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KINIJA SU HEGEMONISTINIAIS 
PLANAIS.. ." 

Sovietų komentarai apie Pekino ginklavimąsi 

Maskva. — Šį mėnesį suėjo 10 
metų, kai buvo pasirašytas susi
tarimas nebandyti atominių ir 
vandenilio bombų kosminėj erd
vėj, ore ir vandenyje. Pasirašė 
trys valstybės, kurios tokių bom
bų jau turi — Amerika, Britanija 
ir Sovietų Sąjunga. Prie jų prisi
dėjo dar apie šimtą ir kitų šalių, 
kurios jų neturi. Neprisidėjo ir 
nepasitiki rusų parašu, toliau 
ginkluojasi ir daro bandymus tik 
Prancūzija ir Kinija. 

Dešimtmečio proga sovietų ži
nių agentūra Tass spaudai davė 
pylos savo idėjos broliams kinie
čiams: "Sutarties dešimtmetis pa 
minėtas ir Pekine —bet ypatin
gai, kaip būdinga Pekinui. Kini
jos agentūra Hinshua šia proga 
išplatino komentarą, kuriame tei 
giama, kad sutartis, draudžianti 
branduolinio ginklo bandymus 
trijose aplinkose, kuri visur įver
tinta kaip didelis taikingų jėgų 
laimėjimas, girdi, tėra tik... "tau
tų mulkinimas". Hinshua taip 
pat pareiškia, kad, esą, Sovietų 
Sąjunga, kuri yra viena iš pa
grindinių sutarties pasirašymo i-
niciatorių, siekia tik "apginti 
branduolinį monopolį". Žodžiu, 
visas Hinshua kūrinys parašytas 
tokia dvasia, kad jeigu jo pradžio 
je nebūtų pažymėta 'Pekinas, 
rugpiūčio mėnuo', būtų galima 
pamanyti, jog tai — Vakarų pro
pagandos "šaltojo karo" laikų 
produkcijos pavyzdys. Juk bū
tent reakcinga Vakarų spauda il
gą laiką mėgino, kartais dar ir 
dabar mėgina šmeižikiškais pra
simanymais apie 'Maskvos agre
syvumą' pateisinti ginklavimosi 
varžybas, trukdyti įtempimo ma
žinimą. 

"Yra žinoma, kad ginklavimo
si varžybas, taip pat ir branduolį 
nio ginklavimosi, pasauliui pri
metė imperializmo jėgos. Tačiau 
agentūra Hinshua, rašydama a-
pie tokią labai svarbią problemą, 
kaip branduolinio ginklo bandy
mų uždraudimas, net nemini žo
džio 'imperializmas'. Matyt, Peki 
ne bijoma garsiai paminėti tas 
valstybes, kurios buvo imperialis 
tinių karinių — politinių blokų 
organizatorės: kuo gi kitu galima 
paaiškinti, jog nerado nė vieno 
žodžio, kad būtų pasakyta apie 
šių blokų karinius pasirengimus? 
Užtat Kinijos agentūra nutarė vi
saip iškoneveikti socialistines ša
lis, jų gynybinio potencialo stip
rėjimą. Matyt, Pekinui kelia su
sirūpinimą ne tai, kad tam tikri 
imperialistiniai sluoksniai Vaka
ruose mėgina sutrukdyti ginkla
vimosi varžybų pažabojimą, o tai, 
kad Sovietų Sąjunga ir kitos soci
alistinės šalys turi reikiamą ga
lią taikai išs?ugoti ir stiprinti, so 
cializmo iškovojimams ginti. 
Hinshua netgi mėgina pavaiz
duoti esant 'grėsme' Sov. Sąjun
gos dirbtinių Žemės palydovų pa 
leidimą... 

"Dabartinė Kinijos vadovybė 
su jos hegemonistiniais planais, 
paėmusi kursą į branduolinį gink Į 
lavimąsi ir šalies militarizavimą, 
jau seniai stoja prieš bet kokias 
priemones, kurių tikslas — nusi
ginklavimas. Apie tai liudija nei
giama Kinijos delegacijos Jungti
nėse Tautose pozicija ryšium su 
visais pasiūlymais, kurie buvo pa
teikti svarstyti šiai organizacijai. 
Pastarasis Hinshua komentaras 
dar kartą patvirtina, kad Pekino 
poziciją nusiginklavimo klausi
mais atitinka pažiūras tų NATO 
sluoksnių ir Vakarų karinio — 
pramoninio komplekso atstovų, 
kurie atkakliai priešinasi įtempi
mo mažinimui, stoja prieš socia
lizmo jėgas. Tokia pozicija kal
ba pati už save." 

Didžiausia Amerikos istorijoj masinė žmogžudystė Hous tono apylinkėj, kur surasti 27 sadistiškai nukankin
tų jaunuolių lavonai. Ieškojimas vyksta toliau. 

KANADA NIEKAD NEPRIPAŽINS 
PABALTIJO INKORPORACIJOS 

Čekoslovakija po 
5 metų 

PRAHA. — Užsieniečiai, ku
rie pažįsta Prahą, sako, jog pa
viršutiniai ženklai, rodę brutalią 
sovietų invaziją į ramią Čeko
slovakiją prieš 5 metus, panai
kinti. Atstatytas ir Tautinio mu
ziejaus fasadas, invazijos metu 
nuo sovietų šūvių smarkiai nu-

Kanados užsienių reikalų mi-
nisteris Mitchell Sharp, 1973 lie
pos 20 prisiuntė E. Čiuplinskui, 

Praeityje aš taip pat esu nu
rodęs, kad pažar.ga žmonių san
tykių srityje, imant ir laisvesnį 

PLB Kanados Krašto valdybos pir žmonių judėjimą bei šeimų su 
mininkui toki turinio raštą: 

"Ačiū už Tamstos birželio 18 
laišką dėl lietuvių kilmės kanadie 
čių pažiūros į Saugumo ir Bend
radarbiavimo konferenciją Euro
poje. 

Norėčiau pakartoti tai, ką esu 
pasakęs Kanados Lietuvių Bend
ruomenės atstovams, kai susiti-: . . ,^-rt , ,' -_« -c -r t pos 4. Cia ;uag}.4 mano praneši kau su jais i"d(2 lapkričio lb io~. 
ronte. Kanada pastoviai atsisakė 

jungimą, yra Konferencijos pasi
sekimo bandymas (touchstone). 
Mums pasisekė įrašyti tuos klausi 
mus į darbotvarkę ir mes esame 
optimistiški, kad tam tikra pa
žanga bus padaryta tose srityse. 

Kanados vyriausybės pažiūrą į 
tuos klausimus išdėsčiau Helsin
kyje, Konferen< ijos pradžioje, lie 

Apie bombardavi
mus Sihanoukas 

žinojęs 
NEW ORLEANS. — Prezi

dentas Nixonas, kalbėdamas ka
ro veteranų svažiavime, minėjo, 

Čia Amerika buvo 
apgauta 

Sovietai greit susilygins ir tarpkontinerr'rių tčJ-etų 
kokybe 

WASHINGTON. — Praėju-tbar Genevoje, ir kaip Schlesin-
sios savaitės gynybos sekreto- j gėris sako, su sovietais susdtar-
riaus James Schlesingerio pra- i t i tuo reikalu bus dabar žymiai 
nešimas apie sovietų laimėjimus į sunkiau, 
raketų srity sukelia naujų rū-į 
pėsčių ir iššauks diskusijų, šios į 
savaitės "Time" magazinas ra
šo,, kai Nixonas praėjusiais me- į 

Gynybos sekretorius, kuris 
tas pareigas pradėjo eiti nese-

I niai, tik tuo raminas, kad turės 
praeiti daug laiko, iki sovietai tais lankėsi Maskvoie, geriau-; . , .. , . i . I pasigamins tiek raketoms gal šiai, ką jis padare, buvo susą- ' 

tarimas ir pasirašymas su Brež 

buvo padariusios nuolaidų, bet 
praėjusią savaitę paaiškėjo, jog 
Amerika davė daugiau negu 
gavo. 

Schlesingeris pranešė, kad ru
sai toli pažengė ginklų techno-

kad 1969 metais Kambodiją bom Į logijoj, sėkmingai išbandę ke-
barduoti jis pats įsakęs, nes Has raketas su daugeliu galvų, 

vučių, kad galėtų susilyginti su 
Amerika. Rusai galės prisivyti nevu del atorninių ginklų apn- : ^ * 

bojimo. Po dviejų su puse metų d f i g n ^ 6 i a 0 k a i m j ^ ^ 
labai sunkių derybų abi puses; , ., _. , <**•_ »*- v 

T . J * . > ka ? Pagal SALT I "U negali pa-
čių raketų skaičiaus didinti. Be-

kentėjęs. Neilnyko tik čekų ir 
slovakų neapykanta rusams BŽ p n p a ^ t i de jure Baltijos valsty-
"brolišką pagalbą". Kad nebū-! b i « inkorporaciją į Sovietų Sąjun 
tų naujų aukų, vengiama eks- Sa> nors de facto ta i p yra. Kon-
cesų, bet sovietų kariai Praho-. ferencija nepakeis mūsų nusista-
je ar kituose miestuose labiau! tymo. Tiesą saKant, Konferena-
ignoruojami nei bet kur kitur į jos da rbo tvarke nei nerapunk-
"socialistinėse" šalyse. 

IQO nuorašą Jūsų informacijai. 
(E.) 

Kambodiją, kad ir buvo neut
rali, iš tikrųjų tokia nebuvo. 
Bombardavimai išgelbėjo nema
ža amerikiečių gyvybių ir pri
artino karo pabaigą. Apie tai 
buvo painformuoti ir kai kurie 
Kongreso nariai, painformuotas 
ir princas Sihanoukas. 

Pradžioj numatyta prezidento 
motorkada per New Orleano 
miestą buvo atšaukta bijant, 
kad gali būti pasikėsinimų. 

lieka tik iš naujo viską persvars 
tyti ir esamą susitarimą pakeis
ti, kitaip puolamųjų ginklų ba
lansas nebus išlaikytas, persva
ra bus sovietų naudai. 

NYT ragina nesijaudinti 

Amerika su keliomis nepri-

Aleksandrą Dubčeką pakeitęs 
Gustav Husak, vykdydamas 
Kremliaus valią, per tuos pen
kerius metus išstūmė visus li
beralus ne tik iš valdžios, bet 

j to, kuriuo pasiremiant galėtų bū 
!ti iškelti klausimai, liečiamieji 
Baltijos valstybes, kaip tokias. To
kiems klausimams, o taip pat 
klausimams, kurie galėtų išsauk 
ti sienų Europoje apibūdinimą ar j ™ 

LIETUVOS VYČIU MEDAUS 
McCORMAČKUI 

ir iš ekonominio gyvenimo, mo 
kyklų bei meno pasaulio. Vien 
tik Prahoje 40,000 inteligentų 
neteko darbo, į jų vietas suso
dino tam neparuoštus partie
čius. Tie buvę diplomatai, laik
raštininkai, profesoriai, meni
ninkai dabar arba taiso gatves, 
vežioja šiukšles, stato naują po
žeminį geležinkelį ar duoną pel
nosi kaip taksi šoferiai. Nauji 
žmonės stato tik tokius filmus, 
kuriuose, kaip rašoma plakatuo
se "skatinama draugystė tarp 
sovietų tautų ir čekoslovakų 
liaudies". 

Turistai ir ekskursantai iš 
Rusijos irgi skundžiasi, kad Pra
hoje jiems nuobodžiausia, nie
kas su jais nenori kalbėtis, at
sisako parodyti kelią, krautuvė
se nieko neparduoda. Kaip šios 
savaitės "Newsweek' rašo, jau
nos mergaitės, užklaustos apie 
rusus, atsako: "Rusai? Mes jų 
nenorime matyti, nes jų neken
čiame". 

I juridinį jų pripažinimą, pasiprie-; 
šintų daugelis valstybių dalyvių. į 

NEW EASTCN, Mass. — Lie- Į thony Radzevich Amsterdam, 
tuvos Vyčių seime, kuris baigė- į N. Y., patikėtiniai. 
si praeitą sekmadienį, rugpiū-; Seimui pirmininkavo buvęs 
čio 19 d., Stoniehurst kolegijos j Lietuvos Vyčių pirm. Aleksas įsai nerimo ir tęsė toliau tyri 
rūmuose, N. Easton, Mass., bu- į Vasiliauskas, jam pagelbėjo Le-1mus< k a d susilygintų su Ameri-

•' Į ves JAV kongreso pirm. John! on Paukšta. Seime dalyvavo 125 įka i r kvalitetu, ne vien kvanti-
''' W. McCormack gavo Vyčių me- j delegatai. Kun. Albert Contons t e t " - Dabar jau pripažįstama. gal valstybių dalyvių susitarimą,. _ . f , . . . v !*, i- • i . i ,i • i dali uz pasidarbavimą Lietuvos: pasilieja dvasios vadu lokiai individualiai valstybei ne- c . \ \ nauda:. McCormack buvo vie jokiai 

ra galimybės insistuoti dėl rezo
liucijos kuriuo nors ypatingu 
klausimu, arba valstybių grupei 
pravesti nutarimus prieš kitų va 
lią. 

Bendradarbiavimas 
dėl Marso 

WASHINGTONAS. — Anks-

nas tų, kuris daugiausia darbą- į 
vosi, kad būtų įvesta Pavergtų! 
tautų savaitė. "Friend of Li-j 
thuania" medalis kasmet įtei-j 
kiamas vienam amerikiečiui, ku 

kurios gali pačios susirasti skir
tingus taikinius. Sovietų pažan- j klausomomis galvutėmis rake-
ga pavojun pastato jau pasira- j t as pradėjo bandyti jau 1968. 
šytą ginklų apribojimo susitari- j rki to laiko Minutemen UI ir 
mą (SALT I). Pagal tą susita- i povandeninių laivų Poseidon ti-
rimą, nei Amerika, nei Sovietų j po raketos aprūpintos 600 tokių 
Sąjunga daugiau tarpkontinen- \ galvučių (MIRV). Tuo būdu A-
tinių raketų negamina, pasilie- merika turėjo pirmeny

bę, ir buvo stebimasi, kodėl so
vietai to nesugeba patys pasida
ryti. Dabar tai pasiekė ir suda
rė naujų problemų-

"The New York Times", nag
rinėdamas šią naują situaciją, 
irgi pripažįsta jos rimtumą, bet, 
kaip visada, ragina neskubėti 
labiau ginkluotis, nelenktyniau
ti ir nereikalauti naujų biudže
tinių papildymų. Laikraštis ma-

j no, kad užteks tik paglostymo, 
Į tik naujos sutarties su rusais, 
j ir biskas bus šventa. 

Ir peršasi mintis: kaip nai-
Į viai galvoja ir rašosi susitari

mus su bolševikais politikai ir 
strategai, vis dar galvodami, 
kad šiandien pasirašyta sutar
tis, jei ne amžiams, tai bent ry
toj ji galios, tartum nebuvo pa

ką prie esamo skaičiaus. Skai
čius sovietų naudai (2.358 ir A-
mertkos viso 1,710). Tačiau 
praktiškai ir tuose skaičiuose 
buvo balansas, nes Amerikos 
raketos buvo ginkluotos kelio
mis savarankiškomis galvutė
mis, galinčiomis susirasti taiki
nius, kitos turi net 14 tokių 
galvučių. Trumpai tariant, A-
merika sovietams nusileido kie
kybe prieš savo kokybę. 

Kritikai buvo teisūs 
Visiems buvo žinoma, kad ru-

čilej chaosas 

jog kai kurie kritikai buvo tei
sūs, kad susitarimą pasirašant 
su sovietais reikėjo ir tokį at-. 
vejį numatyti. Yra žinoma kad I grindo d e d a m a m parašui nepa 
Amerikos atstovai dervbose kė- •tikė1± P e r d a u § greit užmiršta-

11£ tą klausimą, bet rusai atsi- m a P 1 ^ 1 6 8 pamokos ir nieko 
SANTIAGO. - Čilėje prie j sakė diskutuoti, ir buvo palik- aepasimokoraa iš istorijos. 

ris pasidarbuoja Lietuvos išlais- i streikuojančių prisidėjo dar t ta nei šiaip, nei taip. Daug rim-
vinimo reikalams kurioj nors 
mūsų politikos srityje. 

Tame seime praeitą sekma-

tūkstančiai. Krizę padidino ir čiau tas reikalas iškilo SALT II 

dienį Lietuvos Vyčiai išrinko j ^ ^ ^ a v i a c i j a v i s i a v i a cįjos 

karo aviacija. Allende, atleidęs j derybose, kurios vyksta ir da-
avlacijos viršininką gen. Cesar 
Ruiz ir paskirdamas kitą, už-

valdybą ateinantiems metams 
Susan Boroskas, pirm., Brock-

čiau negu sovietai paleido ke- į ton, Mass., Marian Skabeikis, I 
turias raketas į Marsą, ameri- j vicepirm., Albert Ozalis, II vice-
kiečiai jiems pateikė Mariner 9 i pirm., Philadelphia, Longinas 
padarytas nuotraukas su ge-1 švelni, III vicepirm., So. Bos-Į d a r ė k"rautuvės, streikuoja visi 
riausiai nusileisti pažymėtomis j ton, Mass., Irene Adomaitis, pro j 7000 gydytojų. Vienai dienai 
vietomis. Sovietai atsilygindami i toko!ų sekr., Worcester, Mass.,' 
pažadėjo daugiau nuotraukų a- j Irene Ozalis. iždo sekr., Phila-
merikiečiams, kai 1976 jie pa- į delphia. Pa.. Irene Šankus, iždi-
leis savo Viking erdvėlaivį į {ninkė, Chicago. 111., Mary Ka-
Marsą. ; ber, Great Neck, N. Y., ir An-

vienetai su lėktuvais iš Santiago 
persikėlė į kitus aerodromus ir 
atsisako klausyti naujo virši
ninko. 

Visoj Čilėj 48 valandom užsi

žada streikuoti advokatai, laik
raštininkai, profesoriai ir moky
tojai. Žodžiu, Čilėje prasideda 
marksistinis chaosas. 

Laikraščio palanku
mas Pabaltijui 

Uraganas paliete 
Meksiką 

MEKSIKOS MIESTAS. — Tro-
pikinė audra, kurios formaciją 
pastebėjo erdvių laboratorijos 
astronautai, jau pavirto uraga
nu "Brenda*' ir pradėjo niokoti 
pietryčių Meksiką. Yucatano pu
siasaly ir vidurinėj Meksikoj dėl 
potvynio 200,000 žmonių buvo 
evakuota, o 20 jau žinoma nu
skendusių. 

ROMA. — Prieš mėnesį Ita
lijoj dingo ABC televizijos ko
respondentas Jack Begon. Jis 
tyrinėjo Mafijos veiką, kaip jie 
gauna pinigus iš Amerikos. Da
bar jis atsirado ir sako. jog bu
vo pagrobtas ir paleistas prigra- į Pabaltijo aprašymai 
sinus. kad liausis su savo tyri- Į ypatingu palankumu, 
nėjimais. Policija tačiau netiki,, 
ir mano, kad jis apgaudinėja. Š n i p i n ė j o S O V i e t a m 
Dar spekuliuojama, kad jis gy
veno slaptai, kai jam buvo pa
grasinta, ir ką nors tyrė. 

CHICAGO. _ Vakar dienos 
"Chicago Tribūne" įdėjo antrą 
dalį savo korespondento Mask
voje Michael McGuire reportažo 
iš Latvijos. Rašo apie Jūrnalą. 
Rygos pajūrį- Pridėta ir viena 
nuotrauka. 

Ta pačia proga laikraštis at
skirai priminė ir slaptą Hitlerio 
- Stalino paktą dėl Pabaltijo, 
nuo kurio pasirašymo rytoj su
kanka 34 metai. 

Didžiausio Chicagos dienraš
čio du dideli, mums palankūs. 

laikvtini 

NANTUCKET. Mass. — Jo-
seph Kennedy III. mirusio se-

WA;HINGTONAS. — Avia
cijos seržantas James Wood bu
vo susitikęs su sovietų diploma
tu ir turėjo jam perduoti tam 

Streikas Čilėje. Pne Vaiparaiso sustaftli streikuojančių vaiiuoiojų sunkvežimiai 

natoriaus Roberto sūnus, buvo į tikrų karinių paslapčių. Buvo 
rastas kaltas dėl automobilio; suimtas nusikaltimo vietoje, o 
nelaimės, bet nubaustas tik 100 Į tas "diplomatas" bus paprašy-
dolerių. ' tas išvažiuoti. 

Ir New Yorkas turi panašų dango-
rėžį kaip Chicaga 

KALENDORIUS 
Rugpiūčio 22: šv. Ipolitas, šv. 

Antusa, Karijotas, įminė. 
Rugpiūčio 23: šv. Pilypas, šv. 

Rožė Limietė, Ringėla. Grauda. 
^aulė teka 6:05, leidžias 7:42. 

ORAS 
Dalinai saulėta, 30 Cč galimy

bės lietaus su perkūnija, api© 80 
i laipsnių. 

• • -. 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1»73 m. rugpiūeio m. 22 d. 

ISJMVBES 
GLOBOJA CHICAGOS SKAU1ININKIŲ-KŲ RAMOVE 

Redaguoja ps. Irena Regienė, 2C52 W. 65th St., Chicago, Illinois 60629 | 
Telef. 476-7089 

SVEIKINAME 

LSS JUBILIEJINĖJE STOVYKLOJE STOVYKLAUJANČIUS 
BROLIUS IR SESES. LINKIME. KAD JOS KŪRYBINGA DVA
SIA SKATINTŲ RYŽTA TVIRTAI ŽENGTI ATEITI N LIETU
VIŠKOS SKAUTYBĖS KELIU,, NUOLAT BUDINT SAVOS 
TAUTOS LAISVĖS SIEKIMŲ SARGYBOJE. 

SKAUTYBĖS KELIAS 
IR 

ČIKAGOS SKAUTININKŲ-KIŲ RAMOVĖ 

NAUJI SKAUTŲ DVASIOS 
VADOVAI 

Kunigų Vienybės centro val
dyba patvirtino naujai pakvies
tuosius LSS vadovybės 1973-
1975 m. kadencijai kat. dvasios 
vadovus: Lietuvių Skautų sąjun
gos dvasios vadovu — ps. kun. 
Augustiną Simanavičių, OFM. iš 
Rochesterio. NY, ir Seserijos 
dvasios vadovu — kun. Paulių 
Baltakį, OFM, iš Brooklyno, 
NY. 

Taip pat pasisakyta: Kunigų 
Vienybės centro valdyba džiau
giasi LSS veikla, ypač jos puo
selėjimu Dievo ir Tėvynės mei
lės jaunimui. 

Ta pačia proga sveikina į-
vyksiančią LSS 1973 Jubilieji
nę Stovyklą ir linki sėkmės bei 
gausios Dievo palaimos jos va
dams ir visiems lietuviams skau 
tams ir skautėms. 

KAIP NUVYKTI Į JUBILIEJINĘ 
STOVYKLA 

Ateinanti savaitgalį, rugpiū-
So 24 - 26 d., vykstantiems apsi
lankymui LSS Jubiliejinėn sto-
vyklon Įsidėmėtina: 

Iš Clevelando stovykla lengvai 
pasiekiama važiuojant 90 keliu 
(Erie). išsukti į dešinę 43 kelią 
(Ashtabula — Rock Creek) ir 
pavažiavus 7 mylias link Rock 
Creek dešinėje pamatysite pava
dinimą Beaumont. Stovyklos pil
nas adresas: Beaumont Scout Re-
servation, Lithuanian Scout 
Camp. Rock Creek, Ohio, 44084. 
Tel. (216) 563-3319. 

AUTOBUSAS NEVYKS 
Chicagoje, v. s. J. Paronio pa

stangomis, buvo organizuojama 
norinčiųjų savaitgalyje aplankyti 
Jubiliejine kelionę autobusu, ta
čiau, nesusidarius užtenkamam 
susidomėjusių skasSui, šių gerų 
pastangų teko atsisakyti. Visi no
rintieji apsilankyti minimoje sto
vykloje turės vykti kitomis prie-

ARTĖJA ŽAIDIMU ŠVENTĖ 
Tradicinė Chicagos skautų-čių, 

jūrų skautų, bei jūrų skaučių, vil
kiukų, paukštyčių, bebrų ir ūdry-
čaų skautiškų žaidimų varžybų 
šventė šiais metais ruošiama rug
sėjo mėn. 23 dieną l vai. p.p. 
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Lituanicos tunto Dariaus - Girėno stovyklos vadovybė. Nuotr. G. Plačo 

PADUOKI, SESE, MAN SAVO RANKA 
Skaučių seserija 1973 metų jubiliejinėje stovykloje 

s. KI. Nijolė Kersnauskaitė 
(tęsinys) 

Todėl stovyklos turinį, progra
mą ir paskirtį nulemti turi tai, 

Bučo darže Willow Springs. Šven i j ^ i _ j ~ ^ t a j į^s 

monemis. 
TĖVAMS ĮSIDĖMĖTINA 

Chicagos skautai ir skautės iš 
Jubiliejinės stovyklos grįš trečia
dienį, rugpiūčio 29 d., tarp 8 - 9 
vai. vak. Tėveliai prašomi atvyk
ti anksčiau ir paimti bagažą prieš 
atvykstant autobusams. Neuž
mirškime, kad dabar dienos trum 
pesnės ir bagažo suradimas tam
soje yra žymiai keblesnis. Nesi-
vėluokite. 

tėję dalyvaus visų keturių Chi 
eagos tuntų draugovės ir laivai. 
Šiai šventei yra ruošiama nauja 
programa, nepamirštant ir senų 
gerų žaidimų. Šventėje vyks ir 
tėvelių bei rėmėjų gegužinė su 
vaišėmis ir kitais naujais įvairu
mais. Visi kviečiami rugsėjo mėn. 
23 d. praleisti skautiškų žaidimų 
šventėje. 

TĖVU DOVANA STOVYK
LAUTOJAMS 

Šią vasarą Rako stovyklavie
tėje apsilankę bu* o nustebinti 
Nerijos tunto rajone išdygusiu 
nauju moderniu pastatu, ten, kur 
pernai, po plačiašakiais medžiais, 
gūžėsi sesių dailiai išdekoruotas, 
bet skurdus "Jonelis", neatitin
kąs nei Michigan valstijos sani
tarinio skyriaus reikalavimų, nei 
tinkamai galėjęs patarnauti kas
met didėjančiam stovyklautojų 
skaičiui. Darbščių tėvų savaitga
lių darbo talkos būdu buvo pa
statytas erdvus ir patogus pasta
tas po vienu stogu talpinąs gra
žią prausyklą, tualetus, dušus, 
atskirą prausyklos kambarėlį sto-

praeina. 
Stovyklos dvasia turi būti tikros 
skautybės, tikro skautiškumo krai
tis kiekvienai skautei, kiekvienai 
vadovei. 

Sekant anksčiau minėtas pa
grindines skautybės sąvokas, sto
vykla todėl turėtų būti tautinė, 
krikščioniškai riteriška, vedant į j ^ pamaldos vakarui 
didesnį visatos supratimą, draus
minga ir džiaugsminga. 

Tad, kokia bus Seserijos stovyk
la: 

"Lietuvos" vardu pasvadinta ji, 
visų pirma, bus lietuviška. Dar 
niekad nereikėjo Lietuvai tiek 
daug gerų jos tautos narių, kaip 
šiandien. Todėl, lietuviškumas, 
lietuvių kalba ir visa tai, kas tė
vynės sąvoką padaro daugiau 
aipčiuopiama realybe mums yra 
labai svarbu. Štai kodėl mes krei
piame ypatingą dėmesį į lietuviš-

ma — yra silpna ir nuskriausta. 
Stovykla todėl bus krikščioniš

ka, nes savo dvasia ir turiniu ji 
yra skiriama skau:ės ir vadovės 
dvasiniam tobulinimui, jos reli
ginio susipratimo pagilinimui. 
Vėliavų aikštėje ir atskirose pa-
stovyklėse parimę kryžiai ir kop
lytėlės, tai tik įvadas į dvasinę 
būseną, kurią skautės turi gamto
je atrasti. Pašnekesiai, ugdą skau
tės religinę bei dorovinę sampra-

artėjant, 
kai leidžiasi saulė ir -gamta grįžta 
ramybėn ir rimtin, tai mūsų pro
gramos dalis. 

Gražioje gamtoje mes stengsi
mės, kad stovykla būtų graži sa
vo išore ir savo siela; mes ban
dysime įgyvendinti joje visus sa
vo įstatus ir įsakymus, kad visos 
ryškiau pajustume tą stiprybę, 
kurią atneša vieningumas ir se-
serišk-umas. 

Stovykloje gyvens skautiška 
dvasia. Iš įvairių vietovių, tuntų. 

ja teisingam jaunuolių elgesiui ir 
į moko juos teisingos laikysenos. į 
Iš vienos pusės ta laikysena jau 
yra nustatyta, iš kitos pusės ji 
"suteikia progos iniciatyvai, sa
vęs kontrolei, pasitikėjimui savi
mi ir savęs vadovavimui". Įstatai, 
kurie mūsų drausmingumą nu
stato, įpareigoja mus teigiamai 
veikti: skauto nevaldo žodis "ne
daryk", bet jį veda žodis "daryk". 

Todėl stovyklos drausmė savo 
pagrindo ieško ne baimėje, bet 
kiekvienos skautės ir vadovės pa
garboje viena kitai, bei įsitikini
me, kad kiekviena yra bendros 

(Nukelta į o pusL) 

PR 8-S229 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ER 

GERKLES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą 

2858 West 63rd Street 

i . . , .,. . . , (draugovių suvažiavusios, viena 
KOS tautodanes pnstatvmą. siek- , . & . ^. , ~ . . 
j ra7. . ,v _ r^i- .Į kitos nepažindamos, mes stresam 

viena kitai savo Tanką, padėsi
me viena kitai pažinti tikrą ir gra
žią skauty-bę, kuri mus visas su-

da mos perkelti ją iš vadovėlio i 
praktišką, kasdienį gyvenimą įr, 
kiekvieną skautę i darbą įjungda-
mos, skatinti jos individualaus 
kūrybingumo pasireiškimą. 

Mums rūpi lietuviška daina, 
vykios svečiams k erdvią" patalpą I * i " J ? ^ ^ % l * ' ? " , W ' g 
stovykliniam inventoriui laikyti 
Patalpos šviesios ir jose lengvai 
palaikoma švara. 

Pastatą suprojektavo ir jo sta
tybos darbams vadovavo tunto 
stovyklavietės administratorius 
Renius Dleius. Darbo talkos ir 
:kt. reikalais rūpinosi tunto tėvū
nas Edvardas Nakutis. Statybos 
darbus atliko, (be jau anksčiau 
minėtų), ponai — Mačiukevičius, 
Česniauskas, Eitutis, Račiūnas. 
Rudaitis, Naris, Macijauskas, 
Kupcikevičius. Vindašius, Skirps-
tūnas, Gaurilius. Karosas ir jo 
giminaitis Mike. Dirbantiems šei
mininkavo ponios: Kupcikevičie-
nė, Eitutienė, Dičienė, Račiūnie
nė. 

Didelio įvertinimo nusipelno 
tuntui nepriklausą talkininkai p. 
Česnauskas, p. Bikuičius ir kiti 
Aušras Vartų tunto tėvai, bei ma
lonioji p. Bikulčienė. kuri sve
tingai vaišino kartą be šeiminin
kės nuvykusius statybininkus. 
Nuoširdi padėka priklauso bro-

ciai — ne nupasakoti, bet pačių 
skaučių ir skautų užsiėmimuose 
atkurti, išgyventi. 

Mums rūpi lietuviška knyga ir 
lietuvybės išlaikymo galimybės, 
kurioms nagrinėti skiriame eilę 
pašnekesių ir diskusijų. 

rinko, suvedė ir visiems laikams 
surišo. 

Stovykla bus drausminga. 
Skautiška drausmė, grįžtant prie 
Baden^Powellio minčių, vadavau 

DR. K. G. BALU KAS 
DR, FANG C. LU 

Akušerija ir motero Ugoe 
Ginekologine Chirargija 

6449 So. Puiaski Road (Oawford 
Medical Budding) TeL LU 5-6448 

8037 W. 83 Pl„ Justice, DL—598-0500 
Priima ligonius pagaJ susitarimą 
1ei a*a.tsili«Di&. ikamMnti S74-801S 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS 

2801 West «3rd Street 
Kampas 63-čios ir Califomia 

Plrmad., antrad., ketvirtad. nuo 
6 iki 7:30 vai. vakaro 

ŠeStad. nuo 2 iki 3:30 vai. 
Trečiad. ir penktad. uždaryta 

Ofiso telef. 470-4042 
Rezid. tel. WAll)rook- 5-S048 

DR. C. K, BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
TeL — 695-0533 

FOX VAULEY MEDICAL OEJiTER 
8«0 Summit Street 

Rooto 58 — Elgin Illinois 

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71at Street 

Vai. pirm. ketv 1 iki 7 popiet, 
antrad., penkt.. 1-5, tre£. ir š e i t tik 
susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kaMnetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West olst Street 
TeL GB 6-2400 

pagal susitarimą: plrmad. Ir 
1—4 Ir 7—9; antrad. Ir penk-

10—4, aeStad. 10— t vai. 

VaL 
ketv 
tad. 

Ora. teL 735-4477 Rez. PR 8-6960 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA LR CHIRURGe 
SPECIALYBft — 3TERVŲ D* 

EMOCI.\fiS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

644t S a Puiaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rezid. TeL - GI 8-0873 

DR. W. M. EISIU - EISIMAS 
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGtN'fi CHIRURGIJA 

§132 So. Kedzki Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 

atsiliepia, skambinti: MI S-0001 

TEL. — BE S-K89S 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 West 163rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfc 
&ŪB1KJ V IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALIST* 
MEDICAL BUILDING 

715S South Western A.enue 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. -yto Ik) 
1 v. popiet Trečiad. Ir Sėstai, nno 

10 v. ryto iki 1 v. popiet. 
OMso telef. RE 7-11«8 

Rezid. telef. — 239-20 l t 

Ofiso H E 4-1818. Res. PR 8-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS L I 3 0 8 
2454 West 71st Street 

(Tl-os tr Campbell Ave. kampas] 
Ptrmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt 
nuo 3 vai. popiet iki 7 v. vak. ileSt*4. 
nuo 9 v. ryto iki 11 va i ryto — tik 
susitarus. 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Tikrina akla. Pritaiko aklnhM tr 

"contact lensea". 
Vai. pagal susitarimą- UiJaryta tr«6. 

DR. A. PUSTELRIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
5159 South Dainen Ava. 

M. Ofiso PR 0-7800; Namu 92&-76S1 
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta. 
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: American Travel Service Bureau, vadovaujamas Walter Rask-Rasčiaus- : 

kurios 
Mums pūpi Lietuvos laisvė, 

jai vien žmogus grąžinti 
negali ir dėl kurios vidurnakčio 
mišiose, skambant kanklėms ir j s 
žvakėms spirai int, melsis visa Se- Į 
serija. 

Riteriškumo idėja ir šiandieni 
yra gyva — mes skau ta ui ame, 
kad tarnautume Dievui ir savo i 
tėvynei, kuri — nelaisvėj būda-

S šo, organizuoja turistines ekskursijas } Lietuvą. Jo ekskursijos tvarkin- | 
: gal suplanuotos, vyksta sklandžiai ir visos grupes turi patyrusius pa- s 

S ijdovus. Ekskursijų maršrutas sekantis: ~ 

(yjj^^j ^p^flHr* kamęefyje s*owMawi — čia net tr Rako ąžuolai smilgų 
juostom išdabinti. Sese Ritoafc I r t i e i ' ' - viena 5ių graf^ų }««^u n ^ į g ^ , s> W e 8 t e r a 
H Kernavės tunto stovykloie. * * i * LHrtaRo • • •• 

liškam Lituanicos tuntui .pasko
linusiam 1000 dolerių statybos 
reikalams ir su 100 dolerių pa
skola atskubėjusiam skautininkui 
dr. R. Povilaičiui, bei tėvams, 
kurie savo pinigine duokle prisi
dėjo prie statybos Slaidų paden
gimo. Bendromis minėtų asme
nų pastangomis šiais meais Ne
rijos tunto sesėms stovyklavimas 
buvo patogesnis ir malonesnis. 
Sesės ir vadovybė šią tėvų ir tal
kininkų dovaną nuoširdžiai ver
tina. 

ATVYKSTA V. S. DR. A. 
MAURAGIS IS AUSTRALIJOS 

Įžymus ir ilgametis LSS va
dovas Australijoje v. 3. dr. 
Aleksandras Mauragis atvyksta 
į JAV ir, atstovaudamas Aust
ralijos rajonui, dalyvaus Jubi
liejinėje stovykloje. 

IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
30% iki 50% nuolaida 

Galima pirkt dalimis ir išmokėtinai 

SOTJTHWi»r FUENTfLRE CO. 

s Nr. 11 

E Nr. 12 

6 DIENOS LIETUVOJE 
5 DIENOS VILNIUJE (Įskaitant % dienos kelionę J TRAKUS) 

l DIENA KAUNE 

DAR YKA KELIOS VIETOS sekančiose ekskursijose: 

SPALIO MfiNBSIO GRUPĖJE BELIKO 3 VIETOS. 
REGISTRUOTIS N E VflLIAU RUGSGJO 1 DIENOS. 

15 dienų kelionė 

Ofiso teL PR 8-2220 
S*mq — resrid. — PRospect 8-0081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Srd Street 

Plrmad., antrad.. ketvirtad. ir penlct 
nno 12 iki S vaL ir nuo 5 Iki 8 
vai. rak., Seštad. nuo 1 lkl 4 raL 

Ofe. PO 7-6666 Bes. GA S-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 68rd Street 
VaL: kasdien nno 1—4 p. p. Ir 6 

lkl 8 vai. Trečiad. tr SeStad. uždaryta 

Spalio mėn. 1 d. 
IS CHICAGOS — $782.00 

5 dienos Lietuvoje — 5 dienos Rygoje (Latvijoje) 

Gruodžio mėn. 19 d. 
B CHICAGOS — $787.00 

5 dienos Lietuvoje — 5 dienos Rygoje (Latvijoje) 

14 dienų kelionė 
Iš NEW YORKO — $687.00 

Prašome registruotis, nes dalyvių skaičius grupėse ribotas, {mokėjimas S 
asmeniui $100.00. Paskelbtos kainos — gyvenant dviese kambaryje; £ 
atskiras kambarys — $85.00 papildomo moksčio. 5 

ALL AIR F ARĖS SUBJECT TO CHANGE AND/OR GOVERNMENT = 
APPROVAL 1 

I 
Visais kelionių reikalais prašome kreiptis j: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
2 Chicago, Illinois 80643 

ff727 SOUTH WESTERN AVENUE 

Telefonas (312) 2384787 | 

5 Taip pat paruošiame kvietimu? giminėms atvykti į Ameriką; teikiame 3 
= informacijas kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus, parūpiname |j 
S vizas ir bilietus. s 

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIMIHIlKIIUIIIIinilr 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3240 SOi. HALSTED STREET TEI- CA 5-7252 

DIDELIS PASBONKIMAS ĮVAIRIAUSIV TELEVIZIJOS, RAMO 
OI STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAL 

DR. K. A. V. JUČAS 
Board Eligible 

American Board of Dermatology 
SPECIALYBE ODOS UGOS 

IR CHIRURGIJA 
6324 North Milwaukee Avenue 
TeL 763-3310 944-5847 

Vtal telefonai 852-1S81 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1487 So. 49tti Conrt, Ckero 
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7 Trečiad. Ii 
feStad. tik susltarua. 

TeL ofiso Ir buto OLymplc 2-4158 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avea»e, Cicero 

Kasdien 1-1 vai. Ir 8-8 vai vak 
ISskyrus trečiadieniu*. 

floUf dienlain 12 lkl 4 vai. poetat 

TeL BEllance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvto gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S925 We»t 59th Street 
VaL: pirmad.. antrad., ketvirtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vaL p. p. t>8 
vai. vak. šefitad. 12—2 vai. p. p. Ir 
tredlad. uMarrta. 

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUčaiONAITt 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
S1S2 So. Redzfe Ave. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSL2S IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Srreet 

VaL antrad. nuo 1 - 4 popiet 
ir ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare 

Ofiso teL 776-2830; rez. 448-5546 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 6Srd Street 

Ofiso teL REUanoe 5-4410 
Rezid. GRovebill 6-0617 

Vala&dos: pirm. ir ketv. nuo 12 VaL 
Iki 2 vaL p.p. ir nuo 7 iki 8 v. rak., 
antr. Ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p p. 

ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

TEL. — 92V8296 
Valandos: 2—8 v. v., penkt. 18—IS 
ryto Ir 2—8 vaL vak. šeštad. 1 iki 
4 vaL vak. Treč. ir sekmad. uždaryta. 

Besld. teL WA S-SO— 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir moterų Ugoa 
Ofisas Ir res. 2652 W. SSth St. 

TeL PRospeot S-122S 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treS. Ir 

penkt. nuo 2 Iki 4 vaL ir nuo 8 iki I 
v. v., Seštad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
iaiku pagal susitarimą. 

Ofiso teL HE 4-212S. Varnu CH M I M 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 We»t 7Lst Street 

VaL: pirm., antrad., ketv. Ir penktad. 
2-4 ir 6-8. Treč. ir SeStad. uždaryta 

TeL PRospeot 6-S4O0 
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAIKAS) 
GYDYTOJA LR CHTRURG* 
6648 Sooth Albany Aveone 

VaL: pirm., antrad.. ketv. 6—8 vaL 
vak., penktad. ir sestad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susitarime/ 
TeL OHso PR «-«44« 

DR. F. C WINSKONAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 
Valandos: 1—t vai. popiet. 

Tre£- tr seAtad. pasai susitarimą 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6449 So. Puiaski Road 
Ofiso teL 767-2141; namu 6»6 4SS4) 
Vai.: pirm., antr., ketv. I—5 Ir *—t, 
penktad. 2—S. Sekt. pagal suMtartma. 

TeL WA 1 stTg 
' Wntl 471-0225. Valaados" psffnl «we1-

Perskaitę "Drangą", 
jį kitieoM pastekaitytt. 

! « . 

A ^ ^ e e a e a e s a s e e M i s a s A i s s * 



Apgalvotas ir planingas 

MA2ŲJŲ TAUTŲ NAIKINIMAS 
Kiekvienas žmogus ateina j Minėtas biuletenis pabrėžia, 

pasaulį kaip kurios nors t au tos kad skyrybų atveju estai j au 
narys, žmonės gyvena tautomis pirmaują visame pasaulyje. La-
i r vykdo jiems Kūrėjo skir tą bai išaugęs abortų skaičius. Ki-
uždavinj. Taigi tautybė y r a į- tos šeimos, kaip taisyklė, augi-
gimta žmogaus žymė, kurios nančios tiktai 1 - 2 vaikus, 
niekas negali išsižadėti. Žmo- Estų skaičių šiek tiek didina 
gus gali keisti savo religinius, Estijos rusų mažuma, kuri nuo 
politinius, visuomeninius įsitiki- senų laikų Estijoje gyvena. 1939 
nhnus i r pažiūras, bet savo j - m. rusų procentas siekė 8,2. Jų 
gimtos tautybės negali pakeisti palikuonys mielai tuokiasi su 
kita. estais - estėmis ir savo vaikus 

Kaip prigimtieji (dieviškieji) užrašo ne rusais, bet estais, 
į s ta tymai draudžia žmogaus žu- Paskutinių trejų metų bėgyje 
dymą, ta ip jie neleidžia naikinti Estijos gyventojų skaičius pa-
vienos a r kitos tautybės. Ta- augo ligi 1,405,000. Trimečio 
čiau blogos valios žmonės daž- prieauglis — 48,000 asmenų, iš 
nai dieviškųjų įstatymų nepai- kurių 37,000 y ra svetimtaučiai. 
so : stipresnis žmogus žudo silp- Taigi pačių estų tepriaugo vos 
nesnį, didžiosios tautos visomis 11,000. Bet ir šis skaičius jokiu 
išgalėmis stengiasi dar didės- būdu nerodąs vietinių estų gy-
nėmis tapti , paglemždamos ir ventojų prieauglio, kuris iš tie-
naikindamos mažesnes t au tas , sų esąs nulinis, kitaip tar iant , 

Baisioje už gyvenimą ir mirtį jo visiškai nesą. Tas menkutis 
kovoje mažosios tautos dažniau- "prieauglis" susidarąs iš kar t -
sia paliekamos vienos. Didžio- kartėmis iš Sibiro ar Rusijos 
šios t au tos , paglemždamos kitas sričių grįžtančių estų, o ta ip pa t 
tautas , leidžia tą patį daryt i ir iš mišrių estų - rusų šeimų, ku-
savo plėšriems kaimynams. Ryš- rios savo vaikus dažniausiai es-
kus pavyzdys gali būti i r trijų tais užrašo. 
Pabaltijo tautų naikinimo at- * 
vejis. I r pastaruoju metu So- Akivaizdoje estų t au tos na-
vietų ta ip plačiai puoselėjama rių mažėjimo ir rusų - kolonistų 
rusifikacija nejaudina tų didžių- skaičiaus nuolatinio augimo, 
jų tautų , kurios pačios visomis keistokas atrodo Estijos komu-
išgalėmds stengiasi kitas t au tas nistų partijos oficialiame orga-
"suvirinti ' ' . štai kodėl nedaug ne "Sovietskaja Estonija" pa
kas pakelia balsą prieš Sovietus, skelbtas pranešimas, kad į Es-
jau 50 metų naikinančius 120 tiją atkeldinti rusai valdininkai 
tautų. Gerai, kad pasaulio spau- turi išmokti estų kalbą, š i s pa
dą retkarčiais tai primena. Bet skelbimas rodo, kad sovietinės 
i r tokie rašiniai, kaip "Cbicago Estijos komunistų part i ja vis 
Tribūne 

JAV PAGALBA UŽSIENIUI 
Kartais žūsta milijonai dolerių ir maža naudos 

I Kkl* valstybių natutojatf 
pagalba 

Šiuo metu JAV mokesčių mo-

rų Muffitto dVylių "»r jV t)*Ą 
skaityt i j skirtą užsieniui pagal
bą. 

Amerika pasižymėjo duosnu-kėtojų pinigai užsienio pagai- m u v i s a d a - ^ ^ k a s d a u 
bos rėmuose ema 91 valstybei, 

Pasibaigus I I pasauliniam ka
rui, JAV sukūrė vadinamą Mar-
shallio planą, kur is buvo skir
t a s ka ro nuniokotoms valsty
bėms ats ta tyt i , pagalba buvo 
dalinama draugams ir priešams, 
kariavusiems prieš sąjunginin
kus. Taigi nebuvo iš jos išskir
t a Vokietija, Japonija ir Itali
j a — gavo kaip ir sąjunginin
kai. 

Ši pagalba kai kurioms karo 
sunaikintoms valstybėms labai 
daug padėjo. Vak. Vokietija ir 
Japonija labai greit a tkuto ir 
savo ekonomiją bei pramonę 
greit pakėlė, š iandien jos su sa-

B. JABLONSKIS 
kurios naudoja savo ekonomi
jai keiti, pramonei kurti a r ka
riuomenei ginkluoti. Tai pagrin-

Metų metais JAV mokesčių 
mokėtojų pinigai pagalbos pa
vidalu dalinami laisvoms ir net j į ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ £ £ m 

sukinėjo ir delsė kiek įmanyda-* komunistinėms valstybėms. Pir- v į g a d a j v y k d o m i J A V n u s i t e i . j 
mi jos grąžinimą. Tiktai 1972jmiausia gauna neišsivysčiusios, k u s i o s p a g a l b ą d u o t j k a s t i k 
m. kviečių prekyba privertė So-; mažai išsivysčiusios ir kai ku- J Q s p r a Š Q į r y r a r e i k a l i n g a s & s 
vietus grąžinimo reikalą sutvar-; rios Afrikos valstybės. Pasi ta i - ; n e p a p r a s t a s 'dosnumas kar ta is 
kyti. Bet susitai imas paskolai 

giau, negu kada nors pati iš ko 
prašė. Nėra kitos lygios valsty
bės pasaulyje. Toks gestas, be 
abejo, jai teikia užtarnautą ir 
išskirtine priežastį didžiuotis e-
sant jos piliečiais. 

Pavojingas žaidimas 

Būtų per drąsu ir pavojinga 
atakuoti pagalbą užsieniui. Ne
paisant pasitaikančių trūkumų, 
ji pagelbėjo daugeliui valstybių. 
Medžiaginėmis gėrybėmis Ame
rika dalinasi ne pagal savo no
rą, bet verčiama geraširdišku
mo padėti vargingiems kraš-

ko, kad pagalbos pinigais pa- a t n e § a ^ ^ n u o s t o l i u R e t ^ 
grąžinti baigėsi su dideliais nuo- sinaudoja kai kurių valstybių; ^ u ^ v a i s t v bes pastatė tvir-
stoliais, _ Amerika sutiko pa- Į karaliai, diktatoriai i r kiti vai- ^ a n t kQ-ų' Q k a i - m a ž a į a r 
imti už kiekvieną paskolintą do- į džios viršūnių žmonės. Kai j ie: y i s a į nepadėjo, t a i atrodo, lyg 
lerį t ik 6 et. pagalbos pasira-1 prisipildo kišenes i r apsidrau- į b ū t ų p i i a m a - į j a u r ^ m a i š ą T £ . 
šymo metu buvo susitarta grą-: džia savo ateitį Šveicarijos ban- • 
žinti dolerį už dolerį. • kuose, ta i likusius pagalbos tru-

Nuo Maskvos remiamų ko-I PJ™^ naudoja kraš to reika-
munistų puolimų Tautinei Kini-! ^ m s . Varguomenei 
jai gelbėti taip pat buvo teikia- mažiausioji dalis, kuri nei žmo-

vo gaminiais konkuruoja pa- j ma pagalba. Tačiau karo r e i k - 1 n ė m s padeda, nei jiems badu daugybė pagalbos reikalingų 
albos davėjui laisvoje ir komu- į menimis pakrauti traukiniai kar, mirti leidžia. j vietų, bet beveik nė vienos jai 

tais nuriedėdavo į komunistų už-, Panašiai elgėsi Afganis tano; nutraukti. Yra valstybių, ku-
imtas stotis arba. kai jie pasiek-! k a r a l i u s Zahir ir j o giminaitis! rios pajėgios savo jėgomis ir iė-

Amerikai suteikė skaudžių nuo- Į davo Paskirties stotį, tuojau ko-1 D a u d Khan. Jiedu veikė kaip į šomis vystyti savo gyvenimo | J g į į T ' ~ 
stolių ir nusivylimų. Pi rmasis ' ? » " " * * ją užimdavo. Atrodo, į j ū r ų g e l m e j e pa s i s iėpę aštuon- \ gerovę be pasalinės pagalbos, L ^ 1 ; t i n ė g S r t v L t o stai-
smūgis teko pat i r t i iš Sovietų I k f ? . * * a r f a 1 ^ . Pla*> būstinėje j k o j a i ^ a k m e n i u . Griebė viską. I bet jos mielai naudojasi pagal- p a s i k e i č i a ; m ^ ^ ^ j . 

čiau pagalba sukūrė vertingų 
ryšių, iš kurių išsivystė drau-

reuta-1 gį į k a j r . prasminga politika t a rp TZ 
at i tenka! t •> • • V • tams. nepaisant ar ne draugą: 

< Amerikos ir jos dovanų gavėjų. 
Per eilę metų buvo atras ta 

nistinėje rinkoje. 

Pačiam pagalbos davėjui — 

ar priešai. Kai tik kurį kraštą 
ištinka kokia nelaimė, Amerika 
pirmoji ištiesia nagalbos ran
ką. 

Tačiau užsienio pagalba yra 
lyg koks pavojingas žaidimas. 

Sąjungos, kuri t iktai Amerikos sėdėjo 
pagalbos dėka išsigelbėjo nuo ^ a 

iėjo komunistams palankių j k a s t i k $ems patiko. Nė vienas j *» ir kiek įmanydamos kovoja b a p i r m o -j ' p a t e n k a , pavoių 
ivalų, kaipAlger Hiss, i r pra- ( n e s i rūpino žmonėmis. Valstybė i Prieš jos nutraukimą. Tai vals- R a i laidžia patenka į diktatorių 

Hitierio armijų sunaikinimo. A- : n e š i
T

n ė d a v o į į * " N P a s i d r - neturėjo jokio ekonominio pa-į tybės. kurias galima grifrgiati _ ^ _ T h f m m p j n J U i imri 
merika ja i davė laivų, lėktuvų,? * J raudonųjų rankas pateko g ^ o . S u a u g ę v y r a i į r m o t e - į P n e paslaptingų olų, j kuinas ' n a v ė j a i s n e g j i e a t s i s a k o rf 

tankų, maisto ir kitokių karo'; mh:K>nines vertes karo reikme-1 ^ sLankiodavo gatvėse bevil-; veda daug takų, bet nėra. : ^ b u v u - d e m o k r a t i n i ^ 
reikmenu už biliionus doleriu ! n ų ' k u n e - a B k u ' paskubino Ki- taškai nusiteikę. Stebėdavo, kaip i vieno išėjimo. Iš tikrųjų yra ir k i t o k i ų v a l d ž į s u t a r t i s 

jų nudriskę ir alkani vaikai sto-; tokių, kurioms negalima pagal- fr p a , . i a i A m e r i k a i i b a 

virdavo be tikslo pakelėse ir gat- bos nutraukti , nes be j o s tuo- d a r o s i ^ s u n k e s n ė n a š t a fc yer 

vėse prašinėdami iš praeivių pi- Jau sugriūtų. d a u g s udėtinga. Ne kiekvienas 
nigėlių- Pagalbai galo nematyti amerikietis gali suprasti jos es-

Tačiau, nepaisant tokio skur- !£62 m. gavo 98 kraštai (į-; mę. Kiekvienas bandymas per-
"Prisirinko Joniukas pilną kiše- j dė 40 metų su Amerikos pagal-1 do, miestų oatvėse l jvo m a t ^ i l skaitant Afganistaną) paga'bą. organizuoti jos įstaigas ir jos 

trupinių. O kai žiaurus tėvas [ ba. Po perversmo tuojau buvo \ daug prabangių automobilių ! P e r n metų iškrito tiktai 7 vai- išmokėjimus išeina lyg sulaužy-

reikmenų už bilijonus dolerių., 
Tačiau, pasibaigus karui, Sovie- j m j O S ^ " ^ ^ ^™^-
ta i nenorėjo jos grąžinti. Išsi- į Afganistano perversmas taip 

; pat bus Amerikai nuostolingas. 
na, "pasaką — nepasaką", bet iš \ ^S1 perversmo karalius Mo-
tikro skaudžią gyvenimo tikrovę, i nammed Zahir Shah kraš tą val-

nę 
vedė vaikus i mišką, barstė tais ^ i n i a i r ' t e k e l T ' t o d ras t^ 'ke lSI ^ ^ ^ M a s k v o s » Indijos vadų! aprūpintų oro"vėsintuvais. Jaisjstynės- 1973 m. užsienio pagal- ii pažadai, nepaisant, kad Ame-

* * " 11 <*Maiwwmin«; " r i t . r i m ^ ^ , w ^ « , I . . . . . . . ^ . _»-« i ba siekė 3,2 bil. dolerių, kurie r ikos pinigai seikėjami. 
namus pargrįžti. 

Tai buvo seniai, kai žmones dar \ m 0 Jvykdytojui gen. Daud Kah 
korespondento Mask- dar yra estų rankose ir kad ji j nebuvo išgalvoję automašinų, ir S nU1- J u o s ^ ė sių valstybių nau 

j džiaugsmingi pritarimai pervers j važinėjo valdžios pareigūnai. 

voje Miehael McGuire, paskelbti save dar laiko 'padėt ies vieš-
vakarykštėje ir užvakaiykštėje pačiu". Estiją aplankę turistai 

dėl to vaikščiojo pėsti, šiais laikais i j ° diktatoriaus skubus jo vai-
viskas kitaip. i džios pripažinimas, gios džiaugs 

Skurdo paliestam kraštui ne
teikė nei garbės, nei pateisino! 
duodamos pagalbos tikslo. Kaip, 

dienraščio laidose apie latvius, pasakoja apie didelį es tu pat-! ^ ^ I l l f S S k e l i u Y l lkav?Ą
k,is i ™i ng°s kaimynų užmačios nie-

J . • • ,.—•. , « It —K. Naumiestis automašina GAZ-; Uf. _ A r n ^CĄ^Ą* „A; TATT- nnfij 
nėra dazm. notiskumą, nenorą kalbėti ru- 5 1 . Vairuoja ją grūdų priėmimo I f ° g e r ° " ^ ^ f] .fAV v°htl' 

* siškai, jų šiurkštų elgimąsi su j punkto vairuotojas Kazimieras Va-1 k a ^ n e i h& s l c l teikiamai pa-
siliauskas. O su juo — to paties' S a l b a i - Galimas daiktas, kad 
punkto džiovyklos meistras Salia- i ka r tu su karaliaus nuvertimu 

Iš Esti jos, Latvijos ir Lietu- okupantais, 
vos via daugiau ateina žinių, Vienas suomis turistas, ilges-
kad tų kraštų prievartinis apgy- nį laiką buvojęs Estijoje ir to-
vendinimas rusais, ukrainie- dėl neblogai jų gyvenimą paži-
čiais, gudais ir kitomis slaviš- nes, pasakoja, kad estai vengią 
komis tautomis beatodairiškai su rusais "broliautis". Kiekvie-
tęsiamas toliau. Lietuvius, lat- na iš šių tautybių turinti atski-
vius, es tus sovietiniai rusai sten- rus savo restoranus ir užeigas, 
giasi asimiliuoti, nors tai i r prieš Estai esą kultūringesni, moky-
tarauja jų skelbiamiems mark- tesni, moką daugiau kalbų ir 
sizmo - leninizmo principams, mielai klausąsi užsienio radijo. 

monas Plioplys, įsimetęs septynis ; žuvo 425 mil. dolerių pagalbos. 
maišus rugių. 

Staiga, šast ant kelio pareigūnai. 
— Kur važiuojate, broliukai? 
— Į mišką malkų. 
— O ką čia vežate? 
— Trupinėlius... kelią žymėsimės. 

kad paskui rastume kaip grįžti. 
— Iš kurgi tiek daug grūdelių 

paėmėte: 
Punkte, iš džiovinimo agrega-

Ne visiems pagalba padeda 

ATKIRTIS MARKSISTŲ 
UŽMAČIOMS 

Sovietiniai rusai sudaro t a m tik- ypač anglų BBC, Amerikos Bal- 1 to bokštelio prisipylėme 
ras sąlygas mažoms tautoms so, Laisvosios Europos radijų 
nykti . pranešimų. 

Pagal pasaką turėtų būti ir pik
tas tėvas, šiuo atveju punkto sar
gas Antanas Šuopys. Bet jis irgi 
šiuolaikinis - nė kiek nepiktas. 

nės Estijos gyventoju nistų partijos "patvirt intas da- \ gia. Bet kaip jie gyvens nevogda-! Iš Amerikos skautų tautinės stovyklos Morain, valst. parke. Pa., kur L "* ^Tt 4 . s a J u n » a i - Kitom;, b u jų cem 
•lio klausimus ir nurodo', lykas". ] mi? To bolševikai "nedrįsta paaiš- į stovyklavo 44.000, o palapinėse gyveno 22,000 skautų. Stovyklon buvo i ̂ P ^ ^ m e m s organizacijoms, t am tiksaai 
KO, ™ cm-ro^rr™ /»i,^T«a! • kinti. Lygiai nerašo, kas gausias I ir mūsų Draugo foto bendradarbis s. VI. Bacevičius nuvykęs. ; taikos korpui i r t . t. Daug bili- Studies Ce Lygiai nerašo, kas gausias \ 

vagystes į Lietuvą atgabeno. 

Šiuo klausimu nemaža įdomios Es tų ryšys su vakarų pašau 
medžiagos pateikia Pabaltiečdų liu yra tuo ypatingas, kad jie I Priešingai. Sargas nė nežvilgtelėjo, I 
draugijos Muencnene, Vak. Vo- yra suomiams gimininga tau- j ką vyrai automašinos kėbule turi. i 
kfetijoje, leidžiamas biuletenis ta. Kas moka estiškai, supran-; Kas veža — teveža. 
"Mitteilungen aus baltischen ta ir suomiškai. Taigi estai mie- | D ė l t o J visokiems Joniukams j 
Leben". Ypač įdomus praneši- lai klausosi artimos Suomijos | ^ ^ ^ f p i g u ~ n e ***• k a l p s e " ' 
mas "M pavergtos Esti jos", radijo ir televizijos stočių pra- j L

 Vag>-stės okup. Lietuvoje nepro-
Straipsnio autorius nagrinėja nešimų, nors tai ir nėra komu-1 porcingai išplitusios. Valstiečiai va 
dabart inės 
prieaug] 
kad 1959 m. surašymo duome- * 
nimis estai sudarė 74,6 p roc š i a proga pažymėtina, kad 
visos okupuotosios Estijos gy- pokario metais Suomija pastatė 
ventojų. 1970 m. įvykdytas su- Estijos sostinėje Talline didžiu-
rašymas paskelbė, kad es tų yra lį 23 aukštų viešbutį, kuris esąs 
68,2 proc. 1973 m. pradžios ap- didžiausias ir moderniškiausias 
skaičiavimo duomenimis estų visoje Sovietų Sąjungoje. Per-
procentas jau buvo nukritęs ligi e i ta is . 1972 metais Estiją aplan-
66,6 proc. Taigi estų tautybės kė 53,000 suomių. Panašia tvar-
gyventojų skaičius kr inta pa- ka Estiją lanko ir švedai bei 
stoviai, kas metai po 0 ,5-0 ,6 kitų Skandinavijos tautų žmo-
proc. Jeigu kritimas vyks ir to- nės. Praktiškas turizmo tikslas: 
Liau panašiu tempu, po 14 metų iki soties pagerti svaigalų, ku 

buvo Amerikos biudžetui sunki Atrodo, kad, kai Amerika ne-
našta. Atrodo, kad tokios su- ;

 t u r i kur geriau sunkiai uždirb-
mos turėtų pakakti . Tačiau ne- tų dolerių sunaudoti, duoda juos 
žinia, kiek tie 3,2 bil. atstovauja negaluojančiai ar paramos rei-

ir kitose panašiose šalyse, gau-! tikrajai pagalbai. Dar egzistuo- kalingai vienai iš 91 valstybės. 
nančiose pagalbą, vyravo min- -^ k i t a milžiniška pagalba, ku-} 
. . , , „ , . -, , ri gerai paslėpta, 
tis, kad, ka as gaunu, priklau- ^ . , . . - \ ' „ 

Didžiausias autoritetas ir ge
so man ir naudoju, kaip man j nausias pagalbos žinovas y r a ii- j 
patinka, o kad tu duodi, t a i t a - ; gametis atstovų pakomitečio pir! Komunistai įvairiose JAV vie-
vo kaltė". i mininkas Otto E . Passman. Jis \ tose turi savo propagandines 

! turėjo šimtus apklausinėjimų j mokyklas. Pvz. Center of Marx-
Į šiuo reikalu, lankė asmeniškai ist Education New Yorke nuo 

I % pagalbos da'inimo centrus, nuo 1969 m. per savo kursus y r a 
viršaus iki apačios pakartoti- praleidęs 3200 studentų. Turima 
nai studijavo pagalbos reikalu? žinių, kad Kuboje Castro tur i 
ir visos dav'nius gera: žino, kam net 42 lavinimo centrus ruošti 
:r kiek duoti a r visiškai nu- revoliucionieriams Amerikai. I š 
traukti. Tačiau j is nesugeba nei jų du centrai yra skirti ruošti 
jos atimti, nei pasirūpinti, kad revoliucionierius JAV-bėms. Pe r 
ji būtų naudojama numatytam juos jau perleista 1.988 žmonės, 
tikslui. Pa t s prisipažino, kad tokie kaip Mark Rudd, Stockely 
radęs tokių prasižengimų, ku- Carmichael, Angelą Davis. 
riems pateisinti nebuvo pagrin- Tačiau Amerikoje nėra mo-
do. Tvirtina, .cad dvigubai dau- kyklų specialiai skirtų gintis 
giau pagalbos išdalinama, negu nuo tos marksistinės agresijos. 

: skelbiama. Dėlto sąjūdis, vadinamas Insti-
Į 3,2 bil. doi. neįeina skirtos tu te for American Strategy, pla 

: pagalbos maistui, tarptautinių nuoja įsteigti vadinamą Laisvės 
; išvystymų sąjungai, kitoms studijų centrą. Renkamos aukos 

Adresas: Freedom 
vykęs. • ull*i0!S korpui ir 1. x. .LJaug Din- atuaies Center. Boston, Virgi-

Nuotr. VI. Bacevičiaus' jonų išskirstyta tarp 14 atski- nia, 22713. 

GAISRO PELENAI 
R o m a n a s 
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sevičius. užsidaręs drauge su savo žmona, nemiego-, šoko nuo kėdės pasisveikinti su savo seniai matytu 
davęs naktimis, dažnai išvažiuodamas pats pasitikti l parapiečiu. 
nepažįstamų, svetimai kalbančių gydytojų. Tačiau nie-Į — Klebone, jūs žinot, kad mano žmona Sofija 
kas viešai nedrįsęs tvirtinti, kad Lisevičienė išėjusi iš Į šią nakt į mirė, — pusiau klausiamai, pusiau nusaky-
P r ° to . j damas faktą, kimiu balsu pradėjo Lisevičius. Jo ran-

Staigi sveikos naujagimės mirtis paskleidė apy- kos matomai virpėjo, 
linkėję negražų gandą. Viena tvirtinusi, kad mažytėj — Sėskit, pone Lisevičiau. Mano užuojauta... Ga-
mergytė rytą buvusi rasta pasmaugta. Kiti pasakoję,: liu gal ko nors pasiūlyti atsigauti.Koks baisus smūgis. 
kad pati motina, išmetusi mergaitę, kaip žaislą, į orą, į — nežinodamas, ką sakyti, kalbėjo klebonas. 

Lisevičius savo žmoną mylėjo iki beprotystės ir, I numetusi ant žemės ir jos nebepakėlusi. Pašarvota di- j _ A č i ū N e s i rūpinki t manim. Aš dėl laidotuvių. 
estaT Estijoje nebesudarys 50 rių pardavimas Skandinavijos j jai gimdant jų pirmąjį sūnų, net iš pačios sostinės at- j džiajame dvaro salone, kaip maža balta lėlė, jaunoji p r a § a u be jokių iškilmių, jei salima, anksti rytą Ji 
proc. visų gyventojų skaičiaus, kraštuose veikiančių prohibici- i sigabeno garsų gydytoją su visa jo palyda. Sūnui gi- Lisevičiūtė sutraukė minias smalsuolių. Tačiau nei per; j a u p a š a r v o t a Nebus nei šermenų nei svečių. Aš — 

jos įstatymų dėka yra suvaržy- ; mus, dvare buvo pokylis. į kurį buvo sukviesti žmonės i laidotuves, nei per pakasynas motina nepasirodžius!, j č i a j o b a l s a s n u t r ū k o . Įkišęs ranką į švarko kišenę. 
Okupantai Estijoje sudarė es- t as . Bet i r šių tikslų vedamų i iš visos apylinkės, kad drauge su laiminguoju Lasė- \ Tik pats Lisevičius nuo ašarų paraudusiomis akimis \ Lisevičius išsitraukė storą banknotais prikimštą pira

tams sunkias materialines gy- turistų buvimas atneša estams : vičiumi dalintųsi atgijusios Lisevičių šeimos džiaugs- j i r neuždengta galva ėjęs paskui dukrelės karstą, už: g ^ ę _ č i a išlaidoms padeng i 
venimo sąlygas, kurios labai ap- daug "gaivaus vakarų oro", j m u - P o mėnesio j iškilmingas kr ikštynas buvo net pats • 
sunkino jaunų šeimų kūrimą, nors karta didina kai kurių nu- vyskupas a tvykęs. 
Svarbiausia jų — butų stoka, sikaltimų skaičių. P o k e i e r i ų m e t u Lisevičienė pagimdė dukterį. 
Tiesa, statoma nemažai namų, Estų tautos -šlikimo klausi-; ž m o n ė s a p S i p r a t o su ramia, mažakalbe dvaro ponia, 
įruošiama butų, tačiau j ie daž- mas darosi labai netikras. Jos knrios k e i s t ą elgesį pradėjo nagrinėti plepalus mėgs-
niausiai skiriami rusams. Estai egzistencijai palaikyti reikalin- ; t a n č i o s moterys. Tačiau jos ekscentriškumą širdyse , 
vis labiau jaučiasi nebe krašto ga tarptautinė globa. Tokios rū- ; a t l e i d o n e s j a u n o j i Lisevičienė buvo labai pamaldi, i h a m J l u s t e b i m m ^ m hwJ P^r tarną pranešta, kad jo č i a i p a k i a u s ė Lisevičius 
šeimininkais ir nebeturi didės- sies apsaugą kultūringi kraštai ! n i e k a d a nepraleisdavo jokių pamaldų, susikaupusi sė- j 
nio noro plėstis. Aukštos doro- suteikia retesniems gyvuliams ; d ė d a m a Lisevičių nuosavame suole su savo ramiais ir 

numesdamas an t 
rankos vesdamas v y r e s n į berniuką. Tuo tarpu s k l i - ; s t a l o s t a m b ų b a n k n o t ą . pakilo Lisevičius ir pasuko 
do gandas apie Lisevičienės sunkią ligą. Per visą tą i $urų i i n k 
laiką nė karto senasis klebonas nebuvęs pakviestas į _ Atleiskit, pone : isevičiau, bet dar reikalingi 
dvarą. Vieną kartą klebonas Borevičius, senos p a ž i n - : t a m t i k r i formalumai sutvarkyti , nors suprantu, kad 
t ies ir kunigiškos pareigos skatinamas, nutarė aplan- tamsta i šiuo metu labai sunku kalbėti, 
kyt i Lisevičius ir pats sužinoti tikrą padėtį. Jo dide-; _ Būtent? — sustodamas prie slenksčio, šiurkš-

vės t au ta rusų vis labiau demo- ir net augalams. Bet ar kas glo-
ralizuojama. boja mažas t a u t a s " b. kv 

Spaudoj ir gyvenime 

VAGIA, BET KODĖL? 

dailiai aprėdytais vaikais. 

Tačiau, susilaukus trečio kūdikio, mažytės mergy
tės, Lisevičių šeimos gyvenimas pasikeitė. Nei iškil
mingų krikštynų nebūta, nei lankytojų, nei svečių. 
Gandus nešiojantys tarnai prisiekdinėjo matę Lisevi-
čienę, apsirėdžiusią ilgu baltu rūbu. palaidais plau-

nei ponia, nei pats Lisevičius priimti negalį. . fra^t^ tvarka iš manęs to reikalauja- Kuo 
Po mažosios Lisevičiūtės mirties kelioms savai-i m J r ė ponia... tamstos žmona? Ar buvo aprūpinta sak-

tėms praėjus, vieną ankstų rytą šeimininkė pranešusi.: ramentais? 
kad staiga mirusi Lisevičienė. Iš kar to tuo gandu! — A r 8 * *•* svarbu? Ji buvo sunkus ligonis, to-
niekas nenorėjo tikėti, juo labiau, kad buvo tvirtina- '•dėl i r kunigo kvietimas neturėjo prasmės. O kas liečia 
ma, jog ponia ne savo mirtimi mirusi. ^ m i r t i - " s ^ >'ra sutvarkiusi policija ir gydytojas. 

— Policija? 
— Taip. Mano žmona nebuvo. Visa paaiškėjo dar tą patį rytą, kai, pasagoms 

klebonijos kieme sudundėjus. į duris nesibeldęs, va- normali. Atrodo, 
'_ . , kad ji nusižudė. Xuo mažytės mirties ii buvo nesava, kais. su žvake rankoje vaikščiojančią naktimis po, dėles ant tvoros užmetęs. Į klebono rastinę jejo Lise- J _ - . • J 

kambarius ir kažką tyliai dainuojančią. I savo mažą-! vičius. Jo išvaizda buvo baisi. Kelias dienas nesisku-
Okupuotosios Lietuvos kolchozi- dažna tema pokalbiuose susirinki- nekreipusi dėmesio kartais su ja pa- tęs, paraudusiomis karštligiškomis akimis jis nervin-

ninkai bei sovchozinmkai gyvena muose ir kitur, štai "Valstiečių j J5* auKrytę ji neKreipusi uemuiu, M I U I B su j» i« . ^ t~ uxt_ m . . _f_UA _ ,_ ^ J u_„._ dvasiškiui tai visai neUnka 
Ar tamsta klausote gandų, klebone? Berods, 

8kurdžiai "Socialistinės bei kolcho- laikraštis" VTJL 11 atspausdino ko- į žaisdama, kaip su lėle, kar ta is ištisomis dienomis prie, gai savo aukštus batus plakė plonu raitelio botagu. | 
šnėa nuosavybės grobstymai* - respoadeaciią, kaip jie patys vadi-1 J©* neprieidama, iš kaimo parsigabeauai žindyvę. U- 4 Klebonas, ką tik pradėjęs tvarkyk dienu* k u v ^ , j * . , XBui daugiaul 



DRAUGAS, trečiadienis, 1973 m. rugpjūčio m. 22 d. 

Jaunimo svarstybos Dainavoje. "B ir .simpoziumo pirmininkas L. Val iukas . 
Lenkauskiene, L. Garbonkienė. A. Zaparackas. L. švėgzdaitė ir Vyt . Narut is . 

sėdi Puteris . M. 
Nuotr . J. Urbono 

KANDIDATAI 1PL6 VADOVYBE IR JU PROGRAMA 
Prieš renkant naują valdybą, seimas turi žinoti 

kandidatų nusistatymą 
LEONARDAS VALIUKAS 

Praeityje kandidatai į PLB va
dovybę paaiškėdavo tik delega
tams suvažiavus į seimą. Ak
tyviesiems laisvojo pasaulio LB 
nariams nebūdavo iš anksto ži
nomi nei kandidatai j PLB va
dovybe, nei jų nusistatymas gy
vybiniais lietuvių ir Lietuvos 
laisvinimo klausimais. Panaši pa 
dėtis yra ir šį kartą: PLB seimas 
jau čia pat, o laisvojo pasaulio 
lietuviai nieko nežino nei apie 
asmenis, kurie pasišovę kandida
tuoti į PLB vadovybe, nei apie 
jų programas. Įstatyti visą šį rei
kalą į tinkamas vėžes nebegali
ma, bet galima šį ar tą ta link
me dar padaryti. 

Vadovybė sudarytina 
iš asmenybių 

PLB vadovybė turėtų ir toliau 
likti JAV—se ir Kanadoje. ne= 
čia turime, tur būt. 90 proc su 
viršum visų laisvojo pasaulio lie
tuviu. PLB vadovybė yra didesne 
dalimi reprezentacinis, o ne dar
bo vienetas. Taigi PLB naujoji 
vadovybė turėtų būti sudaryta iš 
pačių iškiliųjų JAV—bių ir Kana
dos LB darbuotojų, kurie yra jau 
išvarę plačius barus lietuvybės iš 
laikymo ir kovoje dėl Lietuvos 
laisvės darbuose. 

Nėra jokio reikalo sudaryti 
PLB vadovybe iš vienos ar kitos 
vietovės LB darbuotojų. Gyvena
me atominiame amžiuje. Ameri
kiečiai ir kanadiečiai gali pasiek
ti kiekvieną vieno ar kito krašt-
to vietovę posėdžiams kelių va
landų laikotarpyje. Kiek teko pa
tirti, dabartinė PLB vadovvbė ne 

liautoju, išduodamas ne tik savo 
tėvų ryžtą, bet ir savo paties bu
vimą 'svetur" "Į Laisvę", 1973, 
balandis, 20 psL). 

Tūkstančiai mūsų jaunimo yra 
jau pasukę duoneliautojų keliu. 
Ar galima dar tą reikalą pasuk
ti tinkama linkme? Kokią prog
ramą ir planus siūlytų kandida
tai į PLB vadovybę? N e vienas 
iš LB darbuotojų jau pradeda 
numoti ranka į Lietuvos laisvi
nimo darbą. Tokiems asmenims 
tikrai neturėtų būti vietos PLB 
vadovybėje. 

Attoelpė \atairKsčiu dėmesį 
Reikšminga, kad po šio inci

dento Vakarų valstybių delega
tai pradėjo skirti pabaltiečiams 
daugiau dėmesio. Pvz. Kanados 
užsienio reikalų ministras pra-

| džioje nebuvo pasiekiamas, bet 
Į po pabaltiečių delegatų paleidi-
I mo pats juos viešbutyje ap!-an-
|kė . 

Ar šis įvykis gali realiai 
padėti Pabaltijo valstybėms? 

U. Grava priverstas pripažin-« 
ti, kad Vakarų užsienio reikalų 

,: ministrai pareiškė pabaltiečiams 
savo simpatijas, bet realiai nie-

. ko daryt i negali. Tik Rogers pa-
j brėžęs, kad nežiūrint Helsinkio 
j konferencijos rezultatų, JAV ir 
j ateityje nepripažins Pabaltijo ; 
valstybių įjungimo į Sov. Sąjun- j 
gą. Bet pasiekta, pabrėžė U. ; 
Grava, kad šis j vykis atkreipė j 
viso pasaulio dėmesį- Kiek t a i ' 
išnaudojo įvairios redakcijos, 
tai kitas klausimas. Aplamai, 
pasiekėme plačios publikacijos, 
ypač Suomijoje. Vietiniai laik
raščiai neslėpė, kad buvome su
laikyti Sovietams reikalaujant. 
Kitaip buvo Švedijoje, kur žur
nalistai pažiūrėjo į mus, kaip į 
nuotykių ieškotojus. 

Baigiant pranešimą, U. Gra
va pareiškė: ' 'Rusai padarė di
delę klaidą pareikalavę mus a-
reštuoti. Mes pasidarėme popu
liarūs ir laimėjome simpatijas. 
Mes išprovokavome priešą ir įsi
tikinome, kad jis bijo dėl savo 
užgrobimų išlaikymo. Kas žino, 
gai ateinančiose konferencijose 
vėl pasitaikys proga arčiau kon
taktuoti su Vakarų užsienio rei
kalų ministrais dėl mūsų reika-

C L A S S I F I E D G U I D E 

PLB seimo delegatai, kurie 
rinks naująją vadovybę, turėtų 
aiškiai žinoti kandidatų nusista
tymą šiais ir kitais mūsų gyvybi
niais klausimais. Kas darytina. 
Kandidatai galėtų savo nusistaty
mą visais gyvybiniais klausimais 
paruošti raštu ir pateikti seimo 
delegatams. Būtų galima skirti 
vieną iš seimo sesijų kandidatų 
pareiškimams išvardintais ir ki
tais klausimais žodžiu ir jų atsa
kinėjimams į delegatų ir kitų sei
mo dalyvių klausimus. 

PLB vadovybė turėtų būti pa
tikėta tik pilna to žodžio prasme 
patriotinio nusiteikimo LB dar
buotojams, pasiryžusiems visomis 
išgalėmis dirbti lietuvybės išlai
kyme, jaunimo pilna to žodžio 
orasme tautiniame auklėjime ir 
f . , . . . M i •«• lavimų. Gal su laiku jų simpati-
kovoje del Lietuvos pilnos lais-

B E A L E S T A T K 

RETA PROGA 
Skubiai (sitvininkas nepagydoniai 

serga) geromis salyg<omis. parduoda
mas lietuviams, didalfs tavernos biz
nio namas, su gyvenamais kamba
riais, baldais ir visais įrengimais. 
Ant giaž&us kamplitv) dvigtibo skly
po. da.ue vaisiniu medžiu, dvi kabi
nos ir garažą*, graži, sveika vieta. 
Tesi pat, šalia to nirno. priimami 
lietuviai peasininkai. prie lietuvių, 
pigiai ant pilno užlaikymo. Geras lie
tuviškas maistas. Del smulkesniu ži
nių, prašau rašyti: Veronika Ilgūnas 
1144 JSorth ?th Street Cl»nfcon. 
Indiana 4TS42. telefonas 832-9330. 
^ — ^ — ^ — ^ — — i.ni • — Į . 

OFFICE with apartment in rear, 
arr-cond., paneled bsmt., 2 car brk. 
garage many extras, owner. Price 
mid $40,S. 735-6660. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
KOTARY PCBIJC 

VSOOMT TAJC SERVICE 
Tvarkingai patarnauja visata Real 

Estate retkalaia Be to čia veikla 
Notarlataa, daromi ir liudijimai ver
timai, užpildomi pilietybes pareiški
mai ir įvairūs blankai 
4259 S. Mapfewood — CL 4-7450 

S E A L E S T A T E 

Savininkas pard. 6 kamb. octogon 
mūrinį bungalow. karšto vandens ga-
zo šildymas, rūsys, 2 maš. garažas, 
33V2 pėdų sklypas, apšildomas kamb. 
pastogėje, tylioj gatvėj Marouette 
Parke. 

737-0587 

HELP WANTEB — VYRAI 

MISCELLANEOUS 

G C L C S 
BEVERLY HILLS SELINYčia 
trestnveins. banketams. Laidotuvėm 

ir kitokioms progoms 
244S W. 6Srd Street, Chicago. I1L 

TEL. PK, S-0S33 — PR 8-0884 

NAMU APŠILDYMAS 
Taisau senus Ir įdedu naujus pa

čius Pigiai išvalau ir alyvinius per
dirbu dėl dujų. Įdedu vandens šil
dytuvus. 

A. BANYS — 447-8806 

Reikalingas įvairiems spaus
tuvės darbams pagelbinis darbi
ninkas, galintis dirbti kasdien 
po 4 valandas. Skambinti telef. 
585-9500. 

VYRAI IR MOTERYS 

GENERAL OFFICE 
Stable & reliable person, 

5 day week. 
Fringe Benefits. 738-2100 

An equal opportunity employer 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

vės ir nepriklausomybės. 

SOVIETU KLAIDA 
Didis Grava apie pabaltiečių delegatu areštą 

Apie pabaltiečių delegatų a-jsienio reikalų ministrą, kodėl 
raštą Helsinkyje daug rašė Va- Pabaltijo tautos nėra raprezen-
karų Europos spauda. Rašė ir | tuotos Helsinkio konferencijo-
pačių pabaltiečių laikraščiai l š ! j e ? Anglų diplomatas sumišęs 
jų mums yra įdomus Pabaltie- j patarė paklausti apie tai Gro-
čių delegacijos pirmininko lat- myko. Žinoma, po tokio Įžūlumo 
vio UMžio Gravos šiuo reikalu rusai pareikalavo pabaltiečių 
pareiškimas, atspausdintas • 'Lat 
vijos" laikraštyje, rugp. 4 d. 

— Kodėl pabaltiečių delega
cija atvyko j Helsinkį? — buvo 

jos virs interesu ir jie pripa
žins, kad Europos teritorijoje 
trijų Pabatlijo valstybių reika
las da r nėra sutvarkytas". T . 

TAKSA CHICAGOJE 

Kovai su tarša įstaigos tyri
mai parodė, kad Chicaga yra 
vienas iš dviejų didžiųjų JAV 
miestų, kur azoto oksidų tarša 
nesumažinta. 

Po atostogų 
Modernus 2 butą mūras, arti 72-os 

ir Califoraia, įrengtas basementas, 
karpetai, alum. langai, naujas gara
žas. Vertas rimto dėmesio! 

8 kamb. maras prie Maria High, 
naujas gazo šildymas, karpetai visur, 
garažas. Vertas $22.209. 

4 butu, gražus mūras, arti vienuo
lyno, naujas gazo šildymas, alum. 
langai, karpetai, 3 auto mūro gara
žas. $42.000. 

Mielam BeTerty S t u m s , pora blo
ku mio kranto ir buvusios Tjenaido 
kavines, ant 66 p. sklypo m",ras — 
t butai po 4 kamb. Centr. gazu 611-
dymaa Nuomos po $300.00 } tnSn. 
Taksai $856.00 už 1»73 m. Kaina 
$21.750.00. 

i% ankšto mūras. Du butai — 5*4 
rr 4 kamb. Kabinetu virtuves, mo-
dern. vonios, karpetai. Gazu šildymas. 
Alumin. langai. geležinS tvora. Gara
žas Tik keli blokai nuo parko. 

I $17.000. 
Aru 54 ir GaUfopnta. Geras 6 

kamb. medinis su garažu. $15.900. 
2 ankšto apartinenliiiVi mflras prie 

parko *l6.0ft« pajamų. Nau5ai «n-
tva»-kvtas beisanentaa. verta* $fi8."on 
ir riaiTs-iau. P&matyktt 

P*W*:tmo fnūra? atrseSe 14.000 na-
lamu Vonias gari «ildymaa Muro 
garažas. Kaina $18.000. 

THstns twtfinras »ota.e Marrjuett* 
t»k» nHo mokyklų Kaina ts.Sftfl 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washtenaw Av. RE 7-7200 

Įvairiu prekių pasirinkimą* moto
ciklai, šaldytuvai, ma.tnt»«, doleriniai 
CERTEFTKATA.I IR aUTOMOBTLIAJ 

COSMOS P \T? CEL? EXPKESS 
SIUNTINIAI I LIETUVĄ 

2S01 W. 69th St., Chicago, XXL S0639 
asas S. Halsted. Chicago. HL «OS08 

TeL WA 5-27S7; 254-SS20 
V. 

BTJTAi — rinktiniams nuomininkams 
Best Agency, 2925 W. 03rd, PR s-6032 

Nelaukite, užsiregistrusokit dabar. 
Aptarnauja pietvakarinę dalį 9 me
tus. Savininkai kreipkitės d81 patar
navimo nemokamai 

MKCELLANEOT7S 

BERT'S STANDARD SERVICE 
Road Service — M&jor Mechanikai 
Elektroninis motoro sureguliavi
mas (Tune up). Air coodition spe
cialistai. Gazolinas, padangos ir ki
ti reikmenys. 
6645 S. Western — TeL 778-9254 

Savin. Norbertas Langys 

delegatus suimtL 

"Suomijos policininkai asme
niškai atsiprašė mūsų, kad j iems 

T TTTJL ^ Z ^ „ T"VO4 reikėjo vvkdyti savo pareigas", oakiaustas Lidis Grava. Į t a i . .J . - J " ° . 
- TU • 1* i • . . T ^ v . r J r o i oareisKe I J . Grava. "Suorru4 HS šitaip atsake: Istorijos rai- ~ _ . 

1 t au ta vra kitokių pažiūrų doje mūsų pareiga buvo būti 
ten. kur sprendžiamas Pabaltijo 
tautų likimas. Sovietų Sąjunga 
nori pasiekti konferencijoje pa
tvirtinimo per H-jį pasaulinį ka
rą užgrobtoms teritorijoms, tuo 
metu, kai Vakarai šiai konfe
rencijai neskiria ypatingai svar
bios reikšmes. Ir latvių visuo-

sivargino betiksliais ir dažnais po j m e n ė 3 e girdimos abejones, a r 
sėdžiais. Poros ar trijų posėdžiu I m G s u veikimas turi bent kokią 
metuose visai pakaktu. Be abejo. 1 reikšmę, nes reikalas esąs bevil-
r ^B \-adovybė turi (ir turės) n e - 1 t i š k a s - M a n o manymu, tokia pa-
maža "juodo darbo", kurį galėtu! ž i Q r a v r a klaidinga. Nustokime 
adikli apmokami tarnautojai, j k a l b ė t i aP*e bejėEiškumą ir n e -
Kieknienas asmuo, kandidatuojąs' &&*• M e s t u r i m pasiekti, kad di 
j PLB vadovybe, turėtu iš a n k s - ! ^ 0 ^ 0 6 8*^*** išklausytų 
to planuoti investuoti tam tikrą m u s ' -
suans savo pinigų kelionės išlai- — Koks buvo pabaltiečių at
daras į posėdžius ir kitų kraštų stovu uždavinys Helsinkyje? 
lietuvių bendruomenių aplanky- — Pirmiausia, pritapti p n e 

Į užsienio reikalų ministrų ir pa- į 
Įbrėžti, kad Pabaltijo valstybių Į 

Kandidatų nusistatymas tautos nėra savo nepriklauso-, 
gyvybiniais mūsų klausimais ; mybės išsižadėjusios. Antra, m- £ 

formuoti pasaulį apie Pabaltijo ' 
valstybių problemas. Abudu už
daviniai atlikti, — sako dele
gacijos pirmininkas U. Grava. 

Tiesos žodis Gromykui 
Helsinkyje U. Gravai pasitai-

me nemaža pasimetimo bendra-! kė proga pabaltiečių reikalavi-

dėl 
Pabaltijo problemų, negu vy
riausybė. Vėliau tie patys poli
cininkai buvo mūsų saugumo 
sargais. Privačiai sutelktomis 
lėšomis mums buvo patiekti ge
ri pusryčiai viename prabangia
me viešbutyje. Girdėjome ir de
monstratyvius šūkius: "Lai gy
vuoja Estija, Latvija, Lietuva!" 

J E I G U J U M S B E I K I A 
GRAŽIŲ VESTUNTC KORTELIŲ, 
kreipkitės į "Draugą", kurto spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kainu-

D R R U 6 A S 
4545 West 6Srd Street 

CHICAGO, ILLINOIS 60629 

T E L E V I Z I J O S 
Kraatavg Marguette Parke 

ir stereo. 
Spalvotos Ir paprastos. Radijai 

Pardavimas Ir taisymas 

M I G L I N A S TY 
2346 W. S9th S t — Tel. 776-1486 

7 metę m f e ; s butai tr 2 biznio 
patalpos. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir vgsihamas. Gražiai 
įrengtas skiepas. $9,420 pajamų per 
metus. Išlaidos tik mokesčiai, van
duo 'j draudi*BA« Investavimas duo
da virs 10% peiso. Paskubėkite. 

Mūrinis — 4 miegami. Modernus. 
TTK>;' galima užimti. Reikalui esant 
galima s»uti veterano ar Fed. val
džios garantuotą paskolą. Idealu di
delei Seimai. 54-ta Ir Artesian. 

M«r. bangato**. 5 kamb. (2 mieg.) 
su valgomu. Modernas ir Svaras. 66 
ir Maple-wood. 

2 po 4 kamb. 'mttr. Gražiai atro
dantis namas. įrengtas skiepas, 
centr. šildymas. Neaukšti mokesčiai. 
71 hr artesian. 

InaiBaaoe — fnoome T a i 
JTotary PnbUc 

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. S3rd S t . 436-7878 

O V I N G 
ŠERĖNAS perklausto baldus Ir ki
tas daiktus. Ir iš toli miesto leidi* 
raai Ir pilas apdranda. 
2647 W. 67tb Plaee - WA 5-806S 

10% — 20*^, — 10% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo turaies tr automo
bilio pas 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S208% WEST »50» Street 

Chicago, niinols 
TeL GA 4-S654 ir GR 5-4538 

• • • • ! • • • . . . . 1 . Į . | 

SIUNTINIAI i LIETUVĄ 
fr kitus krabus 

NEDZINSKAS, 4065 Arcfeer A ve. 
Chkrago, I1L, 60682, tol. TA 7-5686 

AR REIKIA VIZITINIŲ 
KORTELIŲ ? 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
grazna paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja, bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

"Drauge" galima gauti visokių 
vizitimų kortelių, atspausdintų 
įvairiom raidėm. Kainos visiems 
prieinamos. Greitai atliekamas už
sakymas. 

Kreipkitės į "Draugo'' spaustuvę 
visais panašiais reikalais. Busit 
patenkinti kiekvieną kartą. • 

HEATTSG OOSTRACrrOR 
Įrengiu mieate Ir užmiesty naujus 

ir perstatau senus visu rnšiu namo 
apšildymui pečius, air conditkming 
ir vandens boilerius. Dirbn greit, są
žiningai ir garantuotai 

DOMAS ZTKACSKAS 
4444 S. TFestern Avfc 
Cbicago, 01. 60609 

TeL VI 7-S447 

A. f A. 

Pulk. įeit. NARCIZUI TAUTVILAI mirus, 
nuoširdžiai 
DANUTĘ. 

rma. 

Prieš rinkdami asmenis i PLB 
vadovybe, turime aiškiai žinoti, 
koks yra jų nusistatymas gyvybi
niais lietuvybės išlaikymo, jauni
mo tautinio auklėjimo ir Lietu- Į 
vos laisvinimo klausimais. Turi-) 

. 

užjaučiame žmoną BRONĘ ir dukterį 

Antanas ir Aldona Motuzai 
Leonardas Peseekas 

vimo su kraštu reikalu. Lš kandi
datu lauktina visiško pritarimo 
GiecfctarKte pagrindinių laisvini
mo veiksniu, sutartinai bendra
vimo su komunistu okupuota 
iJetuva taktikai. Radikalių refor
mų reikalingas lituanistinis švie
timas ir jaunimo tautinis auklė
jimas. Anot dr. A. Maceinos, li
tuanistinių mokyklų pereĮga tu
rėtų būti "«e trk perteikti žinių 
a:pie Lietuvą, ne tik išmokyti lie
tuvių kalbos, bet ir žadinti jau
nime pabėgėlio sąnvnc, kad pa
bėgėlio vaikas nevirstų duone-

mą pareikšti Gromykrri. Kaip 
tai įvyko? Nužiūrėjęs patogi? 
momentą, jis priėjo pn> fjro-
myko ir pasakė jam angUžkai: 
"Latvių tauta nori būti laisva!" 
Gromyko akimirksnį susimąstė, 
po to paklausė: '"Ar jūs esate 
iš Latvijos?" Grava į "Esu lat
vis. Pabaltijo tautos pačios nori 
spręsti savo likimą". Gromyko: 
"Atvirai pasakius, mane tas ne
įdomauja". Po to jį apsupo jo 
asmens sargybiniai. 

Greit po to U. Gravai pasitai
kė proga paklausti AngJijos už-1S 

ŠVENTOS MIŠIOS 
LIETUVIŠKAI 

Visos nekeičiamos Sv. Mišių dah's yra atspausdintos 
vienoj labai gražiai išleistoj knygelėj. Su šia knygele kiek
vienas gali labai lengvai sekti naująsias iv. Mišias 

Kai kunigas a r lektorius atskaito kintamąsias dalis. Jūs 
Šioj naujoj knygelėj galite sekti visas nekintamąsias šv. Mi
šių dalis. Tekstas stambiomis raidėmis. 

Taip pat rasite rinkini dažniausiai giedamų šv. Mišių 
metu giesmių. 

Užsisakykit šį naują šv. Mišių vadovą lietuvių kalba. 
Kaina 50 centų. 10% nuolaida, perkant 50 kopijų; 2 5 ^ 

nuolaida, perkant daugiau kaip 50. 
R*Sykfte: 

M A M A S 
4545 W. 63M Stroet 

CMcage, III. 60629 

BCTŲ NUOMAVIMAS 
Našių valdymas — Incone Taz 

Notartata* — Vertimai 
AFDRAUDŲ AGENTCBA 

B E L L REALTY 
JL B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedrie A ve.. FR 8-2233 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plttm&me h- vaškuojame visų 
rftšių grindis 

I. BUBNYS, teL RE 7-5188 

Prie 83 Ir Califomla. Kampinis. 
19 mettj senumo. 7 kamb. (3 mieg.) 
mūro rn^dencija. trrngtas rūsys. 1 '4 
vonios. 2 židiniai. Gazo Šilima. Tšklo-
as nuo sienos iki sienos kilimais. 
5a,ra*i«. Tik M1.9#«. 

ttrlehton pke. 2-ju butų po S mle-
ga,mnosit»s mAras. Atsktros SilTimos. 
• M S B 

Prie 60 tr Wi|*ple. 17, apartmentų 
mur.. ceros pate.rrto'*, tik 5^4 karto 
metiniu paįa*mj. 

BriRhton Park. 2 Hatti medinis po 
2 mif*., *1 n.500. 

%1 įr Ounpbdl. 5 miegr.. mūrinis 
himsr9,low. la'r.ai ererai prižinretas. tik 
$21.500. 

Prie 82 tr Maj»lewood. 2 but'i mū-
rinte. 6 k»mr>. stpnčtoj, 5 ka«n.t>. vir
šui, i renetas riisy-s. tik S31.900. 

Sn.OAA hrK>keti pirksit hmt.v tnŪra. 
spvl. MrKi«le>- Park. 

64 tr Woz*rt. 2 r>Tii-;j po S kamtv. 
m6r*iis earaAss. srAao SiTtma. SS1.900 

S» tr lj»wDfla.l*-. Vaji.iftsnis 3 hutij 
mflraA. ?xS ^ kamK, 4 kamb bu
tas sMoftA. sraan Slltimn S mn.timj en-
ražas, tik $58.000. 

Ir * M I « . «ton« kttn nsmt) 
"Prnfnrof (elmutli 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

B U D S REALTY 
BAJLYS BUDrL^ITIS 

VYTAUTAS ŽUKAUSKE 
SIUHTINIA! j LIETUVĄ 

Oenj prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai. ša.ldytuvai, televiasijos, do-
ler. certtfikatai. maistas, akordeonai 
2608 W. 69th St.. Chicago, Ut 60629 

. TELEF. WA 5-2787 

fiitiiiHiiiiiinntniniiiiiiiiHUiiimimiini 
AE PASIDARĖTE SAVO 

TESTAMENTĄ ? 

Jeigu dar ne, įsigykite šį labai 
naudingą leidinį: 

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

Paruošė — 
dipL teis. Pranas šulas 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
(vairių atstumo 

823 WEST 34tb PLACE 
TeL FRontier 6-1882 

Oia nuosekliai aptariamas tes
tamentų reikalingumas ir įų galia, 
bei nurodoma Jų forma ir paduoda
mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV 
veikiančius įstatymus, bet ir Vokie
tijoje. Anglosaksų pasaulyje bei 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 

Atskiru skyriumi — "Klausimai 
Ir ataakymain — aiškinami su tes
tamentu sudarymu taisykles ir 
duoda lengvai nrprantamus nuro-
dymus, ką daryti, ir kaip, kodėl ta
ko vengti. 

kaina 3.00 dol. IEUnois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesni amą 
iiiiHUmnumiinuimiiiiiiiuiminmmii 

D fi M E S I O 

So. Archer Avenoe 
TeL 254-5554 a rba 257-5542 

Reralctte tuos biznierius, ku-

,rie skalbusi ėuavr "Drauge** 

Dr. V. Sruogienės 

LIETUVOS ISTORIJA 
šiuo metu vienintelė ir nieku nepakeičiama mūsų kraš to isto
rijos knyga visoms utuanistinėms mokykloms ir namams. 
G a Lietuvos praeitis apžvelgiama nuo seniausių priešistori
nių laikų iki mūsų dienų, knyga gausiai iliustruota paveiks
lais, istorinių šaltinių ištraukoms, aprūpinta žemėlapiais, ge
rame popieriuje, kietuose apdaruose, kaina — $6.00. Knygą 
išleido čikagiskė knygų leidykla Term. 

Užsakymus ir pinigus siųskite adresu: 

DRAUGAS, 4545 West 68rd S t . Chicago, m. 60629 



A. A. VER* RADAUSKIENE ATSISVEIKINANT BOSTONO ŽINIOS 
Li«f»s 1 4 Chicagos Centrai vyko j CMcagą. Kaip choreo-

Community ligoninėje mirė po- grafe ji padėjo organizuoti I 
e to Henriko Radausko žmona Tautinių šokių šventę Chicago-
Vera, Ji y ra paminėtina asme-! je, taip pat padėjo mūsų operos 
nybė Lietuvos baleto istorijoje, pirmiesiems spektakliams. Drau 

Vera Sotnikovaitė - Radaus- g>3 su L. Braždiene sukūrė Tau- į vimas įvyksta rugpiūčio 31 — rug 
kienė gimė 1903 m. kovo 5 d. tinių šckių institutą. 1959 m. i sėjo 2 dienomis Bostono kolegi-
ŠiauV.uose. Jos motina buvo ku- Į Radauskai išvyko į Washingto- į joje MeQuinn Hal i , prie Beacon 
nigajkštytė, tėvas — aukštas | ną, D. C , kur jos vyras gavo į St. Bostone. Suvažiavimas pra-

SUVAŽIA VIMAS IR 
VAKARIENĖ 

L. K. M. akademijos IX suvažia-

K A N A D O S Ž I N I O S ! DRAUGAS, trečiadienis, 1973 m. rugpjūčio m. 22 d. 

Montreal, Qu. 

rusų valdininkas. Jos dėdė bu- darbą kongreso bibliotekoje. 
vo "Tilkos" saldainių fabriko: 1£60 m. jie buvo vėl sugrąžę į 
direktorius Kaune. I pas. karo I Vokietiją, nes vyras buvo dar-
išdavoje šeima pasitraukė j Ru- j bovietės komandiruotas j Wies-
siįą, Vera gyveno Petrapily, Į badeną. Neilgai ten pagyvenę, 
Maskvoje ir kt. miestuose. Dar sugrįžo į Washingtoną. 1970 m. 
tebela ikydama gimnaziją Pet- j rugpiūčio 27 d. mirė jos vyras, 
rapily, Vera pradėjo studijuoti ' 
baletą. Vėliau Maskvoje bandė ~"~"~ ' ' • " - - - « — - ^ 
įstoti į ' 'Bolšoj" teatrą, bet šok
dama susižeidė koją, ir jos kar
j e r a kaip balerinos tuo ir pasi
baigė. 

1921 m. su motina atvažiavo 
j Kauną. 1922 m. Vera dirbo 
A. Sutkaus Tautos t ea t ro stu
dijoje, dėstė judesių kultūrą, 
tuomet vadinamą plastiką. Ten į 
j ie bendradarbiavo su rašytoju«į 
B. Sruoga, kuris dėstė teatro is
toriją. Andriaus Olekos - Žilins
k o teatro studijoje irgi dėstė 
plastiką. Dirbo taip pa t Jaunųjų 
tea t re . Kaune lankė Vytauto D. 

tėję, o kiti kitoje. Pats Joseph Ken 
nedy liko nesužeistas. Brolis Da
vid yra sužeistas ir guli ligoni
nėj. Sakoma, kad jis sužeistas ne
sunkiai. 18 metų mergaitė Pame
la Kelley labai sunkiai sužeista — 
sulaužytas stuburkaulis. 

Senatorius Ted Kennedy iškvie 
tė geriausius tos srities chirurgi
jos specialistus iš Bostono, kurie 
ją operavo. Manoma, kad ji liks 
visam amžiui sparaližuota. Kiti 

Vyksta registracija, o toliau seka i keleiviai mažiau nukentėjo. Se-
paskaitos. Suvažiavimo rengimo į rtatorius Kennedy ir Roberto 
komiteto pirmininku yra prof. dr. į žmona lankės ligoninėj ir pas 
Juozas Navickas. Paskaitos vyks tos mergaitės tėvus. Kai TV re-
per visas tris dienas. Rengėjai pro- porteris paklausė senatorių Ken-
gramą yra išsiuntinėję ęagal jų nedy, išėjus iš ligoninės: "Ar tai 
turimus adresus. Tačiau ir nega-, nėra Kennedy šeimos bloga lai
vę pakvietimų kviečiami pasi- i mė?", senatorius į klausimą neat- į ta vasaros stovyklavietė, kuria 

LIETUVIUKŲ VASARVIEČIŲ j ̂ ^ b ū r i u o t o j a i k a i p l y g i a i j 

drą lietuvių pobūvį stovyklos pina kiekvienas individuali? i 
salėje. Regatoje maloniai kvie- į Salėje bus plokštelių šokių mu-
čiami dalyvauti Dainavos ir Pa-! zika. Rengėja, 

dedamas rugpiūčio 31 d. 5v. Mi-
šiomis Šv. Ignatius bažnyčioje 
(B.C, Commomveal th Ave.).Su 
važiavimas atidaromas 10 vai. 

DEŠIMTMETIS 

Quebeco provincijos valdžiai 
atidarius naują vasarviečių pro
jektą prie gražios gamtos su
pamo su kristaliniai švariu van
deniu Lac Sylvere ežero, nema
ža (apie 25 šeimos) lietuvių šei
mų pradėjo kurti savo vasar
vietes, šiandien, pagal kiekvie
no -'igates ir sumanumą, vasar
viečių statyba yra užbaigta. 
Drauge su privačių vasarviečių 
statyba, lietuvių bendruomenės 
ribose, su patogiais pastatais, 
erdve sale bei virtuve y r a įkur-

un- to humanitarinį fakultetą, 
kur į išklausė, bet diplomo ne
gavo. Bendradarbiavo "Lietu
vos Aide" i r kt. la&raščiuose Chicagą. sustojo pas savo šei-

A. a. Vera Radauskienė 

Jai teko gana sunki našlės da
lia. 1972 m. ji atsikėlė a tgal į 

ka ip baleto recenzente. 1925 m. 
išvyko į Paryžių studijoms i r 
t en išbuvo 3 metus. Cia ji buvo 
sutinkama aukštose visuomenės 
sferose. Buvo gerai pažįstama 

mos draugus Vyt. ir Juliją Sau
lius, vėliau šalia jų išsinuomavo 
atskirą butelį Bridgeporte. Ve
ra vėi mėgino įsijungti į lietu
viško gyvenimo srovę, įsirašė j 
Lietuvos dukterų draugiją, ža-

klausyti Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos darbų ir paskaitų. 

Iškilminga vakarienė su meni 
ne programa vyks Lietuvių Pi
liečių dr-jos auditorijoj, So. Bos
tone, rugsėjo 2 d., 6:30 vai. va
kare. Vietas ir stalus rengėjai pra 
šo užsisakyti n e vėliau iki rug
pjūčio 27 d. P r i e įėjimo bilietai 
nebus parduodami. Bilieto kaina 
10 dol. asmeniui. 

Bilietų rezervacijos reikalais 
kreiptis: 1: Bronius Paliulis, tel-
282—6827, 2. Pranė Kaladienė 
tel. 268—1154, 3 . Irena Eivienė, 
Brocktone, tel. 583—6492 ir 4. 
Liet. Enciklopedija tel. 268—77-
30. 

sakė, o pradėjo kalbėti, kad jo į naudojasi visos Montrealyje e-
brolio sūnus David yra gerai pri 
žiūrimas ligoninėj. Vairuotojo Jo
seph motina į reporterių klausi
mus visai neatsakinėjo. 

Policijos atstovas sakė, kad Jo
seph .Kennedy bus traukiamas at 
sakomybėn už neatsargų vairavi
mą. 

su poetu Jurgiu Baltrušaičiu. 
1937 m. ji ištekėjo už poeto Hen- * » T**? * J 3 ^ ' t 2 £ £ f 
r iko Radausko. 1944 m. abu su 
vyru pasitraukė i Berlyną, ten 
pabuvo vienerius metus. Berly
n e Vera drauge su ki tais pabal-
tiečių atstovais kreipėsi raštu 
j prezidentienę E. Rooseveltie-
nę, prašydama globos pabėgė
liams. Vėliau su vyru ji gyve
n o prancūzų zonoje Reutlinge-
ne, čia ji dirbo Unroje ir IRO 
ka ip vertėja ir socialinė darbuo
toja . Ji laisvai mokėjo 5 kalbas. 

1949 m. Radauskai atvyko į 
Ameriką, vienerius metus jie gy 
veno Bartimorėje, 1950 m. a t -

saneios organizacijos, ruošda
mos savo vasaros stovyklas. 

Šio ežero vasarviečių įkūri
mo dešimtmečiui atžymėti, vie
tinio jaunimo tarpe kilo mintis, 
ateinančio ilgojo darbo savait
galio sekmadienyje, rugsėjo m. 
2 d., suruošti būrinių laivų re
gatą — lenktynes ir po jų ben-

S K A U T A I • 
(Atkelta iš 2 pusL) 

grandies dalis, kad ji yra svarbi 
k kad be jos ta grandis nebus 
p i l na Kad būtum drausminga 
skautė, turi siekti tik vieno: elgtis 
ir dirbti pagal savo geriausias iš-

Jaunimo problemomis šian
dien daug kalbama, sieloiamasi 
ir rūpinamasi, kaip jį į lietuvišką 
veiklą įtraukti. Bet kiek iŠ tikrų
jų yra norima patikėti tam jau
nimui atsakomybės, leidžiant 
jam pasireikšti pagal jo sugebėji
mus, išgales ir protą? 

Skautų organizacija yra jauni
m o organizacija ta prasme, kad 
nuo mažens iki subrendimo ji 
afilieka auklėjamąją funkciją. 
Suaugusiųjų skautybė jau nebe
auklėja, ji tik juos įpareigoja sa
v e nuolat tobulinti. Ar tikrai visi 
tai ir darome? 

Todėl dera leisti jaunoms va
dovų kartoms tokiose stovyklose 
pasireikšti, patikint jiems parei
gas ir atsakomybę. Kartų bendra-
vamas yra įmanomas tik tada kai 
yra tikra tarpusavė pagarba, pasi
tikėjimas, susikalbėjimas. 

Seserijos stovykloje bus. Pvz. 
skaučių pastovyfclės vadijos dau
gumą sudaro pati jauniausioji 
vadovių karta. 

Stovykla bus džiaugsminga 
Džiaugsmas randasi ten, kur yra 
meilė. Meilė gi reiškia gerą valią 
visam, kas yra aplink. To mes ir 
siekiame. Nesvarbu kada, nesvar-
įbu kur mes davėme skautės įžodį, 
švarku tik, kad jį duodamos mes 
įpareigojome save meilei, meilei 
Dievui, Lietuvai ir žmogui. Pa
duos sesė ranką sesei k žengs at
sargiai, kad ilgiems laikams švies
tų' jų rankose laikoma lietuviškos 
Skaučių Seserijos liepsną. 

(£»JttXlA> 
* w -t, 

sveikata ėmė šuoliais leistis že
myn. Teko išvykti į ligoninę. 
Daktarai liepė imti kobalto švi
tinimus, bet ji jų nebeatlaikė 
ir po, palyginti, trumpos ligos 
Vera užmerkė akis. Ji dar gy
va būdama pareiškė norą būti 
palaidota šalia savo vyro. Vyk
dant jos pageidavimą J. SauBe-
nė palydėjo ją į Washingtoną. 
D. C. Čia jos ir Jurgio Blekaičio 
rūpesčiu ir visų Washingtono 
lietuvių šilta užuojauta labai 
gražiai buvo suorganizuotos ir 
pravestos jos laidotuvės. Daly
vavo jos vyro brolis dr. B. Ra
dauskas ir jo duktė Irena su 
šeima, Lietuvos pasiuntinybės 
ir Amerikos Balso atstovai, mū
sų meno ir teatro žmonės ir jų 
šeimos, iš viso 30-40 tautiečių 
susirinko atsisveikinti su a, a. 
Vera Radauskiene. Pamaldas 
atlaikė kunigai iš šv. Mikalo
jaus ortodoksų bažnyčios, nes 
velionė priklausė jų konfesijai. 
Palaidota buvo 1973 m. liepos 
5 d. Cedar Hill kapinėse, Wash-1 
ington, D.-C. Nuliūdę liko jos 
vyro brolis su šeima ir jos ge
riausi draugai Jurgis Blėkaitis 
ir poetas Nyka-Niliūnas (Arf. 
Čipkus) su šeima, taip pat Vyt. 
ir J . Sauliai, Chicagoje. 

Vera Radauskienė buvo labai 
plačiai apsiskaičius moteris. Sa
vo laiku ji buvo vienintelė kva
lifikuota mūsų baleto recenzen
te. Nors tik iš motinos pusės 
ji buvo lietuvaitė, JL buvo pat
riotė lietuvė ir visai laisvai kal
bėjo lietuviškai. J i buvo meno 

BARŪNO ATOSTOGOS 
KELIONĖJE 

Jaunas mokytojas Algis Barū-
nas vasaros atostogas praleidžia 
keliaudamas. Išvyko automobi
liu. Kelionės tikslas Alaska ir at
gal. Kelionėje aplankys ir sustos 
ta kryptimi pr ie įdomesnių vietų. 

MERGAITĖ P A R A L Y Ž L O T A 
D Ė L K E N N E D Y V A I R A V I M O 

.... 
Buv. senatoriaus Roberto Ken

nedy sūnus Joseph,kur is j au eilę 
kartų turėjo susidūrimus su poli
cija ir. apiaudė policininkui į vei
dą, praeitą pirmadienį, t y . rug
piūčio 13 d., •pasiskolinęs automo 
bilį iš savo pažįstamo Peter V. 
Emerson, važiavo Nantucket sa
loje su broliu David ir penkiomis 
mergaitėmis, viso septyni asme
nys viename jeepe, ir turėjo auto 
mobilio katastrofą. Iš nepapras
to greičio automobilis neteko 
kontrolės ir nusirito n u o kelio 
šlaitu žemyn. Automobilis visai 
sudaužytas. Keleiviai vieni atsi
rado vienoje kelio pusėje pašlai-

eruditė, ypač balete i r l i teratū
roje. Bendrai , buvo aukš tos kul
tū ros moter is , daug įnešusi į 
mūsų tau tos lobyną ne tiek savo 
kūryba, kiek šviesia savo a s 
menybe. D a u g čia paminėtų ži
nių pateikė prof. dr . V. Sruo
gienė, kuri d a r iš Lietuvos ve
lionę gerai pažino. J a i esame 
labai dėkingi. O šis nepilnas ve
lionės gyvenimo nušvietimas — 
tai t ik gilus a todūsis vienas p o 
kito praeit in palydint šviesius 
t au tos vaikus. F . Gareckas 

A , f A . 
PRANUI BAZILIAUSKUI mirus, 

žmonai MAW]AI, dukteriai DANUTEI ir sūnums VIN

CUI ir SIGITUI reiškiame gilią užuojautą. 

Algirdas Kuraitis ir šeima 

jTMeKEY & 
P O A G U E 

L 

Reai Estate E V S I T i A N C E Management 
Visų rūšių draudimai žemiausiomis Anomis . Mes atstovaujame ge

riausias kompanijas. Pasitikrinkite. TT!fCimacijai k.eiptis į 

EDWARD PAUKŠTIS 
3145 W. 63rd St - HEmlock 4-4300 

A. t A. I0NUI POCIUI 
mirus, jo žmoną BRONĘ, dukteris BRONĘ BARA 
KRUSKIENĘ. GEMMJį JUŠKIENIENĘ, sūnus J0N& LE0 
NARDlį ir AUGUSTA, bei jų šeimas gilaus liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Lietuviu Respublikonu Lyga 
Marquette Parko Apylinke 

. 

Mielai motinai 

A. -Į- A. ANNAI mirus, 
KATRYNAI KARVELIENEI, jos seseriai, broliui ir gi
minėms nuoširdžią užuojautą reiškia. 

• 
Visi jos sutarčių dėka atvykusieji 

ateiviai (DP) 

Mieliems ELENAI ir ČESLOVUI, 
ių tėveliui 

A. f A- ProL A. RUKUI2AI 
mirus, gilią užuojautą reiškiame. 

Barbora Kripkauskiene 
Laima ir Petras žemaičiai 

A. + A. 
PETRAS P. KANTUTIS 

MirS rugsėjo 20 d., 1973, 9:15 vaL ryto, sulaukės 90 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Mažeikių apskrityje, Viekšnių parapijoje. Ame

rikoje išgyveno 66 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Frances (GeribaHe). du sū

nūs Petras, Juozapas ir marti Angelą, 2 dukterys Frances Wagner, 
žentas £dward ir Harriet Polsin, žentas William, 7 anūkai ir 3 pro-
anūkai ir kiti giminės* draugai bei pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Antano M. PhUiips koplyčioje, 3307 S. Litua-
nica Ave., Chicago, UI. 

Laidotuvės įvyks ketvirtad., rugpiūčio 23" d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, dukterys, anūkai, proanūkai. 

Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. 927-3^81 

Mušu mylimam draugui 
A. -j- A, 

MARTYNUI NAUBURU! mirus, 
liūdesio valandoj reiškiame Širdingiausia užuo
jautą jo žmonai MARIJAI, BROLIUI, DVIEM ŠVO-
GERK0MS ir visiems giminėms. 

Martynas ir Stase Purvinai su šeima 
Pranas ir Brone Srugai ir Šeima 
Vilius ir Marta Trumpjonai ir šeima 

šiame dešimtmečio minėjime ir j 
pobūvyje kviečiami ir visi lietu- j — Muencheno arkivyskupi-
viai. Regatoje, pirmą ir antrą jos iniciatyva, rugsėjo mėnesį 
vietą laimėjusieji gaus dovanas, čia prasidės specialūs kursai 
Pobūvio metu (po regatos) pra-, katechistams. kurie panorės 
dines vaišes — sūrį ir vyno tos- į laisvalaikiu tarnauti Bažnyčiai. 
tą patieks minėjimo rengėjai. Katechistų parengiamieji kur-
Tolimesnėmis vaišėmis pasirū- i sai tęsis t r i s metus. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1973 m. 
rugpiūčio 20 dieną, 11:30 vai. ryta, sulaukęs 56 m. amžiaus, tragiš
kai žuvo mūsų mylimas vyras, tėvelis, senelis ir brolis 

A. f A. MILĖS I. NARDUCY, Sr. 
Gyveno Chicago. Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stella (po tėvais Kroulai-

dis), du sūnūs Milės, Jr., marti Carol, John, marti Diane, duktė An-
nette. anūkė Danilie, brolis Leo, brolienė Joyce, uošvienė Mary 
Kroulaidis su šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Antano P. Phillips koplyčioje, 3307 South 
Lituanica Avenuą, Chicago, UI. 

Laidotuvės įvyks penktad., rugpiūčio 24 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jlirgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
$v. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duktė, anūkė ir gimines. 

Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. TelČ 927-3401. 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T Ė V A S IR S 0 N U S -
TRYS MODERSISKOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lst Street Tel. 476 - 2345 
1410 S. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-89 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTJ 

£ U D E I K i S 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 
Trys Moderniškos Koplyčios: 

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

4305-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas TArds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
lietuviu Laidotuvių Direktortę Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 S- LITUANICA AVE. TeL TArds 7-S4A1 

STEPONAS 0, LACK (UCKAVYICZ) IR SUNOS 
2314 W. 28rd FLACE M Vlrginia 7-6672 
2424 W. mh STREmr TeL REpabBc 7-121S 
11028 Soathwest H ighva j , Palos BTlls, IIL TeL 974-4410 

p E T R A $ B ! E L | 0 N A S 

4348 S. CALIFORNL4 AVE. TeL LAiayette 3-3572 

POVILAS i. RIDIKAS 
3S-M S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
SS19 3 . LITUANICA AVE. TeL YArds 7-11S8-S9 

Pasinaudokite Draugo "Oassiiied" skyi-uimi. 
VASAITIS - BUTKUS 

1446 S. 50lh AVE., CICERO. OJL TeL OLynpie 2-10*3 

_ 
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BRATJGAS, trečiadienis, 19?3 m. mgpiūčio m. 22 d. 

X Antanas Skėrys, LB valdy
bos narys ir biuletenio redakto
rius Geelonge, iš Australijos 
yra atvykęs į JAV-bes. Šiuo me
tu apsistojęs pas Leoną Pabrė
žą, 682S So. Rockwell, Chicago-
je. Jau yra aplankęs keletą vie
tovių, JAV-bėse ir Kanadoje. 
dar vyks į PLB seimą "VVashing-
tone į Ne\v Yorką ir kitur. Pas
kiau laivu pro Europą ir Afriką 
grįš atgal i Australiją. Svečias 
iš Australijos, lydimas L. Pa
brėžos, aplankė "Draugą" ir pa
sikalbėjo lietuviškos spaudos 
reikalais, kuriais ir pats, kaip 
spaudos žmogus, labai domisi. 

X "Suburban Times", Des 
Plaines, 111., laikraštis birželio 
21 d. laidoje skelbia, kad j tą 
miestelį perkeliamas Chicago 
Savings and Loan Association 
bankas, kuris statysis centrines 
patalpas Lee ir Oakton St. Des 
Plaines. 111. Tuo reikalu taupy-

X PreL J. Balčiūnas rugp. 6-
14 d. vedė rekolekcijas Putna-
mo seselėms. Ateitininkų sen
draugių savaitei paruošė paskai
tą, o Liet. kat. mokslo aka
demijos atidaromajame pilna
ties posėdyje kviečiamas skaity
ti paskaitą apie charizmatinį 
Bažnyčios atsinaujinimą. 

X Mokslo metai artėja, taigi 
pats laikas apsirūpinti lietuviš
kais vadovėliais. Lituanistinėms 
mokykloms ir privačiam moky
muisi tinkamų vadovėlių galima 
gauti "Drauge". 

X Karštomis vasaros dieno
mis "Draugas" yra gera lietu
viška atgaiva. Tai žino skaity
tojai ir savo aukomis jį remia. 
Aukų prisiuntė: po 2 dol. — G. 
Klinuutis, K. Stabaras; po 1 
dol. — V. Urbonas, P. K. Dir-
kis, Ild. Sadauskas. Visiems 
esame labai dėkingi. 

X Prel. J. Balkūnas stambes
ne auka parėmė Krikščionio Gy
venime serijos knygų leidimą, 
tapdamas garbės prenumerato
riumi. Nuoširdus ačiū. Garbės 
prenumeratoriai visą savo gy
venimą gaus tos serijos knygas, 
kol tik jos bus leidžiamos. Adre-

tojų susirinkimas bus banko pa- L ^ . Krikščionis Gyvenime, 4545 
talpose, Chicagoje. rugpiūčio 22 
d., trečiadienį. Banko prezidentė 
Ph. Pakel paaiškins apie šio per 
sikėlimo reikalus. 

x Studentė Tina Brazytė iš 
Indian Head Parko, labai sma
giai praleido savo atostogas Ca-
lifornijoje pas savo švogerį ir 
sesutę dr. R. Krištopaičius. 

X Motekaieiai atostoginėje 
kelionėje pasiekę Grand Canyon 
rašo, kad "Amerika visai kitaip 
pradeda atrodyti iš jos žavingų 
atogrąžinių valstijų, nei iš Chi-
cagos". 

X Gimimo švč. Mergelės Ma
rijos parapijos mokykla Mar-
ąuette Parke pradės savo dar
bą rugsėjo 5 d., trečiadienį, o 
vaiku darželis — rugsėjo 10 
dieną. Tėvai prašomi paruošti 
vaikučius, kad jie galėtų laiku 
l mokyklą atvykti. 

x Nuoširdžios skaitytoją au
kos palengvina sunkų dienraš
čio leidimo darbą. Aukojo: po 2 
doL — J. Litvaitis, Pranas Juš
ka, S. Stembrus, Juozas Jurkė-
nas, K. Garnys. 
Marma. 

Visiems 
rne. 

W. 63 St., Chicago, UI. 60629. 
(pr.) 

x Union Pier pobūvis ir šo
kiai rugp. 25 d. lietuvių salėje. 
Stelmoko orkestras, geras val
gis. Pelnas lietuviškoms mokyk
loms remti. Kviečia LB Mar-
ąuette Parko apyl. v-ba. (pr.) 

CHICAGOJE 
FILMAS APIE DARIŲ 

IR GIRENJJ 
Amerikos Lietuvių Aero klu

bas Chicagoje ruošis istorinį 
dokumentinį pilno ilgumo filmą 
apie Lietuvos didvyrius, trans
atlantinius lakūnus Darių ir Gi
rėną. Filmas ruošiamas Dariaus 
ir Girėno 40 metų skridimo per 
Atlantą sukaktuvėms atžymėti. 
Jo gaminimas yra Įpusėjęs. Fil
mą suka Tolius Siutas, o mece-

I natas - Jonas Taiandis. Filmo 
i medžiagos sukaupimo ir teksto 
I paruošimui darbą atlieka Ed-
i numdas Jasiūnas ir Vytautas 

1 dol. — Ant. j Peseckas. Filme atspindės trans 
i atlantinių lakūnų Dariaus ir 

nuoširdžiai dėkoja- j Girėno gyvenimo momentai, jų 
į pasiruošimas skristi per Atlan
to vandenyną į Lietuvą, to meto 
įvykiai ir žmonės, ryžtingas lai
mėjimas ir jį palydėjusi tragedi
ja. Jų žygis, įžiebęs negęstantį 
švyturį, yra palikęs gilius pėd
sakus visur, kur tik gyvena lie
tuvių. 

Chicago* žinios ] 
GUBERNATORIUS 

PANEIGIA KALTINIMUS 

Illinois gubernatorius paneigė 
kaltinimus, kad jo rinkiminėj 
kompanijoj buvo finansinių ne
leistinumų, bet nesutiko atskleis 
ti aukotojų vardų. Jis apkaltino, 
kad prieš jį buvo naudojami iš 
demokratų būstinės išvogti duo
menys. 

TR4GIŠKA MOKSLO DARBO 
ISTORIJA 

Harry Wright, 32 m., su žmo
na buvo sustoję nakvynei Chi-
cagos motely, 4900 S. Lake-
shore. Nelaimei iš jų automobi
lio buvo išvogti daiktai, jų tar
pe ir 95 pusi. mokslinis darbas 
apie Ingmar Bergman, švedų 
filmų įžymybę. Wright šeima iš 
Bostono važiuoja į Los Angeles, 
kur vyro gali nepriimti be to 
darbo siekiant doktorato. Kai ši 
nelaimė buvo paskelbta, atsilie
pė moteris West, kad ji išvogtų 
drabužių ir raštą apie Bergman 
rado Jewel krautuvės sąšlavų 
dėžėj, 73 St. ir Ashland Tačiau 

| ji tepaėmė dalį popierių. Kas ga-
i Ii surasti kitą dalį Chicagos sąš
lavyne? 

RUKŠĖNO VEIKALAS 
DIDŽIAJAME KNYGYNE 

Algio Rukšėno veikalas "Day 
įof Shame" — apie S. Kudirką 
i— yra išstatytas naujųjų aktu-
'alių veikalų skyriuje didžiausia
me Kroch's - Brentano Chica
gos knygyne. 

MENO STUDIJOJE 
NUŽUDYTA 

Susan Hebei. 23 m. rasta nu
žudyta meno studijoje, 5009 S. 
EUis A ve., Chicagoje. Išgirdę 
jos riksmą kaimynai pašaukė 
policiją. Rasta nužudyta peilio 
smūgiais į vidurius. 

BENDROVĖS TURI 
PASKELBTI RINKIMINES 

AUKAS 

Gubernatorius Wa!ker paskel
bė įsakymą, kad visos bendro
vės, kurios atlieka valstijos dar 
bus, turi paskelbti savo duotas 
rinkimines aukas. Bendrovės, 
tam nepritardamos, nori, kad 
teismas nuspręstų tokio įsaky-

;mo legalumą, be to, jos kelia 
: klausimą, kodėl unijoms tokio 
įsakymo neduota. 

mu ŽVAIGŽDUTE 
IHfcKflfiaJL.* • * * {steigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagoe skyriaus 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So., Oaremont Avenue, Chicago, IUinois 60636 

x Atvažiuojate | Chicagą 
lankyti pažįstamu? Užsukite į 
Draugo administraciją. Galėsi
te aplankyti spaustuvę, redak
ciją ir net pasirinkti meniškų 
keramikos darbų. Yra ir liau
dies medžio drožinių. Beveik 
visų knygų pavyzdžiai išstatyti Asmenys, kurie turi arčhyvi-
peržiūrėjimui. Administracijos į nes medžiagos apie Darių ir Gi-
kambariai vėdinami ir patogūs į rėną, o ypač užfiksuotų to lai-
flgiau apsilankius. Būtinai ap-1 kotarpio įvykių filmuose, taip 
lankykite lietuviškos spaudos ! pat Dariaus ir Girėno testamen-
bustinę. Adresas: 4545 W. 63rd ; to vykdytojo lakūno Felikso 
Street, Chicago, 111. 20629. 

X Lietuviai gydytojai ir sve
čiai, norį dalyvauti išvykoje į 
Gintaro vasarvietę, Union Pier, 
bei žaisti teniso turnyre, rug
piūčio mėn. 26 d., daugiau in
formacijų gauna pas dr. Kastytį 
Jučą telefonai: 753-3310 arba 
944-5847. 

(pr.) 
X "Elektrikas Klaudijus 

Pumputis po daugelio metų 
praktikos neseniai gavo elek
tros rangovo leidimą ir atlieka 
visus elektros įrengimo ar pa
taisymo darbus. Greitas, ne-
b: angus ir tvarkingas darbo at
likimas, kurį garantuoja jo už
siūtas. Neatmes nė mažiausio 
darbo ir turi savo apsidraudi- j 
mą nuo nelaimingų įvykių. 
Skambinti vakarais: 927-3559. 

(sk.) 
X Lietuvių Fondas. Panevėžiečių' 

Kubo V-ba atsiuntė1 $25. oadidinda- j 
ma a. a. Antaną Stakėno atm. įn. iki j 
$519. LF narys — tautinio susiprati-1 
mo pavyzdys. LF adresas: 2422 W. 
Marąuette Rd., Chicago, DL 60629. 
tfci. 925-6897. 

(pr.) I 

Vaitkaus pasiruošimo skristi ir 
išskridimo per Atlantą bei kitų 
lietuvių aviatorių skraidymus 
Amerikoje, maloniai prašome 
susisiekti su Lithuanian Ameri
can Aero Club Inc., 2846 West I Chicagoje, įvyko sprogimas. Mi-

7 KLUONAI TEISMO 
RŪMAMS 

Bus pravesti dideli remontai 
kriminalinio teismo rūmuose, 
esančiuose California ir 2 gat
vių kampe. Kamuos 7 mil. dole
rių. 

GALI STREIKUOTI 
MOKYTOJAI 

Vis dar nepavyksta susitarti 
su mokytojais dėl naujos sutar
ties ir gali būti mokytojų strei
kas Chicagoje. 

SPROGIME ŽUVO 
DARBININKAS 

Dviems vyrams besidarbuo
jant Moser Paper bendrovės rū-

jmų rūsy, 631 So. Plyomuth et.. 

LIETUVIŲ FONDAS 
(Rašinėlių konkurse laimėjęs 

IV vietą) 

Kai aš buvau trečiame sky
riuje, mūsų mokytoja mums da
vė vokelius ir sakė į juos įdėti 
pinigų. Tada jį gražiai papuošti 
ir parašyti "Mano auka Lietu
vai". Po to mano mamytė ma
nęs paprašė nupiešti ant didelio 
voko paveikslėlį. Aš užrašiau 
ant jo "Mūsų auka Lietuvai" ir 
su pora vaikų nuėjom tuos pini
gus įteikti Lietuvių Fondui. Mes 
buvome apsirengę tautiniais rū
bais. 

Tais metais mūsų mokykla 
tapo pilnas fondo narys. Per 
kiekvieną Vasario 16 dienos 
šventę vaikų sunešti pinigai pa
siekė tūkstančio dolerių sumą. 

Tą dieną, kai reikėjo eiti, bu
vo didelis žvarbus vėjas. Einant 
į Lietuvių Fondą, man vėjas 
karūnėlę nupūtė. Dar tik buvo 
vasario mėnuo, bet atrodė tikra 
žiema. 

Lietuvių Fondo būstinėje sė
dėjo du ponai prie dviejų stalų. 
Vienas ponas žiūrėjo į paveiks
lą, kuris rodė, kaip Lietuvių 
fondas auga. Antras ponas žiū
rėjo į sąrašų knygą. Jie surado 
mūsų mokyklos lapą ir įrašė pi
nigų sumą. Ta knyga buvo la
bai stora ir kiekvienas lietuvis, 
kuris aukojo, turi savo atskirą 
lapą. Ponas parodė jau mirusių 
lietuvių lapus, kur jie patys už
rašė savo pinigus Lietuvių Fon
dui. Kartais geri draugai neper
ka gėlių ant kapo, bet duoda pi
nigus Lietuvių Fondui. 

Lietuvių Fondas su tais pini
gais išleidžia knygas, paruošia 
mokytojų savaites, padeda pa
saulio jaunimo kongresams, šo
kių ir dainų šventėms, universi
teto studentams, kurie mokosi 
lietuvių kalbos. 

Man atrodo, kad dėdami pi
nigus į Lietuvių Fondą, mes pa
dedame sau. 

Rima Valiulytė, 11 m. 
Redaktorius: Visos lituanisti

nės mokyklos turėtų pasekti Ri
mutės pavyzdžiu. Ir po mažai 
aukodami, gali sudaryti dideles 
sumas, jei taip darys visi ir 
kiekvienais metais. Nevien litu
anistinės mokyklos, bet ir pa
vieniai vaikučiai savo centukus 
galėtų mesti į dėžutę. Ją pri
pildę perduotų Lietuvių Fondui. 
Toks pasiryžimas greičiau su
darytų milijoną ir auklėtų vai
kų širdyse meilę tėvynei. 

Visiems sėkmingo ryžto! 

KĄ MAN LIETUVA REIŠKIA 

47 mylias kiekvieną šeštadienį į 
lietuvišką mokyklą. Man labai 
smagu susitikti ir su savo drau
gėmis. 

Šiandien lietuviukų yra visam 
laisvam pasaulyje: Amerikoje, 
Kanadoje, Pietų Amerikoje; Ar
gentinoje, Brazilijoje, Venezue-
loj, Australijoj, Europoje. Jei
gu visus vaikus tėvai nuvežtų į 
mokyklą, tai mes vaikai galėtu
me prisidėti prie Tėvynės išlais
vinimo, nes kur yra būrys vai
kų, kaip mokykloje, ten ir yra 
Lietuva. 

Lietuvoje komunistai kiša ku
nigus ir susipratusius lietuvius 
į kalėjimus. Visokiais būdais 
juos kankina. Mums gyvenan
tiems laisvėj, nieko negali pa
daryti. Mes tik turime netingė
ti. Kaip mus mokytojai ir tėve
liai moko, ir taip mes patys ga
lime savo tėvynę mylėti. Aš dar 
labai labai noriu nuvažiuoti į 
savo Tėvynę. Kai susitiksiu su 
savo pusseserėm ir pusbroliais, 
kad nesijaučiau kalta, kad aš 
čia gyvendama Amerikoj, visko 
turėdama, visai nesirūpinau sa
vo vargstančia, kenčiančia tė
vyne Lietuva. 

Gaja Valiuškytė, 11 metų, 
Worcesterio A. V. šeštadieninės 

mokyklos mokinė 

MANO LĖLĖ 

DEBESĖLIAI 
Kiton? Jotvmgytė 

Oi tie smagūs debesėliai, 
Tie Silkiniai, t ie ploni, 
Skuba, lekia susivėlę, 
Išsidraikę, balzgani. 

Skuba, lekia debesėliai — 
Dažo laumių juosteles, 
Ten, kur šėlo pikti vėjai 
Susipustę balseles. 

Oi tie smagūs debsėliai, 
Tie šilkiniai, tie ploni, 
Išsidraikę, susivėlę, 
Skuba, skuba balzgani. 

63 St., Chicago, m. 60629. 

— Apie 30 ̂  alyvos dabar 
Amerika įsiveža iš kitur. 

les Narducy buvo užmuštas, o 
J. Odasz smarkiai apdegintas. 
Jie dirbo su acetileno liepsna, ir 
matyt, uždegė perkirstą vamzdį 
su dujomis. 

Neringos, vadovaujamos Putaamo seselių stovyklos jaunučių vėliavos 
pakėlimo iškilmėse. Nuotr. P. G. 

Aš Lietuvą labai myliu, nes 
ji yra mano tėvynė. Nors aš jo
je negimiau, bet mano tėvai ten 
gimė. Aš buvau 7 metų, kai su 
mama nuskridom į Lietuvą. Visi 
mūsų giminės buvo aerodrome, 
net ir mano močiutė atvažiavo 
iš Kauno. Mes buvom Vilniuje 
penkias dienas. Kai mes išlipom 
iš lėktuvo, visi laukė mūsų su 
gėlėmis. Visi stebėjosi, kad aš 
galiu kalbėti gerai lietuviškai. 
Jie manė, kad aš tik angliškai j davom jas išmokti, 
kalbu. Aš nelabai daug atsime- -, tie vargai baigėsi, 
nu, tik atsimenu, kad mes turė
jom labai daug džiaugsmo. 

Pirmiausia nuvažiavom pas 
mano dėdę, tetą, pusbrolius ir 
pusseseres. Ten buvo labai sma
gu, fijom pasivaikščioti prie 
ežero ir smagiai žaidėm. Buvo
me ir Trakų pilyje. Kitą dieną 
kopėm į Gedimino kalną. Ten 
buvo labai gražu ir smagu. Man 
labai patiko Lietuvoje. 

Čia, Amerikoje, aš stengiuos 
išmokti gerai lietuviškai rašyti 
ir skaityti. Man daug padeda 
mano tėveliai, kurie veža mane 

Mano lėlė yra graži. Aš ją la
bai myliu. Jos suknelė yra gel
tona. Ji turi savo lovą ir veži
mėlį. Kai aš einu į mokyklą lė
lė sėdi ant mano lovos. Ji yra 
gera. Mes esame draugės. Jos 
vardas yra Birutė. 

Gailė Eidukaitė, 

U skyrius, 
Dariaus Girėno lituanistinė mok. 

"MOKSLO METAI BAIGfiSL-" 
Galų gale baigėsi mokslo me

tai ir prasidėjo ilgai lauktos va
saros atostogos. 

Mokslo metai buvo ilgi ir 
sunkūs. Daug dirbom, bet daug 
ir išmokom. Ant spalvotų lapų 
lipdėm ir piešėm Lietuvos me
džius, lapus, gyvulius, žvėris, 
žuvis, vaisius ir daržoves. Daug 
skaitėm ir iš mokytojos girdė
jom apie Lietuvą. Susipažinę su 
Lietuvos miestais, upėmis, kal
nais ir ežerais, mes pažymėjom 
juos žemėlapyje. Išmokom apie 
būdvardžius, veiksmažodžius, 
juos linksniavom ir asmenavom. 

Už išmoktas pamokas gau-
davom iš mokytojos paveiks
liuką. Dažnai būdavo užduota 
labai daug pamokų ir vos spė-

Dabar jau 
Nebereikės 

ruošti pamokų. Galėsim dau
giau laiko praleisti lauke su 
draugais ar viduj su įdomia 
knyga. 

su Kęstučiu ir Dalyte išvažiavo
me su juo į bažnyčią. Mamytė, 
Audrius ir Eugenijus atvažiavo 
truputį vėliau. Visi susirinkome 
bažnyčioje, ku r klebonas mus 
palaimino. Po to visi sulipome 
į autobusą ir pradėjome savo 
kelionę. 

Pakelėje matėme ūkius, gy
vulius. Pervažiavom per Sarnia 
ir Mėlyno Vandens tiltą. Kai 
autobusas sustojo Detroito zoo
logijos sode, mes visi išlipome 
ir pradėjome viską apžiūrėti. 
Mes matėme visokių gyvulių; 
tigrą, liūtą, dramblį, žirafą, 
mešką, įvairiausių paukščių, gy
vačių, ežerėlių ir uolų. 

Vėl visi susirinkome į autobu
są ir 2:30 vai. išvažiavome j 
Greenfield Village. Ten matėme 
įvairiausių senų namų, dirbtu
vių, seną fordą, dviračių, Henry 
Ford's ir Wright Brothers' gi
mimo vietas. Važiavome arkliais 
traukiamu vežimu ir senu trau
kiniu. Dar norėjome pamatyti 
Henry Ford's muziejų, bet jau 
buvo per vėlu. 

5:45 vai. vėl visi susirinkome 
į autobusą ir pradėjome kelionę 
namo tuo pačiu keliu, kuriuo 
atvažiavome. Mes sugrįžome at
gal į bažnyčią po 9 vaL vak. 
Mūsų šeima greit susėdo į savo 
mašiną ir išskubėjome į namus, 
nes jau buvo laikas mums mie
goti. 

Man viskas labai patiko. Aš 
noriu padėkoti mokytojams ir 
Tėvų komitetui už surengimą 
šios ekskursijos. 

Gediminas Eimantas, VI sk. 

Londono liet. šeštad. mok., 
Kanada. 

LIETUVIŲ JAUNIMO 
ORGANIZACIJOS 

AMERIKOJE 
Amerikoje lietuviškų organi

zacijų yra nemažai ir jos mums 
yra labai svarbios. Svarbiausios 
iš tų organizacijų yra: skautai, 
ateitininkai, neolituanai ir kitos. 
Šių lietuviškų organizacijų jau
nimas ruošia stovyklas, steigia 
chorus, vaidinimus stato ir ki
taip palaiko tarp savęs ryšį. 
Ypač yra didelė lietuvių skauti-
ja. Be paprastų skautų yra dar 
jūros, oro ir akademikai skau
tai. Kiekvienais metais vasarą 
skautai ruošia stovyklą, kur jie 
kelias savaites praleidžia gam
toje. Jei ne skautai ir kitos lie-

Visi jį pažįstate 
Piešė Laura Linaitė, Marąuette 

Parko lit. m-los VT sk. mokinė 
tuviškos organizacijos, daug lie
tuvių jaunimo pradėtų nutolti 
nuo lietuvių ir lietuviškų papro
čių. 

Violeta Burokaltė, VI b kl. 

K. Donelaičio lit. m-la. 
N O S Y S 

— Atmink, Audrone, kad 
graikų nosys tiesios, o romėnų 
kuprotos. 

— Mūsų tetulė turi graiko 
nosį ir romėno kuprą. 

— Popiežius Paulius VT pa
skyrė prelatą Achille SUvestri-
ni Viešųjų Bažnyčios reikalų 
tarybos pasekretorium. Prelatas 
Silvestrini dirba Vatikano dip-
iomatinėje tarnyboje nuo 1953 
metų. Viešųjų Bažnyčios reika
lų tarybai vadovauja arkivys
kupas Casaroli. 

Daiva Matulaitytė, 11 m. 
Bostono lituanistinė mokykla. 

MCSŲ ŠEŠTADIENINĖS 
MOKYKLOS EKSKURSIJA 

1973 metais, gegužės mėn. 6 
d. aš, mano broliai ir mamytė 
atsikėlėm 7 vai. ir pasiruošėm 
kelionei į Detroitą. Dar prieš 8 
vai atvažiavo mano senelis. A l , 

Linksma kiškeliui vasarą 
Piešė Rita Stukaitė, Marąuette Parko lit. m-los 3 sk, mokinė 


