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Čeky pogrindis įspėja...
Siūlo tylias, ne smurto 

demonstracijas
PRAHA. — Naujai pasirodę 

čekų bei slovakų pogrindžio la
peliai įspėja gyventojus prieš 
maskvinių komunistų galimas 
provokacijas — jie demonstraci 
jas, ypač su smurto žymėmis, 
galėtų laikyti priedanga nau
jiems gyventojų persekiojimo 
veiksmams.

Dabar lapeliuose kviečiama 
sekti anksčiau skelbtus patari
mus, raginimus: rugpiūčio 21 
d., invazijos metinėse, nenau
doti smurto veiksmų, bet pasi
tenkinti tyliais protesto žygiais.
Numatyti ir civilinės apsaugos 

pratimai
Prahos režimas numato vyk

dyti civilinės apsaugos prati
mus — jie vyktų, rugpiūčio 18 
- 24 d. visame krašte ir jų tiks
las aiškus: tikintis riaušių, vi
sur išdėstyti apsaugos būrius. 
Jau paskelbta, kad tuo pačiu 
metu vyksiu ir bendri sovietų - 
čekų kariniai pratimai.

Pekinas Maskvai: jūs 
rengiatės karui

Rusai telkia pasieny savo 
dalinius

PEKINAS. — Vokiečių šalti
niais, “Naujosios Kinijos’’ agen
tūra paskelbė, jog sovietai tel
kia stiprius dalinius Kazachsta
ne ir centrinės Azijos srityse. 
Jose įvyko “prieš Kiniją nu
kreipti” kariniai pratimai. Ki
nų šaltiniais, Kazachstane 1988 
m. įvykęs "revoliucinis sukili
mas” ir jis buvęs numalšintas.

Kinai reiškia viltį, kad pro
testų judėjimas paliesiąs visus 
Sovietijos gyventojus ir jis nu
vers “Brežnevą ir jam lygius, 
naujųjų carų grupę”.

Sovietai ir JAV raketos
Kalba apie prieš karą 
nukreiptas nuotaikas

Maskva. — Sovietų spaudos 
komentatoriai, senate priėmus A- 
BM — priešraketinės gynybos pa 
siūlymą (51 balsais prieš 50 bal
savus “už” ir pirmininkaujan
čiam senate, viceprezidentui S. 
Agnew) nurodė, kad tai jų ne
stebina, nes, esą, pasiūlymą pri
imti ypatingai norėję ginklų ga

mintojai, nes... jie gali praturtė
ti.

“Izviestija” dienraštis ir Tass 
agentūra, pastebėję, kad balsavi
mas vyko simbolinę dieną — 24 
metinių, bombą Hirošimoje nu
metus, proga — toliau pažymi, 
kad JAV-se vis labiau pastebimos 
prieš karą nukreiptos nuotaikos.

• JAV naujasis ambasado
rius Prahoje, M. Toon, įteikė pa. 
skyrimo raštus.

Dvi prez. Nbcono dukrcs, Julie, iš
tekėjusi už jaunojo Eisenhowerio 
(kairėje) ir Patricia. dar šią va
sarą. Nbcono teigimu, vyko pavie
šėti į Jugoslaviją.

Katuševas prieš JAV 
Bukarešte

“Imperialistai veržiasi į 
komunistų stovyklą...”

BUKAREŠTAS. — Sovietų 
delegacijos vadovas, K. F. Ka- 
tuševas rugpiūčio 7 d. Rumu
nijos kom. partijos suvažiavime 
nurodė, kad Vakarai “klastingu 
būdu vykdo tiltų statymo po
litiką R. Europoje ir siekia pa
kirsti “socialistinių kraštų” vie
ningumą”. Tai, aiškinama, bu
vusi Maskvos nepasitenkinimo 
prez. Nixono viešnage Bukareš
te, išraiška.
Ruso nuomone, Vakarai vykdą 

ryžtingą veržimosi kovą. Ame
rikai jis prikišo rausimąsi "po 
pagrindais’’ ir subversiją. Tai 
verčia amerikiečius spėlioti — 
ar tie puolimai nereiškia Mask
vos noro vėl atšaldyti JAV - so
vietų santykius? Maskva vis 
neatsako į Washingtono dar 
balandžio 10 d. pasiūlymą — 
rugpiūčio 15 d. pradėti pasi
tarimus.

Suvažiavime JAV-bes kriti
kavo ir Š. Vietnamo delegaci
jos vadovas Kinh, teigęs, kad 
Nixono valdžia “negeresnė už 
buvusią”. Esą, 25,000 karių ati
traukimas, tai tik pasaulio ir 
JAV gyventojų viešosios nuo
monės klaidinimas.

Rumunas atsako i ruso 
priekaištus

Ryšium su Katuševo aiškini
mais apie rusų teisę įsikišti 
(tarptautinę pareigą ginti so
cializmą...”) rumunas Paul Mi- 
zil, vienas prezidento talkinin
kų, nurodė, kad marksizmas tu
rįs būti laisvai vertinamas, kad 
turi būti leidžiamos skirtingos 
pažiūros. Esą, kiekvienas komu
nistinis kraštas ar partija turį 
“teisę eiti nuosavu keliu socia
lizmo link”.

Kinai sveikina, 
rusas pasitraukia iš salės
Kinai suvažiavime nedalyvau

ja, bet užvakar perskaitytas 
Kinijos sveikinimas — ji lin
kėjo sėkmės, ypač “ginant tau
tinės nepriklausomybės reika
lą”.

Sveikinimo skaitymo metu 
rusų delegatas K. F. Katuše- 
vas atsistojo ir apleido posėdžių 
salę, tesugrįžęs po kelių minu
čių.

Vietname
Neaiškūs priešo tikslai

SAIGONAS. — Priešas ket
virtadienį vykdė smarkesnius 
puolimus — jie žymiai pagy
vėjo, palyginus su pastarųjų 8 
savaičių padėtimi. Veiksmai vy
ko į pietus nuo neutraliosios 
zonos, į šiaurės rytus nuo Sai
gono ir kitur.
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JAV už tiesioginius ryšius 
su Rytų Europos kraštais

Prez. Nixonas kancleriui Kiesingeriui — sovietai su Brežnevo samprata nesukliudys 
palaikyti saitus su Rytų Europa — Atsakė Katuševui Bukarešte, jam kalbėjus apie 
"klastingą tiltų statymo” politiką — Atsargus, abejingas žvilgsnis į sovietų pasiūly
mus kviesti Europos saugumo suvažiavimą ir aplamai į įtampos su Sovietais mažėjimą 
— Washingtonas nesitars su rusais, apeidamas vak. europiečius — Nixonas šian
dien išvyko į Kaliforniją.

Po dviejų dienų pasitarimų 
Balt. Rūmuose

WASHINGTCN. — Fed. Vo
kietijos kancleris K. G. Kiesin- 
ger, dvi dienas viešėjęs JAV 
sostinėje ir pusantros dienos
— New Yorke, po svarbių pa
sitarimų šiandien išskrenda at
gal į Europą. Pasikalbėjimai su 
prezidentu R. Nixonu, atrodo, 
turės įtakos šio krašto politinei 
krypčiai ne tik su Fed. Vokie
tija, bet ir aplamai su europi
niais kraštais, įskaitant ir ry
šius su rytų ar vidurio Europos 
šalimis.
Brežnevo “riboto suverenumo’ 
samprata Vakarams negalioja

Spauda patyrė, kad Nixono
- Kiesingerio pasitarimuose iš
ryškėjo JAV noras, nepaisant 
galimo sovietų nepasitenkinimo, 
palaikyti tiesioginius ryšius su 
komunistinio režimo rytų Eu
ropos kraštais.

JAV prezidentas savo svečiui 
nurodė, kad ryšium su Čekoslo

Nixonasr savo stalą sutvarkęs, 
atostogauja (

Po pranešimo kraštui, šiandien 
skrenda mėnesio “atostogų”

Washington. Prezidentas R. 
Nixonas, vakar vakare kalbėjęs 
kraštui apie visą eilę vidaus 
klausimų, apie jo pasiūlytus įsta
tymus, apie mokesčius, miestų ar 
valstijų pajamas, transportą ir 
kit., šiandien su šeima išskrenda 
į “vasaros Baltuosius Rūmus”, 
į San Glemente, Kalifornijoj. Jis 
tikisi paliekąs “švarų stalą” ir 
viliasi turėsiąs laiko pailsėti.

Pastarųjų dviejų savaičių į- 
vykiai turėjo patenkinti preziden 
tą ir jie visi žymėjo sėkmę. Jie 
prasidėjo astronautų nusileidimu 
mėnulyje, toliau sekė sklandi ke
lionė Azijos kraštuose ir Rumu
nijoje, patenkinusi kraštą bei 
kongresą. Vidaus gyvenime Nixo 
nas rado pratęstą, bent šešiems 
mėnesiams, 10 proc. darbo paja
mų mokestį, pagaliau, rugpiūčio 
6 d.; nors tik vieno balso persva
ra, senatas pritarė jo pasiūlymui 
priešraketinės gynybos klausimu.

KALENDORIUS

Šiandien, rugpiūčio 9 d.: šv. 
Romanas, šv. Agatonika, Pilė
nas, Gražutė.

Ryt, rugpiūčio 10 d. šv. Lau
rynas, šv. Asterija, Tautenis, 
Laima.

Poryt, rugpiūčio 11 d.: šv. 
Tiburtas, šv. Digna, Putvinas, 
Porutė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
šilto, malonaus oro tąsa, sau
lėta, temp. sieks 80 ir daugiau 
1. F., ryt — kiek debesuota, ga
limas lietus.

Saulė teka 5:52, leidžias 8:00.
• Italijos biudžetas metams 

| siekia 20.9 bil. dolerių.

vakijos invazija, Maskvoje nu
kalta “Brežnevo samprata” (ri
botas suverenumas, sovietų tei
sė įsikišti....), Vakarams visiš
kai negalioja ir juo labiau ji 
nėra svarbi pačiam stambiau
siam Vakarų kraštui — JAV.

Prezidentas R. Nbconas su Vokie
tijos kancleriu K. G. K.esingeriu, 
po pasitarimų B. Rūmuose, šian
dien abu skrenda, bet priešingomis 
kryptimis: prezidentas i savaitėms 
į San elemente, Kalif., gi Kie&in- 
geris — į Bonną ir iš jos vasaroti
Tuebingeno a;/!inkes.

Žvilgsnis į priešo laikyseną | 
Vietname

I
Jei Vietname ir toliau vyks ne 

žymūs kariniai veiksmai, tai, 
kaip pastebi politiniai stebėtojai, 
gali būti, kad prez. Nixonas ant
roje šio mėn. pusėje gali paskelb
ti naują priemonę — atitraukti 
ligi 50,000 karių iš Vietnamo.

Taigi B. Rūmai Washingtone 
“uždaromi” bent vienam mėne
siui. Kitas klausimas, ar Nixo- 
nui šildantis Kalifornijos saulėje, 
jis išvengs politinių ar ūkinių 
staigmenų bei naujos darbo naš
tos. Ji JAV prezidentą gali už
klupti kiekvienu metu.

Nixonas Rumunijoje 
ir JAV “pažangieji”

JAV komunistas puola 
Nixono viešnagę

Gus Hali, amerikiečių kom. 
partijos vadas, “The Daily 
World” laikrašty nusiskundė, | 

' kad Amerikos pažangieji nusi
vylę prez. Nixono priėmimu' 
Bukarešte. Esą, Rumunija tal
kininkavusi amerikiečių “im
perializmui”.

Jis pridūrė, JAV leidžiama
me komunistų organe, kad “su 
taikingu sambūviu neturi nieko 
bendro herojaus masto priėmi
mas, rumunų rengtas labiau
sia reakcingam, brutalaus bei 
agresyvaus imperializmo atsto
vui” (Nixonui).

Tai pirmoji, komunistų vado 
Vakaruose ar Rytuose, paskelb 
ta kritika, nukreipta prieš ru
munus.

• “Išprašo” JAV ir sovietų 
diplomatus. JAV vyriausybė į- 
sakė kraštą apleisti sovietų mi
sijos J. Tautose nariui, jį kaltin 
dama šnipinėjimu. Sovietai, sa
vo ruožtu, kaitina ir “išprašo” 
JAV ambasados patarėją.

Ryšiai su Europa — ne klasta...
Dabar Rumunijoje vykstan

čiame 10-me Rumunijos kom. 
partijos suvažiavime slankiojo 
Brežnevo sampratos šešėlis, 
sovietų delegatui Konstantin
F. Katuševui piktai puolus “klas 
tingą tiltų statymo R. Euro
poje” politiką. Niekas neabejo
ja, kad jis turėjo galvoje pas
tarojo meto JAV politinę kryp
tį, kuri Maskvai aiškiai nepri
imtina.

Valst. departamentas čia at
sikerta: negali būti kalbos apie 
betkokią klastą ir Katuševo pa
stabos negalės pakeisti Wash- 
ingtono politikos, kurios bruo
žai: siekti draugiškų santykių 
ir su Sovietų Sąjunga ir su Ry
tų Europos kraštais.

Aptarė naujos iniciatyvos 
dėl Berlyno reikšmę

Salia eilės įvairių klausimų 
(Azija, Vietnamas, NATO, ar- 
tėją pasitarimai su Maskva gink 
lų gamybos varžymo reikalu ir 
kt.), abu politikai aptarė ir šio
mis dienomis įvykusią trijų Va
karų kraštų iniciatyvą — sovie
tams įteiktą notą, kuria Skati
nami abiejų Vokietijų pasitari
mai, reiškiamas noras susitar
ti dėl Berlyno.

Be to, Nixonas su Kiesinge- 
riu abejingai, skeptiškai vertina 
Maskvos pasiūlytą europinio 
saugumo suvažiavimą. Jo tiks
las, manoma, galėtų būti dvejo
pas: arba pasitarnauti sovietų 
interesams arba dar labiau su
tvirtinti dabartinę padėtį Eu
ropoje.

Kancleris, atrodo, įtikino Ni- 
xoną, kad siekiant santykių su 
rusais atlydžio, tai nereikėtų 
laikyti tikslu, bet tik priemone 
taikos susitarimų kryptimi. Tai 
gi, ir šiuo atžvilgiu blaivioji iš
eitis būtų — santūrios, atsar
gios nuotaikos.
“Mes su rūsiais nesidalinsime 

Europos...”
Prez. Nixonas, svarstydamas 

būsimus JAV politinius ėjimus 
Europoje, patikino Vokietijos 
kanclerį: šis kraštas nesieksiąs 
su rusais pasidalinti Europą pa
skiromis “sferomis” ir juo la
biau nedarysiąs sandėrių su 
Maskva, apeidamas europinius 
Vakarų kraštus.
“Perdaug nesitikėkite”, Maskvai 
pageidaujant tartis su Vakarais

Pagaliau, buvo svarbus ir 
Kiesingerio pareiškimas Nixo- 
nui; neturėkite per didelių iliu
zijų, Maskvai reiškiant norą tar 
tis su Vakarais. Vokiečių spau
dos stebėtojų nuomone, kanc
leris teigia, jog esąs klaidingas 
įsitikinimas, kad sovietams be
sikivirčijant su kom. Kinija, tai 
Maskvą verstų artėti su Vaka
rais ir, svarbiausia, iš jų neiš
siderėjus sau patogių sąlygų.

“Mes liekame jūsų 
sąjungininkais”

Prez. Nixonas vertino šį, ke
lis kartus atidėtą, dviejų dienų 
pokalbį su vokiečių kancleriu. 
Prezidento žodžiais, viešnagė 
buvusi “ypatingai svarbi”, ypač,

Kaina 10 e. Nr. 186

vadas J. Loveli Jr., Th. Mattingly ir F. W. Haise, Jr. Skrydis nu
matytas 1970 m. kovų mėn.

Rogers Kinijai: mažinkite įtampą 
pasaulyje

Nedaug vilčių, kad kinai 
teigiamai atsakytų...

CANBERRA, Australija. — 
Valst. sekretorius W. Rogers 
lankėsi Australijoje ir šiandien 
atvyksta į Nauj. Zelandiją. Vie
šėdamas sostinėje Canberroje, 
Rogers vakar kreipėsi į kom. 
Kiniją, kviesdamas atsisakyti 
priešiškos laikysenos ir prisidė
ti prie įtampos pasauly suma
žinimo. JAV esančios pasiryžu
sios vykdyti dialogą su kinais, 
nors, pridūrė Rogers, jis netu
rįs daug vilčių kinų politikos 
pasikeitimo kryptimi.

FRANKAS NUVERTINTAS

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
vyriausybė po specialaus posė
džio vakar nuvertino franko va
liutą — apie 12%.

kad rytų - vakarų klausimų san 
tykių plotmėje Europos bei Vo
kietijos reikalai sudaro itin 
svarbią grandį.

Nixonas Kiesingerį patikino: 
“Mes, JAV-se, jums pareiškia
me, kad didžiuojamės būdami 
jūsų draugais bei sąjunginin
kais”.

“Karštasis laidas” tarp 
Washlngtono - Bonnos

Abu politiniai vadai vakar, 
baigę pasikalbėjimus, pareiškė, 
kad pastovi, tvirta santarvė 
reikš pajėgumą būsimuose pasi
tarimuose. Ji garantuoja ir at
sispyrimą priešui.

Sutarta netrukus įvesti tie
sioginį telefono ryšį tarp Balt. 
Rūmų ir kanclerio įstaigos Bon
noje, vadin. “karštąjį laidą”. 
Panaši linija nuo seniau veikia 
tarp Washingtono ir Maskvos.

Kiesingeris B. Rūmuose buvo 
priimtas iškilmingai, su 19 pat
rankų šūvių ir karių garbės sar
gyba.

K. G. Kiesingeriui, V. Vokietijos kancleriui viešėjusi Washingtone... 
Čia jis, kelias dienas praleidęs savo dukters, Wenzel, namuose, sos

tinėje, su dviem anūkaią,

Ar Kinija gyvena ne mūsų 
amžiuje?

Rogers, kalbėjęs ANZO — 
Australijos ir N. Zelandijos gy
nybos santarvės, pietų metu, 
dar pažymėjo, kad Kinija už
sisklendžia nuo kitų, nedalyvau
ja pasaulio kraštų bendruome
nėje, nepasirašo nusiginklavimo 
sutarčių ir atrodo, kad ji gyve
na kitame, bet ne mūsų amžiu
je.

Rogers dar teigė, kad siekda
mos ryšių su kom. Kinija, JAV 
nenori kištis į kinų - sovietų kon 
fliktą. “Mes neatsisakome nuo 
pasitarimų su sovietais dėl to, 
kad kinams jie nepatinka ir mes 
neatsisakome nuo ryšių su ki
nais dėl to, kad tai gali nepa
tikti rusams”.

Rogers savo kelionės metu 
aplankė daugumą tų Azijos ir 
Ramiojo vandenyno kraštų, ku
riuose nesilankė prez. Nixonas.

Izraelis keršija Jordanui
AMMAN, Jordanas. — Arabų 

partizanai, Al Fatah kovotojai, 
puolė Izraelio karinius įsistipri- 
nimus šaiurinio Jordano slėny. 
Jordano žiniomis, žuvo 60 Iz
raelio karių. Izraelis žinias pa
neigė.

Izraelio aviacija puolė ara
bų bazes į pietus nuo Raudono
sios jūros. Tai buvo atkirtis už 
praėj. savaitės Egipto aviacijos 
puolimus.

Mėnulis
Aplink žeme, vėliau mėnulio 

link
MASKVA. — Sovietų Sąjun

ga vakar paleido skrydžiui ap
link žemę automatinį erdvėlaivį 
“Zondą - 7”. Vėliau erdvėlaivis 
buvęs nukreiptas orbitai aplink 
mėnulį. Jis darysiąs mėnulio pa
viršiau nuotraukas bei vykdys 
numatytus tyrinėjimus.



ĮSPŪDŽIAI IŠ TORONTO 
IR APYLINKIŲ
PETRAS MATEKCNAS

Šiais metais su žmonele dides
nę ątostogų dalį praleidome Ka
nadoje- I Kanadą važiavome Eas 
tern Greyhound linijos autobu
su. Nors kelionė buvo ilga, bet 
nuovargio nejautėm, nes auto
busą buvo vėsu ir patogu. Toron 
te buvome 11 vai. nakties, nes il
gėliau teko sustoti prie Kanados 
muitinės ir pakelėj patekome į 
didelį judėjimą.

Toronte buvome penkias die
nas, nąs norėjome jį gerai apžiū
rėti ir susitikti su buvusiais moks 
lo draugais ir pažįstamais su ku
riais teko apie ketverius mejus 
kartu gyventi Unros ir Iro glo
boj Kufsteino stovykloje, Austri
joje.

Torontas, kaip dimiestis, pada
rė mums neblogą įspūdį, ypatin
gai jo centras, kuriame yra dide
lių ir gražių namų.

Vienas iš gražiausių ir moder
niškiausių pastatų yra City Hali, 
kainavęs apie 30 mil. dolerių. Jis 
pastatytas 1965 metais pagal 
suomio architekto Viljo Revelt 
projektą. Tai nepaprastai savotiš 
kai įdomus pastatas. Jis susideda 
iš trijų pagrindinių dalių: centre 
yra grybo išvaizdos pastatas, ku
rį iš kairės ir dešinės pusės, žiū
rint iš fronto, supa pusiau lan
ko pavidalo aukšti, bet nevieno
do aukščio du pastatai (vienas 
turi 27, o kitas 20 aukštų).

Prie to pastato yra didelė aikš
tė, architektūriniu atžvilgiu pri
taikyta prie to didingo pastato, 
apsodinta gėlėmis, medžiais ir į- 
rengtais fontanais. Aikštėje visuo 
met pilna žmonių. Jų tarpe teko 
matyti keistais drabužiais apsi
rengusius kelis hipius, kurių, 
kaip vėliau pastebėjom, Toronto 
meiste netrūksta.

Užėjome ir į City Hali vidų. 
Tokių turistų, kaip ir mes, jau 
radome gana daug: vieni iš jų 
sėdėjorir laukė vadovo, kiti vaikŠ 
tinėjo ir apžiūrėjo laukiamojo vi
dų. Nuo jų, žinoma, neatsiliko- 
me ir mes, o vėliau, kai atėjo va
dovė, prisidėjome prie jų. Ji nu
vedė mus į C Council Chamber 
salę, kur įvyksta svarbūs posė
džiai ir į kitas įdomesnias pasta
to vietas.

City Hali pastatas padarė di
delį įspūdį. Nors jis yra moder
niško stiliaus, bet patrauklus ik 
verta kiekvienam, būnant Toron 
te, apžiūrėti, nes tai yra dvidešim 
tojo amžiaus meno šedevras.

Turėdami daug laiko, nors o- 
ras buvo nepaprastai šiltas, dar 
apžiūrėjome The Canada Life 
Assurancė Company, Parlamen
to rūmus ir kitus pastatus. The 
Canada Life Assurancė Compa
ny pastatas yra garsus savo bokš
tu, kuris elektros šviesos pagal
ba parodo oro atmainas. Pavyz
džiui, jei jo pačioje viršūnėje, ki
taip sakant, “galvoje” yra žalia 
šviesa, tai reiškia giedrą, raudo
ną — debesuotumą ir pan., o 
judomos šviesos jo liemenyje — 
šilumą, šaltį ir oro pastovumą.

Parlamento rūmai didingi, pa
statyti romaninio stiliaus, staty
ti praeito šimtmečio pabaigoje 
ir kainavę apie 1,200,000 dol. 
Nors juose vyko remontas, bet 
turistams durys buvo atidarytos. 
Viduje jau radome nemažai tu
ristų ne tik iš Kanados, bet ir iš 
Bufaro, Clevelando, Chicagos ir 
iš kitų JAV miestų. Vadovė turis
tus nuvedė į posėdžių salę isto
rinių dokumentų kambarius ir į 
kitas įdomesnes vietas. Čia reikė
tų piminėti, kad istoriniai doku
mentai daugiausia rašyti ranka. 
Jie yra sukabinti sienose specia
liai jiems įrengtose nišose po stik
lu, kad turistai jų neliestų ran
komis. Svečių salėje ir korido
riuose yra iškabinti žymių asme
nų portretai ir stiklinėse dėžėse 
mineralai, surasti Kanadoje.

Kitą dieną aplankėme Casa 
Loma pilį. Tai nepaprastai gra
žus pastatas. Tai nėra pilna to 
žodžio prasme pilis, bet gražūs 
ir didingi rūmai, pastatyti milijo 
nieriaus Henriko Pellatt. Jie kai 
navo 3,5 milijonų dolerių. Galu
tinai jie buvo užbaigti 1914 m. 
Jų statyba tęsėsi trejus metus. Pa

vadino juos Casa Loma vardu. 
Ispaniškai reiškia “namai ant kai 
vos”. Tuose rūmuose jis tegyve
nęs tik devynerius metus, nes jų 
išlaikymas brangiai kainavęs. 
Jam subankrutavus, jiė perėjo 
miesto savivaldybės žinion. Nuo 
1923 m., išsikėlus jų savininkui, 
stovėjo tušti. Tik 1937 m. Ki- 
wants Club of West Toronto, su
sitaręs su mieštu, juos restauravo 
ir padarė turistams lankoma vie 
ta, imdami už įėjimą 1.25 dol

Casa Loma pily yra šimtas į- 
vairaus dydžio kambarių. Gra
žiausi ir didžiausi kambariai yra 
svečių salė, biblioteka, kurioje 
yra apie 10,000 tomų knygų, pal 
mių kambarys, koridoriai ir rū
syje vyno kambarys, kur laikė 
1568 bonkas vyno pastovioj tem 
peraitūroj.

Palmių kambarys — gana di
delis. Jame yra nedidelis fonta
nas ir bronzinės durys einant į 
biblioteką, kurios kainavusios po 
10,000 dol. J palmių salę šviesa 
krenta ne tik pro didelius lan
gus, bet ir per didelį kupolą. Ki
ti kambarėliai žymiai mažesni. 
Beveik kiekviename kambary y- 
ra marmuro židiniai: kiekvienas 
jų kainavęs apie 1000 dol., o vie
nas apie 12,000 dol. Kai kuriuose 
kambariuose yra paslaptingos 
spintos, kuriose H. Pellatt laiky
davęs dokumentus, vertybės po
pierius ir brangenybes. Tiek di
džiojoje salėje, tiek ir kituose 
kambariuose yra iškabinta ne tik 
jo, bet ir kitų asmenų portretai 
ir keletas užsilikusių jo baldų.

Įdomiai įrengtos if arklidės. 
Jas pastatęs 1905 m. Kainavusios 
250,000 dol. Kiekvienam arkliui 
yra įrengtas atskiras gardas. Prie 
kiekvieno gardo, kaip paminėjo 
vadovė, buvo prikaltos 18 karatų 
aukso lentelės, kuriose buvo įra
šyti arklių vardai. Jo arkliai bu
vę geriausi visoje Toronto apy
linkėje. Šalia arklidžių yra dide
lė salė —garažas, kuriame yra 
sustatytos puošnios karietos ir ro
gės. Arklidės su rūmais yra su
jungtos 800 pėdų ilgumo tune
liu.

Taip pat apžiūrėjome kelis par 
kus, didžiąsias krautuves ir lietu
vių parapijas.

Vienas didžiausių parkų yra 
High Park, kuris apima apie vie
ną kvadratinę mylią. Jame yra 
nedidelis ežerėlis, vadinamas 
Gredier Pond. Jame galima pa- 
plaukyti laiveliais, yra didelis ba 
seinas, vaikams žaidimo aikštė, 
nedidelis zoologijos sodas, resto
ranas, keli modemiški pamink
lai, gėlynai ir pan.

Didžiosios krautuvės yra žy
miai mažesnės negu New Yorke. 
Jose vyrauja iš JAV importuotos 
prekės, kurių kainos aukštesnės 
negu New Yorke.

Toronte yra dvi lietuvių para
pijos: Prisikėlimo ir Šv. Jono. Pri 
sikėlimo parapija įsteigė pranciš
konai. Atskiros bažnyčios, kaip 
Šv. Jono parapija, neturi. Ji turi 
tik koplyčią, kuri įrengta vienuo
lyne.

Iš ten nuėjome į “Tėviškės Ži
burių” redakcija prie Šv. Jono 
bažnyčios. Redaktorius kun. dr. 
P. Gaida nuoširdžiai mus priė
mė. Spaustuvės vedėjas Vytautą^ 
Balčiūnas, gerai pažįstamas iš 
Kufsteino stovyklos laikų, apro
dė spaustuvę ir parodė, kaip dir
ba su linotipais.

Dundas gatvė gana ilga. Joje

Amerikietiškas doleris visur 
mielai priimamas. Jis yra 10 
proc. brangesnis už kanadišką.

gyvena, kaip pastebėjome, įvai- KrauĮuXė^’ >ei už Pr?kes
rių tautybių žmonės: italų, ispa- j amerikietiškais doleriais, grąžina
nų, kinų ir kitų. Ypatingai mum Į?? 10 centlĮ .uz dolerl’ ° Pozem*- 
buvo įdomu kinų rajone. Jų rajo niuose Įsukimuose tranvajuose 

ar autobusuose tų atskaitymų nene yra keletas krautuvių. Ant 
krautuvių langų yra užrašyta ne 
tik anglų, bet ir kinų kalba. Na- J 
mai Dundas gatvėje daugiausiai 
mediniai ir vienas prie kito pri
glausti.

Netoli centro dar apžiūrėjome 
meno galeriją. Iš lauko pusės pa
statas neimponuojantis, nors 
priešaky yra nedidelis sodelis ir 
keletas paminklų. Joje buvo iš
statyta nuo 14 iki 20 šimt. įvai
rių dailininkų nupiešti paveiks
lai, jų tarpe Rembrando, Pissar- 
ro, Picaso ir kitų.

Susisiekimas Toronte nėra blo

Goodyear bendrovė Topeka. Kan., suprojektavo to kią milžinišką padangą, kuri yra 10 pėdų aukščio ir 
sveria 5,668 svarus. Tai milžiniškos žemkasės ratas.

LAUKIAME NAUJO 

MOKSLININKŲ ŽODŽIO 

APIE MĖNULĮ

Rūpestis neužkrėsti mėnulio

J. VENCKUS, SJ
Pergyvenom dramatiškus mo

mentus — pirmas žmogus pir
mą kartą įkėlė koją j mėnulį. 
Tai 'buvo N. Armstrong. Pir
miau buvo numatytas Edwin 
Aldrin. Kodėl įvyko pakeitimas ? 
Matote, N. Armstrong yra ci
vilis, o E. Aldrin yra karo la
kūnas. Kadangi NASA yra ci
vilinė įstaiga, todėl buvo many
ta, kad civilis žmogus, o ne ka
riškis turi pirmasis išlipti į mė
nulį.

Kvarantina
Visi girdėjom kas yra kvaran

tina. Pirmiau dažniau, dabar 
rečiau atsitinka, kad laivai yra

Erdvių centre buvo į karantiną 
Houstone, Tex. uždaryta ir He- 
ather Owens, 24 m., kadangi ji 
palietė mėnulio dulkes. Karantine 
yra 22 vyrai. Ji yra patologijos spe
cialistė.

gas. Teko naudotis įvairiomis su 
sisiekimo priemonėmis: tran- 
vajais, autobusais ir požeminiais 
traukiniais. Mokestis už važiavi
mą brangesnis negu New Yorke 
Jei perki iš karto keturis tokenus, 
tai kainuoja 25 centus, o vienas 
— 30 centų. Taip pat duodami 
persėdimo lapeliai, kurie tegalio
ja labai trumpą laiką.

Tranvajuose, autobusuose ir 
požeminiuose traukiniuose gana 
švaru, ypatingai traukiniuose, ku 
rių stotys, kaip teko matyti, net 
plaunamos.

daro.
Žmonės Toronte apsirengę šva 

riai ir gražiai. Yra ir juodukų, 
bet ne daug. Kas metai jų skai
čius, kaip teko girdėti, didėja, 
nes jie atvažiuoja iš Anglijos ko
lonijų. Bet jie, atrodo, žymiai kul
tūringesni, negu New Yorko ar ki 
tų miestų.

Pragyvenimo standartas aukš 
tas, bet žemesnis už JAV. Lietu
viai įsikūrė neblogiau kaip ir J- 
AV. Daug jų turi savo namus ir 
keletas net vilas Springhurste ir 

ar kitose vietose.
a " '

sulaikomi prieš įvažiuojant, pv. 
į New Yorką, nes pasirodė koks 
ligonis su Azijos kolera, ar ki
tokia kokia biauria limpama li
ga laive. Tą laivą pastumia į ša
lį, iškabina geltoną vėliavą ir 
išlaiko atskirtą kokias keturias
dešimt dienų, itališkai “Quaran- 
ta”, reiškia 40

Kvarantina yra ne tik žmo
nėms, bet ir gyvuliams ir net 
augalams numatyta. Sulaiko 
papūgėles, nes bijo ligos vadi
namos psittacosis. Sulaiko vai
sius, augalus, nes bijo visokių 
parazitų. Juodasis maras labai 
kankino Europį, jis buvo su 
žiurkėmis atvežtas iš Azijos. 
Žiurkė įlindo į laivo sandėlius 
ir atvažiavo. Amerikoje nebu
vo žvirblio, jis kažin kaip įva
žiavo iš Europos, pats atskristi 
jis negalėjo.

Astronautų kvarantina

Pirmą kartą apkrėtimo ar 
kontaminacijos pavojus iškėlė 
in Science 1958 m. dr. Dean Co- 
wie ir Joshua Lederberg. Ap
krėtimo pavojus yra dvigubas. 
Daugausia žmonės bijo, kad as
tronautai, grždami iš mėnulio, 
neatvežtų kokių bakterijų ar vi 
rusų, kurių čia mes ant žemės 
neturime, bet gal koke yra ten, 
kas gal žinoti. Atsarga gėdos 
nedaro. Astronautai yra karan
tine., kur išbus iki rugpiūčio 
11 d. Jie buvo specialškai iš erd
vėlaivo Apollo vienuolktojo iš
imti ir įdėti į specialius name
lius, visiškai izoliuotus nuo aplin 
kūmos, buvo nuvežti į kvaranti- 
ną. Su jais užsidarė mokslinin
kai, specalistai, gydytojai, visi 
perėję nuodugnų sterelizacijos 
procesą. Visi atvežti akmenys, 
uolų nuotrupos, visa, ką astro
nautai galėjo paimti, yra asep- 
tškai užlaikomi ir laboratorijo
se tiriami. Visos ant mėnulio 
surinktos medžagos yra laiko
mos sterelizuotuose vamzdžiuo
se, hermetškai uždarytuose. Ma 
noma, kad tikrumoje pavojaus 
beveik visiškai nėra, kad mė
nulis užkrėstų žemę kokiais mik 
roorganzmais, nes beveik tikra 
yra, kad mėnulyje gyvybės nė
ra ir pegali būti, nes nėra ten 
vandens, kaip iki šiol manoma. 
Be vandens nėra gyvybės.

Neapkrėsti mėnulio
Pavojus apkrėsti mėnulį yra 

labai didelis ir beveik neišven
giamas. Daromos visos pastan
gos, kad tai neįvyktų. Skaitė
me, kad prez. Nixonas norėjo 
prieš išskrendant su astronau
tais pietus valgyti. Neleido. As
tronautai yra izoliuoti. Didžiau 
sias pavojus mėnuliui yra Lu
nar Module, kuris buvo nusilei
dęs. Jam atgal pakilti reikėjo 
energjos, veikė visokie “efkzaus-

tai”. Tą Lunar Module studija
vo ilgai, visas kaip specialistai 
vadina “messy reactions”. Susi
daro visokių degimo reakcijų: 
pasigamina visokie hidrazinąi, 
dimetilhidrazinai, nitrogeno tet- 
raksidai ir pan. Susidaro apie 
100 pašalinių cheminių liekanų, 
be mnėtų, dar yra anglies dvide 
gins, acetonas ir t.t. Beveik ne
įmanoma, kad LM nutūpęs neap 
krėstų tų vietų, iš kur astronau
tai pasirinko medžiagos tyri
mams. Mėnulis neturi atmosfe
ros, gal bilioninė dalis to, ką 
mes čia aplink žemę turime. Tai
gi chemkams labai svarbu žino
ti, jeigu buvo kokia kontamina
cija tų atvežtų medžiagų, kokios 
jos yra ir iš kur, kad nesakytų, 
kad tai yra iš mėnulio.

Mėnulio medžiagų svarba
Bendrai nemanoma, kad mes 

atrasime kokių nors naujų che
minių elementų, bet ten druska 
gali būti kitoka, nes mėnulis ne
turėjo per milijonus metų vieno 
faktoriaus, kuris mūsų žemės 
elementus labai keiča — gyvy
bės. Mėnulio medžiagos galėjo 
išlikti per milijonus metų nepa- 
gkeitusios, tada mes daug ką su 
žinotume ir apie žemės atsi
radimą. Kas dabar yra be galo 
svarbu ir į ką mokslininkai turi 
ypatngai atsižvelgti — neap
krėsti, neužteršti mėnulio mūsų 
žemiškais elementais, tada mes 
ant visados nebeturėtume pro
gos sužinoti, kas yra mėnulio, 
vien tik mėnulio. Be to, mūsų 
žemiškos medžiagos mėnulyje 
gali pasidaryti katalizatoriai, 
iššaukti mėnulyje procesus, ku
rių pirmiau nebuvo, tada jau 
mėnulis pasikeičia, jau nebėra 
tas, kas buvo per milijonus me
tų.

Todėl visi nekantriai laukia
me, ką atvežė iš mėnulio. Tie 
pora dešimtų, svarų atvežtų it 
mėnulio akmenų, dulkių, uolienų 
yra mums, žmonijai, brangesni 
negu deimantas. Lauksime tų 
deimantų.

NAUJI VYSKUPAI AFRIKAI
Popiežius Paulius VI paskyrė 

12 naujų vyskupų Afrikos že
mynui. Naujai paskirtuosius vys 
kupus konsekravo pats Šv. Tė
vas, lankydamasis Ugandoje.

Pulk. R. B. Rhealt kaltinamas, kad 
jis ir keletas jam priklausiusių vy
rų netoli Nha Thiang bazės Pietų 
Vietname nužudė vietnamietį, kuris 
nebuvęs komunistinis banditas.
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• Redakcija stiaipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik is anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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Vandens laše — tūkstančiai 
gyvybių

Milijardai gyvių gyvena kūd
rose, grioviuose, durpynuose ir 
kitur. Tik ne visi galim tą 
nuostabią gyvūniją stebėti, ta
čiau vis vien daugelis iš mūsų 
galim su ja susipažinti nors 
skaitydami gamtos reiškinių 
aprašymų knygas.

O tie kurie daro tyrimus, 
ypač tirdami mikroskopinius 
gyvūnus, kurie nieku būdu pa
prasta akimi negalima pama
tyti. Tokie taip pat gyvena, ko
voja dėl būvio. Pavyzdžiui, su
sipažinę su vandens lašelio siau 
toūnais pamato, kokių didelių 
“menininkų” esama dumblo pa
saulyje. Susipažinę su mažyčiais 
milimetro dalimis matuojamais

Dr. Curtis Michael, 35 m., pasi
traukia iš erdvių astronautų kor
puso ir paliks tik tyrimų srityje, 
kadangi jis nenumatąs, kad be 
1972 m. galėtų skristi j erdves. 
Dirbs Rice universitete Houstone.

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 jr nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na
rys privalo nupirkti. , , ■

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

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu. 
Įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.
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Kiekvienam yra pravartu susipažinti su Bažnyčios žodžiu 
— nurodymais ir pamokymais — įvairiais gyvenimo klausimais.

Šių dienų besikeičiančiame pasaulyje kylančiuose neaišku
muose ypatingai svarbus autoritetingas žodis.

-r» »
Šv. Tėvo pasisakymai yra ta tiesa, kuria turime vadovau

tis savo gyvenime. Todėl kiekvienam yra privalu pasiskaityti:
POPIEŽIŲ ENCIKLIKOS —svarbiausiais žmonijos..,

viešojo gyvenimo klausimais — m.v. 3.50
k.v. 4.00

ENCIKLIKA — HUMANUM GENUS, Pop. Leono 13 
apie masonus 1 ■; ■ 0.50

ENCIKLIKA — MOTINA IR MOKYTOJA 
Sv. Tėvo Jono 23-čiojo 

Socialiniai klausimai krikščionybės šviesoje 4.50

S l

3 men. 1 mėn. s
5.00 2.00 S
4.50 1.75 S
5.50 2.25 =

• Redakcija dirba kasdien s 
8:30 — 4:30, Šeštadieniais £
8:30 — 12:00. E

* Administracija dirba kas- £ 
dien 8:30 — 5:00, Šeštadie- S 
mai» — 8:30 — 12:00.

vėžiagyviais, su jų nepapras
tais judesiais, kurie ytin įdo
mūs ir būdingi. Arba štai, mažy
čiai gyviai kuria savo valstybę, 
gyvena bendrą gyvenimą. O 
vandens lašo pabaisa, apsigink 
lavęs galingais ginklais, siaučia 
vandens lašo platybėse. Vadi
nasi, amžinas gyvenimas supa 
mažyčiij pasaulį, bet tobules- 
niems lygiai taip pat ateina mir 
tis, kaip ir žmonėms. Atskiras 
naivėlis (cęlė) — didžiausias 
chemikas, lygiai taip pat sudo- 
roja maistą, kaip ir didieji gy
viai. Siu dideliu nustebimu tyri
nėtojai seka tuos mažyčius sta
tybininkus, kurie pasidaro sau 
nuostabiai gražius rūmus.

Nuostabus tas gyvenimas 
toks įvarius ir įdomus Dievo 
pasaulis ir mažyčiame vandens 
laše. JM&kns
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Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 

RECIPIES

Joj'e kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nera
gautą, kurių čia yra virš 200.
Knyga parašyta anglų kalba, la
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Tautinis solidarumas —

MŪSŲ VEIKLOS RAMSTIS

Tautinė veikla išeivijoje re
miasi tiktai sugebėjimu sutar
ti siekiant svarbiųjų tikslų. 
Pirmasis mūsų tikslas — pa
vergtos tautos laisvė. Bet kar
tu su juo eina ir lietuviškos 
sąmonės brandinimas, kad iš
eivija nepritrūktų atstovaujan 
čių savo tautai ir jos reika
lams pasaulyje. Šie du tikslai 
eina taip kartu, kad jų atskir
ti negalima, nes šiuo metu mū
sų laisvės viltys dar tolimos, 
todėl pasiruošimas taikytinas 
tolimų nuotolių kovai. Šių tiks
lų siekimas skiriasi tik priemo
nių panaudojimu, nes vieni bū
dai labiau tinka laisvės viltims 
palaikyti, kiti — savųjų tauti
nei sąmonei ugdyti.

Šiandien negalima kalbėti, 
kas geriau ir naudingiau tau
tinei veiklai, — ar tik neleisti 
iš pasaulio politikos išnykti 
nutildytos tautos vardui ar su 
tautiniu sąmoningumu ruošti 
dąbarties veiklos pratęsėjus. 
Abu tikslai geri ir vienas ki
to kely nesikryžiuoja, jeigu ne
pakeičiama kovos dėl priemo
nių, užuot kovojus dėl pagrin
dinių tikslų. O tai reiškia su
gebėjimą suprasti laiko dvasią, 
atsakyti j konkrečius dabar
ties gyvenimo klausimus, so
lidariai spręsti tautinius užda
vinius, kad nė viena darbo sri
tis nebūtų apleista ir nė viena 
gera pastanga nesuniekinta.

Mūsų tautinė veikla remiasi 
taip pat mūsų pačių laisva 
valia, laisvu ton veiklon įsi
jungimu ir sąmoningu apsi
sprendimu pačiam siekti tauti
nių tikslų. Valstybė drausmę 
palaiko įstatymais, kartais 
tam tikrais laisvės apriboji
mais ar net prievarta. Mūsų 
gyvenime nei įsakymų, nei prie 
vartos negali būti. Bet užtat 
visi turime moralinę atsako
mybę laisvai atsižadėti savo 
skirtybių, kad laimėtų žmonių 
bendruomenė — tauta ir tau
tos reikalai.

Dažnai kalbame apie tauti
nę drausmę, kurios reikia ir 
išeivijoje. Bet tai yra tik ge
ros valios ir tautinio sutari
mo pažymys, nes neturime ki
tų priemonių drausmei palai
kyti. Nekalbame apie tokius, 
kurie nuo savo tautos kamieno 
jau nubyrėjo. Ęet žvelgiame į 
tuos, kurie laisvai imasi atsa
komybės už tautinių idealų kė
limą savo visuomeninėj, politi
nėj, kultūrinėj veikloj, savo 
šeimos ar artimųjų rateliuose. 
Šie neša ne tik atsakomybę, 
bet ir susidrausmina, nes dau
geliu atvejų reikia atsižadėti 
savo asmeninių patogumų dėl 
bendro gėrio, kartais net 
skriausti savo šeimos reikalus 
dėl tautos gerovės.

Ši išeivijos tautinė drausmė 
kyla ne iš įstatymo ar įsaky
mo, bet iš pagarbos savo tau
tiečiui, nešančiam to paties li
kimo dalią ir norinčiam savo 
tautai pagal išgales atiduoti 
duoklę. Ir šiuo atveju mes nei- 
mame tautos abstrakčiai, bet 
tuos gyvus ir net mirusius tau 
tos narius, kurių dalis esame 
ir mes patys. Reikšti pagarbą 
savo tėvynainiui — tai reikšti 
pagarbą visai tautai, mylėti 
savo tautiečius ir jįems pagel

bėti — reiškia pagelbėti visai 
tautai: tiek jos daliai vergijo
je, tiek išeivijoje. Tik šis kon
kretus mūsų vienų su kitais 
santykis yra tikra prasme tau
tinis ryšys, jungiąs mus vie
noje tautoje, siekiančioje tų 
pačių tikslų.

Tautinė drausmė mums ne
uždeda uniformos nei veikloje, 
nei kūryboje, nei įsitikinimuo
se, o tik skatina gerbti tą, ku
ris dirba tą patį darbą, ir būti 
solidariam 'bendruose siekimuo 
se. Ne kiekvienas gali atlikti 
visus darbus. Bet kiekvienas 
gali ir turi atlikti naudingus 
darbus savo aplinkoje ir savo 
laike, kad iš bendrų darbų su
sidarytų tautinės veiklos mo
zaika, parodanti bent pastan
gų vieningumą ir didybę sie
kiant tautai laisvės ir kuriant 
kultūrines vertybes. Čia ir y- 
ra mūsų vienybės ir veiklos 
pagrindinis ramstis.

*
Prieš akis jau yra nebetoli

mas lietuvių kongresas, ren
giamas Amerikos Lietuvių ta
rybos. Ir tai nėra tik tarybos 
reikalas, o visų šio krašto lie
tuvių, kurie supranta, kad pa
vergtos tautos laisvė yra ir 
turi būti visų pagrindinis sie
kimas, užtat kiekvieno solida
rus prisidėjimas turi didelę 
svarbą. Gali kam nepatikti 
pats pasiruošimas, — turime 
teisę duoti ir savų sugestijų,
— bet juk didysis uždavinys
— vieningai parodyti sau ir 
kitiems pavergtos tautos troš
kimus ir išeivijos pastangas 
laisvei atgauti. Ir šiuo atveju 
dirbtinė didybė mus tik skal
do, o sujungti vienam tikslui 
gali tik nuoširdžiai reiškiama 
gera valia ir sąmoningas šio 
kongreso tikslo supratimas.

Šio mėnesio pabaigoje Det
roite vykstąs lietuvių kongre
sas yra vertas didesnio dėme
sio, negu jo iki šiol buvo ro
doma. Jei ir ne viską ten bus 
galima išsiaiškinti ir ne visas 
tinkamiausias priemones su
rasti politinei veiklai pagyvin
ti, tai kiekvienos organizuotos 
grupės ir net pavienio asmens 
nuoširdus įnašas palengvins 
tautinės veiklos naštą ir gal 
padės vieningiau eiti prie tiks
lo, nors tas tikslas dar taip 
nepasiekiamas. Todėl rodyti 
pirmiau pačiam gerą valią ir 
norą taisyti, kas taisytina, pa
pildyti, kas neatlikta, ir su
stiprinti, kas tinkamai daro
ma, įgalins lengviau kituose 
įžvelgti geros valios apraiškas 
ir pastangų nuoširdumą. Kon
greso programos sustiprinimas 
ir laiko reikalavimams pritai
kymas nėra vien tik rengėjų 
užmojis, bet ir visų lietuvių, 
norinčių išlaikyti tautos vardą 
ir išsilaikyti tautiniam kely.

Solidarumo negalime reika
lauti tik iš kitų. Jį turime tai
kyti pirmiausia savo veiklai. 
Tik tada solidarumas galės bū
ti mūsų tautinės veiklos išei
vijoje ramstis, kai kiekvienas 
išdrįs prisipažinti galįs klysti 
ir kiekvienas ryšis savo jėgų 
dalį atiduoti vienybei stiprinti, 
kad mūsų laisvės siekimas ne
susilpnėtų ir lietuviška sąmo
nė neišblėstų. Pr. Gr.

ŠV. TĖVO ŽODIS 
PRAMONININKAMS

Tarptautiniam katalikų pra
monininkų kongresui, kuris įvy 
ko Kinšasoj, Kongo respublikoj, 
popiežius Paulius VI per Vati
kano valstybės sekretorių para
šė laišką, nurodydamas pramo
nininkų uždavinius, keliant Af
rikos tautų gerovę. Laiške Šv. 
Tėvas primena socialinės enci
klikos “PopUlorum progressio’’ 
mokymą, pagal kurį pramonės 
išplitimas yra pagrindinė sąly
ga ūkiškai besivystančių kraš
tų gerovei pakelti ir sumažin
ti vis didėjantiems skirtumams 
tarp turtingųjų bei neturtingų
jų tautų- Dabai''. Vykstantis ben

KUZNECOVUI PABĖGUS
Sovietų rašytojas pasmerkė komunistinę santvarką

Sovietuose priespauda didėja. 
Komunistų partija vėl suveržia 
asmens laisvės sraigtus. Bau
džiamoji sandara įspraudžiama 
į rėmus, naudotus Stalino lai
kotarpy. Rašytojai verčiami ei
ti propagandininkų pareigas, 
kurti, kas reikalinga komunis
tų partijos politikai. Rašytojų 
ir šviesuomenės pasipriešinimas 
sulaukė atkirčio. Šiame tarpsny 
je telieka prisitaikyti — sočiai 
gyventi, skursti, ar būti sunai
kintam.

Pabėgo kylantis rašytojas

Daugelio rašytojų raštai tū
no stalčiuose. Aleksandr Solže- 
nycinas, Stalino smerkimo lai
kotarpy vaizdavęs vergų sto
vyklos pragarą, teranda užtren 
ktas sovietinių leidyklų duris. 
Poetas Andrėj Voznesenskis, su 
laukęs plataus atgarsio vaka
ruose, jau nuleido sparnus po 
svetimus kraštus skrajoti. Ki
tas poetas Eugenij Jevtušenko, 
siautęs vakaruose, pašalintas 
drauge su kitais rašytojais iš 
redaktoriaus mėnraščio “Ju- 
nost” pareigų, juos pakaltinus 
liberališkumu.

Anatolij Kuznecovas kilo. Jo 
keturi romanai ir daugelis no
velių sulaukė skaitytojų dėme
sio. Jo paskutinis romanas “O- 
gon” (Ugnis) vaizduoja nusi
vylusį inžinierių, kuris nusižu
do. Kuznecovas mokėjo žaisti. 
Jis nutaręs praėjusiais metais 
pabėgti iš Sovietų, apsimetęs e- 
sąs ištikimas komunistų parti
jai. Jo raštai buvo leidžiami. 
Kuznecovas praėjusį mėnesį pa
skiriamas “Junost” (Jaunystė) 
redaktorium.

Du kartu negavęs leidimo iš
vykti į vakarus, sugalvojo nau
ją dangstį: rinkti medžiagą a- 
pie Lenino gyvenimą 1902 m. 
Londone. Dingstis patiko rašy
tojų sąjungai ir saugumui. Ar 
saugumas gali trukdyti rašyto
jo kelionę į Londoną Lenino 
gyvenimui tirti, kai taip triukš
mingai, net iki įkyrumo, jo var
das linksniuojamas 100 metų 
gimimo sukakties proga?

Vizą tegavo dviem savaitėm. 
Sovietinis saugumas paskyrė ką 
tik baigusį anglų kalbos studi
jas universitete Jurij Andjapa- 
zizdzę vertėju ir sekliu. A. Kuz
necovas padaręs nuotraukas raš 
tų, kurie negalėjo būti išleisti 
Sovietuose, filmus įsiuvęs į ap
siaustą, lagamine įsidėjęs išleis
tus raštus, kai kuriuos rank
raščius, pasiėmęs rašomą ma
šinėlę įsėdo į lėktuvą skristi į 
Londoną.

Londone keturias dienas jis 
elgėsi pavyzdingai. Penktą die
ną Kuznecovas taria savo “an
gelui sargui”: aš norėčiau su 
kokia angle susipažinti... Paly-

GEDIMINAS GALVA

dovas patikėjo ir leido vienam 
nuotykių paieškoti.

, Pabėgimas

Kuznecovas įspruko į pirmą 
pasitaikiusią valdžios įstaigą, 
kuri, esą, tuojau iškvietusi Dai
ly Telegraph bendradarbį David 
Floydą, kalbantį rusiškai. Jiems 
pavyko pirmiems pasiekti Apol
lo viešbutį, pasiimti apsiaustą 
su filmais, rankraščius ir Kubos 
cigarus, kurie yra pigūs Sovie
tuose.

D. Floydas telefonu susirišo 
su vidaus reikalų ministerija, 
prašyti leidimo Kuznecovui pa
bėgėlio teisėmis pasinaudoti. Vi 
daus reikalų ministeris James 
Calaghan, pasitaręs su ministe
riu pirmininku Harold Wilsonu 
leido jam pasilikti krašte. Pra
džioje jis sustojo pas D. Floy
dą, o vėliau buvo apgyvendin
tas saugumo laikomuose sau
giuose butuose, kilnojant įna 
mį iš vienos vietovės į kitą.

Sovietų ambasadorius Mi- 
chail Smimovskis griežtai rei
kalavo, kad J. Callaghanas įsa
kytų Kuznecovą pristatyti į am
basadą. J. Callaghanas pareiš 
kė, kad jis negalįs reikalavimo 
patenkinti. Dviem dienom pra
slinkus Sovietų ambasadorius 
prašė užsienio reikalų ministerį 
Michael Stewartą, kad jam bū
tų leista pasimatyti su Kuzne- 
covu.

Kuznecovas atsisakė kalbėtis 
su ambasadorium ar bet kuriuo 
Sovietų pareigūnu. Galutinai til
tams sudeginti Kuznecovas pa
rašė pabėgimo priežasčių paaiš
kinimą ir tris laiškus: Sovietų 
vyriausybei, komunistų partijai 
ir rašytojų sąjungai.

Pareiškimai
Jo paaiškinimas ištęstas, į- 

jausmintas, o raštai suglausti. 
Jie verti dėmesio. Kuznecovas 
ne pirmas pabėgo iš Sovietų, ta
čiau jis pirmasis atvirai iškėlė 
senus, degančius klausimus.

Jis rašo komunistų partijai: 
“Po ilgo ir rimto svarstymo aš 
nutariau galutinai atmesti mark 
sizmą - leninizmą. Mano many
mu ši ideologija bergždžia, su
stingusi ir vaikiška. Ji negali 
pašalinti priešingumą visuome
nėje, o kas blogiausia, kad ja 
nasirėmus buvo vadovauta ir 
tebevadovaujama į pasibaisėti
ną visuomeninę tragediją”.

Jis pasitraukė iš komunistų 
partijos ir partijos sekretoriaus 
pareigų Tūlos rašytojų padali
nyje. į partiją jis įstojo 1955 m.

Sovietų rašytojų sąjungai jis 
rašo: “Aš bandžiau vadovautis 
“socialistinio realizmo” gairė
mis. Po ilgo svarstymo ir ne
mažos patirties priėjau išvadą, 
kad “socialistinis realizmas” pa- 
sžymi netikroviškumu, atžaga- 
reiviškumu ir kvailumu. Pasi
baisėtina skriauda padaryta, 
kai buvo panaudotos diktatū
rinės priemonės “socialistinį re
alizmą” ir partijos ideologiją 
literatūrai primesti”.

KARDINOLAI PAS 
PREZIDENTĄ

Rimties valandėlei

JEI NORI PASISEKIMO 
NEBIJOK SAVĘS

Penki Brazilijos kardinolai ap 
lankė Brazilijos icspublikos pre
zidentą Costa e ISSilva. Ta proga i 
buvo aptartos svarbiausios tau-i 
tinės krašto problemos. Brazili
jos piezidentas spaudos konfe
rencijoj pareiškė, kad drauge su 
kardinolais pirmoje eilėje buvo 
apsvarstytos žemės reformos bei 
Bažnyčios ir valstybės santy
kių problemos.

Dievas yra ne tik visų daik
tų pradžia ir pabaiga, bet ir pa
vyzdys. Jis nepasitenkino vien 
tik nurodęs kūriniui kelionės čia 
žemėje pradžią ir galą, bet nu
brėžė ir kelią, kuriuo jis turi 
eiti.

Sukūręs žmogų pagal savo 
paveikslą ir panašumą ir pasky
ręs jį vaizduoti savo dieviškuo
sius bruožus, Dievas panorėjo 
būti ir be galo tobulu pavyz
džiu.

Žmogus, kaip pagaliau ir kiek 
vienas kūrinys, gyvena Dievuje 
nuo amžių. Šv. Augstinas savo 
išpažintyje sako: "Jis (Dievas) 
yra priežastis viso to, kas pra
eina, ir nenykstanti pradžia vi
sų praeinančių (nykstančių) da
lykų, ir amžina bei gyva prie
žastis visų laikinųjų ir neprotin
gųjų dalykų” (Conf. 1 kn., V 
sk.).

i Vieno Afrikos kaimo karaliu
kas prarado kare abudu sūnus. 
Norėdamas bent kiek užmiršti 
savo širdies skausmą, jis įsakė 
dviem tarnam vaikščioti paskui 
jį nuo ryto iki vakaro ir nuolat 
mušti būgną, tarškinti varladė- 
žes, pakaičiui visa gerkle šaukti.

Mums būtų labai nravartu 
kartais pagalvoti apie šio gyve
nimo tikslą ir atvirai patiems 
savęs paklausti: “Ar aš šiame 
pasaulyje visada gyvensiu, ar 
teks, kada jį apleisti?” Bet kur 
tau! Būgnų baubimai ir triukš
mas, variadėžių tarškėjimai, 
įvairiausi rėkavimai mūsų gy
venimą paverčia kaži kokiu įsiu
tusiu šokiu, kažkokia baisia or
gija. Nereikia mums kaip anam 
juodajam karaliukui nė tarnų 
samdyti; pats gyvenimas mus 
stumdo, blaško, kvaišina, net iš 
proto, atrodo, varo dėl visokių 
pataikavimų bei pasimetimų gy-

Brazllijos parašiutininkai pratinami kentėti, jeigu juos kovoj - su sukilėliais paimtų j nelaisvę. Kairėj 
vyras pririštas ant stulpo, gi dešinėje jis uždarytas narve, kokius naudoja sukilėliai.

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENĖ RASA

dradarbiavimas tarp Europos 
ūkinės bendruomenės ir Afrikos 
kraštų padės išspręst! žemyno 
ūkines problemas. Paulius VI 
tarptautinio katalikų pramoni
ninkų kongreso dalyviams pri
mena, kad ūkinė pažanga turi 
remtis teisingu žmogaus asmens 
ir žmogaus darbo supratimu, 
pakartodamas Tarptautinės 
Darbo organizacijos asamblėjo
je Ženevoje pasakytos kalbos 
žodžius: Ūkinė ir techninė pa
žanga turi tarnauti žmogui. 
Darbas turi tarnauti žmogui: 
kiekvienam žmogui, visam žmo 
gui, visuomet turint prieš akis 
tiek medžiaginius, tiek dvasi
nius žmogaus reikalavimus.

— Iš arti dar blogiau, — numojo ranka Irena.
Bet Bronius, atrodo, kitaip galvojo, nes vis žvilgčiojo į 
ją ir tik “Aldute, Aldute!”, lyg ta koks trapus saldai
niukas būtų. O ta Aldutė tik “chichichi... chachacha...” 
ir tai beveik visa jos kalba, jei neskaityti tų vinguria- 
vimų, kurįe kalbėjo be žodžių, — spurdėdama lyg žvirb 
lis pasakojo Irena. — Manęs ji net supažindinti nenorė
jo. Bet man patiko Bronius, todėl priėjau ir paskleidusi 
plačiausią šypseną, kokią tik atsargoje turėjau, užkalbi
nau taip, kad turėjo supažindinti su juo. Bronius bu
vo labai malonus, ir mudu tuoj atradom bendrą kalbą 
apie plokšteles. Mat, Aldutė tik jazzą pripažįsta, o Bro
nius mėgsta rimtesnę muziką. Aldonai labai nepatiko 
mano draugiškumas, ir šį kartą nė šypsena negelbėjo, ji 
vis tempė Bronių už rankovės, kad turinti skubėti. 
Taip ir atsiskyrėm, bet žinau, kad susitiksim, nes jau
čiu, kad ir jis to nori, — svajingai užbaigė Irena.

— O, Irena, niekas negali žinoti, ko kitas žmogus 
nori, — numojo ranka Auksė.

— Ne? O aš žinau net ko tu noril —triumfuo
jančiu balsu užtikrino Irena.

— Ko?
— Naujol Ko nors naujo! Tau gi neužtenka pa

prastų, normalių dalykų, tu net ištekėti nenori, kaip 
mes, visos merginos, įskaitant ir mane. Pati taip ne vie
ną kartą sakei. Bet būk atsargi, Aukse, kad per daug 
norėdama neliktum su tuščioms rankomis, — visai su
rimtėjusi užbaigė Irena.

Auksė nusišypsojo į draugės žodžius. Ji žinojo, kad 
Irena teisi. Bet vienas dalykas yra norėti, o kitas — 
turėti. Auksė nežinojo ne tik kaip siekti, bet ir ko, nes 
veržėsi kažkur į nežinią.

Jos ėjo per žaliuojantį parką, į nežinomą ateitį, ir 
Auksės siela buvo pilna neaiškių virpėjimų, lyg užgau
tom stygom ką tik nutilus. Staiga ji instinktyviai susi
gūžė, nes ore kažkas lėkė tiesiai j ją ir pliumptelėjo 
prie kojų. Pasilenkusi pakėlė nuo žemės sviedinį ir pasi
suko į teniso aikštę. Lengva riščia į jas bėgo smarkiai 
įdegęs jaunuolis, kurio stambus bronzinis kūnas atrodė 
besvoris, tokie lengvi buvo jo judesiai. Žolė sugėrė 
žingsnių garsą ir jaunuolis, lyg irdamasis oru, artėjo į 
jas.

Auksė ištiesė ranką su sviediniu, kurį jis tylėda
mas paėmė. Bet šypsena, nušvietusi jo veidą, buvo to
kia draugiškai dėkinga, kad žodžių nereikėjo. Akimirkai 
susilietė jų rankos ir Auksę perbėgo malonus drebulys.

Jaunuolis nubėgo.
— Kas jis? — paklausė Irenos.
— Vytautas Valys, nepažįsti? — nustebo draugė. 

— Jį visi žino. Tik jis, atrodo, mažai su kuo bendrau
ja, ypač su merginomis. Patinka?

Auksė tik svajingai žiūrėjo i tolį, į bėgantį jaunuo
lį ir nieko neatsakė. Širdis virpėjo kažkokiu ilgesiu ar 
džiaugsmu, o saulė vis mirkčiojo tarp žaliuojančių lapų, 
ir ateitis buvo pilna pažadų.

venimo keliuose. Rodos, di
džiausias to triukšmo tikslas — 
kad tik aš negalėčiau apie pa
čius svarbiausius dalykus, apie 
krikšte gautus turtus, apie dan
gišką savo paskyrimą pagalvo
ti. Deja, tas triukšmas beveik 
nuolat mane kvaišina. Kaip daž
nai dėl to mano gyvenimas pa
virsta niekniekių pyne. O Kris
tus visai priešingai pasakė: 
“Pirma ieškokite Dievo karalys
tės, o viskas kitas turi pasilikti 
antroje eilėje, užpakalyje”. Aš 
negalėčiau savo gyvenime to 
pasakyti: manyje tas kitas uži
ma viską.

Teisingai rašytojas Henry 
Bordeaux pasakė: “Mes neturim 
laiko nė į save pažvelgti, taip 
esame išorinių, antraeilių daly
kų bei reikalų pavergti. Jei kiek 
vienas iš mūsų padarytų savo 
gyvenimo sąskaitą ir į savo am
žiaus išlaidų dalį įrašytų pra
miegotą, niekams praleistą, ne
naudingą laiką, kas beliktų ? Pa
žiūrėkime akylai ir pamatysi
me, kad didesnė dalis mūsų dar
bų, mūsų minčių, mūsų jausmų 
užuolankomis, slapčia siekia to 
tikslo: pavogti dalį jau ir taip 
negausaus laiko, likusio iki mū
sų mirties.”

Vienas Prancūzijos skulpto
rius darė amerikiečių poeto ir 
publicisto Rapolo Waldo Emer- 
sono (1863—1832) biustą Ke
tvirtojo pozavimo metu poetas 
priėjęs prie biusto, ilgai ir ati
džiai. stebėjo dar nebaigtą dar
bą. Pagaliau nusišypsodamas 
prasitarė: “Visa nelaimė, kad 
juo biustas darosi į mane Pana
šus, juo jis tampa biauresnis”.

Juo geriau tu pažįsti pats sa
ve — savo trūkumus ir dorybes, 
ilpnas ir tvirtas puses —> tuo 

geriau esi pasiruošęs veikimui. 
Jei norime būti kuo nesame, pa
tys save klaidiname. Jei nori pa
sisekimo, nebijok pats savęs, 
pasitikėk Dievu ir savimi. Iš
naudok savo dorybes ir gabu
mus iki galo. Taip darydamas 
nugalėsi, kas yra tavyje nege
ro, ir kasdien tobulėsi. Tobulu
mu patrauksi kitus prie Kris
taus.

Prancūzas mąstytojas Louis 
Evely taikliai pastebėjo: “Jei 
norime savąja krikščionybe ki
tus užkrėsti, turime būti Dievu 
sužavėti... Mes tol nebūsime at
sivertę, tol mūsų tikėjimas ne
bus užkrečiantis, kol savo tė
vams, kunigams ir mokytojams 
negalėsime pasakyti, jog dabar 
tikime ne vien tik todėl, kad jie 
mums taip mokė, kad patį Kris
tų girdėjom kalbant ir žinom jį 
esant pasaulio Išganytoją”.

K. Baras

Ji sėdėjo užsisvajojusi, o kažkur, lyg labai toli, mur
mėjo nepažįstami balsai, liejosi į šnarantį ošimą, kuris 
liūliavo, siūbavo įkaitusio oro bangomis. Praeitis ir da
bartis virto nenutrūkstančia garsų ir vaizdų grandine, o 
laikas tirpo lyg cukrinis ir iš realybės liko tik migloti 
kontūrai.

Staiga Auksė krūptelėjo, lyg pažadinta iš sapno. 
Prie jos staliuko stovėjo padavėja ir kažko klausė.

— Taip, prašau dar kavos, — pagaliau suprato.
Ji apsidairė. Staliukai stovėjo apytušti. Žmonės grį

žo į darbą. Tik jai nebuvo kur skubėti. Ją apėmė kaž
kokia melancholija.

— Negi pasiilgau namų? — nusišypsojo pati sau, 
nes mintis atrodė juokinga.

Paragavo atneštos kavos. Ji buvo tiršta, stipri ir 
gaivinanti. Kažkur bokšte išmušė antrą valandą. Gatve 
pravažiavo automobilis, paskui jį kitas, trečias... Krau
tuvių durys atsidarė ir jose pasirodė pailsėję, besišypsą 
savininkų veidai. Į gatves iš kažkur pasipylė būriai žmo
nių, o tolimas balsų ošimas virto skambiu juoku bei 
garsiais šūktelėjimais. Vaizdas staiga pasikeitė: miestas 
atgijo, gyvenimas iš naujo užvirė. Automobiliai jau nar
dė tarp žmonių ar žmonės tarp automobilių, atrodė, 
kaip skruzdėlynas, kuriame kiekvienas judėjo priešin
ga kryptimi. Ramus europietiškas gyvenimas sujudo a- 
merikietišku tempu. Oras virpėjo balsų klegesiu, o akys, 
lyg atsivėrusios iš miego, raibo nuo margaspalvių rūbų. 
Šaligatvių pašaliais žydėjo gėlės, aišktėse tryško fonta
nai, o palaidomis tunikomis apsivijusios stovylos mirkė 
kojas baseinuose ir amūrai mėtė strėles į užkietėjusias 
širdis.

XBus daugiau),



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. rugpiūčio m. 9 d.

ŽMONIŲ PRIEAUGLIS PASAULYJE CLASSIFIED GUIDE
Žmonija daro pažangą dide

liais Šuoliais įvairiose srityse. 
Didžiausia pažanga pasiekiama 
technikos srityje, sunkiau vyks
ta gyvenimo lygio pakėlime, nes 
dar didžioji dauguma tebegyve
na primityviose sąlygose ir toli 
atsilikusi, kad galėtų pasinau
doti, nors dalimi dabartinės 
technikos atsiekimų. Didžiau
sias stabdys žmonijos gyvenimo 
lygio pakėlimui yra pergreitas 
jos dauginimasis.

Jungtinių Tautų žmonijos ko
misija apskaičiuoja, jei dabarti
nė tendencija žmonijos daugėji
mo šiuo tempu tęsis, iš dabar 
esamų 3.5 bil. gyventojų, gale 
šio šimtmečio pasieks 7 bil. gal
vų.

Atsilikusiuose kraštuose, kaip 
Azijoje, Afrikoje ir Lotynų A- 
merikoje, dauginimasis vyksta 
milžinišku šuoliu ir prie tokių 
sąlygų, niekad negali pasiekti 
pažangos.

Apskaičiuojama, kad dabar 
yra 3,551 milijonai gyventojų. 
Kasmet gyventojų skaičius ant 
žemės rutulio padaugėja 72 mil. 
arba 1,300,000 burnų kas sa
vaitė. Metinis padaugėjimas ly
gus vienam trečdaliui visų JAV 
gyventojų kiekiui. Lėtesnis gy
ventojų priaugimas yra Euro
poje, 'Siaurės Amerikoje ir Af
rikoje.

Pagal gyventojų sekimo biu
ro apskaičiavimus, prie dabar
tinio žmonijos prieauglio kiekio, 
norint padvigubinti gyventojų 
skaičių Belgijai reiktų 700 me
tų, tuo tarpu Costa Rica gyven
tojų skaičius padvigubėja per 
18 metų, L. Amerikoje padvi
gubėja per 30 metų. Pagal sta
tistinius duomenis apskaičiuoja
ma:

Kiekvieną sekundę 3.9 vaikai 
gimsta, 1.7 žmogus miršta.

Prie dabartinio tempo, gy
ventojų skaičius padvigubėja 
per 37 metus, tuo tarpu tik vie
nai generacijai anksčiau reikė
jo 70 metų, kad padvigubintų 
gyventojų skaičių.

Kad priaugtų vienas biliionas 
gyventojų užtruko nuo 1800 iki 
1930 metų, tuo tarpu dabar te- 
reikalinga tik 15 metų laiko.

Apie 6% pasaulio gyventojų 
gyvena Š. Amerikoje, 6.5% Sov. 
Sąjungoje, 13% Europoje, 8%
L. Amerikoje, 10% Afrikoje ir 
likusieji 56% arba 1,990 mil. 
Arijoje.

Virš vieno bilijono žmonių e- 
sančių Azijoj, L. Amerikoje ir 
Afrikoje yra žemiau 15 metų 
amžiaus.

Tokio didelio dauginimosi pro 
blema, kol kas, nėra tiek dėl 
žmonijos išsimaitinimo, kiek dėl 
paties žmogaus nužmoginimo, 
nepajėgumo išlaikyti didelę šei
mą tinkamai ją aprūpinant. Dėl 
susidariusio nepajėgumo, skurs 
ta ne tik atskiri žmonės, bet iš
tisos tautos, yra stabdys pažan
gos, žmonijos gyvenimo progre
savimo. Turime kraštų, kurie 
jaučia maisto perprodukciją, 
bet yra kraštų, kurie dėl per- 
didelio gyventojų skaičiaus ne
pajėgūs ne tik patys pasigamin
ti, įsigyti ar atsigabenti.

Nors ir aukščiausios pažan
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Kelionės yra vienas iš gyvenimo malonumų, kuris visus 

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

lionių aprašymus, kurie atidaro skaitytojui plačius pasaulio var- 
tds. Todėl įsigykite šias knygas:

ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS,

DAUG KRAŠTŲ, DAUG ŽMONIŲ,

ČIA MŪSŲ ŽEMĖ

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
Kun. J. A. Pauliukas 3.00

KELIONĖ PO EUROPĄ IR ISPŪDZIAI
Kun. Pr. Vaitukaitis 1.00

KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON 3.00
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gos krašte yra žmonių gyve
nančių skurde, daugumoje vien 
dėl to, kad apsikrovę prieaug
liu, patys skursdami ir būdami 
nepritekliuose, negali suteikti 
augantiems žmoniškesnių sąly
gų. Jokia valstybės parama bei 
šalpa nepanaikins skurdo iki 
patys gyventojai skurdą plės 
ir neparodys pastangų iš skur
do išeiti. A. Pupelis

ŠVEDŲ PAGELBA AFRIKAI
Švedijos vyriausybė paskyrė 

dviejų milijonų doleiių mokyklų 
ir auklėjimo įstaigų tinklo plė
timui Afrikoje. Per pastaruo
sius penkerius metus Švedija 
jau yra paskyrusi virš 7 mil. 
dol. šiai Jungtinių Tautų Orga
nizacijos vykdomai programai.

Marąuette Frye suimtas už plėši
mą. Jo suėmimas 1965 m. rugpiū
čio 11 d. iššaukė dideles Los Auge
les .mieste riaušes. Dabar jis suim
tas, kai nuėjo į ligoninę aptvarstyti 
žaizdų. Manoma jis dalyvavo res
torano apiplėšime, tačiau restorano 
savininko sūnus vieną plėšikų nu
šovė, kitą sunkiai sužeidė, o šis įta
riamasis pabėgo. Nemanoma, kad 
dabar dėl plėšiko suėmimo vėl kiltų
'•"i ės.

PARDUODAMI 
Iš MODELINŲ NAMU BALDAI 
10% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421
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AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 
O. NENDRĖ

Tremtinių, tik atvykusių i A- 
meriką, gy/enimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

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

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

Gaunama “Drauge”. Kain.
$5.00.
Illinois State gyventojai prie kalno» 

turi pridėti 5% mokesčiu.
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Dan Kuraitis, 2.00

Dan Kuraitis 2.00

A. Vilainis 0.50

A. Vilainis 1.50

MISCELLANEOUS | IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

BUTAI: rinktiniams nuomininkams.
Best Agency, 2925 AV. 63. PR 8-11032
Nelaukit — užslregistruokit dabar!
Aptarnauja pietvakarinė dali 9 me
tus. Savininkai kreipkltSs dėl pa. 
tarnavimo nemokamai.

IŠNUOM. 6 kamb. apšild. butas II 
I aukšte, šviesus. $135 mėn. Asme
niškai kreiptis dienom. 6816 So. 
Campbell, vakare tel. 778-0288.

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

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

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!s

J M57 West 66tfc Stroet 
J TeLHE 4-7482 I

MOVING
A. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chieago, niinois

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke. 

2846 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 84th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE 

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

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

4027%
Illinois.

ALBINAS BANYS
S. Anna Avė., Lyons, 
Telef. 447-8806.

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air-oomditionlng — ' 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI, 
4444 S. Western, Ohlcago 9, III.

Telefonas VI 7-3447
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VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
OOSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
3608 69th St. Tel. WA 6-2787
2601 OOth St. Tel. WA 6.2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis Jvalrių prekių pasirinkimas

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

MISCELLANEOUS

RICHMOND AUTO SERVICE 
2984 West 63rd Street

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

Tel. GR 6-3134 arba GR 0-3353 
Savininkas Juozas i Joe) Jurai tis

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

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

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J, RUDIS — Tel, CL 4-1050

APDRAUDŲ AGENTCRA
Namą, gyvybes, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsi. 
mokslinu, sa 
lygos.

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

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baidus lr 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — VVA 5-8068

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK

3208
ZAPOLIS

West 95th Street 
IUinois

TeL GA 4-8654 ir GR 6-4330

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

REAL E S T A T ,E

Cicero reikalinga moteris ar vyras 
prižiūrėti ligonį. Maistas, atskiras 
kamb., alga susitarus. Darbas ne
sunkus. Skambinti dienom tel.,
656-5373.

Pard. biznio namas geroj vietoj 
arti mineral. vonių. Yz bloko nuo 
miesto centro ir krautuvių. Namas 
turi 15 kamb. ir kiekvienas kam
barys turi virimo pečių, šildymo 
pečiukus, spintą drabužiams, komo
dą, spintą indams, 2 lovas su pata
line. žmonai mirus, vyras privers
tas parduoti. Pensininkui geras biz
nis. Pajamos į mėnesį $500.00. 
182 Chapel St., Hot Springs, Ark. 
Tel. 623-0553. Skambinti po 8 v.v.

REAL ESTATE
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SALES > MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main office 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, HL Tel. OL 6-2238 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
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NERIS REAL ESTATE
Persikėle j naujas patalpas

3009 W. OSrd STREET TEL 471-0321

REAL ESTATE

REAL ESTATE

2 aukštų liuksusinis
Didelis 2 aukštų mūras su 2 

milžiniškais 6 kamb. butais plius 
uždaryta veranda užpakaly. Nau
jas 2-auto garažas. Labai žavus 
aukštu stogu “bungalow”, nedažy
tas, alum. atbrailos (eaves). Labai

Mūrinis 6 kamb. 3 mieg. ir valgo
mas. Marąuette parke. Virtuvė ka
binetų. Vonia plytelių. Rūsys sau- j geros kokybės pastatas. Puiki vie

ta. Arti 46th ir Sawyer gatvių. 
Laimę rasite skambindami vyrui, 

Į turinčiam šį nuostabų pasiūlymą.

sas. Naujas gazo pečius. Garažas. 
Geras. Nebrangus. PR 8-69*6.

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

5)4 kamb. mūro bungalovv, 9 me
tų, be garažo. 62 lr Kedzie.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge ir garažu. 43 Ir Rockwoll. 
$23,000.

18 vienetu 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 

2737 W. 43rd St — CL 4-2390

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Batų nuomavimas — Income Tas

Notariartas — Vertimai
Apdraudų Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

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

72 ir Talman. Mūr. rezidencija —- 
8 kamb. pirmam aukšte ir 2 kamb. 
antrame. Geram stovy namas. $28.000.

Prie Nabisco mūr. S kamb. bun
galovv, 13 metu senumo. $21,300.

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

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas lr taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $35,000.

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

Ui aukšto, 10 metų mūr.: 6 kamb. 
(3 mieg.) ir 4 kamb. Prie 69 ir Ca- 
liflornia. Gazo karšto vandens atski 
rl šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

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

6 kamb. modernizuotus mūr. bun- 
galow prie 71 ir California. 28.600.

5% kamb. 9 metų. Geras mūr. 
bungalow. prie 67, ( vakarus nuo 
Kedzie. Gazo karšto vandens šiluma. 
Alumin. langai. Garažas. $29,500.

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

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 ir Maplevvood $.10,500.

6 kamb., 20 metų mūr. Cape Cod

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735, VV. 71st St. Tei. 925-6015 PIGI KAINA

T2S renr T r» A MVT T I Stebėtinai žema kaina tik $18,500. 
IS VltlKljJ K/aJNNIjJ Čia negyvenąs savininkas privers

tas jums sutaupyti pinigų. 5 kamb. 
modern. “raneh” tipo namas ant 
didelio 6O’xl25’ sklypo, šoninis įva
žiavimas į garažą, “chain link” 
tvora. Alum. dvigubi langai. Puiki 
vieta. Arti 87-tos gatvės. Į vaka

2-jų butų mūras. Naujas šildymas.
Platus lotas. Geležine tvora. Garažas.
Marą. P. $21,600.

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

2-jų butų švarus tvirtas mūras.
w"a'SpffaAO7,5Š010<1yma‘S' BIOkaH nu° rus nuo Cicero Ave- Norėdami tap-

Dvaras lietuviškam Lemonto. 2-Jų 
metų, 7 kamb. mūras. Daug žemės 
paskirta sodui lr alėjoms. Pamaty
kite.

5 kamb., apie 10 metų, gelsvas 
mūras. Garažas. Karpetai. Alumin. 
langai. Marąuette pke. $23.900.

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

Lotas 30 p. Marų. Panke $11,000

VALDIS REAL ESTATE

2458 W. 69th St RE 7-7200

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”

Skambinkite dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

ŠITA NUOSAVYBE ATNEŠ JUMS 
PAJAMŲ. Puikiam stovy. 4 butų 
6-6-5-4 kamb. Gerojo Ganytojo pa
rapijos apyl. prie Keeler ir 28-tos 
gatvių. Dvigubas sklypas. Gražiai 
apsodinta. $22,900.00. SVOBODA, 
3789 W. 26th St., LA 1-7038.

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

Savininkas išeina į pensiją, par
duoda gerai prižiūrėtą 2 aukštų na
mą, 6 ir 5 kamb., naujas boileris, 
modern. virtuv. Skambint po 6 v. 
vak. HE 4-0508, susitarus. Kaina 
$29,900.

Parduodama taverna su namui. 
Biznis seniai įsteigtas ir gerai iš
dirbtas. Savininkai išeina iš biznio- 
2445 W. 71st St. Tel. PR 8-9856

Skubiai parduodamas 5 kamb. 2 
mieg. mūr. namas, 2-auto garaž., 
naujas ‘‘baseboard” gazu šild., prie 
72-tos ir Fairfield. Skambinti po 
7 vai, vak. Tel. VVA 5-4228
Marąuette Parke — 6 kamb. bun- 
galow, 3 miegami, H/2 vonios. Ba
ras ir dušas rūsy, 2 maš. garažas. 
Daug priedų. Susitarimui apžiūrėt 
skambinkite savininkui 434-8441

Pard. 7 butų namas Marąuette 
parke. Prie 67-to« ir VVestern Avė. 
Tel. 876-1385

STASYS SULA
'% INTERCONTINENTAL R. E. 

PALMDALE, CALIFORNIA 935SO

Karnų tel. (213) 479-3615, West L.A.
Pirkite žemę Palmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas

■ iš savininkų, akrais ne sklypais!

Pard. modern. S aukštų butas, ge
ros pajamos, Marąuette parke, 
skambinti 776-7183.

Cicero mūr. 3 butų 6-6-4 kamb., ga
zo karšto vand. apšild., modern. 
virtuvės ir vonios, pajamų $408 į 
mėn., apyl. 52-ra ir 24-tos g-vės. 
$29,900. SVOBODA, 2134 So. 61st 
Ct., BI 2-2162. Neatsiliepus, skam
binti LA 1-7038.

ti laimingais, skambinkite vyrui tu
rinčiam šį nuostabų pasiūlymą. 
Skambinkite dabar.

M I C H A ELS 

Tel. 254-8500

HELP M ANTEI) — VYRAI

PERMANENT 
LABORATORY HELPER

Duties include w.orking tvith chem- 
ist and technicians. Janitorial vvork 
and keeplng ravv material supplies 
in a paint laboratory. Mušt be drat't 
exem.pt.

J. W. STERNS, 447-8700 
VaJspar Corp., 7701 W. 47th St. 

LYONS, ILLINOIS

HELP VV A N T E D — MOTERYS

GIRL FRIDAY—SALES
Expanding Midwest Independent Oil Co. on Northwest Side
Mušt have good typing skills, knovvledge of letter formation, 

pleasant personaiity and speaking voice. Interesting varied office 
duties. Good starting salary. Permanent. APPLY:

BELL OIL COMPANY
4116 W. Peterson — Mr. Schaefer Tel. MU 5 3300

HELP VVANTED — VYRAI

PUNCH PRESS OPERATORS
in modern suburban plant

Full time permanent positions with grotving manufacturer. Good 
starting wages plūs better than average benefits including profit 
sharing, hospitalization, produetion bonus, 8 paid holidays, etc.

A P P L Y —
HANSON SCALE COMPANY

1777 SHERMER RD., NORTHBROįOK, ILL. TEL. CR 2-1100
An Equal Opportunity Empl-oyer

HELP VVANTED — MOTERYS

EXFERIENCED KEYPUNCH 
OPERATORS

Year Around Steady Employment 
Top Rates

YVONNE’S KEYPUNCH 
SERVICE 

PHONE 678-4277

Mažam restoranui - grill reikalin
ga PADAVĖJA. Amžius nesvarbu.
 TEL. 778-9896

DAY MAIDS
FOR MOTEI W0RK 

Full Time Top Salary

Phone Mrs. Nissen 

678-2200

HELP VVANTEl) - VYRAI

WE NEED MEN
General Factory

Good vvorking conditions. Excel- 
lent pay, vacation, profit sharing, 
insurance, free Uniforms.

Cook Chocolate Co.

4825 So. Rockvvell St.
Chieago, Illinois

PART TIME VVORK 
NOVV AVAILABLE

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

OPPORTUNITY VVORK SHOP 
4204 So, Archer Avenue

EXPER’D AUTO PARTS MAN
Steady Wo.rk Days 

Excellent Ce. Benefits

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

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

WAREHOUSE MAN
Experienced all phases. accumulating 
paakoging, shipping, U.P.S., P. P. & 
Truck. Company benefits.

Hours S to 4:30 
References reąuired 
PHONE 638-0905

SHIPPING CLERK
To work in receiving and 
shipping depot. Experience 
helpful but not necessary.

FOAMCRAFT
947 West Van Buren 

Chieago, Illinois

INSURANCE 
AGENTS 

To Learn Business.
Average oommlsfon of our agente 
over $200 weekly, Car necessary.

Commonvvealth 

Ins. Company 

450 E. Ohio Rm. 400

DIE SET-UP & STOCK MAN
Company in Addiįiotii needs man vo 
do vartaus duties. Hours 7:00 A.M. 
to 3:30 P.M. Good pay scale and be
nefits. Easy access North Avenue 
and Lake Street.

AVANTI R. D. INC.
TEL. 548-0350.

TIMEKEEPER 
PAYROLL CLERK

TRIANGLE TANNING 
1823 W. Webster

exem.pt


SU LYDEKŲ JR KALĖJIMO 

BROLIAIS

Rępprtąžas iš Wisconsino

Per dešimt metų daug kartų te
ko išvažinėti kelius tarp Chica
gos ir Harrisvillės, Wiscoriisne, 
kur prie ežerėlio prisigaludęs A- 
kur prie ežerėlio prisiglaudęs A- 
čių ūkis ir nedidelė vasarvietė. 
Vasarų dienomis čia visuomet pil 
na Chicagos lietuvių. Rudenį, žie 
mą ir ankstyvą pavasarį suva
žiuoja žuvautojai ir medžiotojai, 
o vasaromis —vasarotojai ir žu-
vautojai. Anksčiau Harrisvillėje .y, .. . x ™,. . , aiškėjo prieš 29 metus iauragejevasarų, dienomis daugiausia ka- . ,, \lint . in Rl,tpnt
raliaudavo lietuvių šeimos su 
prieaugliu, nes mieste augdami 
vaikai pasiilgdavo ūkiškos aplin
kos, gyvulių ir žuvavimo malo
numų. O tokių dalykų Harrisvi
llėje iki valios.

Šiais metais jau keturis kartus 
teko sukarti tais pačiais keliais, iš 
Chicagos vedančiais į Haįrisvil- 
lę. Keliai smarkiai modernėja. Jei 
prieš 10 metų automobiliu va
žiuodavom apie 8' vai., tai dabar 
nušvilpi per tris su puse valan
dos. Po eilės lietingų savaičių 
Wisconsinas (kaip ir kaimyninis 
Michiganaš) šią vasarą smarkiai 
žaliuoja: visur tiesiog veržte ver
žiasi sulapojusi augmenija, eže
rai pilni vandens, o ir žuvauto- 
jus, kiek teko matyti, lydi laimė.

Pas Mikučius, j kurių vasarvie
tę atsiremiąs ežeras vis labaiu 
riusagstomas naujomis vilomis ir 
jos vis didesniu puslankiu supa 
šiemet gražiai mėlynuojantį eže
rą, šią vasarą lyg visai kitas 
vaizdas: ne tiek lietuvių šeimų su 
vaikais, kiek prisiekusių, ištikimų 
žuvautojų, ypač lydekų mėgėjų. 
Saulei tekant jie taip užvaldo e- 
žerą, kad Mikučių turimų laive
lių jau nebeužtenka, juos nuomo 
ja iš kitų apylinkės žmonių.

8 vai. ryto aistringieji žuvauto
jai suplaukia į k#antą, nes tada 
Mikučių sodyboje kvepia kiauši
nienė su kaimiškais lašiniais 
ir Visų vasarotojų laukia švieži, 
riebūs pusryčiai. O tą akimirką, 
kai žuvautojai lipa iš laivelių, pa 
matai jų pagautus lobius, išgirsti 
visokias nesėkmes ir kitokius pra
jovus. Juk kiekvienas žvejys turi 
savus prietarus, moka sukurti ir 
savitas istorijas.

Plačiau nenorėdamas leistis į 
sutiktų žvejų pavardes ir jų pa
sakojimus bei nuotykius, visgi ne 
galiu užmiršti Vieno įdomaus 
atsitikimo. Prieš žvejams grįž
tant į krantą, kalbėjausi su Br. 
Šliažu, dr. R. Šliažo tėveliu. Tuo 
laiku iš ežero į krantą grįžo vie
nas iš nuolatinių Harrisvillės va
sarotojų ir prisiekusių žvejų — 
mjr. J. Čėsna. O mano bičiuliui 
Br. Šliažui pavardė kažką tai pri
minė... Tik jis vis negalėjo su
vokti ką? Ir štai du nepažįstamie
ji Mikučių krante sustojo vienas 
prieš kitą. Su agr. Pr. Čečergiu ir 
marluetteparkiečiu Riškum bu
vom to įvykio liudininkai.

— Ar 1940 m. rudenį negyve
nai Tauragėje? — paklausė Br. 
Šliažas mjr. J. Čėsnos.

— Taip!

{Siaurės Minnesotą nusiaubė viesulas, čia matyti sugriautas pastatas prie Brainerd, kur vasarviečių ra- 
jotias labai nukefatčjo.

— Tai gal Tauragės gatvėje su 
manimi kartu traukei rusišką dai 
ną prieš Staliną?

— Taip! O, tai tamsta būsi 
Šliažas? — išskėtė rankas mjr. J. 
Česna ir abu, 29 metus nesima
tę vieno pavojingo įvykio bend
rakeleiviai, apsikabino.

Harrisvillės ežerėliui ramiai 
plūduriuojant ir karštai Wiscon- 
sino saulei vis įkyriau šildant, iš-

įvykusio nuotykio detalės. Būtent 
pirmosios bolševikų okupacijos 
metu ėjo trys lietuviai per Tau
ragę ir dainavo rusiškai dainą 
prieš naujus okupantus. Iš rūko 
išniro raudonarmiečiai, juos ap
supo su durtuvais ir nuvarė pas 
rusą komendantą. Baimės išgy
venta nemažai. Bet kadangi mjr.
J. Čėsna jau buvo buvęs caro ar
mijos karininkas, gerai mokėjo 
rusų kalbą, tad dainos žodžius ru 
sui komendantui išvertė taip, 
kad jų prasmė visai pasikeitė. Lai 
mei, pataikė ant neblogo ruso ir 
visi buvo paleisti.

Panašių įvykių lietuvių buity-
je visame pasaulyje yra nemazaiNona Hoover demonstruojama naujai išrastą keltuvą, naudojamą prie
i- lni/ino I' i Imiinnii ’»ir>rre_ Jr.., 1-...ir tai liudija, kaip lietuvių žings

niai iš mažos Lietuvos yra įsikry- 
žiavę per visą pasaulį.

Prieš išsiskiriant apžiūrėjau Mi 
kūčių šaldytuvus. Žuvų tiek pri- 
šaldyta, kad nebėra kur nosies į- 
kišti. Tai reiškia, kad lydekų žu- 
vautojus šiemet lydi laimė. O ir 
Mikučiai, lyg matydami erdvės 
stoką, ruošiasi naujus rūmus sta
tyti prie beržynėlio rytinėje eže
ro pusėje.

Al. Dr.

t'EKOSLOVAKAI 
ŠV. TĘVA

PAiS

Bendrojoj audijencijoj popie
žius Paulius VI priėmė keturias 
grupes maldininkų iš Čekoslo
vakijos. T-airp jų buvo didelė 
grupė šiemet Bratislavos semi
narijoje įšventintų jaunų kuni
gų drauge su seminarijos auklė
tiniais. Kai Šv. Tėvas suminėjo 
Čekoslovakijos maldininkus, 
tūkstančiai audiencijos dalyvių 
juos pasveikino ilgais plojimais. 
“Norime išreikšti jums mūsų 
džiaugsmą, kad galime susitikti 
su jumis čio šioje šv. Petro ba
zilikoje, krikščionybės centre, 
— kalbėjo jauniesiems Bratis
lavos kunigams Šv. Tėvas. — 
Gerai nujaučiame jūsų entuziaz
mą, jūsų šventus pasiryžimus, 
Jūsų meilę Kristui ir Bažnyčiai. 
Pasilikite visuomet vertais Kris 
taus draugais, jo žodžio ir jo 
dieviškosios malonės skleidėjais. 
Kristus yra didysis Jūsų gyve
nimo tikslas. Liudykite Kristų 
savo tautoje žodžiu ir pavyz
džiu...” Savo žodį jauniesiems 
Slovakijos kunigams Paulius VI 
baigė, laimindamas juos, jų šei
mas bei artimuosius ir ypač jų 
tėvynę Čekoslovakiją.

automašinų padangoms pakeisti. Visas tas prietaisas yra guminiš, sVe- 
riąs pustrečio svaro. Į jį suleidžiama dujų iš butelio ir mašina pasi
kelia. Viršuj mergina laiko neišpūstą prietaisą, dešinėj jis išpūstas, 
o apačioj matyti kaip mašina pakeliama.

DVIDEŠIMTOJI ANGLIJOS SKAUTŲ 
STOVYKLA

Jau kelinti metai, kad, laiky
damiesi gražios tradicijos Angli
jos ir Vokietijos skautai susiren
kame į vieną vietą bendrai sto
vyklauti. Praėjusiais metais at
šventėme lietuviškosios skauty- 
bės auksinį jubiliejų Fuertho ir 
Romuvos apylinkėje Vokietijoje, 
o šiais metais vyko didesnis skai
čius (36) į 20-ją Anglijos rajo
no skautų ir skaučių stovyklą. 
Kelionės ir pasiruošimo darbams 
vadovavo “Aušros” tunto tunti
ninkas ps. Ant. Veršelis, o jam 
talkininkavo Vasario 16-tos gim
nazijos skautai ir skautės.

Išvykome liepos 18 d. rytą iš 
Wormso, artimiausios geležinke
lio stoties, kur dėl mūsų grupės 
specialiai greitasis traukinys sus
tojo. Prie Pietų Vokietijos skautų 
Koblence ir Koelne prisidėjo li
kusieji broliai. Pervažiavę Belgi
ją, kelėmis iš Ostendes į Doverį 
laivu. Londone mus ne vien tik 
skautai, bet ir gausus būrys tau
tiečių pasitiko. Jie pasiskirstė 
mus į savo šeimas, kur mes bu
vome priimti kaip dideli svečiai. 
Derhy miesto burmistras priėmė 
mūsų skautus kaip svečius, paro
dė rotušę ir didžiojoje priėmimų 
salėje suruošė mūsų mažam bū
reliui, vadovaujamam Angli
jos rajono vado J. Maslausko ir 
skaut. Broniaus Zinkaus, arbatė
lę. Žurnalistai nufotografavo ir 
šį gražų įvykį aprašė vietos dien
raštyje.

Turėjome progos pasisvečiuoti 
pas daugelį mūsų tautiečių viso
je Anglijoje. Nors buvo plačiai

išsisklaidę, bet spėjome punktua
liai susirinkti lietuvių sodyboje: 
Lithuanian Scout Camp, Head- 
ley Park near Bordon, Hants, 
England. Pirmieji į stovyklavie
tę atvyko broliai iš Londono ir 
tie iš Vokietijos skautai, kurie 
ten buvo apsistoję. Greitai išdy
go palapinių kaimas ir bendra 
virtuvė susiorganizavo. Vakare 
laužą pravedė s. Jaras Alkis.

Liepos 26 d. Anksti atsikėlėme 
ir stojome prie darbo, nors ne
užmiršome ir savo religinių prie
volių. 11 vai. kun. Antanas Sau
laitis, SJ, atnašavo savo pirmą
sias Mišias Europoje. Po jų sutei
kė palaiminimą.

Po vakarienės per vėliavos nu
leidimą buvo perskaityti įsaky
mai: 20-ios jubiliejinės stovyklos 
viršininkas yra s. J. Alkis, jo pa
vaduotojas ps. A- Veršelis iš Vo
kietijos. Kiti pareigūnai: kapelio
nas — s. kun. V. Šarka, ūkvedys 
— s.v. v. si. Algis Gerdžiūnas, jo 
padėjėjai — si. Manfredas Šiu- 
šelis ir Edmundas Budrys, iždo— 
s.v.v.sl. Antanas Jakimavičius, 
“Taukuoto Puodo” redakcija — 
v. si. Vytautas Mečionis ir v.s. v. 
si. Janina Traškienė- Stovykla 
skirstoma į dvi pastovykles, į 
skautų pastovyklę “Sodybą” ir 
skaučių “Lietuvą”. “Lietuvos” 
viršininkė yra s. Gilma Zinkie- 
nė, jos pavaduotoja ir sanitarė— 
v.s.v.sl. Elena Zaveckienė, adju
tante — Irma Dilbaitė, dainų ir 
tautinių šokių vadovė — v.s.v.sl. 
Janina Traškienė, pašt. — v.s. v. 
si. Laimutė Veršelienė. Pastovyk- 
lė suskirstoma į 4 skiltis. “Sody
bos” viršininkas yra s. Bronius 
Zinkus, jo pavaduotojas — si. 
Marijus Dresleris, adjutantas — 
s.v.sl. Stasys Kasparas. Pastovyk- 
lė suskirstyta į 3 draugoves: į 
vilkiukų (2 būreliai), skautų (4 
skiltys) ir skautų vyčių (2 būre
liai).

J laužą aktyviai įsijungė sve
čiai iš Amerikos, s. kun. Anta
nas Saulaitis, SJ, ir s. Algis Za
parackas.

Liepos 27 d. buvo pirma pa
prasta diena. Ji praėjo be ypatin
gų Įvykių, tik mus Europos skau
tus kaskart iš naujo žavėjo kun. 
Antanas Saulaitis, gražiai praves 
damas įvairius pašnekesius.

Liepos 28 d. visą dieną lijo! 
Priešpiet visai nebuvo įmanoma 
kokią nors programą įvykdyti. 
Po pietų skautai vyčiai pastatė 
įdomius tiltus per artimą upelį, 
o vilkiukai ir paukštytės tais til
tais kabinėjosi iš vienos pusės į 
krią. Bet lietus visų nuotaiką pa- 
luu2ė. Net ir didžiausi optimistai

KUR NU SI VIRŠKINO?
Pernai vasarą drąsiai tvirtinau 

latviams, kad lietuviai nepalaiko 
vertingo darbo, susijusio su Lie
tuvos reikalais tik todėl, kad nieko 
apie jį nežino.

Gerai, kad nėjau lažybų.
Diskusijos iškilo kartą besikal

bant su draugais latviais, kurie Ba- 
tuno (2789 Schurz Avė., Bronx,
N.Y. 10465) veiklą vežė, stūmė, 
traukė, kišo laiką ir pinigus ir pa
sigedo talkos iš lietuvių pusės. 
“Kodėl nėra jokio atgarsio iš lie
tuvių? čia mūsų visų reikalas!’’

Šokau aiškinti — mūsų spaudoj 
nieko apie tai nėra, tai kaip kas 
nors atsilieps? “O. K.” sako lat
viai. “tai kodėl jūs lietuviai nepa- 
informuo.jat savo spaudos? Ir pati 
gi moki rašyti.”

Žinoma, kad moku. Ir parašysiu. 
Parašiau visą eilę straipsniukų.

Buvo vasara. Laikraščiai buvo 
užsiėmę PLB seimu.. Straipsniais 
apie Batuną niekas nesidomėjo. Bet j 
nenorėjau tikėti, kad mūsų redak
toriai būtų uždari naujais būdais 
judinti Lietuvos reikalą. Pasirodo, 
kad redakcijoms idėja dirbti kar
tu su latviais ir estais atrodė ne 
tik priimtina, bet ir puoselėtina. 
Straipsniai apie Batuną pasirodė 
mūsų laikraščiuos© .TAV, Kanadoj, 
Europoj, Australijoj. Labai nudžiu
gau. Parodysim tiem latviam!

Turėjau progos ir mokytojų sa
vaitėj jakalbėti apie Batuną ir 
jo veiklą. Mokytojai klausėsi su 
susidomėjimu. Va, galvoju —- mū
sų švietėjai jaunimui tas mintis 
pristatys. Kad pačiam jaunimui 
Batuno veikla įdomi, turėjau pro
gos tuoj pat pamatyti — susirin
ko jaunimėlis vieną vakarą Dai
navoj, seselių namely, ir eilę va
landų apie Batuną aiškinomės. 
Mums besiaiškinant per radiją pra
nešė, kad rusai užėmė Čekoslova
kiją... Batuno svarba susirinku
siems dar paryškėjo.

Vėliau girdėjau studentus meti
niam suvažiavime kalbant apie Ba
tuną, Chicągoj gimė mintis steigti 
Batuno būrelį — mintis, kuri gal 
ir bus įgyvendinta.

Padrąsinta mokytojų susidomė
jimo mokytojų savaitės metu švie

slinko nuliūdę per lietų. Kadan
gi buvo šlapia, tuprėjome atsisa
kyti laužo. Vietoj jo Sodybos sa
lėje kun. Ant. Saulaitis pravedė 
rimties valandėlę. Prie jos prisi
dėjo didesnis skaičius vyresnių 
skautų ir skaučių, ir taigi mes 
pamąstėme apie šviesos, ugnies 
ir duonos prasmę.

Petras Veršelis

UPE Į RYTUS, 
UPE Į ŠIAURĘ

K. ALMENAS 
romanas

Vienintelis šiuo metu rinkoje 
esąs nuotykių romanas, kurį 
skaitydamas jaunuolis negali at
sitraukt, o vyresnios kartos žmo
gus atjaunėję ir keliauja su au
torium pavojais nuklotu keliu iš 
19 amžiaus Lietuvos į Amerikos 
laukinius vakarus.

Knyga išleista Liet. Knygos 
klubo, gaunama “Drauge”.

Kaina: I dai. $3.00, II dai. 
ti prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

VYSK. BUČIO 
ATSIMINIMAI

Gyva, lengva kalba, perpinta 
jumoru, autorius atskleidžia sa
vo jaunystės dienas Lietuvoje, 
gimnazijos bei seminarijos laikus 
ir studijas užsienyje. Jis pasako
ja savo laimėjimus ir nepasise
kimus visuomeninėje veikloje, 
spaudos srity ir dvasininkų luo
me.

Atsiminimai įdomūs kiekvie
nam, nes šalia autoriaus asme
niškų išgyvenimų pamatom tų 
dienų Lietuvą, sutinkam dėme
sio vertų to laikotarpio žmonių 
ir praplečiam savo akiratį istori
nėmis žiniomis, kurios gyvomis 
spalvomis nušviečia lietuvių kul 
tūrinį ir visuomeninį gyvenimą.

Knygos gaunamos “Drauge”. 
Kaina: I dai. $3.50, II dai. $3.50.

Illinois gyventojai turi pridė
ti prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams. "
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timo Gairėse pristačiau būdą, kaip 
mokinius įtraukti į Batuno vedamą 
laiškų rašymo visoms pasaulio vy
riausybėm projektą (tarp kitko, 
mokiniams ta mintis labai įdomi). 
LB cv irgi susidomėjo šiuo projek
tu. Spaudoj ėmė r<»dytis žinios iš 
Batuno veiklos. Draugas ypatinges
nes net pirman puslapin įdėjo.

‘‘Na, kaip dabar?” rašiau cent
rui. “Ar yra atgarsiai iš lietuvių?’’ 
Bet atgarsio nedaug jaučiama. 
Jo, galima sakyti, nė nebuvo.

Nesijaudinau. Patyrę veikėjai 
sako, kad lietuviams reikia ramiai 
sugromuluoti naują dalyką, suvirš
kinti. Trūksta laiko...

“O dabar, ar jau jaučiama?” Kas 
buvo virškinama, turėjo laiko jau 
net ir nesiskubinant susivirškinti.

Prieš akis naujoji piniginė apys
kaita: estai: $1,247.21; latviai: 
$5,480.50; lietuviai: Sl.064.07

Elona Vaišnienė

GYVAS PRISIMINIMAS
Atmintinas kielikas ar cimborija įgraviruota pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas, kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat tu
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 W. CERMAK ROAD AREA CODE 312 247-2425

AREA CODE 312 247-2425

A+A
K L E M NORKUS
Gyveno 6635 South Sacramento Avenue.

Mirė rugp. 8 d., 1969 m., 12:30 v. ryto, sulaukęs 81 m.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 62 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mary, pagal tėvus 

Ken t ra, sūnus Edward, augintinė Lillian ir vyras Henry Kiel, 
augintinis Edward su žmona Joyce Kentra, 10 anūkų, 2 švo- 
gerkos: Magdelena Norkus ir Anne su, vyrų John Kelly, švo
geris Paul su žmona Sylvia Wade, sūnėnai: Algis su žmona 
Valerie, Elonas ir Edward, dukterėčia Norene ir dukterėčia 
Donata Baišauskienė Lietuvoje. Velionies pirmoji žmona buvo 
a. a. Frances, pagal tėvus Vaivada.

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, 4 vai. popiet Petkus 
Marąuette koplyčioje, 2533 West 71st Street. f i

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpiūčioi 11 d. iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į švč. P. Marijos Gimimo parap. baž
nyčią, kurioj 9:30 v. ryto įvyks ged. pamaldos už velionies siė- 
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, anūkai.
Laidotu'vių direkt. Petkus ir Sūnus, Tel. 476-2345.

PADĖKA
A. + A.

Chistina Rozalija Tarvidlas
Mūsų mylima motina, sesuo, močiutė, prosenelė, teta ir 

sesuo mirė 1969 m. liepos mėn. 27 d. ir buvo palaidota liepos 
mėn. 31 d. Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje. ž

Mes norime padėkoti visiems, kurie sutelkė jai paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kun. Edward 
Abromaičiuiužmalda skoplyčioj ir kun. Leonard Yerkes, kuris 
atlaikė ged. pamaldas už jos sielą ir palydėjo velionę į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių, bei pa
reiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame Dariaus-Girėno American Legion Aiutiliary 271.
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at

skirai neturime galimybės padėkoti.
Dėkojame laid. direkt. A. Petkui už malonų patarnavimą.
Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

Christina ir Juozas Caimpagna 
Martin ir Margaret Tarvidas 
Anūkai, proanūkai ir sesuo

a + a.

ANELĖ BELINIS
PO TĖVAIS boužyte

IF
Gyveno 122 East 105 Street.
Mirė rugp. 7 d., 1969, 7 vai. vak., sulaukusi 78 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Švenčionių apskrities, Tverečiaus para

pijos ir miestelio.
Amerikoje išgyveno 58 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnėnas Waiter Boužis ir jo žmona 

Litą, dukterėčia Evelyn Semple ir jos vyras Jason, giminės: Tadas 
Bauža, Wilhelmina Palevicius, Stella Podelka, Bruno Papšis, Uršulė 
Skrebutanas, Dr. Albina Prunskis, Virginia Domark, Neliie Skop ir 
Anthony Phillips ir visų jų šeimos ir kiti giminės, draugai, bei pažįs
tami.

Lietuvoje pasiliko brolis Mykolas Boužis ir giminės kun. Danie
lius Boužis, Olytė Boužytė, Alfonsas ir Juozas Boužis ir visų jų 
šeimos.

Priklausė Šv. Onos dr-jai ir S.L.R.K.A. 139 kuopai.
Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, 3 vai. p. p. Leonard koplyčioje, 

10821 So. Michigan Avė.
Laidotuvės įvyks pirmad., rugpiūčio 11 d. iš koplyčios 8:30 vai. 

ryto bus atlydėta į Visų Šventųjų parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j 
Lietuvių Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažjstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka GIMINĖS.
Laidotuvių direktorius Leonard Bukauskas ir Sūnus.

Tel. CO 4-2228.

PASAULIEČIAI TEOLOGAI

Vakarų Vokietijos vyskupų 
Ikoniferencija nutarė patikėti teo 
logijos dėstymą universitetuose 
bei kai kuriose kunigų semina
rijose šiam tikslui specialiai pa
sirengusiems pasauliečiams teo
logams. Vakartį Vokietijos uni
versitetuose tūkstančiai studen
tų ir studenčių pasauliečių lan
ko teologijos fakultetus.

DIRBTINI DANTYS

Seniau Šveicarijoje vienas į- 
statymas draudė nešioti dirbti
nus dantis. — Tada dantistai ir 
dantų technikai turėjo būti la
bai neturtingi.
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X Kuu. A. Naudžiūnas, MIC,
rugp. 7 d. su delegacija iš ve
teranų VVest Lawn Memoriai 
Amvets posto nr. 192, ikurio jis 
yra kapeJioniu, aplankė Illinois 
Research, Downey ir Great 
Lakęs laivyno bazės ligonines. 
Kiekvienai ligoninei padovanota 
po vežiojamą (kėdę, o Great La
kęs bazės kapelionui įteiktas 
$1,000 čekis spalvotų langų į- 
rengimui koplyčioje. Delegaciją 
priėmė pats admirolas, vyriau-

X Juozas ir solistė Genovaitė 
Mažeikai, Telesforas ir Natalija 
Vaičiuliai, gyveną Chicagoje, 
III., šių metų atostogas praleido 
Amerikos viduriniuose vakaruo
se. Buvo apsistoję pas Vytautą 
ir Stefaniją Mackevičius Oma
hoje, Nebr. Aplankę to regiono 
įžymybes, rugp. 3 d. grįžo į na
mus.

X Jonas Kučėnas “Lituanus” 
žurnalo redalkcijos narys ir rei
kalų vedėjas, vyksta į Lietuvių 
Fronto bičiulių studijų savaitę, 
kur jo žmona sol. Dalia išpildys 
koncertinę dalį. Į šią studijų sa
vaitę siuvažiuos daug buvusių ir 
esamų “Lituiamų” žurnalo re
daktorių ibei bendr adarbių.

X Sophia Bartkaitė, plačiai 
žinoma visuomenės veikėja ir

sias gydytojas ir kapitonas ka- Į stambi gerų darbų rėmėja, rug- 
pelionas. Bazės koplyčios pa- J piūčio 2 d. šventė savo gimimo 
šventinimas bus spalio 23 d. į dieną. Buvo pasveikinta arti-

X Bronius Juodelis, grįžęs *nųjų. Bartkaitė yra ilgametė
iš skautų stovyklos Kanadoje, 
susirgo ir yra paguldytas šv. 
Bernardo ligoninėje. Gydosi dr. 
V. Tauro priežiūroje.

X Alle Catholic Traveling 
soeiety organizacijos Holy Ro
sary skyrius ruošia šokius rug
piūčio 30 d. 9:30 v. v. Ameri
kos Legiono salėje,3700 Prairie 
avė., Brookfield, III. Visi kviečia
mi viengungiai ar našliai turį 
daugiau 30 m. amžiaus.

X Algirdas Karaitis, turįs 
Gintaro vasarvietę Union Pier, 
neužmiršta ir “Draugo” ir pa
ramai atsiuntė 20 dol. auką. 
Ačiū.

X Lietuvių Gydytojų s-gos 
suvažiavimas įvyks mgpiūčio 
30—31 d. Toronte The Sutton 
Place viešbutyje. Visi gydytojai 
kviečiami dalyvauti.

Moterų sąjungos 21 kuopos raš 
tininkė. Ta proga visos sąjun- 
gietės linkėjo savo brangiai raš
tininkei ilgiausių ir sveikiausių 
metų. Sophia Bartkaitė yra są- 
jungiečių garbės narė ir ji ien- 
giasi važiuoti į Moterų sąjungos 
33-čią seimą, kuris įvyks rug
piūčio 18—20 dienomis Grand 
Rapids, Mich., Pontlind viešbu
tyje Continental Room. S. Bart 
kaitė yra ir centro valdybos na
rė. Sofija kartu gyvena su savo 
brangia mamyte Barbora Bart
kiene. Abi yra “Draugo” ilga
metės skaitytojos ir rėmėjos.

X Lietuvos Vyčių sendraugių

Lietuvių delegacija pas Detroito miesto merą J. P. Oavanagh (vidury). 
Dana Valytė. Kairėje Rūta Kaunelytė.

Dešinėje Rimas Sukauskas ir

SKAUČIŲ VYR. SKAUTININKĘ Į 
EUROPĄ IŠLEIDUS

Liepos 2© vaikštinėjam šali
gatviu prie v. s. M. Jonikienės 
namų. Belaukdamos vartome 
knygutę, skirtą keliautojams. 
Joje svetimų kr aštų valiutos są 
rasas, aerodromai, žemėlapiai 
ir įkaiti užsienyje reikalingi pata
rimai. Ją paduosime sesei Mal
vinai, kad savo kelionės dienas 
pas Europos lietuvaites skautes 
pažymėtų, kad italai šv. Vytau
to ar Mindaugo “relikvijas” par 
duodami doleriais neskaitytų ir 
pagaliau, kad neužmirštų pažiū
rėti į lėktuvų tvarkraštį ir su
grįžtų į šį kraštą užbaigti savo 
taip gražios ir darbingos kaden 
cijos.

Broliai skautai pasakytų 
“moteriški sentimentai”. O mes 
rašome į knygutės paskutinį la

■ pą jaunose dienose rimtai laiky
tus žodžius “Kai tu būsi senu
čiukė... paskaitysi šiuos žo
džius”, “Rašau ant galo — my
liu be galo”, “Burna, burna, ra
šau į albumą...” ir juokiamė. Te
gu ir vyr. skautininkė lėktuve 
nusišypso. Juk ji važiuoja vie
na.

Dabar ją telydi jos šeimos ir 
šiame kontinente gyvenančių 
skaučių vadovių nuoširdūs lin
kėjimai: laimingos kelionės!
Ateina į mintį prez. D. Eisenho
vverio žodžiai, kad, būdamas pre • 
zidentu, žmogus dažnai yra vie
nas. O vyr. škiautininkė neva
žiuoja atostogauti. Per šiuos 
trejus savo kadencijos metus 
visas atostogas skyrė Amerikos 
ir Kanados lietuvaičių skaučių 
aplankymui. Dabar jau savo dar 
bo dvi savaites aukoja sesėms 
ir broliams Anglijoje it Vokie- * 
rijoje. Ji veža jiems knygų, žen
klų, Brolijos vyr. skautininko 
sveikinimus Europos lietuviams 
skautams, skaučių sveikinimus 
mūsų taip toli gyvenančioms 
sesėms.

Kad vyr. skaurinirikių kelio
nės yra svarbios, galime pajus
ti iš to, kaip džiaugiasi mažų 
kolonijų vadovai-ės, metai po F 
metų dirbą tą patį darbą, nes 
nėra ten Įkas juos pakeičia. 
Aplankymas juos stiprina. Jau
nimas pajunta, kad priklauso 
didelei organizacijai, pasisten
gia parodyti savo vienetą kaip 
galima gražesnį. Jiems skautų 
sąjungos vadovybė nebėra tik

NAUJAS MEDICINOS DAKTARAS DANIELIUS GIRŽADAS;

Naujasis daktaras Sofijos ir fšv. Vardo draugijai, Knights of 
Columbus, o dabar priklauso 
Lietuvių Gydytojų sąjungai Chi 
cagoje ir kitoms organizacijoms.

Be to, gydytojas Danielius 
Giržadas yra konsultantas Illi
nois universitete ir yra vietos 
karinio dalinio narys, majoro 
laipsnio. Yra vedęs Viktoriją 
Vilkelytę, žinomo nekilnojamo 
turto pardavėjo ir Lithuanian 
Ohamber of Commerce dirėkto- 
riaus dukterį. Juodu augina pen 
ketą vaikų: Danielių, Dovydą,

Jaunasis dr. Giržadas lankė j Ričardą, Juliją ir Patriciją.
Naujas daktaras yra kaulų 

specialistas — orthopedic sur- 
geon. Jisai darbuojasi Clint 
Community Hospital, o savo ka
binetą atidarė prie 95 gatvės

Vinco Giržadų sūnus Danielius, 
kurio motina gyvena Maruuette 
Parke, o tėvas jau yra miręs 
1948 m., kai sūnus dar buvo 
apie 10 metų amžiaus. Todėl 
reikėjo Danieliui pačiam grum
tis su gyvenimu, siekiant moks
lo ir geresnės ateities. Jo tėvas 
Vincas buvo gimęs Lietuvoje, o

ĮVAŽIAVO į grabokiaus 
KOPLYČIĄ

Trys vyr ai buvo sužeisti, kai 
jų automobilis, pravažiavęs rau 
doną signalą, prasimušė pro šie 
ną ir atsidūrė viduryje grabo- 
riaus Adams, Feldhoff & White- 
sel koplyčios, 8701 ISi. Dorches- 
ter.

Kai važiavo aplankyti Kana
dos skaučių vienetus, ją lydėjo
sūnus skautas vytis Alvydas. ..* I i • programoje žinotinas punktas.Kitą savaitę atostogų, kai skyrė £ £
Atlanto rajono vienetams, su 
jauniausiu sūnum oro skautu 
Vaidu pasikeisdami nuvairavo.

motina Sofija — JV. Ji taipgi 
kuopos susirinkimas įvyks leaip j daug padėjo sūnui einant moks 
nutarta rugpiūčio 20 d., trečia- lūs, kaip vietos mokykloje, 
dienį, 8 vai. v. Vyčių namuose, į aukšt. ir universitete.
4755 W. 47th St. (Slusirinkimas
bus įdomus, su paskaita ir dis- Marąuette Parko pradžios mo-

X Aloyzas Baronas išvyko i kusijamis. Todėl esate kviečia- kyklą ir St. Rita aukšt. mok.
trims savaitėms atostogų. Į re
dakciją grįš rugsėjo 2 d.

X Henrikas ir Ona Baštikiai, 
gyveną Chicagoje, UI., atostogų 
metu ibuvo atvykę į Omahą, 
Nebr. aplankyti savo draugų 
Petro ir Pranės Adamonių. šei
mininkai aprodė svečiams įžy
mybes esančias 'Omahos mieste 
ir apylinkėse. Pasisvečiavę Oma
hoje, rugp. 5 d. Raštikiai išvy
ko į namus.

X Emilija Petrauskaitė, gyv. 
926 W. 52 st., prieš mėnesį su
grįžo iš Community ligoninės ir 
gydosi savo namuose. Ją labai 
užjaučia žurnalistų sąjungos na
riai ir kiti spaudos (bendradar
biai. Ji yra taipgi šaulė ir ben
dradarbiauja “Kario” “Šaulė

mi visi nariai susirinkti. Kvie
čiami ir svečiai atsilankyti. Pa
skaitą skaitys P. Dirkis.

X Operos Lėšų Telkimo K-to 
rengiami pietūs - šokiai įvyks 
š. m. rugsėjo 14 d., “Golden 
Age’’ (Kilty’s) restorane, 4545 
W. 95th Str., Oak Lawn, III. 
Bus trumpa, nuotaikinga, lietu
viška meninė programa, šo
kiams gros — Balio Pakšto or
kestras. Pradžia: 5:30 vai. vak.

Bilietai gaunami pas k-to na
res ir Marginiuose, 2511 W. 
69th Str., Chicago. PR 8-4585.

(pr.)
X PRIVAČIAI BIBLIOTE

KAI REIKALINGAS PRIŽIŪ
RĖTOJAIS viengungis arba vy
ras ir žmona. Geras atlygini-

Vėliau įstojo mokytis į Lojolos 
universitetą, pradėdamas studi
juoti medicinos mokslus. Jis
baigė Stritch vardo medicinos ir Westerin Avė., buvusiame ban 

ike: 2400 West 95 st., telefonas
BSmam® 425-3494.

Naujas gydytojas gražiai kai 
ba lietuviškai ir gyvena Mar
ąuette Parko lietuvių 'kolonijo
je. Lietuviai džiaugiasi nauja 
mediciniška pajėga ir linki jam 
sėkmės! A. Gintneris

Dr. Danielius Giržadas

Jonas Kučėnas, “LituiEnus” reikalų vedėjas ir Vyt. Kasniūnas, jr.. 
“Lituanus“ fondacijos pirmininkas, dalinasi įspūdžiais, gavę “Lituanus’ 
paštą. Šiuo metu sėk,m ngai vykdomas’ ‘‘Lituanus’’ vajus. Atsiuntę 5 
dol. gauna šampano butelį “Lituanus” 15 m. sukakties proga.

CHICAGOS ŽINIOS

Tremtyje” skyriuje, kaip redak mas ir puikiai įrengtas 3 kam-
torė. Jai visi pažįstami linki bari4 butas gyventi. Ohicagoje mokyklą ir Illinois universitetą.

MOKESČIAI LABAI LĖTAI 
MOKAMI

Miesto sąmatos direktorius 
Arthur Lindell ir Cook apskri-

TURI3TŲ LANKOMOS 
VIETOS

SHIGAGOJ IR APYLINKĖSE
GIMTADIENIS GINTARO 

VASARVIETĖJE

sveikatos ir ištvermės savo ligą 
nugalėti.

X Dovanų siuntinius į Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
SHO 8734 f ak A

X RAŠOMOS MAŠINĖLĖS,
visokioms progoms nuo mažiau
sios iki 92 ž., liet.-angl. raidynu. 
Taip pat Radio, TV ir biznio 
mašinos. Reikalaukite katalogų: 
J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Norhtport, N. Y. 11731. Chi
cagoje informacijos vakarais 
tel. 476-7399. (sk.)

X Arūnas Vasys, dirbąs 
Howe, Bames & Johnson, Ine., 
telf. 782-9600, patarnauja kaip 
stockbrokeris, akcijų pirkimo 
ir pardavimo reikalais. Suinte 
resuoti prašoma skambinti aukš
čiau duotu telefonu. (Sk.)

X NAMdMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniai, j įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VT 7-7747 (ak.)

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

(ak,)

Praktiką atliko Illinois univer
siteto ligoninėse, Cook County 
Hospital ir kitur'. Vėliau jam 
pavyko gauti stipendiją ir iš
vykti tolimesnėms studijoms į 
užsienį. Suomijoje, Anglijoje, 
Škotijoje ir Romoje, jisai iš
buvo apie pora metų ir studija
vo tose valstybėse artričio ligas 
ir JU gydymo naujausius meto
dus.

Grįžęs iš užsienio, šešis mė-
Harry Carlson, 7536 S. Cons nesiūs darbavosi Denveryje, Co- 

tance, neteko kojos ir vėliau lorado valstybėje, universitete,

arti North. Rašykit C. F. Ste
phens % DRAUGAS, pažymė
dami savo išsilavinimą ir reko
mendacijas. (pr.)

X Kas matėte ar žinote apie 
paklydusią juodmargę katę 
Marąuette parko rajone skam
binkite 776-7110. Atsilyginsiu.

(pr.)

ŽUVO DINAMITO SPROGIME

mirė Jackson Park ligoninėje. 
Jam įlipus į savo automobilį ir 
užvedus motorą, sprogo po dang 
timi pakišta dinamito 
Policija tiria, ar jis
santykių su nepageidaujamu ele 
men tu.

taipgi reumatinių ligų gydyme. 
Mokslą baigė 1969 m. liepos

1 d. Illinois universitete, gauda- 
plytelė. mas daktaro laipsnį medicinos 
turėjęs srityje.

Chicagos turizmo taryba pra
neša, jog atvykę Chicagon pir

ties iždininko padėjėjas James moję vietoje nori aplankyti ir 
Peterson nuogastauja, kad Chi- pamatyti Picasso skulptūrą, 
cagos nuosavybių savininkai la- John Hancock dangoraižinį cen 
bai lėtai moka mokesčius už, trą, Markia City bokštus, Bu- 
1968 metus. Iki šiol sumokėjo J ckingham fontaną, o tik vėliau 
tiktai apie 60 proc. mokėtojų.
Aldermanas Jack Sperling ma
no, jog toks delsimas ženklina 
būsimą mokėtojų revoliuciją, ku
ri galėtų iššaukti smarkų 1970 
m. sąmatos apkarpymą.

Rugpiūčio 4 d. žum. Jurgio 
Janušaičio gimtadienio ’ proga 
šios vasarvietės vasarotojai Sta 
sys Bifculčius, Gražina Viairnai- 
tienė, Stasys Barauskas, šeimi
ninkai, Viktorija ir Algis Karai 
čiai ir kiti suruošė Janušaičiams 
pagerbimą 7 v. v. Gintaro salėje 

muziejus, zoologijos sodus, kon gausiai prisirinkę vasarotojai

Kaip viena maža paukštytė, 
vyr. skautinihkei lankantis Wa- 
shington, D. C., pasakė “o... da
bar aš Tave žinau, Tu esi mano 
vadovės vadovė.”

Labai ryškiai prisimena Ar
gentinoje išgyventas momen- 
tas apie 1950 metus. Ten lietu
vių Skautų buvome tik saujelė. 
Su kokia svajone skaitydavome 
apie Siaurinės Amerikos esan
čias draugoves, tuntus! Tėvai 
marijonai, kurių globa visada 
raudodavomės, pranešė, kad iš 
Amerikos atvažiuoja kun. J. 
Prunskis — skautas. Kaip mes jp 
ruošėmės! Ir įstatus karto jom 
(neduok Dieve paklaustų) ir 
pasirodymus mokėmės, unifor
mas valėme. Buvo didelė šventė.
O kai svečias mums žaidimą ir 
dainą pravedė, atrodė, kad už 
tų tūkstančių mylių visi su mu
mis dainuoja.

Ir šiais 1969 — lietuvių šei
mos metais, Brolijos v. s. V. Vi- 
jeikio kelionė į Australiją ir Se
serijos v. s. M. Jonikienės ke
lionė į Europą mūsų organiza
cijai yra panašiai kaip kelionė 
į mėnulį. A. Namikienė

KALINIAI GAVO DIPLOMUS
Wrįght Junior kolegijos (Ohi

cagoje) pareigūnai išdalino dip
lomus kaikuriems Pontiac kalė 
jimo kaliniams. 95 kaliniai ga
vo aukšt. mokyklos diplomus, 
26 gavo prad. mokyklos diplo
mus. 22 kaliniai išlaikė kirpėjo

Gyvendamas Marąuette Par- egzaminus. 42 kaliniai baigė elek 
ke priklausė skautų draugovei, | tronikos ir braižybos kursus.

Dainavos stovykloje ruošiama eilė koncertų ir vakarų. Čia pernai Lietuvių fronto bičiulių suruošto meno 
Vakaro svečiai klausosi programos, Nuotr, A. .Gulbinsko

cerius, State gatvę ir Chicagos 
upę.

UGNIAGESIAI NELEIDO 
GESINTI GAISRĄ

Gary mieste streikuoją 283 
ugniagesiai neleido iš Hammond, 
East Chicago ir Hofoart miestų 
atvykusių ugniagesių gesinti 
gaisrą, sudariusį mil. dolerių 
nuostolių Broadvvay Lumber 
kompanijoje, 128 E. 11 st. Spė
jama, kad gaisras buvo pade
gėjo darbas. Visam policijos 
300 vyrų štabui įsakyta budėti 
24 valandas paroje. Teismo įsa
kymu ugniagesiams įsakyta 
grįžti į darbą ir eiti pareigas 
deryboms vykstant tarp miesto 
ir ugniagesių unijos.
1970 LENTELIŲ SPALVOS
Illinois valstijos sekretorius 

Paul Powell praneša, jog 1970 
metų automobilių registracijos 
lentelės bus geltonos su raudo
nais numeriais. Jeigu kas norė
tų ir sekantiems metams įsi
gyti tuos pačius numerius, tai 
prašymą turėtų įteikti iki rūgs. 
30 dienos.

— Visuose didesniuosiuose 
Bulgarijos turizmo centruose 
katalikams turistams yra suda
ryta galimybė sekmadieniais da
lyvauti Sv, Mišiose,

laukė atvykstant Jurgio ir Ve
ronikos Janušaičių. Jiems įėjus 
vasarotojai sugiedojo Ilgiausių 
metų. Gyvų gėlių įteikė Aušrinė 
Kairaitytė su draugėmis. Jurgis 
Janušaitis pradėjo vaišes, dėka- 
vodamas rengėjams už tą ma
lonią staigmeną ir tokį gausų

šaitį sveikino inž. Jonas Stan
kus, prof. mišk. A. Rukuiža ir 
kiti. Skambėjo lietuviškos dai
nos, vadovaujant dainininkėms 
Vandai iStankienei, Marytei Ban 
ky, Birutei ĮSelkmakienei ir kit. 
Svečių tarpe be minėtų buvo 
Bukšniai iš Omahos, Juozas Ban 
ky, dr. P. Jonikas su žmona, 
Vincentas Petrošius su žmona, 
Vitas ir Teresė Urbonai, iš Gary 
Ind., Teresėlė irgi buvo pasvei
kinta jos gimtadienio proga. 

Vakaras
dalyvavimą. Ta proga J. Janu-1 nuotaikoje.

praėjo
Stasys

malonioje
Patlaba
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DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas ji užsisako 

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

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

Knygos suskirstytos pagal savo turinį | 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.
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HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street 
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago, IU. 60608

NORMAN BURŠTEINAS, kailiy krautuve
IR SIUVYKLA, 185 No. VVabash (kampas VVabash 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489- 

Kalbame lietuviškai


