimiausiad noriu padėkoti 
už laiškutį ir perduoti linkėji
mus Tavo mamytei, tėveliui ir 
broliui nuo mūsų šeimos.

Oras čia labai gražus ir atro
do, kad bus ankstyvas pavasa
ris. Saulė šildo, gėlės pradeda 
žydėti ir žolė pradeda žaliuoti. 
Mokykloje dabai turime daug 
egzaminų ir mokytojos užduoda 
daug namų darbų. Lietuviškoj 
mokykloj tuoj turėsime baigia
muosius egzaminus aštuntoje 
klasėje.

Aš dalyvausiu vaidinime. Pa
žadėjau pagelbėti mokytojai 
pasiūti berniukams rūbus, ku
riuos jie nešios vaidindami. Ma
no draugė irgi žadėjo padėti. 
Visos mergaitės vaidinime tu
rės ilgas gražias sukneles ir pri- i 
sidės ilgas kasas. Mergaitės 
vaizduos XVI amžiaus ponias, 
o berniukai ponus.

Kaip jūs laikotės? Ar visi 
sveiki?

Parašyk, lauksiu.
Tavo pusseserė Dana.

Dana Overlingaitė, VIII Iki.
“Pirmieji žingsniai” K. Donelai

čio lit. m-los laikr. nr. 5.

SVEČIUOSE
Šeimininkė: — Kodėl taip 

mažai valgai? Pabandyk dar 

žuvų sriubos lėkštę.

Algiukas: — Ačiū, esu sotus, 
šeimininkė: —Dar bent šaukš

telį.

Algiukas: — Jei jis sidabri
nis, galėčiau pasiimti.

.. TELEFONO NUMERIS ..

Du gimnazistai kalbasi tarp 
savęs.

Pirmas: — Jei man duotam 
savo telefono numerį, aš kar
tais tave pašaukčiau.

Antras: — Yra telefono kny
goje.

Piimias:   Puiku, o kuris
tavo vardas?

Antras: ------------ Taip pat yra

telefono knygoje.

Patarlė: Protas kojas vaduo
ja.


