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KREMLIUS ORGANIZUOJA 
KOMUNISTU KONFERENCIJA 

Kad toks suvažiavimas įvyktų, turės padaryti principinių 
nuolaidų 

MASKVA. — Kremlius via 
dar planuoja šaukti Europos 
kraštų komunistų partijų kon
ferenciją. Nuo pasaulinės kon
ferencijos šaukimo atsisakė dar 
metų pradžioje. Saukiamam su-

invazijos abiejų partijų santy
kiai gerokai įsitempė. 

Jugoslavijos partija paskutinį 
kartą dalyvavo tokioj konferen
cijoj 1957, bet ir tada atsisakė 
pasirašyti svarbiausią dokumen-

vaiiavimui reikia numatyti tą. Po to kitose konferencijose 
maksimum pasisekimo, reikia, 
kad jame dalyvautų galimai dau 

nedalyvavo, pabrėždama reika
lą tvarkytis lygybės principu. 

giau partijų. Jeigu konferenci- \ bet ne priklausomybe "iš vieno 
joj nenorėtų dalyvauti Jugosla-' centro". Tą nusistatymą pabrė-
vijos, Rumunijos ir Italijos ko- j žia Tito kiekviena proga ir da-
munistai, suvažiavimas reikštų Į bar, o paskutinėj Jugoslavijos 
nepasisekimą, nebūtų ir tikslo | komunistų partijos konf erenei-
jo šaukti Tų trijų šalių parti- į joj dar kartą pakartota, jeg tik 
jos laikosi kiek galima toliau 
nuo Maskvos, siekia nepriklau
somo veikimo. Maskva patyrė 
1967 nepasisekimą, kai iš 31 
kviestos partijos dalyvavo tik 
25, neatvyko nei rumunai, nei 
jugoslavai. 

Spėjama, kad numatomos 
konferencijos reikalu neseniai 
pas Tito lankėsi ir Lenkijos kom 

tokiom sąlygom jie eis ir į tarp
tautines konferencijas. 

Rumunai yra pareiškę, jog jie 
konferencijoj negalėtų dalyvau
ti, jeigu ji ir būdama tik Euro
pos partijų, mėgintų kritikuoti 
kitas partijas "ne iš to konti
nento", vadinas Kiniją. 

Rusai neturi didelio pasirinki
mo, ir jei nori šiokį tokį suva-

partijos bosas Edward Gierek. žiavimą sušaukti, turės su to-
Oficialiai buvo sakoma, jog jis 
Jugoslavijoj tik "atostogavo", 
bet irgi žinoma kad jis buvo 
iššauktas pas sovietų ambasado
rių Belgrade Stepakovą ir jam 
įteikė naujausias Maskvos inst
rukcijas. Dar žinoma, kad Čeko
slovakijos partija galiota palai
kyti didesnį kontaktą su italų 
ir ^atS&dyti'' jų užsispyrimą 

mis sąlygomis sutikti. 

DIDŽIOJI KRIZE DEL KIPRO 
PRAĖJO 

Paliaubos įsigaliojo; šiandien Genevoįe susitinka 
turkų, graikų ir britų ministeriai 

Llasa, Tibeto sostinė ir paauksi . a:s stogais Dalai Lamų kapai 

Bandys sumažinti 
šacho rūstybę 

Apie gyvenimą 
Sovietijoj žinome 

nedaug 
, , , ... ., . ^ •„ "Christian Science Monitor" 
Maskvos atžvilgiu. Nuo italų rr i . . . . . . . .. fefenriovakii <umtvkin dane ori- ! n e s e m a i >deJ° s a v o skaitytojo-s čeJtoslovakų santvkių daug pn ^ nenurodvta) laišką 
klauso ir pačios konferencijos •" . „ ~ \ \ 

. . . iu, * - "pavadinimu: "What vve knovv 
pasisekimas, žaiant, jog po; *~ . . . 
t T T T ; _u • Z. • I i about the Sovret Umon iš... far 
Dubceko nuvertimo ir sovietų *""•*'- ~_, . *Z. _,, T - , 

from the real thmg^ . Laiško 
autorius mini iš Lietuvos atvy
kusio Jono Kreivėno nusistebė-

• jimą, kaa amerikiečiai vis dar 
! važinėja automobiliais, nes jiem 

Transliuos Teisinio 
komiteto debatus 
WASHINGTONAS. — Atsto

vų rūmai $46:40 balsais nutarė 
leisti Teisiniam komitetui per 
televiziją ir radiją transliuoti 
prezidento apkaltinimo debatus 
ir balsavimą, jeigu pats komite
tas to panorės. Komitetas, tuo 
pasinaudodamas, 31:7 balsu rū
mų pilnaties leidimą priėmė. 
Transliacijos turėtų prasidėti 
šiandien. 

Komiteto nariai taip pat 
svarsto, ar pats apkaltinimas 
prezidento bus naudingas Ame
rikai, jeigu ir paaiškėtų jo pra
sižengimai. Advokatai prideda, 
kad pats apkaltinimas būtų ne 
prezidentą laikyti kaltu, bet tik 
apsaugoti Amerikos valdžios 
sistemą 

Žemes ūkio 
mokslų daktaras 

Pranas Sakas Žemės ūkio a-
kademijoje apgynė žemės ūkio 
mokslų daktaro laipsniu diser
taciją "Ultravioletinių spindu
lių Šaltinių tyrimas ir jų naudo
jimas LTSR žemės ūky". 

Sakas gimė 1920 metais, 1930 
baigė Kaune eelektrotechnikos 
fakultetą 1956 pradėjo dirbti 

WASHTNGT0NAS. — Kis-
singeris rugsėjo mėnesį planuo
ja vizituoti Indiją, Pakistaną ir 

Neabejotinas 
Graikijos 

sąmokslas 

Dalai Lama laukia, 
kada galės grįžti 

McLEOD GANJE. Indija. — 
300 mylių į šiaurės vakarus nuo 
New Deihi, Himalajų atšlaitėje, WASHTNGTCXAS. — Šios 

Bengaliją. Pakelėj žada sustoti i s a v a i t e s "'Newsweek" rašo, kad; j a u | g m e t u gyvena Tibeto Da-
ir Irane, pabandys sumažinti į v ° s valandą prieš sukilimo pra- j lai Lama, tikėdamasis vieną die 
šacho rūstybę, šachas Pahlevi! džią Kipre Anv-rikos žvalgyba j ną grįžti į savo gimtinę, lauk-
Reza jaučiasi nepakankamai j nugirdo praneš: mą iš Nicosijos į damas, kada Kinija sušvelmns 
įvertintas Nbtono, o iždo sekre-j 
toriaus Simon net pažemintas. 
Gal dėl to šachas naujausius už
pirkimus pradėjo daryti Prancū
zijoj, atsisako Amerikos. Pvz. 
atominį reaktorių Iranui statys 
prancūzai. 

šachas supyko ant Nbcono, 
kad jis nerado reikalo jo aplan
kyti, kai vizitavo Vid. Rytus. 
Saudi Arabija naftos prekyboje 

' į Atėnus: •'Operacija 'prerideii 

Lietuvoje buvę sakoma, kad čia j J r a n u i ^ ^džiausiąs varžovas, 
trūksta benzino ir visi važinėja į ten p r e z i d e n t a s l a n k ė s i > m : 
dviračiais, gyvena prie žvakių | T e h e r a n ą n e u ž s u k o . x i x o n a s 

* n e s o s - i viešėjo pas Brežnevą Jaltoj, bet 
Toliau autorius pastebi, kad | per Juodąją jūrą į Iraną neat-

tie JAV parlamentarai, kurie j vyko. Kitaip buvo prieš porą 
mano, kad derybose su Sovietų j metų. kai grįždamas iš Mask-
Sąjunga jie turi reikalo su sau i vos buvo ir šacho svečiu, šachas 
lygiu partneriu, labai klysta. 
Ekonominis gyvenimas tokioje 
Lietuvoje ir šiandien dar prime
na ankstyvus pokarinius laikus 
Europoje su prekių stoka, juo
dąja rinka ir šlykščia būtinybe 
naudotis 'protekcija", "drau
gų" pagalba ir kyšiais, jei nori 
gauti kasdieninio vartojimo pre
kių. Moterys dar ir šiandien il
gai prastovi eilėse vienodiems 
plastikiniams sandaliams gau
ti, kuriuos perka nemieruoda-
mos, laimingos, kad gauna — 
netiks, galima bus parduoti. I r 
tai vyksta ne kokiame nors So-
vietijos užkampyje, bet Lietuvos 
je, kuri visoje Sov. Sąjungoje 
yra žinoma kaip '-Mažoji Ame
rika". 

Net ir rusiškai kalbą turistai 
tegali susidaryti šiokį tokį vaiz
dą tik apie rusus ir Rusiją, ku
rią apjuosia nerusiškų tautų 
"virtinė'' ir kurių žmonės ne
kalbės atvirai, jei į juos pra
šnekama rusiškai. 

režimą Kinams okupuojant tą 
, kraštą, pabėgo apie 85,000 ti-tas ' vyKsta sėkmingai ir pagal , ,. V. m—~^~ . T ,. J & r^> betiecių. 65,000 jų gyvena Indi-

nustatytą tvarkaraštį". Žurna- J j o j e pabėgėlių stovyklose, kiti 
las dar prideda, kad išvakarėse j išsisklaidę po ivsą pasaulį, 
sukilimo 100 graikų karininkų, 
persi rėdžiusių civiliai, Atėnų 
aerodrome įsčdo į Oiympie Air
lines Boeing 727 ir išskrido į Ni-
cosia. Kitą dieną vėl koks šim
t a s karininkų taip pat tvarka-

Dalai Lama buvo beplanuojąs 
aplankyti Ameriką, bet prasidė
ję Washingtono - Pekino santy
kiai ir atšilimas jo planus suar
dė. "Mes nesame stiprūs, nesa
me pasaulinė jėga. tai geriausia, 
ka mes galime padaryti, laiky-

WASHINGTONAS. - Pir
madienį WashingTone susitiko 
arkivyskupas Makarios su vals
tybės sekretorium Kissingeriu. 
Sukilimo pradžioje Makarios 
buvo laikomas žuvusiu, dabar 
besišypsąs ir optimistiškai nu
siteikęs. Turkijos invazija teikia 
jam daugiau vilčių grįžti į savo 
kraitą. Jį pasitikusiems asme
nims pareiškęs savo dėkingumą 
Kissingeriui ir Amerikai, kad 
tik jų didžiausiom pastangom 
buvo sulaikyti mūšiai. Tačiau 
pastebėta, kad Valstybės depar
tamento pareigūnai Makarios 
vengė vadinti prezidentu. Abi 
pusės kalba apie reikalą atsta
tyti Kipre konstitucinę tvarką, 
bet amerikiečiai nutyli apie pa
ties Makarios valdžios sugrąži
nimą. 

Kissingeris išsireiškė, kad 
judviejų susitikimas buvęs labai 
naudingas ir konstruktyvus, 
kad didžioji krizė dėl Kipro pra
ėjo ir kad juodu netrukus vėl 
susitiks, kai išryškės padėtis. 

Makarios dar susitiko su Se
nato ir Atstovų rūmų užsienio 
reikalų komiteto nariais. 

Ankstesnėj spaudos konfe
rencijoj Kissingeris buvo pa
klaustas ir minėjo, kad "yra 
tam tikra galimybė" Makarios 
atgauti savo pareigas. 

NICOSIA. — Paliaubos Kip
re buvo numatytos 9 vai. ryto 
Chicagos laiku (5 vai. p. p. vie
tos laiku), bet turkų oro puoli
mai tęsėsi ir susišaudymas vy
ko dar 6 valandas. Per tas va-

iaikomas labai išdidžiu valdovu. 

Brežnevas 
konferencija 

nusivylęs 
VARŠUVA. — Leonidas Brež 

nevas atvykęs į Lenkiją atšvęsti 
jos 30 metų išsivadavimo iš na
cių okupacijos pradžią ir komu
nistinio režimo įvedimo, savo 
kalbose skundėsi, kad konferen-

rašty nenumatytu skridimu iš- { ^ ^ ^ ^ s ir stengtis išlaikyti 
lėkė j Kiprą. s a Vo kultūrinį palikimą, tautinį 

identitetą ir kantriai laukti grį
žimo", sakė tas dvasinis tibetie
čių vadovas neseniai pas jį ap
silankiusiems Amerikos Laikraš
tininkams. 

Vilniuje mirė 
gen. Žiburkus 

VILNIUS. — Liepos 18 d. 
Vilniuje mirė Jonas žiburkus, 
raudonosios armijos atsargos 
generolas, surusėjęs lietuvis. 
Buvo gimęs 1901 m. Šiauliuose. 
I pasaulinio karo metu mokėsi 
Voronežo gimnazijoje. 1918 m. 
Šiauliuose. Tais pačiais metais 
įsijungė į bolševikų karinius da
linius ir juose išbuvo ligi 1956. 
1940 gavo artilerijos generolo 
majoro laipsni. II pas. karo me
tu buvo taip vadinamosios 16-
osios "Lietuviu'' divizijos artile

rija su Nixonu ir rusams nieko | "J0*1 viršininku, 1950-1956 bu-
gero nedavė. Jis tikėjosi dau
giau išsiderėti, ir tai jam nepa
vyko. Vienoj kalboj sakė. jog 
jis, Brežnevas, siūles susitarti 
daugiau nedaryti jokių požemi
nių atominių bandymu ir iš Vi
duržemio jūros atitraukti visus 
laivus su atominiais ginklais, 
bet nesutikęs Nixonas. 

vo Vilniaus įgulos viršininku. 
Gen. Žiburkus buvo uo',us Mask
vos tarnas ir yra daug prisidė
jęs prie okun Lietuvos rusini
mo. 

Amerikos atstovas bus tik ste
bėtoju. 

Kurt Waldheim, JT gen. sek
retorius, nutarė sustiprinti J. 
Tautų dalinius. Ten jų karei
vių dabar yra 2,300 ar kiek dau
giau. Jų pareigos bus saugoti 
paliaubų liniją Buvo susitikęs 
su tų šalių ambasadoriais, kurių 
daliniai tarnauja po JT vėliava, 
ir nori išsiderėti dar kitą tiek 
vyrų, kariuomenę padvigubinti. 

XEW YORK. — Turkijos am
basadorius prie Jungtinių Tautų 
Osman Olcay Saugumo Tarybo
je sakė kad jo žiniomis iš An
karos, Graikijos aštuoni laivai 
su kareiviais sukinėjasi prie Pa-
phos ir juos nori iškelti. 

NIOOSIA — Amerikos mari
nų helikopteriai evakavo iš 
Kipro 378 Amerikos ir Libano 
piliečius į lėktuvnešį ir išvežė į 
Beirutą. 

ANKARA. — Turkijos prem
jeras Bulent Ecevit, priimdamas 
paliaubų sąlygas, sakė, kad jų 
kariuomenės buvimas Kipre už
tikrina to krašto nepriklauso
mybę. Kariuomenės tam tikri 
kontingentai saloj pasilaks ir 
ateity. 

NATO spaudimas 
BRIUSELI?. — NATO amba

sadoriai buvo sukviesti nepa
prasto posėdžio, ir po 90 minu
čių pasitarimo buvo nutarta 
stipriai paspausti abu narius, 

landas turkai iškėlė daugiau ka- j k a d liautųsi žvanginę ginklais 
riuomenės ir užvaldė Kyrenia I i r pradėtų šnekėtis prie derybų 
uostą Kipro šiaurėje. 

Demonstracijos 
Atėnuose 

ATĖNAI. — Graikijos sosti
nėj karštesni piliečiai suruošė 
demonstracijas prieš Britaniją 
apmėtė akmenimis ambasadą ir 
šaukė, reikalavo Kipro sujungi
mo su Graikija. 

Apie perversmą, kurį paskel
bė Turkijos radijas, Atėnuose 
niekas nežino, viešai dementuo-
jama. 

Izraely buvo nugirstas prane
šimas iš Atėnų, kad Graikijos 
vyriausybė atsistatydino. Iš ki
tų šaltinių tos žinios nepavyko 
patikrinti. 

Abi pusės, turkai ir graikai, 
šiandien Genevoje pradės pasi
tarimus. Atvyksta abiejų šalių 
užsienio reikalų ministeriai. Su 
jais bus ir britų u. r. ministeris. 

Religija suvaržyta, bet pasi- į 

MANILA. — Raketa pati su
sirandanti taikinį, traukiama 

I veikiančio motoro šilumos, ma-
2CA asistentu, o 1963 jau buvo j priešinimas didėjąs — įrodymas. 
docentas 

Per savo ilgus tyrinėjimus 
Sakas nustatė, kad u'traviole-
tiniais spinduliais pašvitinus 
paršelius, jų priesvoris padidėjo 
8 - 2 0 . Kukurūzų, lubinų, mie
žių kviečių, pašarinių morkų ir 
bulvių sėklas pašvitinus, jų der
lingumas padidėja 8 -12%. (Že
mė* Ūkia", 1974, N*. 4). ( E ) 

kad ir tokia Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika. Sovietai pri
skiria sau nerusiškų tautų at
stovų laimėjimus: 1970 foto 
nuotraukų parodoje JAV kri
tikai atžymėjo kai kuriuos dar
bus, priskirdami juos rusams, 
tuo tarpu kai tai buvę lietuvių 
darbai. Tas pat atsitinka spor- vo užpultas keturių arabų ir | 
to varžybose ir pan. (E.) peršautas 

nevrų metu paleista i'= amerikie-; 
čių marinų F-4 Phantom lėktų-! 
vo pataikė j helikopterį, ir juo j 
skrdę šeši kariai amerikiečiai; 
žuvo. 

BEIRUTAS. — Čilės ambasa 
dorius gen. Alfredo Marąuis bu-1 

Manhatten, New Yorko centras paukščio akimis 

Didžiausi pasaulio 
miestai 

NEW YORK. — Jungtinių 
Tautų surinktomis žiniomis. 
1972 metų pabaigoje pasaulyje 
buvo 152 miestai, kuriuose gy
veno daugiau kaip milijonas 

j žmonių. Azijoje yra 58 milijoni
niai miestai, Europoje 35. Šiau
rės Amerikoj 38, Pietų Ameri
koj 13. Afrikoj 6 ir Australijo
je 2. 

Daugiausia miestų, kuriuose 
gyvena daugiau kaip milijonas 
žmonių yra JAV — 33, Kinijoje 
16. Sovietų Sąjungoj 11. Brita
nijoj 8. Japonijoj 8, Indijoj 8, 
Brazilijoj 6, Italijoj 4. Vakarų 
Vokietijoj 3, Meksikoj 3. Indo
nezijoj 3. Kitur po 2 ar tik vie
ną 

Didžiausiu pasaulio miestu 
JT laiko ne Šanchajų, kaip skel
bia kiti šaltiniai, ne Tokijo, kaip 
tvirtina ne tik japonai, bet ir 
amerikiečiai, bet New Yorką 
New Yorkas su priemiesčiais tu-

j ri 16-1 mil. gyventojų, Tokijo 
11.4. Šanchajus 10. Buenos Ai-

į res 8.3, Paryžius 8.2, Londonas 
Į 7.4. Maskva 7.1. Pekinas 7, Los 
j Angeles 6.9. Chicago 68, Bom-
i bėjus 5.9. Sao Paulo 5.9. Seoul 

5.5, Kalkuta 5.1, Philadelphia 
4.8. Tie skaičiai apima tų mies
tų metropolijas, ne administra
cini vienetą. 

stalo. 
Pranešimu iŠ Graikijos, ka

riuomenė vis dar traukiama į 
Turkijos pasienį. Iš Salonikų t a 
kryptimi pajudėjo tankai, &• 
piaukė karo laivai Pakelėse en
tuziastingi graikai sveikina sa
vo karius. 

BRIUSELIS. — Europos 
j Bendrosios rinkos valstybės 
daug griežčiau pasisakė prieš 
Graikiją, jos įkvėpą perversmą 
Kipre, negu tai padarė NATO. 

Meldėsi už teisiamą 
vyskupą 

SEOUL. — Penki šimtai ka
talikų seselių vienuolių vakar 
šešias valandas meldėsi kated
roj už vyskupą Danie Tji Hak-
soun, kuris yra suimtas ir kal
tinamas norėjęs nuversti Pietų 
Korėjos prezidentą Park. Vys
kupo teismas turėjo prasidėti 
vakar, bet paskutiniuoju metu 
bylos svarstymas buvo atidėtas. 

LONDONAS. — Britų vy
riausybė gavo iš Irano 1.2 biL 
dolerių paskolą. Ją sunaudos in
fliacijos stabdymui, maisto pir
kimui ir mokesčių palengvini
mui. 

KALENDORIUS 
Liepos 24: šv. Ursinas, i v . 

Kristina Seigis, Živilė. 
Liepos 25: šv. Jokūbas apaš

talas, šv. Valentina, Mangirdas, 
Aušra. 

Saulė teka 5:36. leidžias 8:18. 

O R A S 
Dalinai saulėta, šilčiau, apie 

80 laipsnių. 



DRAUGAS, trečiadienis. 1974 m. lie- 3* 

1SKAUTYBES 
GLOBOJA CHICAGOS SKAUTINTNKIV-KU RAMOVE 

Redaguoja ps. Irena Res^ene, 2653 W. 65th SL, Chicaąo, IUIDOIS 60629 į 
Telef. 476-7089 

SAVAITGALIS STOVYKLOJE 

R a k o stovyklavietėje. Custer. 
Mich.. šiuo metu antrą savaitę 
stovyklauja ar t i 500 visų ketu
rių Chicagos tuntų skautų ir 
skaučių. Čia taip pat stovyklau
ja ir 23 skautai iš Detroito i r 10 
skautų-čių iš Omahos. Visi tun
tai stovyklauja atskirai savo įsi 
rengtuose stovyklų rajonuose. 
šiais metais stovyklos labai ge
rai įrengtos. Tvarka — pavyz
dinga, nuotaika pakili ir darbin
ga, o r a s puikus. 

Praėjusį savaitgalį stovyklau
tojus aplankė keletas šimtų sve
čių — skautų tėvų. vadovų ir 
rėmėjų, jų tarpe LS Brolijos vy
riausias skautininkas v. s. Pet
ras Molis ir savo ūki skautams 
pavedusio a. a. F . Rako sūnus 
Albertas su žmona ir sūnumi. 

Svečiai apžiūrėjo stovyklas, 
pabendravo su skautais-skautė-
mis, stebėjo didingą stovyklau
tojų paradą ir iškilmingą vėlia
vų nuleidimą, dalyvavo įspūdin
game šeštadienio vakaro lauže. 
Sekmadienio r y t e dauguma sve
čių atskubėjo į vėliavų pakėli
mo iškilmes ir drauge su stovyk
lautojais dalyvavo šv. Mišių au
koje. Po pamaldų visi skubėjo 
prie netoli stovyklos esančio 
ežero, kur jūrų skautai-ės i r šie
met pravedė t ik ra i įspūdingas 
J ū r o s dienos iškilmes. 

Savaitgalio račtu. šalia bend-
rųjįl visiems stovyklautojams 
įvykių ir iškilmių, visose ketu
riose stovyklose vyko įžodžiai ir 
k i tos atskiros iškilmės i r pami
nėjimai, j kuriuos taip pa t at
si lankė nemaža svečių. 

Visiems atsilankiusiems sto
vykla paliko labai malonų įspū
dį i r sutvirtino įsitikinimą Lie

tuvių skautų organizacijos vyk
domo darbo naudingumu, ug
dant jaunimą tvirtais lietuviškos j 
skautybės principais. 

A. S. S. JUBILIEJINIŲ METŲ 
STUDIJINIS SUVA2IAVTMAS į 

— STOVYKLA 

Laikas: 1974 m. rugpiūčio 26 
d. iki rugsėjo 2 d. 

Vieta: Dainava. Manchester. 
Michigan. 

Dalyviai: 1. Akademinio Skau 
tų Sąjūdžio nar ia i ir jų šeimos. 
2. Universitetuose studijuoją 
<ar nuo rudens pradedą) vyres
niosios skautės ir skau ta i vy
čiai. 

Nuo-iki Dienų Suaug. Vaik. 
iki 14 
metų 

8*26-9/2 8 $55 S32 
8*27-9/2 7 49 28 
8*28-9/2 6 43 24 
8*29-9/2 5 36 20 
8 30-9/2 4 29 16 
8/31-9*2 3 22 12 
9/1-9 *2 2 16 8 
9/1-9*2 1 8 4 
Registracija: 1. Registruoja-

jmasi iki rugpiūčio 10 d. 2. Re-
I gistracijos mokestis: a. Studen-
į t a m s $5. b. Fil isteriams $10. c. 
Šeimoms $12. 3. Registracijos 

j mokestis po rugpiūčio 10 d. $5 
daugiau. 

Atsivežama: ASS stovyklinės 
uniformos, miegmaišiai, rank-

! šluosčiai, sportinė apranga, mau 
I dymosi kostiumai ir t. t . 

Dienotvarkė — programa : 
Bus paskelbta artimoje ateityje. 

Registraciją ir mokestį siųsti 
iki rugpiūčio 10 d. ad resu : Fil. 
Vacys Garbonkus, 5108- S. Cali-
fornia Ave.. Chicago. 111. 60632. 

•ir 
(VI U'l'Hl «MAH v\uKU> vVuDt L<-\JS 1 

5 *5Hi MfeSl «r<j ST. CrHCAiJ©, H± 9MU* Tet l * W 

Socoao clms>i l\»tagc psuo ai ChM^^u, ūtUM,* ftJBraraėd Canj 
«cepi Saaratyk, M£M i**-•*• ii*y- mtlm • as *-V0 E&nct 

by tne Licbuanian Catholit Press Sudėty 

Subacrtpaoa Kates; $2X00 - Chicago a*d Ox>t CetSStj ilrtnoir 
Elsewhere n U S A . OT.OC" jirt^d* R M N i-oreis.:, 
Jountneto — SU x 

~Dr»aj*" praeau&eraia jao*»as* "* aak*io 

«s .» w3.«*> £ & * $s.w> *4.s£ " s 

« š 

A»a<a00f5 
AltU. i A ' 
vtufr*?;.* 
ieva» luu* 

• RdCuciym a'Jaipaalu* u u o *• • 
auožiOra. Nesuuudctų straipsniu 
aeM.go, juos gr%2ma cu m ac*-
to susitarus. Redakcija už skelb* 
mų turini neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymę 

• . . . 

33.00 
U.U) 

I » * > 

. .Ufc 

b. i * 
šou 

auo 8:30 UJ 430 . sesudJt 
nūus nuo d.3C uu 12.00 

• Adnunistrac:<a dirba *as-
Sten nuo 8:30 iki 4:30, t e i ta -
iieniaii. nuo 8>0 «kJ i5-00 

Rako stovyklos "policija" su vadovais sL A. š i l u *-I o . VjlllLcliTU. r « a C 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Great Neck, N. Y. 

IR VĖL PAMINĖTAS 
DR. MYKOLAS SLAPŠYS 

Jo tragiško žuvimo metinių 
proga. Naujojoje Washingtono 
katedroje. Lietuvių koplyčioje 
buvo gražiai prisimintas dr. My
kolas Slapšys. kurio palaikai jau 
šešeri metai ilsisi vienose didžio
se Tautų sostinės kapinėse. 

Iškilmingas Mišias koplyčioje 
atlaikė a. a. Mykolo labai arti
mas jaunystės ir mokslo drau
gas, neseniai tapęs kunigu ir įsi
kūręs Philade'phijoje. su 50 as
menų ekskursija tomis dienomis 
lankęsis Washingtone, kun. Pra
nas Jaraška. 

A. a. dr. Mykolas Slapšys ge
rų žmonių maldose buvo gra
žiai prisimintas ne t tolimoje 
Brazilijoje. V. B. 

Olympia, Wash. 
ANTRA TRAGEDIJA 
VISMENT ŠEIMOJE 

Liepos 2 d. kelyje važiuojant 
žuvo miškininko Kazimiero Vis
mino žmona Patricija, kartu va
žiavo jos dukrelė Nancy. 9 me
tų amžiaus, kuri išliko gyva. 

j bet labai sužeista, galva, veidas, 
j ir ranka išlaužta. Nuvežta j li
goninę, kol kas kritiškoje padė
ty. Motina Patricija mirė nelai
mės vietoje. Palaidota liepos S 
d. iš šv . Mykolo bažnyčios, iš
kilmingas šv. Mišias a tnašavo 
klebonas WilUam Treacy. Kars 
tą nešė sūnus Paulius, skaus
mingai verkdamas, kiti nešėjai : 
velionės brolis Danielius, švoge-
ris Leonardas ir USA armijos 
majoras John Heggers. mažų 
dienų velionės draugas iš Ridge-
svood. N. Y. Patriciją palaidojo 
pas jos sūnelį, ta ip pat žuvusį, 
išlipus iš mokyklos autobuso, 
kada neatsargi vairuotoja už
gavo Petruką, kuris nuvežtas i 
ligoninę mirė. Tėvams buvo di
dis širdies skausmas. Tėvai 
džiaugėsi, aug'indami du sūneliu 

—Petrą ir Paulių, bet Dievas 
lėmė kitaip. Praslinkus 13 metų 
nuo Petruko mirties, dabar jo 
motina tokia pat mirtimi mirė, 
važiuodama netoli namų. 

Poilsio metu jaunieji vadovai dalinasi mintimis apie stovyklos įvykius. 
Iš k.: Auronė Miglinaitė, Romas Rupmskas. Rūta Nainytė ir Julytė 
Sakalauskaitė. Muotr. G. Plačo 

PALIKIME STOVYKLAVIETĘ 
GRAŽESNĘ. KAIP JA 

RADOME 

Gamta žmogui duota džiaug
t i s i r globoti, už tai ji atlygina 
j a m maloniu pavėsiu, grynu oru. 
nuostabiu grožiu ir aprūpina jį 
visokiom gėrybėm. 

Mes šioje stovyklavietėje el
g iamės kaip gamtos draugai, 
ypatingai todėl, kad esame skau
tės i r skautai. Mokame daug 
kw> džiaugtis iš tolo, nedrasko
me lapų, gėlių, nelaužome gyvų 
saikų, nevarginame miško gyven 
tojų. 

Netcršiamc gamtos: nenume
t a m e nė mažiausio popierėlio, 
skardinėlės a rba maisto lieka
nos . To neleidžia ir stovyklavie
tės taisyklės. 

T i k atitinkamiems pareigū
n a m s leidus gal ima būtų moky
t is saugiai ir taisyklingai nuleis
ti medį. nukirsti šakų, gal pa
r ink t i kuro laužui. 

Niekuomet negalvok: "Niekas 
nemato, ką darau!" 

Mes patys tur ime sąžinę, žino-

j me ir suprantame, kas gera. kas 
bloga. Nuo svetimų akių gal ga
lime pasislėpti, bet nuo savo są
žinės priekaištų nepabėgsi: vi
sada lieka nesmagus jausmas. 
jei nesilaikei gero skauto ir ge
ro stovyklautojo taisyklių. 

Pamatę kokią nors netvarką, 
bandykime prisidėti, kad ji nesi-
kartotų, o numestą popierėlį ar
ba šiukšlę pakelkime ir įmeski-
me į šiukšlių dėžę. Tuo būdu gal 
t ikrai paliksime stovyklavietę 
gražesnę, kaip kad ją radome. 

P.P. 

N E R I J A IŠKYLAUJA 

Vos tik prašvitus birželio 19 
d . Nerijos tunto sesę., su tunti-
ninke ps. A. Jovarauskicnc ir ps. 
R. Dičiene išskubėjo į Michiga-
no valstybę. Baumilų ūkin. dvie
jų dienų iškylai. Dalyvavo 25 
tunto sesės. Džiaugėmės gražia 
diena ir planavome įsigyti kuo 
daugiau skautiško patyrimo 

Šios iškylos vadovės buvo 
valt. Rūta Karal iūnai tė ir vair. 
Virginija Markevičiūtė. Sporto 

vadovė vair . Rita Dičiūtė: lauža-
vedė v. val t . Rasa Jovarauskai-
tė. Gintarė v. valt. Kristina Bau 
milaitė nutraukė savo atosto
gas, norėdama dalyvauti iškylo
je, ir nuoširdžiai prisidėjo prie 
visų iškylos darbų 

Atvykusius pas p. Baumilus. 
prie gražaus ežeriuko pasista
tėm palapines, ir prasidėjo mūsų 
skautiškas gyvenimas. Iškylos 
viršininkei Virginijai ir komen-
dantei Rūta i daug darbo buvo 
prižiūrėti, kad viskas sklandžiai 
vyktų. Čia, žiūrėk, maža udrytė. 
pasiėmusi kirvį, skaldo pagalius. 
o viršininkei kinkos dreba, kad 
ji piršto nenusikirstų 

Dienos metu plaukiojome lai
vais ežere, o vakare, prie van
dens laužui liepsnojant, jungė-
mės dainomis ir mintimis į bend
rą ratą. 

Kai išaušo sekmadienis, ir pa
žiūrėjau pro palapinės plyšį, t a i 
širdis atsirado kulnyse. Lyja! 
Tai va. padaryk pasisekusią iš
kylą. Bet skautė tv i r ta savo min 
tyse ir darbuose su šypsena vei
de, pradėjo naują darbo dieną. 

Po pietų išskubėjome atgal į 
Chicagą. 

Dėkojame sesėms vadovėms, 
broliui s. Jovarauskui, g. v. v. K. 
Baumilaitei. Baumilams. Dū-
dams ir Akuars. Tai tik pradžia, 
susitiksimp "Rakė" — "Nidos" 
stovykloje. Gero vėjo! 

Iškylautoją 

2500 MYLIŲ KELIONE 
VANDENYNU 

Birželio 25 d. j . v. s. dr. Kęs
tuti* Aglinskas su kitais būriai-
viu iš San Franeiseo išplaukė į 
Honolulu. IŠptaukusteffis tin
kime "Gero vėjo!" jų kelionėje 
Pacifiko vandenynu. 

DR. YL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

iSOt YVest «3rd Street 
Kampas 63-<Jios ir Calit'-omia 

V;t!.: pirn:u.i.. anecaa. ir ketvirtad. 
<> iki 7:3o vai. vakaro 

šešt&d. nuo L' iki 3:30 vai. 
•: Pagal susitarimą. 

im.«o telef. 17«-WI2 
Kerid. teL YVAlbrook 5-304H 

TeL — 925-5888 

DR. S. GRIAUTAS 
Nenrų, emocinėe. feimoe problemot 

2624 West TLst Street 
Valandos pagal susitarimą 

Hungt inton. N. Y. Visi giliai liū
di, ne tekę brangios Patricijos, o 
labiausiai Uūdi jos vyras Kazi
mieras, netekęs savo gyvenimo 
draugės , ta ip pat sūnus Paulius 
ir Nancy ligoninėje. 

I lsėkis amžinoje ramybėje! 

Th»i pubHcation 1* avau&ble įn cucrofUm frco? 
XEROX UNTVERSITY M1CROFILMS 

M t Ntrth Zeeb Ro*d — A m Arbor, Mich. «*1M 
5 

-'•• r 

ūittmHiittHiiiitttiifiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiniinmi^ 

ĮDOMUS ISKASEVŲ RADINYS 

Archeologai ir paleontologai dau
gely pasaulio šalių ne kartą yra su-

i radę likučių ančiasnapių dinozau-
Patricija buvo gera mot ina , ! rUy kurie prie keliasdešimt milijo-

malonaus būdo, talentinga da i - ' nų metų žeme roplojo aukštatinia-
lininkė. laimėjusi paveikslų pa- me kreidos periode. Savo vardą šie 
rodose daug premijų. Dailininkų iškasami gyvūnai gavo dėl plačių 
ratelis, labai apgailestaudamas l r " ^ žan^aui ių . Anksčiau buvo 

. . . ^ . ^ A . manoma, kad sių roplių dvdis ne
savo nares nurU. jsteigė Pa t n - ^ ^ d e š i m t penkiolika "metrų, 
cijos vardu foncą neturt ingiems | 
moksleiviams šeloti ir iau sūdė- i J * 1 k o k ? u s *J" m e t u s . P a l f ?' 

' .. tologu grane atliko vienos sventvk-
J0 nemažą surr.a. apadejo • » • £ • kasinėjimus B Rosarijos rajo-
kesčiais, taip pat atsiuntė mi- n e (žemutinė Kalifornijai Cia ir 
šių auką už Patricijos sielą! j buvo aptikti likučiai ančiasnapinio 

I laidotuves išskrido Kazhme- dinozauro, kario ilgis siekė trisde
šimt metrų. Roplys, matyt, pn-ro tėvai iš Woods4de. N. Y., se- klauso lig šiol nežinomai rūšiai. 

800 Ona su savo v y r a Leonardu. ; gyvenusiai maždaug prieš 73 raili 
velionės broii> Danielius i š ; jonus metų. jm 

PB 4-S23M. 
DR. ANNA BALIUKAS 

•KIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERJEL8S LIGOS 

2868 West 8Srd Street 
Valaodoe pagal susitarimą 

DR. K. G. B A L U K A S T 
AJnj*eru» tr motetu Uso« 

OlnekoloKlot CbirursŲ* 
6449 So. Po las ld Rosd (Crovford 
Medkal Boildiiig) TeL LC S-6448 
8007 W. 83 PL, Josaee, IL, 599-0600 
Prttma Ugonltu pag«J ausltarlm^, 
M Q«audl«ptos •kamMlttl t74-M)il 

DR. 6 . K. BOBELIS 
rjnurrr, I R ŠLAPUMO TAJCC 

CHITUROIJA 
TeL — 895-0538 

rOX VALLET MEDICAL CENTEK 
8«0 Soituatt Street 

Boate 68 — Elgln IlJlnoU 

TeL ofiso H E 4-5849, rez. 888-2283 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

US4 West Tlst Street 
VaL pirm. k«tr. 1 Iki T poplat 

s-Ktrad.. iMnkt.. 1-1, tre<S. U ie»t. «y 
vturitaroL 

Dr AM. Rudoko f H — K ą p«rtaC 

DR. EDMUMD E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2789 West 51st Street 
T B U GB S-S400 

VaL pagal «ruitarlm&: plrauul "a 
ttttw. 1—* lr 7—»; antradL tr pect 
č8<l. 1*—*. »e»tad 1S—S vai 

Rudeninės ekskursijos į Lietuv? 1974 metais 
SKUBIKiTE REGISTRUOTIS — DAR YRA KELIOS 

LAISVOS VIETOS ! 
RUGSĖJO MRNESIO 1 dieną — 15 dienų kelionž — GRUPĖ # 9 - A 

(Maskva, Vilnius. Ryga, Leningradas) 
B CKTCAGOS — $992.00 (dvigubam kambary); 
iš NEW YORKO — $880.00 (dvigubam kambary) 

20 dienų kelione — GRUPE # 9 - B 
(Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas, Roma) 

K CHICAGOS — $1128.00 (dvigubam kambary); 
iš NEW YORKO — $1016.00 (dvigubam kambary). 

REGISTRACIJA PRIIMAMA ŠIOMS GRUPĖMS IKI RUGPltJCIO MEN. 3 D. 

SPALIO MFNTSIO 2 dieną — 15 dienų kelione — GRUPE # 10 
(Maskva, Vilnius. Ryga. Leningradas. Helsinkis) 

B CHICAGOS — $944.00 (dvigubam kambary); 
iš NEW YORKO — $832.00 (dvigubam kambary). 

REGISTRACIJA PRIIMAMA ŠIAI GRUPEI IKI RUGSĖJO MEN. 3 D. 
VISOS GRUPES VA2IUOJA VIENAI DIENAI J KAUNĄ. 

KIEKVIENĄ EKSKURSIJĄ LYDI PATYRĘS KELIONIŲ VADOVAS. 
Priees & Air far»« subject to change. Rates auoted based on Tariffs and 
Exchange<5 in eff.->ct August 1, 1974. 

DEL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9 7 2 7 S o u t h W<*stern A v e m i e 

Chiracn . n i i n o i s 6 0 f i 4 3 t r i . ( 3 1 2 ) 2 3 8 - 9 7 8 7 

Norintiems i ••.kviesti gimines iš Lietuvos sudarome reikalingus iš
kvietimo dokumentus. Taip pat teikiame informacijas kelionių reikalais po 
visą Amerika ir kitus pasaulio kraštus, parduodame Ičktuvų bilietus, pa
rūpiname reikal;r>cas vizas. 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
RADTO IR STKREO A P A R A T Ų P A R D A V D i A S CR T A I S Y M A S 

« M « SO. HAT.STRD &TKESST T F 2 - — CA 5-7252 
DIDELIS PASIRINKIMAS Į V A I R I A U S T Ų TELEVIZIJOS A P A R A T Ų 

SPALVOTOS T E L E V I Z I J O S A P A R A T A I 

Ofs. tsL 735-4477 R e s . P B S-0960 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CTURURGt 

SpecteiyW — ^€TTU tr 
lOnsocCsCt Ū s o * 

;RAWFORD MKDICAT BITILDIMG 
S44t 8o Pol«aW Bomd 

Vsludos psfsl sasitsrim* 
R«zM. teL - Gi 8-ftJn? 

0 R , W . M . EISH.-EĮSIMS 
«,KT JSERI4 V IR HOTERV U G O ? 

1 OtKEKOLOGINt O H I R r R G W » 
*132 » o Kndzte K* WA •J-2C* 
V&laadcM p*sai MuMcrtaMt- J«l n*-
»wuJ*vU, •kJUnbtūtl: ftfl S-OOOl. 

TsL — BE M 8 W 
OR. A. B. GLEVECKAS 

vJYDTTOJAS IR CHIRURGAS 
8pedsiybė Akh, Ligos 
8807 West lOSrd S t r e * 

Valandos pagal susitsrioią 
Ofiso tskL PB 8-222e 

DR. JANINA JAKSEVIčIUS 
J O K M A 

V A I K Ų L I G O S 
2856 Wssl 6Srd Street 

Flrmad., aotrad.. kAtvlrtad. Ir p«ok.t 
nuo 12 Iki t nL lr nuo 5 lkl J 
vai. vak., »e*tad ano 1 Iki 4 Tai 

OfS. PO 7-4000 B e s . G A S-7278 

DR. A. lENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 6Srd Street 
Vai.: kasdl«a noo S—• P- 9- * 

n tkt g vai. Tretilad. lr Safttad. uidaryta 

VU telefonai 652-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHERURGAS 

1407 So. 40th Ooort, Oeero 
Vai. kaadlan 10-12 lr «-T Tr««lad. tt 
«e*tad. tik ratam 

TsL ofiso lr bsto OLymple 2-4168 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
144S So. 60th Avense Oeero 

>Ca«dlen t - l Tai. ir «-t •*>- »*k 
Uakyrna trečiadieniu*. 

Uttadtonlala H M • « l pop1«t 

TeL BEttance 8-1811 
DR. WALTER I. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8825 We»t 59ts Street 
Vai.: ptrmad.. antrad.. ketvlrtad. tr 
peikta*,, atio 1I-* *al.. p- »• «-* 
mL vak.. šratai l*-» Tai p. B. o 
tr*«ted aSderyU 

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUčaiONAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
2750 West 71st Street • 

TeL T.t.-S-,i-, neaoSUepiM skambtntt 
84«-S»0u. Val&ndOM pa^&i •oaitarliaa. 

DR. IRENA KURA^ 
GYDYTOJA IR CHIRURG* 
KfDIKJr; TB VAEK.TJ IJGC 

8PEC1AJLIST* 
H E D U S I BT*I1J>1SG 

T1SS 8o<rtb We«ter» ATeooe 
Valandos: Kaadien nuo l t »• ryto lkl 
• v. popiet. Trečlad. t; ieitad. aoo 

l t v ryto lts 1 v. popiet' 
Oftao vežei K S 7-11SS 

telet. — SSS-9S1S 

Oflao H E 4-181H E w FR a-SSei 

DR. j . MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBft VTDArs T.J.-KJS 

24S4 West 71st Street 
(71-oa lr OampbeU Aro. karupra) 

Vai.: plrmad., antrad., katT. lr pookt 
coo t lkl T ».*.:. p. p. 

Tik gualtarua. 

TeL — 28^-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGU* 

ofla&i: 
111 N. WABASH AVE. 

4200 N. C'JEVTRAL AVE. 
Valandoa pa^al aualtarliBą 

DR. FRANK PLEČKA* 
OPTOMETRISTAS . 
Kalba lietu niaa: 

2618 W. 71st S t — TeL 737-6148 
TlkrliMi akla. Pritaiko akintai ir 

*ooDtact leiMea". 
Vai pag&J »u*itai-tmA ~~*d&sytm. tr+£ 

99 

DR. LEONAS SElBUTtS 
INKSTŲ, P C S L S S TR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 W. c3:•»• I t re s t 

V&l antr»d. n a c 1 - 4 poplst 
ir ketr į n o 5 T vakare. . 

Ofisu teL 776-2880 , res. 44&V554* 

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

Oftao ML R i t-441* 
rasral G B s-stiT U 

v lUaudoa. pirm ir s«rv nuo 1 vai. 
lkl I vai. p. p lr nuo f lkl 8 T. rak. 
antr. tr penkt. nuo i - l vaL pi a. 

u- vak&rala pa«al flualtarimsr 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHmURGAS 
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"UiliiniSkos statybos*", tačiau — * 
* - • - — 

TROKŠTA BUTU 
Nė viena šalis pasaulyje taip Butų reikalu įdomų rasinj 

labai nesigiria Ir nesldidžiuoja "Tiesos" Nr. 141 paskelbė Juo- į 
n a uJ 1 l Jų butų ir namų statyba, zas Šerys, kuris tituluojasi So-
kaip Sovietai. Visi laikraščiai vietinės Lietuvos "komunalinio 
pflni ainių apie '"milžiniškas sta- ūkio ministru". Atrodo, kad j i s 
tybas" . Spausdinamos nuotrau- yra atsakingas prieš Maskvos 
kos daugiaaukščių namų, daug pareigūnus už butų statybą, 
rašoma ne tiktai apie statybos Girdamasis naujų butų s ta tyba, 
planų išpildymą, bet ir apie jų jis betgi prisipažįsta, kad "butų 
perviršijirną. Nevengiama pasi- fondo susidėvėjimas gerokai pa
girti, kaip y ra "laimingi sovie- didėjo ir šiuo metu sudaro 23 
tiniai darbininkai naują butą proc. atstatomosios pastatų ver
gavę", ir nutylima, kiek daug tės" . Blogai esą ir su butų re -

Kanados liberalų laimėjimas 
Gyventojai labiausiai laukia infliacijos sustabdymo 

i. VA1<ELICNAS 

ATC 25-SiS GIMTADIENIS 
Teigiamos ir neigiamos žymes 

A. J . STANIUS 

Liepos 8 d Kanadoje įvykę i 
r inkimai į federalinį parlamentą; 
l iberalams davė didelį laimė ji- [ Dauglas, buvęs tos parti jos stei-
mą — 141 ats tovą iš 264. Kon- -gė jas ir vadas, kuris Britų Ko-
servatoriai gavo 95, naujieji de-Į lumbijoje sav<. pozicijas atlaikė 
mokra ta i — 16, kredit istai — 11 j su 13.000 balsų. S. Knowles 
ir nepriklausomi — 1. Prieš ta i į VVinnipege gavo net 19.CO0 bal-
liberalai turė jo 109 vietas. J iems j sų. Gal ir tas kandidatuos į šį 
t rūko daugumos , todėl teko blo- postą. T. Dauglas ir S- Know-
kuotis su naujaisiais demokra-1 les yra sektų dvasiškiai, 
tais. Kai gegužės 6 d., svars- j 
t an t naująjį vals tybės biudžetą, Į 

kurio paruošto biudžeto sugriu- Birželio 26 d. Briuselyje N A 
vo liberalų vyriausybė. Jo. vietą TO keturiolikos tautų vyriausy-
greičiausia užims M. Lalonde bių vadai iškumingai paminėjo 
buvęs sveikatos ir gerovės mi- NATO 25-jį gimtadienį, pavė-
riisteris. Gali būti naujų minis-, imtą dvyiika savaičių. Pasivėli-

Kodėi laimėjo liberalai 

tūkstančių, net milijonų darbo montu — -neišvengiama t a m , NDP nebepalaikė liberalų vy-1 Kodėl j Kanados federalinį 
žmonių, neskaitant jau pensi- tikrų klaidų". -'Ministras" prisi- i r iausybės, ji nuvir to. Dabar Ii-j parlamentą rinkimus laimėjo U-
ninkų, laukia savo eilės butų są- pažįsta, kad daug žmonių gyve- I beralams blokuotis nereikės, nes 

jie tu r i pakankamą daugumą. 
Šie r inkimai j Kanados fede

ralinį par lamentą atnešė daug 
netikėtumų. Šį k a r t ą savo kan
didatus s t a tė n e t ik j au žinomos 
6 parti jos, bet d a r prisidėjo ant
ra t iek part i jų i r kitokių susi-
giaipavimų su savo kandidatais. 

rašuose. na "senamiesčio namų sandė-
Naujo buto gavimas Sovie- liuose, rūsiuose ir pusrūsiuose". 

tuose, taigi ir okupuotoje Lietu- š i s plotas esąs likviduojamas, 
voje, nepaprasta šventė. Butai tačiau klausimas nesąs išspren-
duodami pirmoje eilėje pasižy- džiamas. Kitais žodžiais tar iant , 
mėjusiems komunistams — pa- žmonės iš rūsių ai- pusrūsių iš-
reigūnams, iš Rusijos atkeltiems varomi, bet nauji buta i j iems 
kolonistams. Naujų butų raktai neteikiami ir jie iš viso nežino, 
įteikiami jų nuomininkams su kur dingti. 
didelėmis iškilmėmis, sakant Bet leiskime apie butus pakal-
prakalbas ir keliant tostus už bėti pačiam "butų minis t rui" : nistai, wafflistai, darbo i r so-
komunistų partiją i r jos vadus. "Atskirų pastatų kapitalinis cialistų akcija. 

I š kitos pusės, nė vienoje ki- remontas užtrunka net 2—3 į .Rinkimams buvo išs tatyt i 1, 
toje kurioje nors kapitalistinėje metus. Užtrukus remonto da r - J 209 kandidatai . Tik Toronte jų 
šalyje taip labai nejaučiamas bams, nepaprastai didėja ir iš- j buvo 125 čia esamai 21 vietai, 
butų trūkumas, kaip Sovietuose laidos. Atidengtos pastatų kon- j Kai kurie iš pastarųjų part i jų 
ir j ų valdomuose satelitiniuose strukcijos, veikiamos atmosfe- j ar grupių buvo išs ta tę po 1 - 5 
kraš tuose Galima drąsiai teigti, rinių sąlygų, pradeda irti. o kai kandidatus. Komunistai ir ki tos 
kad butų stoka — komunizmo kuriuos darbus tenka ten pa - j mažosios grupelės nepravedė nė 
privilegija. Nebuvo bet kurioj kartotinai atlikti". O gal geriau į vieno atstovo. Ne t pats komu-
šaly komunistinės sistemos — su naujais butais ? Vėl tegu kai - : nistų (staUnistų) vadas W. 
netrūko ir butų. '"Išvadavo" ru- ba ''butų ministras": ' 'Nauji pa- ; Kash tan tegavo t ik 231 balsą. 
sai liaudį — bekeik su ta pačia statai dėl nerūpestingo kai ku- < Jis savo pas isakyme buvo žade 

beralai, kurie anksčiau, kai bu
vo valdžioje, net viešai pasisa
kydavo, kad jie į infliaciją ne
kreips dėmesio, o kai kurie jų 
ministeriai nei spaudoje yra pa
sisakę, kad po 5 metų infliaci
j a pašoks luu procentų. Argi 
kanadiečiams ;>atiktų infliacija? 
Tiesa, priešruikiminėje kalboje 

terių iš provincijos, nes Trudeau 
tuo būdu nori sustiprinti provin
cijas. 

Gal svarbiausias darbas — 
Į parlamento nariams algų pakė-
I iimas. Liberalai savo pasitarime 
! pasisakė, kad infliacija suėda 
ir parlamento atstovų algas. Jų 
algos buvo pakeltos 1971 m. ;š 
12,000 iki 18,000 dolerių me-

mmo priežastis — dr. Kissinge-
rio ir prancūzų uis . reikalų mi-
nisterio Jobert asmeniški nesu
sipratimai. Iškilmių centras bu
vo vadų para ia is atnaujinimas visuotinio karo Europoje. 1962 

Ii paliesti visus k i tus NATO na
r ius . 

NATO ve r t ė 

Niekas negali užginčyti, kad 
Nato y ra vertingiausias kūr i 
nys, atsiradęs po U pasaulinio 
karo. Tik šitos organizacijos 
dėka per 29 metus nebuvo kito 

Iš pastarųjų buvo libertarianis-t liberalų vaca> P. Trudeau pa
tai, maistai , revmarksistai , rhi-1 sakė. k a d j « rinkimus laimės 

liberalai, j ie parblokš infliaciją. 
Ateitis parodys, kaip t a s inflia
cijos parbloškimas įvyks, jei iki 
šiol prieš infliaciją nepakėlė 
r. irsto. 

Gal daugiau liberalai laimėjo 
dėl to, kad daug Kanados gy
ventojų pasuko į liberalizmą, 
nekreipdami dėmesio į gyvenimo 
reikalavimus. Atrodė, kad daug 
Kanados gyventojų liberalais 
buvo nepatenkinti nes jie įvyk
dė prokomunistinę politiką: pro-

stovai turi ir kitokių ekonomi 
nių priviAegijų. 

Infliacija suėda 
atstovų algas, suėda ji pajamas 
ir tų žmonių, kurie per metus 
gauna 3,000 dolerių. Trudeau 
neužmiršo nė pensininkų — mo
terų: jei vyras yra pensininkas, 
tai jo žmona pensiją gaiės gau
ti nuo 60 metų. amžiaus. Nor
mali senatvės pensija gaunama 
nuo 65 metų amžiaus. Trudeau 
nepasakė, ar moterys, kurios 
vyrų neturi, galės gauti senat-

NATO idealų ir tikslų ir pasi- m. Kubos incidentas buvo likvi-
žadėjimas tuos idealus remti ir | duotas greitai dėl to . kad Chruš

čiovas pramatė, jog, pradė
jus karą su JAV-bėmis, j i s tu
rės reikalų su visomis NATO 
valstybėmis. 1968 m. Sovietai 
užpuolė Čekoslovakiją Jei NA 
TO jos negynė, t a i ne jos kaltė, 
o V. Europos valstybių vadų už
migimas ir jų sąžinės nejaBliu
mas. Tačiau dabar y ra įrodyta, 

nes Kanadoje dabar naujų rin- | kad tuo metu rusa i norėjo už
imti ir Bavariją ir ten likviduo-

tobulinti. 
Kiekviena didesnė šventė turi 

savų trūkumų. Jų buvo ir da-
tams, su 8,000 dolerių iaisvų nuo bar. Visi pasigedo naujojo Pran-
valstybLnių mokesčių. Kaip di-; cūzijos prez. Giseard d"Estaing, 
delis algų pakėlimas įvyks da- įkur į pavadavo min. pirm. Chi-
bar - - nežinia Parlamento at- rac. Nepasirodė nė Kanados mi-

Inisteris pirm. Trudeau, bet jo 
į nebuvimas buvo pateisinamas, 

parlamento ^ ^ ^ 

diena atsirado ir butų stoka. So- rių gyventojų elgesio greitai ne- j jęs panaikinti šaltąjį karą ir vi- I testavo prieį JAV, kad ji ka-

NATO sutarties atnaujinimas 
davė jai naują atspalvį. Orga
nizacijos pagrindinis t ikslas pa
sine ka t as pa t s : sulaikyti Sovie
tų agresiją į likusią laisvą V. 
Europą ir š- Amerikos žemyną. 
Tuo tiksiu NATO turi būti stip
rus, visuomet parengties būklė
je ir ginkluotas nemenkesnės 
vertės ginklais, kaip rusų armi-

vėl pensiją nuo 60 metų amžiaus j ja. Tik šį kartą į sutar t ies at-

Saugoki tės moterų 

riauja prieš š. Vietnamo komu
nistus. Kai dabar š . Vietnamas 
tęsia puolamąjį karą prieš P. 
Vietnamą, Kanados vyriausybė 
nebeprotestuoja. Liberalai į Ka
nadą prileido daug komunistų, 
dėlto dabar Kanadoje yra net 
3 komunistų partijos. Kol kas 
jos nestiprios, bet subversinius 
veiksmus atlikti gali. Liberalai 
y r a numatę didelius kiekius imi
grantų įsileisti iš komunistinės 
Kinijos. Nepasakyta, kiek mili-

vietams valdant, butų trūkumas betenka pirmykščio vaizdo, d a u - ' sai nusiginkluoti . To rajono lai-
vis labiau reiškiasi. gelis brangių įrengimų sugadi- : mėtojas gavo per 10,000 balsų. 

* narna, želdiniai ištrypiami, me- į 
Vakarų Europos spauda nu- deliai nulaužomi". J. Skėrys ne

rodo, kad kritiškiausia butų sako, kas visa tai padaro, ir ne - ; š i k a r t ą į Kanados federalinį 
būklė yra seniausiame socializ- gali ištarti kenkėjų bei žalotojų parlamentą kandidatavo neiria
mo krašte (Rusijoje). Kiek ge- vardo, nes j is tuojau netektų žai moterų, kur ių devynios lai-
r iau ten, kur bolševikai įsigalė- savo posto. Taigi a t sakome; mėjo. Vien Toronte jų kandida-
jo t ik po I I pasaulinio karo. So- mes: rasai kolonistai! tavo 23, vyrų — 102. Dėl mo-
vietai butų problemos negalėjo * j terų kandidatavimo įvyko neti-
Išspręsti per 55 savo valdymo Taip yra Vi-niuje ir ki tuose i kėtumų, kurie sukrėtė ne t kai 
metus. Nėra ženklų, kad jie grei Lietuvos miestuose. O kaip gi \ kur ias par t i jas . Eideen Niehol-
ta i išspręstų o gal ir iš viso ne- kaimuose, kur nepriklausomy- Į son nugalėjo žymų politiką Paul 
išspręs. bės metais butų niekada ne t rū - j Hellyer, kur i s du kar tus buvo jonų jų čia įsileis, o jų atvažiuo-

I š okupuoto." Lietuvos sosti- ko. Į tai a tsako pats komunistų ! ministeris, o par lamento na rys į j a daug. Jei Kanadoje — Toron-
aė s Vilniaus mus pasiekia ži- oficiozas "Komunistas". Štai buvo nuo 1949 metų, I t e prieš 25 metus buvo apie 25, 
nios apie didžiulę butų stoką kai kurie jo paskelbti skaičiai j Dar didesnis net ikėtumas įvy- i 000 kiniečių. — tai dabar jų yra 
šiame mieste. Žmonės čia gyve- ir kiti duomenys. \ ko, ka i Ursula Appolloni, kaip apie 400.000. Taip pat liberalai 
n a labai susikimšę, dažniausiai 1941 m- gegužės mėnesį Lie- : spauda sako — Housewife. nu-
po 2 — 4 asmenis viename kam- tuvoje buvo 386,220 vienkiemių.; galėjo naujųjų demokratų par-
baryje. Daug kur nėra vandens Visuose juose buvo daugiau a r j tijos vadą Davi Lewį. J i s su-
ir sanitarinių įrengimų. Neturė- mažiau tinkami butai. Kiek vien Į griovė buvusią liberalų vyriau-
dami kur prisiglausti, žmonės kiemių okupantai Lietuvoje su- i sybę. o dabar p a t s buvo išstum-
gyvena koridoriuose, sandėliuo- griovė, sudegino a r kitu būdu į t a s iš par lamento. Appollini y ra 
se, garažuose, palėpėse. Esą sunaikino. "Komunistas" ne- \ i tališkos kilmės. J i gerai kalba 
vargšų, kurie sau guolius įsitai- skelbia, nors ir žino. Ligi 1972! i ta l i ška i Jos t iks las parlamente 
sc apleistuose šuliniuose ir net m. kolchozininkai i r sovchozi- j iškovoti ir šeimininkėms "Ca-
kanalizacijds urvuose. Taip var- ninkai su dideliu vargu pas t a t ė \ u^dian Pension Plan" pensiją, 
gingai ten gyvena sovietinė kolchozams 92,000 individuaii- i kurią gauna darbininkai, ka i jie 
liaudis nių ir kooperatinių gyvenamųjų išeina į pensiją. Senatvės pen

sija y r a a t sk i ra . 

ar jos turės laukti 65 metų am
žiaus (T. St 1974VH.10, A. 
1 - ) . 

Naujojo parlamento atstovas 
T. Dauglas sako, kad liberalai 
vėl leis pakelti naftos kainą. 
1974 m. kovo pabaigoje Kana
doje neapdirbtos naftos statinė 
kainavo 4 dol.. o vėliau 

naujinimo aktą įrašyta, kad t a rp 
NATO kraštų vyriausybių turi 
būti atviras ir tikslus pasitari
mas prieš imantis kokio nors 
tarptautinio veiksmo, kuris ga-

Nuo 1967 m. Kanadoje kainos 
pašoko: maisto 25 p roc , namų 

6.5 j — 3 1 ' ' . drabužių — 11 proc., 
dol. Dabar per du kartu naftos Į t ransporto 15 proc. ir kitokių 
kaina pašoktų per 150 proc. su į dalykų — 18 proc. 
liberalų vyriausybės pritarimu. į Kanadiečiai laukia iš naujo- į 
Dabar Kanadoje detaiinė gazo- Į šios liberalų vyriausybės pažą-1 
lino kaina yra 64 - 70 centų už' dų išpildymo — infliacijos par-
galioną. , bloškimo. 

į Kanadą prileido daug komu
nistų, ypač negrų, iš JAV. 

Kanados "Sočia! Credit" par
tijos vacas R. Caouette sako, 

| kad Kanados liberalų partija y-
r a socialistų partija (T. St. 1974. 
VT.5. A. 3 ) . P. Trudeau vado
vauja kairiesiems liberalams, 
nes dešinieji išbėgiojo, kaip P. 
Hellyer ir kiti. 

* namų kar tu su ūkiniais pas ta -
Tačiau klystumėm sakydami, tais. 1967 m. dar bū ta 275,000 

kad visi Sovietų piliečiai taip vienkiemių, iš kurių 15 proc. bu-
blogai gyvena. Tame pačiame vo tušti ir negyvenami. Kur jų 
name galime ras t i rnilžiniškus savininkai — "Komunistas" t y -
skirtumus. Tuo tarpu, kai pa- Ii. nors visi gerai žinome, k a d 
prast i žmonės gyvena namų rū- ne Lietuvoje. 1972. I. 1 dienai 
šiuose, pusrūsiuose, pašiūrėse, Lietuvoje buvo dar 234.000 vien-
sandėliukuose, koridoriuose, s'J- kiemių. kuriuos reikėję perkelt i 
sikimšę, dažnai po kelias šeimas į kolchozines gyvenvietes. Ta-
viename bute, viršutiniuose čiau 35 proc. šių sodybų buvu-
aukstuose prabangiai įsikūru- sių savininkų palikę savo vien-
sios gyvena aukštų komunistų kiemius ir atsisakę į koichozi-
funkcionierių. raudonosios armi- nes gyvenvietes keltis. Taigi į 
j o s karininkų, aukštų valdinin- gyvenvietes reiksią kelti 193,-
kų, stambių sovietinių prekybi- 000 gyvenamųjų namų. 'Komu-
ninkų — bazių vedėjų šeimos, nistas" neslepia, kad 41.300 
J ų 2 — 4 asmenų šeima turi jau šeimų "visiškai netvri gyvena-
rr 6 kambarių butą. žinoma, su mojo ploto", 
visais patogumais. Tas pa t s "Komunistas" skel-

Bet juk yra naujieji miestų bia, kad 1972 ru. lebuvę kolcho-
rajonai — Žirmūnai, Lazdynai, zuose ir sovehozuose p a s t a t y t a 
Deja, jie beveik išimtinai skirti 4600 butų. 
ne lietuviams, bet atėjūnams ru- Taigi butų problema t iek 
sams. O jų yra labai daug. Už- okup. Lietuvos kaime, tiek mies-
tenka tik pavaikščioti Vilniaus tuose labai sunkiai sprendžiama, 
gatvėse. Pagaliau paimti miesto Nėra duomenų, kad Sovietams 
telefono abonentų knygą, ją pa- pavyktų ją kada išspręsti, nes. 
vartyti. Ištisi puslapiai beveik didėjant naujoms 

PorinkimiJirai darbai 
Vienas pirmųjų liberalų dar-j 

Dėl tokio pralaimėjimo D- Le- i bų — vyriausybės pertvarky- į 
wis greičiausia tu rės pasitrauk-1 mas, kuris palies keletą minis- | 
t i iš naujųjų demokratų part i
jos vado pareigų. Kai kas spė
j a kad į t a s pareigas g r į š T. 

terių iš 31 Užsienio reikalų mi-
nisteriu numatomas J. Turner, 
buvęs finansų ministeris, dėl 

Liepos 10 d. Hartfordo meras Z. Athanson priėmė lietuvių atstovus: 
H. Belazariene, J. Minuką. J. Be'azarą ir pasirašė proklamaciją skel
biančią Pavergtų Tautų savaite nuo liepos 14 iki 20. 

t i rusų pabėgėlių i r kitų emi
grantų organizacijas bei j ų ra
dijo stotis. Maskva susilaikė, 
nes sužinojo, kad rusų la_.<:<i 
stipri NATO gynymosi linija. 

Britų užs. reikalų ministeris 
J . Saliagan yra pasakęs, kad 
NATO pajėgumas yra n e tik 
apsauga, bet ir taikos propa
guotoja Maskva yra priversta 
ieškoti kitų priemonių, taikių 
būdų, užkariauti V. Europą h _-
riai reikia jau ne karinės jėgos 
apsiginti, bet išmintingumo ir 
pramatymo, kurio taip stinga. 
Nato buvo reikalingas ligi šiol 
ir bus reikalingas, kol nesugrius 
komunistinis rusų imperializ
mas. 

Prancūzijos vaidmoo 

NATO organizacija toli gra
žu dar nėra tobulas kūrinys. Pa
ti skaudžioji jo negerovė yra 
nuošalus ir net kenksmingas 
Prancūzijos laikymasis. Pran
cūzija bent dabartiniu metu y-
ra kariškai pajėgiausia Vakarų 
Europos valstybė. J i jau t u r i pa
kankamai atominių bombų ir ga
mina puikius kovos lėktuvus Mi-
rage. Deją de Gaulle išdidumas 
išjungė prancūzų karines jėg is 

j iš NATO gre tų J o politiką tęsė 
Pompidou. Tebetęsia ir dabar
tinis prancūzų prezidentas. 

Yra t ikras paradoksas, kad 
teoretiškai Prancūzija priklau
so Natui ir jos min. pirm. Chi-
rac pasirašė sutarties atnauji
nimo aktą, bet praktiškai Na
tui kenkia, silpnindama tos or
ganizacijos karinį pajėgumą. Tai 
yra tik prancūzų vyriausybės 
trumparegiškumas, nes, je i Va
karų Europai būtų visuoti
nis pavojus, Prancūzija tuojau 
įsijungtų į NATO karines pa
jėgas. Prancūzija savo nuošalų 
laikymąsi argumentuoja tuo, 

(Nukelta i 5 pusL) 

SUNAIKINTOS PASTANGOS 
VLADAS VAILIONIS 

Paleckinė vyriausybė, gars ia i skelbusi apie že
mės neliečiamybę, jau pirmomis liepos mėnesio dieno
mis paskelbė naujus potvarkius , palikdama didesnių 
ūkių savininkams tik t r isdešimt hektarų žemės, gi li
kusią žemę pavedė išdalinti bežemiams. 

Gerulis, iš pradžių balminęsis dėl kolchozų įvedi 
mo, vėliau buvo aprimęs. Išgirdus jam apie naujus 
potvarkius, jį ir vėl apgulė baimė. 

— Matai, Verula, a š to ir bijojau, - - kalbėjo j is 

viskas pasikeitė. Vyriausybė, lyg išprotėjusi, skelbia kar tu vadovausiesi savo sveiku protu. J au nuo amžių 
naujus potvarkius. Vieną savaitę paskelbdama, kad 
ūkininkai ir toliau bus savos žemės savininkai, kitą 
savaitę jau atima mūsų žemę. Argi čia yra gyveni
mas? Dar pora mėnesių šitokios betvarkės ir ne tikro
vės, ir mes visi pradėsime ne tik koliotis, bet ir kvailio
t i 

— Keiksmai, žmoguli, čia nieko nepadės. Gerai 
dar, kad jie palieka trisdešimt hektarų. Anksčiau mes 
ir to neturėjome. 

— Cia ir yra blogiausia, kad jie atims iš mūsų tą, 
ką mes įsigijome sunkiu darbu. Anksčiau niekas ne-

žmonės sakė, kad prieš vėją nepapūsi.Nepapūsime ir 
mes prieš ruskį. Paleckis su savo sėbrais yra t ik maži 
šuniukai. Kalei belojant, ir jie amsi. Todėl žiūrėkime, 
kad šių šuniukų neužpykdytume, nes t a d a ir kalė kibs 
mums į kinkas. Ims kas nors Velnio klonį — teima. 
Panorės kas nors Palių — tesižino.Tylėkim ir laukim 
geresnių laikų, o t ada ir vėl viskas priklausys mums. 

Gerulis kurį laiką glostė švelniai žmonos galvą, 
matyt , pergalvodamas jos žodžius, ir t ik po kurio laiko 
vėl prabilo. 

— Dievas žinojo, kodėl Jis mudu suvedė. Be tavęs, 
norėjo Velnio klonio. Dabar kiekvienas jį griebs, nes i »- ,„ - . . . . . ^ . „ - . . . . J^ 1 

r . , , • - 1 ! I V e r u ! a , aš bučiau padaręs irgi visokių nesąmonių. Pa-
i- ton įaviii mum aura n na.sA.kii velnio išnertus akma- I , . . __. . , ,; . ° ^ ^ ^ 

klausysiu as tavęs i r tylėsiu. Tegul jie ima, ką j ie nori. 
Nors ir skaudės man širdį, matant kokį nors dykaduo-

ten javai mūru auga, o pasakų velnio išbertus akme^ 
nis Gerulis ištempė. Nors kelmų velnias ten nešėjo, 
bet Kazlauskas, pragėręs medžius, juos ten paliko. 
Juos irgi Gerulis išrovė ir išvežė. Šiandien Velnio klo
nis yra derlingiausia vieta visame kaime. Prieš keletą 

išimtinai rusiškų - slaviškų pa- dar labiau didėja senų ir naujų 
vardžių prirašyti. Tokia yra Vii- griūvančių namų skaičius. O 
niaus tikrovė. apie jų skaičių okupantų spaų-

* da tyli. b. kv . 

vakare tyliai savo žmonai, lyg j i s būtų bijojęs, y** i: 
sienos klauso. — Apkarpys ūkius iki trisdešimt hek- j metų Paliose karvės pilvais vandenį siekė. Dabar mes 
tarų, vėliau, gal būt, iki dešimt, o po metų a r kitų ir Į su šieno vežimais ten važinėjame. Tu pati. Verula, ži-
tuos atims. Kad juos perkūnai šiuos prakeiktus bur- nai, kad ne pasakų velniai tą viską padarė, bet mes sa 

s tatyboms, į i į o k u a s u j u paleckiais ir Mickiais. 

AERODINAMINIS VAMZDIS 

Australų fizikas R. Stokeris 
sukonstravo aerodinaminį vamz 
dį, kuriame sukurto vėjo greitis 
siekia 42.000 km. vai. Tai helio 
pripildomas cilindras, uždeng
t a s membrana. Stūmoklis tiek 

suspaudžia helį, kad membrana 
nebeišlaiko ir sprogsta. Dujos, 
besiveržiančios iš cilindro mil
žinišku greičiu, apipučia vamz
dyje esantį lėktuvo arba kos
minio laivo modelį. Taip imituo
jamos kosminio kūno sąlygos, 
jam įeinant { žemos atmosferą. 

vomis rankomis. Aš galvoju, kad tie proletariniai nau
jakuriai griebs ne smėlynus, bet Velnio klonį. Va, čia 
man. Verula, skauda, pagalvojus apie tai. — kumščiu 
stukseno Gerulis savo krūtinę. 

— Nustok, Jonuli, t u plūdęsis. Iki šiol tokie žo
džiai neišeidavo iš tavo burnos, o dabar vis perkūnai 
ir velniai. — priekaištavo j am žmona. 

— Iki šiol aš neturėjau jokio reikalo riūstis. Mū
sų gyvenimas bėgo tokia normalia vaga. kaip užsuk
t a s 
sunkumų, bet mums padėjo, o su kaimynais sugyve- ir sulaikyti nuo per didelių užmojų bei įsiskolinimų, 
nome geruoju. Mūsų vaikai irgi teikė vien I ik džiaugs- j Šiuo metu, matydama savo vyrą rūpesčių kamuojamą, 
mą. Jeigu kuris samdinys neprisitaikė prie mūsų, to priėjo prie jo ir, prisiglaudusi prie jo krūtinės, pradėjo 
mes kitiems metams jau nenusamdėm. Tuo reikalas su ramiai kalbėti: 
juo ir pasibaigdavo. Pasižiūrėk, kas dabar dedasi Lie- — Tu visučmet buvai protingas vyras ir vengei 
tuvoje. Vos t ik porą savaičių ruskis mus valdo, ka ip ' net u* mažiausių išsišokimų. Aš tikai, kac tu u* šiuo 

nį besidžiaugiantį mano įdirbta žeme, bet aš tylėsiu, 
Verula. Kad tik ruskiai paliktų mūsų vaikus ramybėje. 

— Taip, žmoguli, dėl mūsų vaikų tylėkime. 

Vos tik paskelbus paieckinei vyriausybei žemės 
reformą, buvo pradėtas ir žemės dalinimas bežemiams. 
Norinčių žemės irgi netrūko. Net ir t ie . kurie niekuo
met nebuvo dirbę žemės ūkyje, panoro turėti nuosa
vos žemės sklypą Pažadėjus dar ir s tatybinės medžia-

Gerulienė visuomet buvo šeimoie Ivg ir žaibolai- Sos« prašymų dar padaugėjo. 
. . . . ,„ . , . . „ _ . „ ...,....«...„ . _ . .. , , - . , . - . « * Ankstyvesniais metais. įsismaginus'Geruliui viso-| ^ynauaybe . matyt , norėjo pravesti šią reformą 

laikrodis. Mūsų vyriausybė nedarė mums jokių kiuose naujoviškumuose, ji bandydavo jį perkalbėti \ P 0 ™ , m e n e s u * į * <* a r p y j e . todėl t rūks tan t matinin. 
kų, į žemės paskirstymo darbus buvo įtraukti ir miš
kininkai bei miškų studentai. Kalnėnų apylinkėje šiems 
darbams vykdyti buvo paskirtas miškų s tudentas Vy
tautas Viiiūnas. kurio tėvai turėjo Vilkinių kaime irgi 
didoką ir modernų ūkį-

http://na.sA.kii


DRAUGAS, trečiadienis, 1974 m. liepos mėn. 24 d. 

BIRŽELIO {VYKIUS PRISIMENANT 

ir, sujungę su iškeliamais iš 4-jo 
skyriaus imtiniais, sudarė būrį ir 
varėsi į rytus. Pakeliui prie Červe
nės beveik visus išžudė. 

Ir vėl kalėjime tyla. įtemptai, 
su drebančiomis širdimis išbudė-
ję visą naktį, laimingai sulaukė
me gražaus birželio 23 d., pir
madienio, ryto. Tas istorinis ry
tas anuomet Kauno kalėjime už-

D Ė M E S I O ! 

•LIETUVOS ATSIMINIMAI »; 

Vokiečių-rusu karo pradžia ir paskutines valandos 
Kauno kalėjime 

PR. NENORTA 
1940 m. birželio mėnesį bolše- (gruzdintų miežių) kavos, arba- *as • 

vikai, laikydamiesi slapto su vo- tinj šaukšteli smulkaus cukraus <lar>' 
kiečių naciais savitarpinio susita-; ir žiaunelę (300 gr. visai dienai) ;>1-'ač 9 ! ! ™ ? .ir> k o 1 OJjį J* J° 
rimo, pasiuntė savo kariuomenės ruginės juodos duonos prižiūrėto- . ̂ P31*111^ Tai ilgai išsvajotas 
dalinius, smurtu užėmė Lietuvą jas dar išdalino. Alkani suLmtie- l a i , s v e s ^tas, K u n o s u d l d e l i U Pa* 
ir nuo pat pirmos okupacijos die- ji visai nepagalvojo, kad šį ma- sulgimu buvo laukta ištisus me-
nos vykdė iki tol visame pašau- lonumą jie išgyvena paskutini 
ryje negirdėtus masinius areštus, kartą. 
Didesne dalį suimtųjų, sugrūdę į i Taip suimtiesiems besikalbant 
gyvulinius vagonus, vežė į neži- j apie vykstančią kalėjime nepa-
nią, o kitus čia pat vietoje uždą-j prastą padėtį, staiga kur tai to- j 
rinėjo į kalėjimus. Į1 urnoje pasigirdo keli trenksmai, j daryti. Tačiau jokio atsakymo ne-

Vos tik kelioms savaitėms n u o ' P 3 1 1 ^ ^ i bombų sprogimus, sulaukta. Tuomet jau atskirų ka-

Norėdami galutinai įsitikinti, 
ar kalėjimo viduje, koridoriuose, 
dar yra kokia apsauga, suimtieji 
beldė į duris, šaukdami jas ati-

KaUljo Valanda jau 30 cur-tŲ tarnau
ja N"ew Jersey. Nf«w lork tr Con-
nectleut lietuviams Kn> 4eAtadw>n) 
nuo 4 iki 5 vai D p., U WEVD Sto 
'1««i New Torke f 1130 Icil AM ir 9X9 
•ne* FM) 

Otn*.t — [>r -loltfihak J Stuka. 

Monntr>lti«iWf V 4 i>70»? 
Trt 2S2-SMI5 (oorte 2 0 1 ) 

Kviečiam' taip oat klausvtt* 
f ipfnvISku KnltflrlnH: Vulandu an* 
h| Vnlh» t* <5etor» Hali T^nlvor^tt^r 
~»^H« <»tnti»» ' V » » ]f.siiv WSriT^ 
MM «w* W) Plrmn.: H -d.-.g rtfl 
» r (VniUvvnnl* nmf J <Stnkaa> 

M T « C F T T 4 V K O T T S 

okupacijos pradžios praslinkus, •&&* ^^^ Pirmuosius sprogi-
visi buvusieji Lietuvoje ir bolše- m u s suimtieji įvairiai spėliojo. 
vikų naujai įsteigti kalėjimai, sto- j Trečiojo skyriaus 68-įi kamera, 
vykios ir arešto namai buvo pri- Į -kuiioje ir man teko pagyventi, 
pildyti tokių nekaltai suimtųjų, j b u v o s k i r t a įsiems asmenims, 
Vien tik Kaune, Mickevičiaus gat- i &* t u o i a i k u enkavedistai ten 
vėje, sunkiųjų darbų kalėjime, įlaike sugrūdę 22. Jų tarpe buvo 
kuriame paprastai tikėdavo apie; įvairių įsitikmimų žmonių. Šio 
500 asmenų, bolševikai sugrudo i skaičiaus du trečdalius sudarė su-
bevežk 2000, t. y. keturis kartus į sipratę lietuviai, o likusią dalį 
daugiau, negu 'buvo nustatyta.Iįvairūs bastūnai: vienas rusas. 
Net rūsiai, anksčia.u naudojami caiD armijos karininkas balta-
atsarginiam maistui sudėti, įrar- gvardietis, lenkas belaisvis, du 
kiams. ruošos ar kitokiems daik- j prancūzai belaisviai, pabėgę iš 
tams sukraut:, buvo ištuštinu ir j Rytprūsiuose įsteigtos karo be-
prikimšti suimtųjų. Ligi tol bu- į laisvių stovyklos, nesveiko proto 

merų suimtieji įsidrąsino ir, pa
sinaudodami duryse esamomis j 
stebėjimo skylutėmis, pradėjo tar-1 (v-™ prekių <iid«»ii«> pasirinkimas AU-

VYTBnTRS 2UKAITSKAS 
SIUNTINIAI f LIETUVA 

vusią kalėjimo koplyčią bolševi- ! Rytprūsių lietuvis ir keletas Jona-
kinė kalėjimo administracija pa
vertė sandėliu ir sudėjo ten at
sarginius suimtųjų drabužius, žie- I dirbusių valsu saug. departamen 
dus, laikrodžius, parkerius ir ki- įte-
tus vertingus daiktus, kuriuos en- Išgirdę sprogimus, mes lietu-
kavedistai paskui bėgdama pasisa- į viai teigėme, kad prasidėjo rusų-
vino. I vokiečių karas. Prancūzai belais-

Karas — tai skaudi rykštė į viai mums pritarė, o kiti tylėjo, 
žmonijai plakti ir jai žudyti. Ne j išskyrus rusą baltagvardietį, ku-
veltui ir giedamose suplikacijose' ris, akis išvertęs, tvirtino, kad ne 

pusavio pasikalbėjimą. Kadangi! 1
tomobill^n f'«y«»wa«- televizijos, do-

f . * . . i i i • i 1 o r '""•HflVntal rnalstas akordeonai 
jau ir to daryti niekas nekliudė, 
įsitikinta, kad koridoriuje sargy
bos jau nėra. Liko išsiaiškinti, ar 
dar veikia išorinės lauko sargy- j 
bos. Kaimyninėje 69-je kameroje 
buvo uždarytas dvylikos metų j 
gimnazistas. Jo maža galva leng
vai pralindo pro lange esamą ge-į 
ležinių grotų tarp;?, lis. du kar
tus iškišęs savo mažą galvelę,: 
rūpestingai išžvalgo ir jokių sar-i 
gybinių nepastebėjo. Po šio at-; 
likto tyrimo, kuris jaunuoliui ga-1 

5«n« W ««Hh St. Chicaeo FU. «n«2v 
TFTFF. — TT4 5-2TS7. 

M O V I N G 
š t K £ \ A š perkrausto baldus ir ki' 
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda. 

TEL. — WA 5-8063 

C L A S S I Fl ED G U I D E 
B E A L E S T A T E 

ALSEP — 3931 W. 115th SU 
By owner. 6 apts. 2 bedrooms each, 
plūs office space in bsmt. Full bsmt. 
Full recreation na. with bar & pool 
table. Balconies. Tenants pay for 
electric heat. Good investment. Income 
$1.420.00 per mon. Mušt be seen to 
appreciate. CTA bus across the streeu 

Call 371^*455 

Arti Šv. Kryžiaus ligoninės — 2-jų bu
tų po 6 kamb., 2 maš. garažas. Ge
rame stovy. Oro vėsinimas, priedai. 
Geros pajamos. $35.000. Skambinti Į 
savininkui tel. 737-0249. 

R E A L E S T A T E 

Ir vėl pažvelk 
HELP WANTED — VYRAI 

NAKTIN IS SARGAS 
Niiolatinis darbas. Reikalingas pa-Gražu* paimmų niūras. Atskiri aau 

ji šildymai. Ceatr. oro vėsinimas. Vi- i .__. •- . . . _;•_ i«; i^ 
drti moderncs butai. Mūro garažas. ! tikimas asmuo dirbti puną laiką 
JVIarqu«tt* Pke. i46.9(W). 

BUTŲ SxOMAVrMAS 
Namų pinamas — Pardavimas — 

Valdymas 
Draudimai — Income Tax 
— Notariatas — Vertimai 

RE A LT Y 
i. B A C E V I Č I U S 

6 4 5 5 S. Kedzie A ve., 778-3233 

6 kamb. bungalow. ADylinkėję 64-os 
ir Albany. 

Skambini 476-0403 

HEATI>u CONTUACTOR 
praagiu uiieste ir užmiesty naujus 

ar perstatau senus vl*ų iUštių nain-o 
• • . - T I, , ' • , ' ~ .apšildymui pečius, air comditloning 

voje gyvenusių rusų Komunistėlių, j l ė j 0 liūdnai baigtis, galutinai i s i - '* vandena boilerius. Dirbu greit, sa-
nepriklausomybės laikais slaptai j tikinta, kad sargybų nėra ir b r i l'^^JLįZiT*'**' 

kreipiamasi į Dievą. prašant: 
"Nuo maro, bado, ugnies ir karo 
gelbėk mus, Viešpatie!" E šių 
keturių pabaisų karas yra žiau
riausias, nes j i s viską naikina 
be jokios išimties — žmones ir 
turtą. 

Keliais užraktais užrakinti ir 
saugojami tankiai apstatytų iš 
žiaurių mongolų parinktų sargy
binių, suimtieji maža teturėjo vil
ties kada nors išeiti laisvėn ir vėl 
gėrėtis gyvenimo džiaugsmu. Vie
nintelė išeitis — tai karas. Tad 
suimtieji ne tik tarb savęs disku
tavo, bet ir melsdamiesi rytais ir 
vakarais kreipėsi į Visagalį, pra-

karas, o vyksta eiliniai raudono
sios armijos pratimai. 

Pietų tą dieną mes jau nega
vome. Šios staigios atmainos pa
veikti, keli suimtieji viduriavo. 
Beldimas į duris ir šauksmas 
prašant išleisti į išvietę n ieko 
nepadėjo. Kitos išeities nebuvo, 
kaip naudotis 'baraške". Oras ka
meroje pasidarė nepakenčiamas. 
Visa la imė, kad kameros du l a n 
geliai visą laiką buvo atviri. 

Apie pirmą vai. popiet atsida
rė kameros durys ir prižiūrėtojas 
įsakė dv iem suimtiesiems paimti 
-:".ną atmatų "baraškę", o k i 
tiems dviems vandens indą, kuris 

Kauno kalėjimas su apie 2000 su
imtųjų palikta Dievo valiai ir 
pačių suimtųjų tolimesnėms pa
stangoms, 

(Bus daugiau) 

DOMAS il-KACSKAS 
4444 So. \Vestern Ave. 

Chicago, m. 60609 
Tel. VI 7-3447 

šydami atsiųsti šią pabaisą. Per Į seniai jau buvo tuščias, ir eiti į 
vokiečių okupaciją plačiai kalbė- į išvietę. Visi susigrūdo prie durų, 
jo, kad ne trk pasauliečiai, bet ir.bet pirmenybė užleista keturiems 
ne vienas kunigų tiesiog melsda-1 viduriais negaluojantiems. Ten 
vosi, kad prasidėtų karas. Jau iš jie ištuštino "baraškę", ją išplo
to galima spręsti, kokia skaudi vė ir, prisipildę indą geriamo 
buvo ta nrorriška bolševikų TU-.vandens, grįžo į kamerą. Tai bu-
sų okupacija ir kaip skaudžiai ją;vo paskutinis mums pasitamavi-
ilgyveno niekinami, mnšami ir mas. 
žiauriai kankinami kalėjimuose I Kiek vėliau Aleksoto pusėje 

pasigirdo daa stipresnių sprogi
mų. Prancūzas belaisvis, priartė-

!jęs prie langelio, stebėjo pra-

nekaltai suimtieji. 

Kauno kalėjimo langai ištisą 
laiką buvo atviri. Kartais nakties , . . _ , , . . . 
tyloje buvo girdėti verksmingi *-"»<k*"i virš kalėjimo pastatų! 

lėktuvą ir, pamatęs ženxlus, be j 
jokios abejonės tvirtino, kad tai ; 

.r 
suimtųjų, J ~ _ . . . . . . - I I vokiečiu karinis lėktuvas. oasaiDos. Žymus _ ,-cuzas buvo rantas vvras, 

šauksmai žiauriai iškankintų 
pusiau išprotėjusių j u 
maldaujančių 
visuomenininkas, didelis patrio
tas, atsargos majoras }. Tomkus 
neissilaikė — palūžo ir kalėjime 
nusižudė 

Ir tokiai beviltiškai būklei 
esant, 1941 m. įvyko staigmena. 
Šeštadienio, birželio 21 d., vaka
re suimtieji jau pastebėjo padėtį Į 
kalėjime keičiantis. Prižiūrėtojai, 
vesdami suimtuosius atskiromis 
kameromis į išvietę, labai skubė
jo ir, net nesuspėjus tinkamai su
sitvarkyti, gujo juos atgal į kame
rą. Dabar tik reikalavo kamero
je naudojamą laikinę išvietę, va-
dinanną "paraškė", išplauti, o į 
indą, kuriame laikomas geria-

— Australijos rekordo, apie S00 
kilogramų svorio žuvies — gaudy
mas kainavo maždaug 30 tūkstan
čių dolerių. 

GERIAUSIA DOVANA 
JAUNOMS MARČIOMS 

Popular Liihuanian 
RECIPES 

Penktoji laida 

Jei jūsų marti yra lietuvė ar 
kitos kilmės, geriausia vedybinė 
dovana yra naujai išleista knyga 
Juzės Daužvardienes 

Visų įprastų Iietuvifikų valgių 
receptai yra Šioj knygoj. Nurody
mai trumpi, aiškia anglų kalba su
rašyti ir lengvai jvykdomL 

Kaina tik $3.00 
Užaakymru siųskite: 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, III. 60629 
Persiuntimo ^Uidoms prašoma pr;-

d6ti 25 et., o Illinois gyventojai pri 
d«da dar 1E et- mokfteciama. 

G Ė L Ė S 
VestovSms, banketams, laidotuvėms ' 

ir kitokioms i>rocoms 
BEVERLY HILLS CĖLINYČIA 

2-jų miegamų bungalow ant 50 p. 
sklypo. 2-me aukšte didelis stogo 
langas. Savininkas apleidžia mies
tą, palieka dali baldų ir kt. Susita
rimui aožKu-ėti skambinkit tel. — 
476-1954 

Legalus IV metu S-Jų butu gels
vas mūras. Atskiri radiant šildymai. 
Mūro garažas. Platus totas. Marquet-
te Parke. $48.906. 

5 Ji kamb. mūras. Arti Lietuvių 
plazos našlS su nuostoliu atiduoda 
už $17,860. 

7 butų mūras — 2 dideli ir 5 ma
ži butai. Naujas garu Šildymą*. Ah»-
min. langai. Blokas nuo parko. 

} $39.900. 
10 botų mūras. Marquette Parke. 

VirS $17,000 pajamų. Naujas gazu 
ftldymas. Alum. langai. 2 auto mūro 
garažas. $79.900. 

Puikus mūro namas. 2 butai, gra
žūs 6 kamb. viršuj ir 3 ftamb. sau
sam beism«nte. Garažas. Arti parko. 
$21,900. 

2 tmtn. apie 18 metų. mūras. 2 
atskiri adymai. Alum. langai. Gara
žas. Platus lotas. Arti mūsų. $36.000. 

2 batu didelis modernas mūras ir 
garažai. Naujas cazo šildymas. Oro 
vėsinimas. Marauette Pke. $32.000. 

6 kamb. Oape Cod. Vi Kedzie. »t 
bloko nu© parko J rengtas beismen-
tas. Platus lotas. Mūro garažas iš 
šono $S+O00. 

1>4 auklt,. mūras. Nauja .statyba. 
I butai, dideles pajamos. Arti vie
nuolyno. $32.750. 

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

Reikalinga susikalbėti angliškai. 
Lankstus naktinis tvarkaraštis. Ge
ras atlyginimas. Geros darbo są
lygos. Puikus draudimas. Nuolaida 
perkant prekes. Pensijos planas ir 
"profit aharing-". Gausios atosto
gos. 

Kreiptis asmeniškai i 
Personnel Department 

(7-me aukšte) 

LYTTON'S 
235 So. State St. 
Chicago, Illinois 

2443 W. 63rd Street, 
TEL. PR S-0S33 — 

Chicago. UI. 
PR 8-0834 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senus ir įdedu naujus pe

čius. Pigiai išvalau ir alyvinius per
dirbu del dujų. Jdedu vandens Šil
dytuvus. Kreiptis — 

A. BANYS — 447-8806 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTABY P V B U C 

INCOMR TAX SERVICE 
Tvarkingai patarnauja visais Real 

Estate reikalais. Be to čia verikta 
Notariatas. daromi ir liudijimai, ver
timai, užpildomi pilietybes pareiški
mai ir įvairūs blankai. 
4259 So. .\Iaplewood, CL 4-7450 

DRAUDIMAI — INSURANCE 
Namo, mašina, sveikatos Ir gyvybes 
Namn pirkimas bei pardavimas 

BntŲ nnomavimas 

B U D ' 3 RE A LTV 
BALYS BUDRAITIS 

4369 So. Archer Avenoe 
TeL 254-5551 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visu rūšin grindis 
J. BUBNYS — Tel' RE 7-5168 

įvairiu prekių pasirinkimas, moto-
ciklal. žaidytuvai, maistas, doleriniai 
CERTTFTRATAI iR AUTOMOBLLIAI 

COSMOS PARCELS EXFRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
2501 W. R9th St., Chicago, IR. 60629 
S3S3 S. Brtl>ted. Chicago. IR. 60608 

TeL WA 5-2737: 254-3S20 
V. Valant1nR.« 

ni «vdr,nda įmo U C T . 4 Ir ant««K>. i L fr 2 " ^ ^^Samų2ų bu ta i 
Milo pas 

Didelis sklypas. S kamb. bungalow. 
63 ir Wbipple. Retas pirkinys. Ne
brangiai. 

2 po 6 kamb. 3 mieg. Svarus. Ge
ras. Teisinga kaina. Marquette Pke. 
Pniki proga lietuviui. 

4 po 5 k»Tnb. 40 p. sklypas. Naujas 
Šildymas. Marquette pko. apyt 

5 butai ir 2 biznio pntalpos. Oražus 
namas Marqu»tte Parko centre. Pa
likimas — reikia skubiai parduot. 

Insorance — Income Tas 
Notary Public 

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63rd St.. 436-7878 

HELP WANTED — VYRAI 

VVAREHOUSE 
M A N 

Experience<i in handling and issuance 
of raw materials in factory. Mušt be 
able to use jugment and work with 
minimum of supervision. 

Progressive Increases and 
FuH Line of Company Benef it*. 

G H I C A G O - A L L I S 
113 H, Green St. Chicago 

M E T A I S P I N N E R S 
Work ciose to bome. 

• 
Modern tip to date plant, CTA to 
door. Eteady work. fringe beneflts. 

Apply in person 

HARVV00D MFG. C0, 
1800 W. Fnllerton Ave. 
CHICAGO, ILLINOIS 

MAINTENANCE MAN 
Dependable man required for lite 
maintenance work and general 
handy man in sbop. A clean plant. 
steady work. 

ACCY. Box Xo. and D-ST8 

4545 W. 63rd St., Cbieago, 01. 

AUTO BODY MAN 
EXPBRIENCED 

Union Shop. 
Full company benefįts 

LADENDORF MOTORS 
77 West Rand Road 

Dės Plalnes. 111. 60016 
TEL, — 827-3111 

A * for Mr. Daytoa 

Pran-' 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S208H West »Sth 8tre*t 

rhk-ago, Illinois 
Tei. GA 4-S654 

nftas vanduo, prirjilti Šviežio. Tą, , , . . . . . . . . , 
• ėmą suimtieji dar gavo vaka- į *™&™\ Prisiartme prie ketvir 
rrenę, ir tai jau buvo paskutinė. 

mes mtffmtiiitmitiHimtitfiniNttniiiiiiHiifii 
juo tikėjome. Nuo tada visos ki-; 
tos prielaidos ir abejonės murny-j KADIO PROGRAMA 
st- dingo, o pasiliko vien tik ka
ras. Nors keliais užraktais užra
kinti ir dar nežinodami savo to
limesnio likimo, vis tik mes la
bai apsidžiaugėme. 

Vakarop kalėjime Įsiviešpata
vo vistska tyla. Net nebuvo gir
dėti koridoriuje vaikščiojančio 
prižiūrėtojo žingsnių. Greičiau
siai jo jau nebuvo. Vakarinės ko
mandos — gult — jau negirdė
jome. Mes ir negulėme, o ne
kantriai laukėme, kas bus toliau. 

Staiga vidunakti pasigrido ne 
vieno, o kelių žmonių skubus 

Naktis praėjo visai ramiai. Au-

Seniausia Lietuvių Radio Progra
ma Naujojoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 banga, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 Hci 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių pa
saulinių žinių santrauka ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka, šią programa veda Stepo
nas 4. Minkus. Biznio reikalais 
kreiptis j : Baltu- FVorists — g«Kn 

bei dovanų krantnvę. 502 E. Broad-
way, So. Boston, Mas*. THeFona* 
AN* MH89. TPTI pat gatmamęK tr 
dlfmrašti** Drangas. 

niiitniniiiiiniiifiininiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii 

NAMŲ R E M O N T A S 
PKU:i.VAM\ KAINA 

Taisau ir aaojai 'cnpiu vonias, 
virtuves ir na.uja-« aUas. Jr^ngiu 
feumba.rl;M rūsy. X,-; . 
Zigmą*. Tel. <51.962.> ar 778-0838 

SIUNTINIAI ! LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 406.% Archer Ave. 
Chicago. m. 60632, tel. YA 7-5980 

INDIJOS RELIGINI 
IŠMINTIS 

originali, dalykinė studija apie vie
ną iš šviesiausių Indų religijos lai-

tojo skyriaus geležinėmis durimis 
izoliuotų patalpų, kur laikomi 
svarbesni suimtieji, duris atraki-

šo sekmadienio rytas, birželio 22 no, surankiojo •vienutėse uždary-
d Paprastai kiekvieną r y t ą s * - tus suimtuosius ir pa«3kubomis: kotarjm» parašyta Vytauto Bagda-
tą vai. koridoriuje pasigirsdavo juos išsivarė. Mes spėliojome, kad 
prižiūrėtojo balsas: kelt, kelt, tai prasidėjo suimtųjų krausty-
kelt! Sį rjtą nieko negirdėjome, mas. Kalėjimo kieme šviesos ne
įpratę nustatytu laiku keltis ir buvo. Staiga iš kiemo pasigirdo 

naviciaa.*. 

jausdami vykstant nepaprastą pa
sikeitimą kalėjime, suimtieji nie-

verkšlenamtis vyro balsas: "Ne
šaudykite manęs, aš nieko nekal 

kieno nežadinami, patys laiku tas". Vėliau tik paaiškėjo, kad 
sukilo. I vadinamąją rytinę ruo- enkavedistai, paėmė grupę strim-
sa nuimtųjų jau nevedė. Nusta- tųjų iš 2aliakiLlnio 9-me forte bu-
tvtos įrurįĮLvū — puodeli juodos i vusio kalėįtiA atsivarė juos Sa 

Kai Azijos religijos šiandien per
ša mums savo mokslą ir kai kai 

i kurios jų sąvokos darosi kasdieni-
' niai mūsų žodžiai, verta yra susi-
! pažinti, kas to*<> relisrijose yra rer-
1 tingo ir ko jose nėra. 

Sis atspaudas iš Draugo kainuo
ja S del tr '—* g«nn«nM Drauge 
ir pas platintojus. 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos tr paprasto* 

RadHai 
8tcrno Ir oro vtalntaval 
Pardavimas Ir taisymas 

M I G L I N A S T V 
2S4« W. 69th St. — TeL 776-148« 

BALT1C APARTMENTS 
CONDOMINTCMS 

S t Peterslmrg Beaeh, Fla. 33706 
gra

žūs, moderniški, liuksusiniai. Arti 
paplūdimio, krautuvių ir susisieki
mo. Mažas kompleksas, mažos iš
laikymo išlaidos. Suaugusiems, jo
kių naminių gyvuliukų. Brokeriai 
kviečiami. Š24.500 ir aukščiau. 

IV! 813.360-8766 

Pr»«OS^>P?OKT L N TTDES 

L1THUANTAN AMERICAN FOOD 
Plūs 4 bedrooan bungalow. 
VoL up to $1,200.00 daily. 

Terms avaflable. 
Cail Chnrk Psnacos 

929-6100 
AMERICAN IN>*S—OO. 

IsiNIOMO^AM FX>R BENT 

BUTAI — rinktiniams nuomininkams 
Best Agency, 292.'. W. A3rd. P R J*-nos2 

Nelaukite. užaire«rl«truoklt dahar. 
Aptarnauja pletrakartnę dali * me
tu* Savininkai kreipkite* d«l patar-
navTiio nemokamai. 

D « M F S I O f 

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

Apdraustas perkraostymas 
įvairiu atstumt; 

828 WEST S4th PLACE 
TeL FRontier 6-1882 

itiiiiniiiiiiiHiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
A B KEIKIA vrzmNir; 

KORTELTŲ? 

Vizitinių korteliu naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla-
Gal naudoja, bet tinka ir visų luo
mu atstovams turėti gražiaa vizlti-

korteles. 

HELP WANTEB — MOTERYS 

Experieneed 
FITTERS 

Fnll or part tame for sales fL work 

Apply in person or call after 12. 

Wm. A. Lewis 
HUlslde Shoppmg Center 

Hnitlde. minols 
Chktgo — CO 1-2822 
Snburban — 449^900 

1S30 Winston Plaza 
Melrose Park. Illinois 
Chicago — 261-3000 

Suburban — 681-1130 

TW0 W0MEN NEEDED 
Cook needed. Housekeeper needed 
for St. Walter Rectory. 11722 So. 
Oakley. 

Contaet FATHER BROWN 
9 A. M. to 12 P. M. 

7 7 9 - 1 5 1 5 

L P N'S 
"By Education Orriy" 

2nd Shift and 3rd Shift Relief 
Apply In Person 9 A-M. to 3 P.M. 

Monday Thro rnday 
PARK HOUSE JVURSING HOME 

2320 So. Lawndale, Chicago 

PRODUCTION MAHAGER 
Reliable person to manage produe-

'ion in a flexible foam pint Mušt 
be capable to plan produetioa and 
Dversee entire plant ftmctio/ with 35 
employees. Secure position, good re-
munerations and benefits. 

A€C1'. Box No. D-378 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, Illinois 66629 

MULTILITH OPERATOR 
EKPERIENCEa) 

Full time. Knowledge of Rak Oa-
merą and AM System. 

T e l . — 8 6 4 - 3 3 1 3 
SHEET METAL MECHAHIC 
Manufacturer of precision mecha-
nical weighing scales needs «t-
per'd layotrt & set-up man. Shop 
type of prodnctioii. 

Contact Paul Mayward 

T R I v E B S f A L E 
2714 W. 21st. TeL — 376*196 

G L E A N I N 6 L A D Y 
needed for insurance office. 

Apply in person Mon. thru Fri. 
9 to 3 p.m. 

EMPIRE ESSCRANCE AGENCY 
3202 W. 58th Street, Chicago 

FACTORY W0RKERS 
Severai women needed for lite fab-
rication work. Steady work. Clean 
plant. 

A<3CY. Box No. D-S78 
4545 W. 63rd Stceet 

Chicago. Minoifl 60629 

Kreipkitės J "Draugo" spaustuve 
^sfcls pttHAs,a1i tinkaiais. cusife ps-
teokinti kiekvieną kartą. 

flU • •IlIlUIlllllllUliilIUIIIUlUlIlUlIliUUUIlIlI i 8 4 7 " 27*3 

Reikalinga moteris - kompanijon* 
pnjaūr€ti Tyresnio amž. moteri. 
Hm*Mrvu. maistą* r atlygiaiiMs. 
4136 S. Artesian (2-ms a:'-55*'*). 

S E T U P > L \ N TRAINEE 
Mtwt be mf<rhanioally indined, hav*» 
knowledff» of machinery plu» »et \kp 
ajid operate ma«hinery. Good wa«M 
plos benefits, free life insuranoe and 
maior tnedical. Apply in person. 
A. F. DORMEYER MFG. CO. 

16S4) W»-st Irving Park. Chicaco 
TEL. — .'>Ž8-»a»0 

F O Ii E M A R 
PUNCH PRES.S AN1> 

SHKET METAL FOREMAN 
Exp. with .«!uwt run job shop t>T»« 
produetion. - - S^alary commen.<5uraton 

I with exp. and leederihip ability. 
Contict PACU MAYNARD 

TRIKTO SCALE MTG. 
i 2714 \V tirt 8C CMca«o 

j?»;-<>ifm 

EXPERIENCED TOOL 

AND D I E M AKĖK 

To build new dtes, ji^s & flsturen. 
Manufactarers cf precision mesha-
nlcal wertjehin»r scales. 

N"**! exper. tool atnl die makM* 
Exper. in ropair« and i>ew dlet. PuM 
co. ben-ifita 

com«rt PAI;L MATNARI) 

T R I N E R S C A L E 
2714 W. 21st S t — 3764100 
METAL CABINET 

Experienced. Full titne job. 
Good pay and benefits. 

SIMPLEX SYSTEM CONTROL 
1236 S. CampbeU Ave. — 4*1-770© 

Aak for John Palmer 

nMmmm MAIUTCE 
MECHANICS 

Apply 
4S25 N. Lincoln Ave. 

> 
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Grakščiosios tautinių šokių šokėjos Nuotr. A. Gulbmsko 

KO LINKIMA MOKYKLAS BAIGIANTIEMS 
Nesesiai baigėsi mokslo m e - | t e t e apie tvarkingumą taip pat 

tai. Nemažai lietuvių baig'i auk 3-1 nekalbės, bet t o tvarkingumo 
tąsias mokyklas ir gavo diplo
mus. Dar daugiau lietuvių baigė 
amerikiečių aukštesniąją mo-

reikės dar daugiau, jei norėsi, 
kad studijos gera i sektųsi, kad 
per trumpą laiką daugiau išmok 

kyklą ir gavo brandos ates ta tus , tum, kad būtum, sveikas, gerai 
Vieniems nebuvo sunku pasi- į apsirengęs, laiku pavalgęs, š-va-
l inkti kolegiją ar universitetą I rus, kad sugebėtum savo laiką 
ir savo studijų sritj, bet didės- j susiplanuoti ir visur suspėti, vi-
nė dalis abiturientų neturi po-1 sus mokslo darbus laiku pada-
mėgio vienai ar kitai studijų j ryti. 
sričiai. Jie renkasi tai. kas leng
viau, kur mažiau reikės skaity
t i ir mažiau kalti. Juk šiuo metu 
nepopuliaru būti knvgu grauži
ku. 

Tačiau nepamirština, kad j 

Tvarka ir drausmė labai rei
kalinga kasdieniniam gyveni-

I mui. bet dar labiau ji reikalin-
j ga moksle ir moksliniame dar-
j be. Mažiausias pamiršimas ar 
l nerūpestingumas paverčia di-

umversitetus neinama pramo- , . . . džiausią darbą nieku, gauti, o norima įsigyti t inkamą j 
specialybe ar darbo sritį, kur i j Kur daugiau paisoma tvar-
lydėtų visą gyvenimą, iš kur ios | kos, ten mažiau nesusipratimų 

Mūsų kolonijose 
Hartford, Conn. 

BRITŲ SALĄ I ž P l O L i : katu. Dėl to dar šiais metais I 
Š U N I S gvvuijiĮ globotojai turės apie 

pase milijono šumi - valkatų iš-i 
Bri tų gyvulių globos draugi- maitinti Todėl Gyvulių globos, 

,įa y ra susirūpinusi greitu šur.ų dr-ja pasiūlė pravesti plačią šu-
padaugėjimu Didžiojoj Britani- nu sterilizacijos akciją. Kas Sa
joje. Šiuo metu, statistikos ži- vo 5uni sterilizuos, turės mo-1 
nio'mis, britų saloje gimsta tr is keti tik nedideli mokesti, o kiti 
ka r tus daugiau šunų. negu žmo- turės mokėti 10 svarų metini 
nių, būtent 2.7 mi'ijonai šunų mokesti. 
per metus. I š jų 750.000 ružu- Gvvulių globotojai gavo dar 
domi. tiek p a t "pimetami" be i r kitą nemalonią žinią. Jiems 
šeimininkų. Tokiu būdu pames- buvo nurodyta, kad šunys - val-
t inukų šunų armija v i 3 didėja, katos y ra t ikros žmonių svei-

Po kelerių metų. — baimina- katai pavonneų ligų peryklos. 
, si Gyvulių globos draugijos pir- pora pavyzdžių: Salmonella, 
mininkas John Hobhouse, Di- mirtinas užsikrėtimas, kilęs dėl 
džiosios Britanijos gatvėmis maisto užsinuedijimo, dažniau-
slankios 9 milijonai šunų - vai- ( s į a i pasireiškia pas šunis. Toxo-

. , plasmosis, šunų perduotas para-
Įzitas, gali -paveikti, kad vaikai 
j gimsta akli, leptospiros, per-
| duodamos šunų, sukelia geltli-
gę ir smegenų uždegimą. 

A. T. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1974 m. liepos mėn. 24 d. 

T*M 

* 

A. t A. KAZIUI BALTRAMONUI mirus, 
gilaus liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą žmonai 
JANINAI, dukterims ALDONAI ir IRENAI su šeimomis, 
sūnums VYTAUTUI su žmona ir ČESLOVUI bei uošvei 
KONSTANCIJAI GUDEIKIENEI. 

Fridą ir P r a n a s Kavaliūnai 
Elvyra ir MVehael Shannon 
Regina ir David Rolewick 

jaunimas gyventų, kitiems bū tų 
naudingas. 

Visi sutiksime, kad mokyklo
je buvo labai svarbu žinoti ir 
rnckėįi visa tai, ką per ei\c m e 
tų mfjkytojai mekė. Kas d a u g 
žinojo, nesunku buvo mokyklą 
baigti.- -

Platus mokslo pasaulin 

Seniau, kai mūsų tėvai mo
kėsi, mokslui nebuvo galo. Ką 
bekalbėti dabar, kada mokslas 
plečiasi j begalines sritis, j toli
miausius horizontus. Ypač išpli
to ir vis dar tebeplinta techni
kos mokslai. Inžinieriaus moks-

ir nelaimių. Mokykla pasidarė 
nemėgstama i r nekenčiama tik 
todėl, kad joje nebuvo tinkamos 
tvarkos ir drausmės. Didžiuo
siuose miestuose gyvenimas pa
kriko tik dėl tvarkos ir draus
mės nepaisymo. 

Baigusiems aukštesniąją mo
kyklą ir einantiems į kolegijas 
reikia nepamiršti tvarkingumo 
ir dažnai prisiminti, kad nuo to 
priklauso žmogaus gyvenimas. 

M- iStonys 

— Būti šviesos spinduliu kitiems, 
pačiam skleisti šviesą — tai di 

PAVERGTU TAUTŲ 
SAVAITE 

Hartfordo meras G. Athan-
son paskelbė Pavergtų t au tų 
savaitę nuo liepos 14 iki 20 d. 
Liepos 10 d. jis priėmė L B at
stovus A. Balazarienę. J. Bala-
zarą ir J . Minuką. (Iš kitų tau
tų atstovai neatvyko.) Audien
cijoj merui Įteikta A- Solženicy
no knyga ''Gulago salynas". Pa- j 
vergtų t au tų komitetas nupirko j 
šių knygų 12 egzempliorių. I š | 
jų vieną padavė dr. P. Vilei-1 
šiui, Waterbury, Ct., į teikti j 
kongr. R.. Sarafin. Amerikiečių) 
laikraščiuose buvo paminėta Pa- į 
vergtų tautų savaitė. įdėta ap
rašymų i r žinių. 

Liepos 14 d. "Tėvynės Garsų" 
radijo programoj buvo perskai
t y t a mero G. Athanson prokla
macija i r perduotas pranešimas 
apie Pavergtų t au tų delegacijos 
apsilankymą YVashingtone. Pr i 
minta Simo Kudirkos ir jo moti
nos M. šulskienės išlaisvinimo 
eiga ir k t . 

Liepos 17 d. apygardos dele
gacija iš lietuvių i r kitų t a u t ų 
atstovų lankėsi p a s gub. T. J. 
Meskill. Delegatai įteikė guber
natoriui "Gulago salyną". Liku
sias knygas Pavergtų tautų ko

pa vergtųjų išlaisvinimu. 
Sekmadienį, liepos 21 d., at

laikytos šv. Mišios šv. Mykolo 
ukrainiečių bažnyčioje, užprašy- Į 
tos Paverg tų tautų komiteto. 
Komitetas išsiuntinėjo 20 laiš
kų lietuvių i r kitų tautų bažny 
čiom, prašydamas iiepos 21 d 
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1 ŠVENTOS MIŠIOS j 
LIETUVIŠKAI i 

PIEVAS STIPRINA ATMINTĮ 
Olandų mokslininkai teigia, kad 

pasimelsti už visus pavergtuo- ' pienas ne tik stiprina žmogaus 
sius. Po Mišių įvyko pusryčiai i sveikatą. Bandymai parodė, kad 
ukrainiečių klube Juose pasakv-I 3 '6 metų vaikai, kurie nuclat 
tos kalbos, perskaitytos prokla- ' p r i e š ^ ^ S e r d a v o s t i k l i n * » e v i" . . . , . . " _. . j nnto pieno, lengviau suprasdavo macijos ir įsauoti pranešimai ^ ^ ^ ^ 

taisykles, taip pat 
laisvinimo reikalais K. r kitą nemalonią žinią. Jiems 

A. t A. KAZIUI BALTRAMONUI mirus, 
žmonai JANINAI, dukter ims ALDONAI ir IRENAI su 
šeimomis, sūnums VYTAUTUI su žmona ir ČESLOVUI ir 
uošvei KONSTACI.IAI GUDEIKIENEI reiškiame gilią 
užuojautą. 

Elzbieta Kavaliūnienė 
Vida ir Vladas Kavaliūnai 
Kav ir Jonas Kavaliūnai 

Visos nekeičiamos iv. Mišių dalys yra atspausdinto* j 
vienoj labai gražiai išleistoj knygelėj. Su šia knygele kiek- 8 

Į vienas gali labai lengvai sekti naująsias iv. Mišias | 
f Kai kunigas ar lektorius atskaito kintamąsias dalis, Jūs s 
| šioj naujoj knygelėj galite sekti visas nekintamąsias šv. Mi- H 

3 šių dalis. Tekstas stambiomis raidėmis. | 
i Taip pat rasite rinkinį dažniausiai giedamų iv. Mišių E 
3 metu giesmių. = 
= Užsisakykit Sį naują iv. Mišių vadovą lietuvių kalba. § 
§ Kaina 50 centų. 10% nuolaida, perkant 50 kopijų; 25% \ 
S nuolaida, perkant daugiau kaip 50. 
f Rašykite: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Strttt 

Chfcagfti SU. 60629 
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A. t A. Liudui Bacevičiui 
miras, skausmo ir liūdesio prislėgtus žmona NIJOLĘ, 
tev^s JULIJA ir JTJOZfJ, seseris DfiNUTE ir BIRUTĘ su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. I 

Genute ir Algis Rudžiai 
Rasa i> Juozas Orentai 

lu s baigęs, būsi pažangus savo S u s i a k i raTž^guTkokią į* tik niitetas išdalins vėliau 
srityje t ik ar t i dešimties meti}, | g a i i pasakyti, 
jei savo žinių maišelio nepapil-

amerikiečiam, besirūpinantiems 

dysi mVajomis žiniomis. O gam-i 
tos mokslai — visas Dievo su
kur tas pasau'is. Jame gali pa
k lys tum paskęsti. Juo daugiau 
matysi , ' tyr inėsi ir ieškosi, juo 
labiau'-.-Suprasi, koks sumanus 
žmOįnS, koks didelis ir galin
gas ffešaulio Tvarkytojas. 

NATO GIMTADIENIS 
(Atkelta iš 3 psl.) Olandijos finansinę naštą, re

miant NATO organizaciją ka-kad V- Europa pirma tur i tapti . . . _ " - T , . , . - \ ^ nais ir sunkiais. Kadangi P r a n politiniu vienetu, bent Bendro-; . . . ° ° 
cūzijos ginklų pramonė stovi la
bai aukštai , tai ji pajėgtų visos 
V. Europos karius aprūpinti vie
nodais ginklais. Prancūzų bend
radarbiavimas žymiai sumažintų 

šios rinkos kraš tų rėmuose, o 
Šalia tų milžinų yra m a ž ė s - | t i k paskui sujungti karines pa-

nių sričių. Kalbos, l i teratūra, I ^as 
tautų kultūra, muzika, t au tosa -1 J 

ka. istorija, geologija, etnologi- j Reikia sutikti , kad Prancūzi-
ja , teologija ir kt. Kodėl nepa-! jos vyriausybė čia galvoja visai stskirų valstybių karines išlai-
sirinkti būti kunigu? Juk ta i be teisingai. Jei V. Europa jau se- d 3 5 

galo |domi ir garbinga Dievui i niai būtų buvusi politiškai vie-
ir žmonėms tarnyba. Kunigas j ninga. nebūtų buvę Sovietų žiau-
šia:s laikais labai reikalingas, j n ^ laimėjimų Vengrijoje, Ceko-

Pasirinkti sau tinkamą moks- į Slovakijoje i r Pabaltijo vaisty
ki sriti. reikia isklausvti tėrvri. •> • 

Gilaus liūdesio valandoje, taip anksti netekus sū
naus 

A.f A. VINCUKO, 
h tėvams STEFAI ir VINCUI, broliams ALGIUI ir VI-
TTJKUI KASUUUČIAMS reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime. 

Ona KHikauskiena ir 
sūnus Stasys su žmaria 

Laidotuvių . Direktoriai 

MSŽHMsEfflNS 
6845 BOCTH WESTERN AVENTTE 

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 

M A Š I N O M S V I E T A 

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601 

E 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 MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 South Californnia Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 b LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenuo 
Telefonas YAids 7-1741 

k> sritį, reikia išklausyti tėvų 
savo mokytojų, savo kunigų, sa
vo vyresnių draugų patarimų. 

Žmogiškas gerumas 

Šiuo metu daugiausia rūpina
masi, kaip gyventi, kaip dirbti , 
kaip įsigyti daug ir geru medžia
ginių dalykų, kokių pramogų 

oese 

Britu bandymas 

Dabartinė britų vyriausybė 
sugalvojo naują priemonę Pran
cūziją grąžinti j V. Europos ka
rinę šeimą. Britai siūio prancū
zams sudaryti pagalbinę Nato 

kuriuos ' n e ž i n o m u s ! š a k ^ t i k V- Europos gynimui i r 
kraštus aplankyti. Visko norime j& -pavadinti Eurogrupė. Prezi 
sau, visi svarstymai sukasi ap-

Vidaos priešas 

dentas Giscard d'Estaing šito 
link vieną ašj — save. Užmirš- j sumanymo neatmetė, bet kol kas 
tama. kad yra mažesnis brolis į ^ aiškaus a tsakymo nedavė. 
a r sesuo, kuriam reikia pagal-j Atrodo, kad j i s laikysis ir toliau visų laukiamas ir. jį išgirdus, 
bos. Užmirktas b u r a n a s ir ar- į nuošaliai, nepasmerkdamas Na-

V. Vokietijos kancl. Schmid-
tas iškilmių metu bandė visus 
svečius Įtikinti, kad dabartiniu 
metu didžiausias NATO pajė
gumo priešas yra infliacija. Vi
daus priešas visuomet pavojin
gesnis už išorės priešą. J i s rei
kalavo su tuo priešu kovoti vi
sai keturiolikai NATO valsty
bių sutartinai. Nugalėjus finan
sinius sunkumus, bus galima 
stipriau paremti ir NATO or
ganizaciją. 

Reikia paminėti, kad visų iš
kilmių metu dėmesio centras bu
vo prez. Nixonas. Jo žodis buvo 

timas. Mokytojai mokė supras
ti ir užjausti kitus ir būti geram 
ir kitiems. Būti geram sau pa
čiam — gana paprasta. Bet būti 
geram' kitiems, savo artimui, 
lietuviu^, svetimtaučiui, kaimy
nai yra sunkus mokslas. J o ir 
mokykla mačai teišmokė. Kole

to, bet ir j 4|i nesijungdamas. J o 
nedalyvavimas metinėse iškilmė
se greičiausiai buvo ignoravimas 
Nixono. o ne NATO organizaci
jos. 

Prez. Giscard d'Estaing j au 
ke'is kartus savo kalbose y r a 

ipazvmeies, x>sr ns n o n ir dirbs, gijoie tąin pat nebus daug p ro - ; , , _„ Z. tt ' _. . . & J f 3 ! ' .. _ . . . ., . K i kad V. Europa butų vieninga ir gų to i^mckti. Todėl reikia mo 
kytis pačiam. 

nuoširdžiai priimtas. Nixonas 
visus užtikrino, kad JAV savo 
karių i š V. Europos neatšauks, 
priešingai, pagerins jų kokybę. 
Jis laikysiąs stiprų karo laivy
ną Viduržemio jūroje. Santykiai 
su V. Europa niekuomet nebuvę 
tokie geri . kokie esą dabar. 

Sklandus NATO sutart ies at
naujinimas, aiškiai parodytas 

Jirm»j*iškas rvarkincnimas 

Mokykla-nuolat kalbėjo ap^c 
tvarkingumą. Kitur net pažy
mius rašė už tvarkingumą. Da
bar jau mokykla baigta, niekas 

. jos narių vieningumas zvmiai 
sflpH politiškai ir ekonomiškai, j p a ] e n ? v i n o N i x o n o v W ^ M a g k . 
o t ada ir kariniu požiūriu, š i tos ; v o i e J i § d r ą s į a į ^ ^ B r € Ž n e . 
jo minties s t iprus rėmėjas y r a Į ^ pasakyti- $ t a i a 3 k a ] b u k e . 

Vokietijos kancleris turiolikos valstybių vardu. Imk 
H. Schmidt. 

Prancūzijos karinių jėgų įjun
gimas j Eurogrupę žymiai pa-

apie tai nebėk aibės.- Uni versi- j lengvintų Britanijos, Belgijos i r , yn. paaiškėję. 

tai dėmesin. Bet a r Nnconas tu 
rėjo drąsos tą argumentą pa
naudoti, skaitant šias mintis, jau 

A. t A. LIUDUI RACEVIČIUI mirus, 
liūdesio valandoje giliai užjaučiame žmoną NIJOLĘ, 
tėvus JUOZJJ ir JULIUI RRCEVIČIUS, seseris BIRŪTC 
ii DANUTĘ su šeimomis. 

Kazys ir Juze Griciai 

Viktoras ir Gražina Ankai 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T Ė V A S IR Š O N U S — 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 7!st St. -Telef . CcRoiehil! 6-2345-4 
1410 S. 50th Ave„ Cicero T0wnha!i 3-2108-09 

AIKfiTS AUTOMOBILIAMS STATYTI 

A. A 

ROZALIJA RUMBINIEN£ 
KASLAUSKAITfi 

Mirė Lietuvoje 1974 m. birželio 25 d.. 11 vai. vak.. sulauku
si senatvės. Gyveno Vaigailiy kaijne, Lygumų parapijoje. 

Paliko dideliame nuliūdime duktė Salomėja Stasiūnienė, 
žentas Juozapa*, sūnug Karoliu, marti Teklė. 7 anūkai: Petras 
ir Jonas su šeimomis ir Juozas Stasiūnai; Jonas, Angelė ir Ade-
la Rumbinai ir daug kitų giminių Lietuvoje. Amerikoje liko 
d;;ktė Kožf. '.- -žgalvis, anūkas Kazimieras Barauskas su šeima 
ir 6 proanūkai. 

Palaidota birielio 28 d. su bažnytinėmis apeigomis Lygu
mų kapinėse 

Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžina ramybę. Už jos 
sielą bus atnašaujamos dvejos šv. Mišios 25 d.. 7:30 vai. ir 
rugsėjo 4 d.. 8 vai. Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 5620 S. Claremont 
Ave. 

Visi ginv."ės, draugai ir pažįstami prašomi prisiminti Ro
zaliją Rumbin-.^nę savo maldose. 0 Tau, brangioji Mamyte, lai 
gailestingas Dievas suteikia amžiną ramybe ir tebūna lengva 
Lietuvos Šalk.;: žemelė. 

Nuliūdę lieka: dukterys. «Q?ras, marti, žentą* 
Duktė Rožė Didžgahis 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
LJetovta Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 S. UTUANICA AVE. TeL YArds 7-8401 

STEPONAS C. LACK (LACKAW1CZ) IR SŪN0S 
2814 W. 23rd PLACE TeL \Trgnia 7-0672 
2424 W. 69th STREET TeL REpnbBc 7-1218 
11023 Soothwest Hlghway, Palor BTiUs, OL TeL 974-4410 

4848 
PETRAS BIELIŪNAS 

8. CALDTORMA AVE. TeL LAfayette 8-8572 

POVILAS J. RIDIKAS 
S854 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
8819 S. LTTCANICA AVE. Tel: YArds 7-1188-89 

1446 S. 
VASAITIS — BUTKUS 

AVE^ O T E l i a H X : T*l OLymptc 2-1008 

- .— 
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X Dr. Petras Kisielius su šei
ma išvyko porai savaičių į Eu
ropą. Jis žada aplankyti prof. 
A. Maceiną, buvusį Ateitininkų 
federacijos tarybos pirmininką, 
Vasario 16 gimnaziją ir ilgiau 
pabuvoti Romoje bei žymesnėse 
Italijos vietose. Jo ligonius pri
žiūrės dr. F. Kaunas. 

- Rašyt. Danutė Bindokienė 
nuo šio pirmadienio dirba 
'Draugo" redakcijoje, pavaduo
dama atostogų išeinančius re
daktorius. D. Bindokienė jau 
keletą vasarų dirbo "Draugo" 
redakcijoje ir anksčiau, 

x Emilija Pakalniškienė, Lie
tuvos vyčių skyriaus "Draugo" 
dienraštyje vedėja rimčiau su
negalavo ir buvo paguldyta li
goninėn. Po sėkmingos operaci
jos sveiksta, netrukus grįžta į 
namus 

x Sv. Pranciškaus seserų rė
mėjų bunco žaidimai įvyks šį 

Chicagoje 
ir apylinkėse 
PAVERGTŲJŲ TAUTU 
SAVAITĖS PARADAS 

Pavergtųjų tautų savaitė Chi 
cagoje baigėsi pavergtųjų tautų 

OKUPUOTOJI LIETUVOJE 
— Okupuoto j Lietuvoj Mari

jampolėje birželio 24 d. buvo 
palaidotas a. a. kun. Petras In-
soda, kuris buvo gimęs 1903 m., 
kunigu įšventintas 1929 d Stu
dijavo Vilkaviškio kunigų semi
narijoje ir Romoje, bet susirgęs 
psichine liga. Kurį laiką pasitai
sęs dirbo, bet vėl iš naujo su-

, sirgo ir sirgo apie 40 metu. Pa-
paradu Chicagos miesto centre U^tm Marijampolėje. Birželio 
pereitą seštadiem. Iškilmes pra- U ± b u v o p ^ y * ^ a. a. kan. 
ėjo jau įprasta tvarka - tautų A n t a n a s N a v i c k a s s gįm ę s l 8 9 2 
vienybės pareiškimu, reikalau-
jant pavergtiesiems kraštams 
laisvės. Prezidentui R. Nixonui 

ŽVAIGŽDUTĖ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus 

J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So., Claremont Avenue, Chicago, Illinois 00636 

paskelbus specialią proklamaci
ją pavergtųjų reikalu, panašią 
proklamaciją išleido ir Ulinois 

m., kunigu įšventintas 1928 m. 
Pastaruoju metu buvo Krekena
vos altarista. 

VOKIETIJOJE 
valstijos gubematC:TUs D. Wal-
ker. 

Gerai organizuotame parade 
dalyvavo penkiolika tautų. Lie- preussenblatt per du numerius 

— Vakarų Vokietijos rytprū-
sių sąjungos (Landsmann-
schaft) savaitinis organas "Ost-

DfcMESIO 
Lauros Linaitės čekis už gal

vosūkių sprendimą grįžo ne
įteiktas. Tur būt, pasikeitęs ad
resas. Laukiu iš Lauros atsaky
mo. Redaktorius 

S A P N A S 

žiaus parapijai. Ją lankome tik 
per didžiąsias šventes. 

Mūsų parapijos salėje, kuri 
yra mokykloje, kas metą vyks
ta įvairiausi parengimai kaip 
"fun fair", vakarienės, parapi
jiečių susirinkimai ir daugiau. 
Kiekvieną sekmadienį mes ei-

BROLI 

tuvių grupes organizuotoje ei
senoje dalyvavo apie 400 asme
nų. Buvo nešamos Amerikos, 
Lietuvos vėliavos, specialūs pla
katai su atitinkamais šūkiais. 
Pasisakyta prieš Amerikos — 
Sovietų Sąjungos bendradarbia
vimą. Nors lietuviai Chicagoje 
nėra skaičiumi gausiausia tau-

išti8ai paskelbė dr. A. Geručio 

sekmadienį 2 vaL p. p. švč. P . , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
M. Gimimo parap. salėje. }bQ p i r m a v ( X ^ , g a u s i a i ^ 

x Danguolė Tamulionvtė, Cle-i j . , . . .. . T. . *^ ^•muvr Aaiuun^iijrc, v « ;3iro(įe ukrainiečiai. Is viso pa-
velando Vvsk. i i . Valančiaus u-l j > , , c *. ..- • 
v c u u ^ V . . ' « a u ^ u o " j radę dalyvavo 15 tautinių gru-tuan. mokyklos mokytoja stu
dijų savaitėje rugp. 11-18 d. 
Dainavoje skaitys paskaitą apie 
darbą 3U specialia klase (nebe
kalbančiais lietuviškai). 

x "Southtown Economist" 
laikraštis įsidėjo nuotrauką ir 

pių. Iš jų gražiai išsiskyrė lat
viai, baltgudžiai, ukrainiečiai. 
Pažymėtina, kad mūsų kaimy
nai gudai nešė 1863 metų suki
limo prieš rašus vadovo lietuvio 
Kosto Kalinausko atvaizda

is lietuviškų organizacijų 
plačiau aprašė Balzeko lietuvių g a I l s i a u s i b u v o š a u l i a i t ^veik 
kultūros muziejaus metinį pik- ; v i s i ^ fo rmuot i , s u Amerikos, 
niką. kuris jvyks rugpiūčio 1 8 ; L i e t u v o s k m organizacijos 
d. New Buffalo, Mich. Ta pro- i v e l i a v o m i s M a ž i a u g y v a v o 
ga prašoma muziejui Lietuvą i r j j a u n i m 0 ) n e s ^ ^ ^ ^ 
lietuvius liečiančių sporto e k s - ^ j a u n u o l i a i a u o m e t u y r a iš-
ponatų. įvykę į skautų, ateitininkų ir ki-

X Danutė Bruškytė, šiais L ^un[mo o r g a n i z a c i j ų ^ 
metais baigusi Illinois universi- j f j U | | a u k a t j ų n e b u v i m ą a t . 
teto Campus Circle psichologi-, g v ė r ė t a u t i n i ų g ^ g ^ «m. 
ją, Akademinio Skautų sąjūdžio, yj^jg" 
stovykloje praves popietę su: į ^ c e n t r e p a r a d o eį3ex^ 
Čiurlioniu, supažindindama i k u r i n u s i t ę s ė k e l e t ą b l o k U ( g^. 
klausytojus su Ciurliomo k ū r y - ! ^ k a i k u r i e J A V k o n g r e f i m a . 
ba ir pailiustruodama skaidrė- i na i s v e t i m u valstvbių konsulai, 

nam j bažnyčią. Man labai pa-
Nuėjau aš į sodą. Čia buvo j tinka tarnauti mišioms. Mokyk-

daug medžių. Ant vieno augo ; loję, kiekvieną savaitę, mus 
šokoladas. Ant kito — ledai, o j moko religiją. Kartais kunigas 
dar ant kito — "lolipops". Nu- ateina į mūsų klasę su mumis 
siskyniau "lolipop" ir suvalgius I pakalbėti, bet daugiausia mūsų 
pasidariau raudonas "lolipop". j mokytoja mus moko. Mes nese-

iš (Berno) paskaitą apie tautų Atėjo daugiau vaikų į sodą ir • niai gavom sutvirtinimo sakra-
apsisprendimo teisės sulaužymą vienas vaikas nučiupo mane ir 1 mentą, tai kunigai dažnai atei-
iš Sovietų Sąjungos pusės Bal- pradėjo laižyti. Pabudus pama-1 davo į mūsų klasę. Kiekvieną 
tijoe kraštuose. Autorius pa- čiau, kad tai tik mano šuniukas į sekmadienį bažnyčioje per pa

bando mane pakelti į mokyklą, mokslą — kunigas mus pamo-
Rima Matulaitytė, 

4-tas skyrius 
Bostono lit_ m-la 

Broli, kai miegosi, 
Tai sapnuok mane — 
Aš paukštytė būsiu 
Kiekvienam sapne. 

Broli, kai dainuoji — 
Tai dainuoju aš — 
Aidą per giružę 
Rytmečiai nuneš. 
Aidą per giružę, 
Slėniai pakartos 
Ir dangus paklauso 
Aidinčios maldos. 

Broli, kai meldiesi — 
Melskis už mane, 
Kad nesisapiraorum 
Man baugiam sapne. 
Aš tiktai paukštytė 
Giedanti esu 
Man saulutė žydi 
IŠ po debesų. 

O. B. Audronė, 
"Laužai ir kibirkštėlės" 

skaitą laikė žmogaus teisių ir 
tautų apsisprendimo konferen
cijoje Luzernoj šių metų kovo 
mėn. 

Chicagos žinios 
HELIKOPTERIS LIGONIAIS 

GELBĖTI 

Chicagos miestas gauna nau
ją helikopterį ir 9 naujas grei
tosios pagalbos mašinas ligo
ninis gelbėti. Viskas aprūpinta 
naujausiais įtaisais. 

UGNIAGESIAI IŠGELBĖJO 53 
Užsidegus apartamentiniam 

namui, 6954 N. Greenview, Chi-
cagoj, ugniagesiai iš keturių vir
šutinių aukštų išgelbėjo 53 žmo 
nes, nuleisdami juos kopėčio
mis. 

DAR PABRANGO PLAUKŲ 
KIRPIMAS 

Daugelis Chicagos kirpyklų 

MANO KIMŠTAS ŠUNIUKAS 
Aš turiu kimštą šuniuką. Jo 

vardas yra Puputis. Aš jį pava
dinau Pupučių, nes jis turi pil
ką, baltą, rudą ir geltoną kailį. 
Kartais jis atrodo linksmas, o 
kartais liūdnas. Aš su juo žai
džiu beveik kiekvieną dieną, jei
gu neturiu labai daug pamokų. 
Aš su savo Pupučių kartu mie
gu. Jis yra labai minkštas ir 
mes greit užmiegam. Jis visai 
neknarkia. 

Rita Stukaitė, 
Marquette Parko Ii. m-los mok. 

mSB' IJU tarpe Lietuvos generalinė p r adėjo imti už plaukų nukirpi-
x Dr. Antanas Starkus iš konsule Chicagoje J. Daužvar-1 ,^ po 4 jjgjL, kai kurie dar ker-

New Yorko yra atvykęs į Ch i - ' ^^ė - Stebėtojų tarpe buvo i r j p a ^ 3.75 <įoL 
cagą aplankyti savo draugų ir aukitų miesto pareigūnų 
pažįstamų ir kartu praleisti da
lį atostogų. 

x Vyčic senjoru gegužinė -
piknikas įvyks sekmadienį, lie
pos 28 d. vyčių sodelyje ir sa
lėje. Kiekvienas atsilankęs gaus 

Parado eisena buvo taiki ir 
labai tvarkinga. Miesto policija 
neturėjo jokių rūpesčių. Šia sa
vo kultūringa laikysena paverg
tieji atkreipė malonų praeivių 
ir miesto gyventojų dėmesį. 

Šventės iškilmės buvo filmuo-
dovanėlę. Jaunimas galės pasi- jamos ir jau tos pačios dienos 
šokti prie smagios muzikos, se-; vakare jas buvo gahma matyti 
nesniems bus proga pabendrau-1 chicagos televizijos ekranuose, 
ti ir pasivaišinti. Jaunimas, j ̂ pie pavergtuosius rašė ir di-

ko,pataria, kaip būti geresniu 
žmogumi, kataliku ir kaip ge
riau gyventi. Parapija yra vie
ta, kurioje vyksta visas religi
nis brendimas ir gyvenimas. 

Arūnas Sodonis, 8 sk. 
Dariaus - Girėno lit. m-la 

KAD? PASIKLOSI, 
TAD? IŠSDUEGOSI 

Rytoj reikia laikyti sunkų 
egzaminą. Iš anksto mokytoja 
liepė mokytis. Niekaip negalė
jau prisiversti prie mokslo. Die
ną prieš tai grįžau iš mokyk
los neprivargusi. bet nutariau 
išeiti pasivaikščioti. Grįžau po 
valandos, ir jau mama pradėjo 
barti, kad nesimokau. Nenoriai 
nuėjau į savo kambarį, užsida
riau duris, atsiverčiau knygą ir 
staiga suskambėjo telefonas 

Piešė Ričardas Blinstrubas, Marąuette Parko lit. m-los mokinys 

je ir nežinojo, ką su ja darytL 
Kai kiti žąsiukai su mamyte iš
lipo iš vandens nieko neradę 

S g a ū a t e l h ^ . ^ D ^ r i e š k o ^ l y ^ ^ V ^ ^ a l k a n a s ****' 
jo kompanijos nueiti į krautu- ' ' "~ 
vę. Apsidžiaugiau ir susitarėme 
susitikti prie kampo. Pasikalbė
jus ir išsiblaškius parėjau na-

— Ką mes dabar darysime? 
Nieko neradome valgyti. 

vo ses. O. Mikailaitė. 
Pertraukų ir laisvalaikių me

tu kursantai lauke žaidė ir 
vaikštinėjo gražioje rudens 
gamtoje. 

Vakare vyko diskusijos. Kur-
, santai susiskirstė į tris būre-

- A r jus nenorėtumėt m a n i j a ^ ^ ^ k m m o į v a i r i u 8 

ypač jaunieji vyčiai, kviečiami 
dalyvauti, nes senjorai yra vy
čių tėvai. 

X Inž. Viktoras Naudžius, 
Chicago, HL, iškilus lietuvių 
darbuotojas, vyksta su Šeima į 
LFB poilsio ir studijų savaite, 
kuri ruošiama Dainavoje, ir 
jungsis į studijų programą kaip 
vienas iš pagrindinių dalyvių. 

X šv. Pranciškaus seseiic 8 
sk. turės susirinkimą liepos 28 
d. 2 vai. p. p. Švč. M. Marijos 
Gimimo par. salėje. Po susirin
kimo bus Bunco žaidimas ir 
vaišės. Narės prašomos atnešti 
dovanų. 

x Dr. A Dainius, Dalias. 

dieji Chicagos dienraščiai. "Chi
cago Tribūne" pacitavo lietuvių 
plakato įrašą. Didelį dėmesį pa
traukė rusų rašytojo Solženicy
no aprašytas Gulago Archipela
go žemėlapis, primenantis, kad 
šios gausios Sovietų vergų sto
vyklos kaltina ir pasaulio sąži
nę. 

KONCERTUOJA 
ALICE STEPHENS MOKINĖS 

DALEY BUVO MTESTE 
Chicagos meras buvo atvykęs 

į miestą pas savo gydytoją, ku
ris pareiškė, kad sveiksta labai 
gerai. Daley nekalbėjo su re
porteriais. Grįžo į savo vasar
vietę Grand Beach. Mich. 

DEMONSTRAVO GRAIKAI 

Chicagos graikai prie Apreiš
kimo bažnyčios pirmadienį buvo 
suruošę demonstraciją, reika-

Piešė E. Petrauskaitė, Londono lit 
m-los mokinė. Kanada 

A S I L A S 

mo. Jau mama šaukė visus val-! ̂ ' d ^ ̂ v a ^ m ^ f l g a u t ą ^ klausimus, kylančius iš paskai-
gyti. Po vakarienės pasisiūliau i ^ J . paklausė žąsiukas n e _ j t u Diskusijas sekė vakaro pro-
suplauti indus. Dirbau ilgai.! * * į , . . 
Kai pabaigiau - virtuvė bliz-i - O. taip* - susuko alkani 
gėjo. Buvo aštunta valanda, ir 
televizijoje prasidėjo įdomus fil-

I žąsiukai. 

mas. Užmiršau pamokas, pra
dėjau žiūrėti filmą. Programa 
vėlai pasibaigė. Nuėjau į lovą. 

Motina peraugusį vaiką atve- Sekantį rytą tėtis daug kartų 

Suvalgę žuvį, laimingi žąsiu
kai ir mama žąsis grįžo dar j 
vandenį paplaukioti. 

Jonas Eringis, IV b sk. 
K. Donelaičio lit. m-la. 

gramos: susipažinimo ir žaidi
mų vakaras, Mišios pilyje, šo
kiai. 

da pas mokytoją į namus. 
— Ponas mokytojau pamo

kyk mano sūnų skaityti ir ra
šyti. 

— Gerai 
— Kiek kainuos? 
— Trys šimtai dolerių. 
— Tur būt juokauji. Už to-

laudami didesnės paramos Kip- kią sumą galima nusipirkti asi 
ro graikams ir Graikijai. Daly-ilą! 
vavo per 1,000. Kalbėtojas pa- 1 — Nusipirk! Tada turėsi du 
reiškė, kad Chicagoj atsirado asilus. 
per 400 graikų savanorių kovoti 
prieš turkus. 

UŽ TEISMŲ REFORMĄ 

Chicagos komisija kovai prieš 
nusikaltimus pareiškė, kad 
prisiekusiųjų teisėjų sistema 
yra pasenusi ir turėtų būti pa
keista. Pagal tą sistemą reikia, 
kad už stambesnį nusikaltimą 
areštuotasis pirma būtų rastas 
prisiekusiųjų teisėjų kaltu ir 

Užbaigiant vasarinį mokslo 
sezoną, Alice Stephens balso 
studentės koncertuos ateinančią 
savaitę, rugp. 1 ir 2 d., Chicago 
Conservatory kolegijoje, Nelson 
Memorial salėje, 410 S. Michi-jtik tada būtų atiduodamas nu-

- , - s , - ; , , rr.•-,:<•, henraščioIS^ Ave., Chicago, UI, 7:45 v. teisti. Tas labai užvilkina bylas 
vak. 

Pirmą vakarą dainuos Alice 
Stephens lietuvaitės studentės, 
o antrą vakarą, lenkų kilmės' JAV švietimo vadovybė pri-

X Reikalingas ūkio prifiūrė- dainininkės. Pasirodys visuome- \ tarė planui Chicagoje suorgani-
tojas — vyras ar moteris —į nei ateinančių metų solistės, Į- zuoti 13 dvikalbių mokyklų. 
Wisconsin valstybėje, netoli ėjimas be mokesčio. į Tam reikalui numatoma 2.389.-
nuo Chicagos. Geras atlygini- AIįce stephens ilgus metus 400 doL federalinės paramos, 
mas ir pragyvenimas. Galėtų j mošia dainininkes mūsų paren-
būti pensininkas a r pensininkų" g i m a m s j r VTa paruošusi visą 
šeima. Kreiptis tel.: LU 2-1666. e į j e c h o r u lietuviškai operai. 

(pr.) 

MANO RELIGUA D3 
PARAPIJA 

Aš esu katalikas ir priklau
sau švento .N'ikolojaus parapi
jai, kuri yra tik pusę bloko nuc 
mūsų namų. Aš, taip pat, lan
kau tos pačios parapijos pra
džios mokyklą. Mes priklauso
me ir lietuviškai Švento Kry-

kėlė, o akys buvo kaip sulipu
sios. 

Mokytoja išdalino egzaminų 
lapus, o mano akys merkėsi. 
Egzamino valanda greit pra
ėjo. Atidaviau mokytojai pus
tuštį lapą. 

Kristina Mališkaitė, IX sk., 
Montrealio lit. mokykla, 
Kanada. "Liepsna" 

ŽĄSIUKAS D2 ŽUVIS 
Vieną kartą žąsiukai ir ma

ma žąsis norėjo paplaukioti. Jie 
visi nuėjo prie ežero. Mama žą
sis pirmoji į vandenį, o žąsiu
kai sekė paskui ją. Beplaukio-
jant visi išalko. Nutarė ieškoti 
žuvų vandenyje. Tuoj vienas 
žąsiukas pagavo didelę žuvį, bet 
negalėjo jos praryti, nes buvo 
per didelė. Jis laikė ją snapely-

Vieną vakarą, kun. Geisčiū-
nas laikė šv. Mišias, kun. Ylos 
pastatytoje pilyje. Tai buvo pir
mos Mišios laikytos toje pilyje. 
Tų Mišių atmosfera buvo labai 
rami ir įspūdinga. Šokiai buvo 

Aš 1973 Padėkos dienos sa- j trumpi, kadangi pritrūko muzi-
vaitgalį, praleidau šeštuose j kos. Bet, jiem pasibaigus. K. 
moksleivių Ateitininkų kieologi- i Šeštokas mums padainavo pri-

1973 M. PUTNAMO KURSAI 

skaitytojas, prisiuntė 10 dole
rių auką savo dienraščiui stip
rinti. Labai ačiū. 

ir trukdo teismo darbą. 
DVIKALBĖS MOKYKLOS 

pmu^:^£yh 1 

niuose kursuose. Putname. 
Kursų vadovai buvo: Kęstutis 
Šeštokas, G. Juozapavičiūtė, 
Ant. Razgaitis ir Rasa Navic
kaitė. Kursų tema buvo pažiū-
rologija (žvilgsnis į gyvenimą, 
pasaulį ir save). 

Kursų dienotvarkė buvo gerai 
suplanuota. Dieną mes klausė
mės įvairių paskaitininkų. Ku
nigas Stasys Yla mus supažin
dino su tema. Prof. Simas Su
žiedėlis daugiau detališkai 
mums kalbėjo apie pažiūras. K. 
šeštokas plačiai išdėstė inteli
gentiškumą. Gabija Juozapavi
čiūtė mum kalbėjo apie visuo
menę. Paskutinioji lektorė bu-

TELEFONAS 
NUSKRIAUSTOMS 

MOTERIMS 

x lietuvių Fondas. LF nariai savo, Chicagoje yra nemažai mote-
jnaSus padidino, kiekvienas $100: Su- x Emerson vėsintnvas ima rų užpuolimų ir nuskriaudimų. 
•ys Birzdukai, Cleveland. OH.. mirų- tik 6 amp.; duoda 6.000 BTU's: Joms pagelbėti yra įvestas spe-
sios žmonos Albinos .r savo vardu. - t i n k a ^ ^ Gradinskas. 2512 cialus telefonas 728-1920. Šiuo 
Jc $200. Pranas ir Adei* Kasparai, C, ^ Ai± nelaimingosios gali 
cero, IL., — iki $200. LF adresas: 2422 . rt — « • . , , ^ _,• , 1• • 
W. Marąuette Rd, Chicago, IL. 60629, i P i r m - i r k e t v - i2"9- T1"6*- * ^ " ^ ^ ^ «" nSiktl "" &*us "* | 
toL ttS-6W7- (pr.) sejun. uid. (ak.) 

A&*rjii** 

l 
'J 

kiamų patarimų. Piešė Audrė Budrytė, UI skyrius, Darau* Girėno ut. m-la 

tardamas gitara. 
Paskutinę kursų dieną, po iš

kilmingų Mišių, kursai buvo iš
kilmingai uždaryti. Kunigas Yla 
kiekvienam kursantui įteikė 
šventąjį Raštą ir visiems sugie
dojus giesmę, 1973 m. kursai 
buvo baigti. Kursuose išmoktos 
žinios nebuvo baigtos ir grįžo 
su kursantais į kuopas. 

Asta Baškauskaitė, 
Bostono lituanistinė mokykla. 

11 skyrius 

m U M l SKAUTŲ 
STOVYKLA 

Praeitą vasarą aš buvau Ju
biliejinėje skautų stovykloje. 
Mūsų pastovyklės vardas buvo 
"Rytmetėlis". Mes maudėmės, 
turėjome daug laužų ir vieną iš
kylą. 

Beaumont stovykla yra labai 
graži. Reikėjo daug vaikščioti, 
nes stovykla yra labai didelė. 

VI Į Mūsų barake buvo 20 paukšty
čių. Aš susipažinau su daug lie-

. * 1 tuvaiėių. Su viena mergaite pa-
Į 8idarėm "plunksnos draugės" — 
susirašinėjame. Ji gyvena Wfl-
lovvick. Ohio. 

Aš pramokau kalbėti lietuviš
kai. Mūsų šūkis buvo: 

Rytmetėlis, saulė šviečia 
Lietuvon paukštytes kviečia. 

Laura Pierce 
Rocheaterio lit. m-los mokinė 

"Pluxskana'\ 


