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Šv. Tėvas Paulius V I - sis 
laidojamas šį šeštadienį 
Tūkstančiai išreiškia paskutinę pagarbą velioniui 

Šv. Tėvui Pauliui Vl-jam 
praneša,! skelbtas. Kai prieš 15 metų mirė 
rI-jo kū- Šv. Tėvas Jonas XXIII, laidotuvė-

Roma. — Vatikanas 
kad Šv. Tėvo Pauliaus V I 
nas šiandien bus perkeltas iš va
saros rezidencijos į Vatikaną. Lai 
dotuvės šv. Petro bazilikoje bus 
šeštadieni. Tą dieną 451 Romos 
kataliku parapijų bažnyčiose bus 
gedulo pamaldos už Šv. Tėvo sie
lą. Šv. Petro bazilikoje tikintieji 
galės ketvirtadienį ir penktadienį 
išreikšti velioniui Šv. Tėvui pas
kutinę pagarbą. 

I nedidelę Castel Gondol mies 
telio aikštę atsisveikinti su Šv. Tė
vu grūdosi beveik 20,000 žmonių. 
Jie kantriai stovėjo rugpiūčio 
karšty beveik prie šimto laipsnių 
temperatūros, kad galėtų išreikš
ti pagarbą velioniui Šv. Sosto val
dytojui. Tarp pirmųjų atvykusių 
atsisveikinti su Šv. Tėvu prie ku
rio stovi garbės sargvba, atvyko 
Italijos prez. Pertini, min. pirm. 
Andreoti ir kiti aukšti Italijos vy
riausybės nariai. 

Už šv. Tėvą meldžiamasi visur 
pasaulyje. Romos ir Italijoje vi
sose parapijų bažnyčiose atnašau
jamos šv. Mišios, Šv. Petro bazili
koje visas gedulo dienas kardino
lai atnašaus šv. Mišias. 

Amerikiečių delegacija 
laidotuvėse 

Amerikiečių delegacijai vado
vaus viceprez. Mondale. Tikras 
sąstatas delegacijos dar nėra pa-

Prezidentas lanke 
New Yorką 

New Yorkas. — Vakar preziden
tas Carteris buvo gražiai sutiktas 
New Yorke, kur jis pasirašė kong
reso paskolos miestams įstatymą. 
Stalas, ant kurio įstatymą; buvo 
pasirašytas, kadaise priklausė pir
majam JAV prezidentui George 
VVashingtonui. 

Šis prezidento Carterio vizitas 
laikomas ir politine parama vie
tos demokratams. Prezidentas kie
tai kovojo, kad šis federalinės pa
ramos miestams įstatymas būtų 
kongreso patvirtintas. 

Žiaurus režimas 
i 

verčia bėgti 

Bangkokas. Karo veiksmai Viet. 
namo - Kambodiju, pasienyje pri 
vertė Kambodijos karinę vadovy
bę atitraukti dalinius iš pasienių 
į frontą. Todėl per paskutines dvi 
savaites padidėjo pabėgėlių į Tai-
landiją skaičius. Mažiau saugo
mą sieną perėjo 318 pabėgėlių, 
kurie pranešė, kad daug jų drau
gų žuvo minų laukuose. Daug bu
vo sužeistų įvairiuose pasienio 
spąstuose. 

Pabėgėliai pasakoja apie žiau
rų komunistu režimą Kambodijo-
je. Net ir tie, kurie prisitaikė prie 
komunistų, turi dirbti septynias 
dienas savaitėje po 12 vai. kas
dien. Derliaus nuėmimo metu 
dirbti tenka dieną - naktį be jo
kio poilsio. Maisto davinys - puo
dukas ryžių, tik komunistų parti
jos nariai ir aukštesni karinin
kai gauna mėsos. 

Taikos metai 
New York, N.Y. — Jungtiniu 

Tautų organizacija ateinančius 
1979-uosius metus yra paskelbu
si Tarptautiniais vaiko metais. 

se iš Amerikos dalyvavo viceprez. 
Johnson. 

Prez. Carteris pareiškė apgai
lestavimą mirus Šv. Tėvui, jis gy
venime Šv. Tėvo nebuvo susiti
kęs, tačiau Šv. Tėvas neseniai bu
vo priėmęs prez. Carterio motiną 
Lillian Carter. Ji pareiškė, kad 
pasimatymas su Šv. Tėvu buvo 
didžiausias įvykis jos gyvenime. 

Naujo popiežiaus rinkimai 

Šv. Sosto reikalais, kol bus iš
rinktas naujas popiežius, rūpin
sis Vatikano valstybės sekretorius 
kard. Villot, 62 m. amžiaus. Jis 
taip pat rūpinsisi naujojo popie
žiaus rinkimų - konklavos paruo
šimu. Pagal velionies popiežiaus 
Pauliaus VI-jo nuostatus, popie
žių tegali rinkti neturį 80 m. am
žiaus. Iš 131 kardinolo tam tas są
lygas atitinka 115 kardinolų, jų 
tarpe 10 amerikiečių, kurie visi 
jaunesni negu reikalauja am
žiaus riba. Daugiausia kardinolų 
lio, net 47, o italų kardinolų tėra 
yra iš vadinamo trečiojo pasau-
žių sąvartoje popiežium galėtų 
būti išrinktas ir ne italas. Kardi-
tik 27 ir teoretiškai penkių am-
nolai suvažiuoja iš 40 kraštų. 

A. a. šv. Tėvas Palhus VI-sis priimdavo gausybę tikinčiųjų. 
Šv. Tėvą Paulių VI-jį 1974 m. rugpiūčio 28 d. 

matyti Hamiltono choristės pas 

Minios tikinčiųjų grūdasi Castel 
Gandolfe, norėdamos paskutinį 
kartą išvysti velionį popiežių 

Vietnamas išleido JAV 
kareivių seimas 

Bangkokas. — Į Tailandiją iš 
Vietnamo pirmadienį atskrido 
lėktuvas su 10 moterų ;r 14 vai
kų, — amerikiečių, buvusių karei
vių Pietų Vietname, šeimos. Jas 
atlydėjo JAV senato Pabėgėlių ko
miteto štabo narys Jerry Tinker 
ir New Orleano arkivyskupas 
Philip Hannan , kuris padėjo de
rybose su komunistine Vietnamo 
vyriausybe. Amerikiečių šeimų 
išleidimas laikomas palarliiu ges 
tu. Derybos vyko virš trejų metų. 

Azijos diplomatai kalba, kad 
rugsėjo mėn. pabaigoje Paryžiuje 
prasidės Amerikos - Vietnamo 
derybos, siekiančios abiejų kraštų 
santykių normalizavimo ir diplo
matinių ryšių užmezgimo. Diplo
matinių ryšių, kalbama V;'ashing 
tone, nereiHa laukti iki lapkričio 
mėn. rinkimų, o tik po jų. Ta
čiau VVashingtonas numato pa
lengvinti prekybos ryšius anks
čiau. 

Išleido j Vakarus 
Frankfurtas. — Į V. Vokietiją 

atvyko sovietų disidentas Alek
sandras Sinovjevas su žmona Ol-
ga ir dukterim Polina. Jis pareiš
kė korespondentams, kad jį ne
mažai nustebino Maskvos vizų 
įstaigos pranešimas, kad jis gali 
važiuoti ir pasiimti kartu šeima. 

Sinovjevas buvo išmestas iš 
Sovietų Rusijos Mokslų akademi
jos už savo knygą, išleistą Va
karuose, kurioje jis satiriškai kri
tikavo sovietų sistemą. Muenche-
no universitetas jam davė darbą. 

ITALU KOMUNISTAI APIE 
ČEKOSLOVAKIJA 

Roma. — Italijos Darbo fede-1 na 1938 m., kada Muencheno 
racija, po sovietų disidentų teis-Į konferencija sprendė Čekoslovaki-
mų, nutraukė ryšius su sov 
valdžios darbo unijų vadov 
nes ji neatsakė į italų federaci
jos klausimus disidentų teismų 
reikalu. Italijos darbo unijos yra 
komunistų partijos vadovybėje. 

Liepos mėn. pradžioje Italijos 
komunistų partija suorganizavo 
keturių dienų seminarą: "Čekos
lovakija po 10 metų". Keli italu 
komunistų 3entro komiteto na
riai skaitė pranešimus apie pa
dėtį Čekoslovakijoje. Šis semina
ras sugadino italų santykius su 
Čekoslovakijos komunistais. Laik
raštis "Rude Pravo" rašė: "Semi
naras apie mus, be mūsų. Prime-

ietų jos likimą, be čekoslovakų daly-
ybe. vavimo". Italijos komunistų "L" 

Unitą" atsakė: "Situacija yra skir 
tinga. Mes galime savo reikalus 
tvarkyti autonomiškai, kada če
koslovakų partija — negali". 

KALTINA PEKINĄ IMPERIALIZMU 
Maskva. —Tassas paskelbė il

gesnį straipsnį, nukreiptą prieš 
kom. Kiniją, kuriame kaltina Pe
kiną imperializmu. Tasso prane
šime rašoma: 

"Kaip mano Pekino vadovai, 
maždaug pusė Azijos yra "pra
rastos Kinijos teritorijos" kurias 
būtina "išvaduoti". Taigi, nuro
do faikraštis. Kinijos taktika Piet 
-yčiu Azijoje visiškai atitinka 
Mao Tse - tungo žodžius, kad 
"būtina užvaldyti Pietryčių Azi
ją" su jos ištekliais. Kaipgi po to 
drįsta Kinijos vadovybė kaltinti 
ką nors hegemonija? 

Pietryčių Azijos šalys, turi pa
simokyti iš provokacinių Kinijos 
veiksmų Vietnamo socialistinės 
respublikos atžvilgiu, kurios vy
riausybei Kinija mėgina daryti 
spaudimą, varydama tariamai 
engiamų šioje šalyje gyvenan
čių kinų tautybės asmenų gyni
mo kampaniją. Gali ateiti mo
mentas, kai Pekinas ims reikšti 

tokius "giminystės jausmus'' ki
nų tautybės asmenims — hua-
ciao, kitose regiono šalyse. 

Kinijos politika gali pasidaryti 
pagrindiniu įtempimo didėjimo 
šaltiniu, pakirsti stabilumą, su
kelti realią grėsmę taikai ir sau
gumui Pietryčių Azijoje. Terito
rinės pretenzijos, kišimasis į kitų 
valstybių vidaus reikalus, jėgos 
panaudojimas ginčytinų klausi
mų sprendimui — toks svarbiau
sias Pekino užsienio politikos ar
senalas." 

KALENDORRJS 

Rugpiūčio 9 d.: Romanas, Basė, 
Pilėnas, Gražutė. 

Rugpiūčio 10 d.: Laurynas, As-
terija, Tautenis, Laima. 

Saulė teka 5:52, leidžiasi 7:59. 

ORAS 
Ghicagoje ir apylinkėse malo

nus, geras, temperatūra apie 80 1. 

Japonai surado 
šnipų lizde 

Tokio. — Japonijos policija iš
aiškino šnipų lizdą, kuris siųsda
vo Japonijos karines paslaptis į 
komunistinę Kiniją. Buvo suimti 
dviejų Tokio knygynų savininkai, 
kurie "eksportuodavo" slaptus do 
kumentus. 

Jau anksčiau buvo suimtas te
lefono - telegrafo įstaigos tarnau
tojas, kuris vogdavo ir siųsda
vo Kinijon slaptus elektroninių 
tyrimų rezultatus. Tokio policija 
išaiškino šnipus raketų tyrimų 
laboratorijose. Kinija buvo in
formuojama apie japonų kariuo
menės judėjimą ir kitus gynybos 
reikalus. 

Kubiečiai jau 
ir Ugandoje 

Nairobi. —Ugandos preziden
tas Idi Amin paneigė per radiją 
užsienio spaudos pranešimus, 
kad jis pasikvietė į Ugandą Ku
bos kareivių. "London Observer" 
rugpiūčio 6 d. paskelbė žinią, kad 
Aminas priėmė 120 kubiečiu, ku
riems buvo pavesta padaryti ka
rininkų, nepalankių Aminui, va
lymą. Aminas pareiškė, kad U-
gandos kariuomenė pakankamai 
stipri ginti kraštą ir atlikti valy
mus. Jis tačiau neužsigynė, kad 
ateityje, jei kils pavojus, jis gali 
pasikviesti užsienio jėgas. 

Nenorį atsiskirti 
Bonna. — Kanados premjeras 

Pierre Trudeau, pasikalbėjime 
su vokiečių laikraščiu "Der Spie
gei" pareiškė, kad Quebeco pro
vincijoje tik apie 15 nuos. gy
ventojų norėtų atsiskirti nuo Ka
nados. Visi kiti piliečiai nori iš
laikyti dabartinius federalinius 
ryšius. 

Sumokėjo baudas 
Maskva. — Maskvos teismas nu 

baudė du amerikiečius repor
terius po 72.50 dol. už tai, kad 
jie neįvykdė ankstyvesnio teismo 
sprendimo ir neatšaukė jau ge
gužės mėn. rašytų straipsnių apie 
gruzino disidento Zviad Gamsa-
chrdia priverstinį prisipažinimą. 

Abu amerikiečiai koresponden
tai Craig VVhitnev iš "Nevv York 
Times" ir Harold Piper iš "Bal-
timore Sun" atsisakė atšaukti sa
vo straipsnių teigimus ir sumokė
jo teismo reikalautas baudas po 
1,647 dol. 

TRINTIS JAV IR JAPONIJOS 
PREKYBOS SANTYKIUOSE 

Saudi Arabijos įtaka Tokio. —Japonija ir Amerika 
— dvi Ramiojo vandenyno galy
bės, yra išvysčiusios darnų poli
tinį ir ekonominį bendradarbia
vimą, kuris klesti jau nuo 
II-jo Pasaulinio karo pabaigos. 
Tada laimėtoja Amerika išgel
bėjo japonus nuo labai sunkios 
bado šmėklos, siųsdama maistą 
ir būtiniausias prekes už japonų 
piniginį vienetą - jeną. Japonams 
pokarinėse dienose nereikėjo leis
ti savo lėšų gyynbai, nes Amerika 
ją laikė po vadinamu "gynybos 
ietsargiu". Dabar, po ilgų bend

radarbiavimo ir partnerystės me
tų, pradėjo kilti įvairūs šešėliai, 
kurių pagrinde Amerikos dolerio 
vertės nukritimas ir Japonijos je
nos tarptautinis sustiprėjimas. 
Japonai stebisi JAV nepajėgumu 

Japonai su-irūpinę, kad Ameri
kos vyriausybė neįstengia kont
roliuoti vis augančio naftos su
naudojimo, o naftos importai ir 
privedė Ameriką prie didelio už
sienio prekybos deFeito ir tuo 
pačiu prie dolerio vertės kritimo 
tarptautinėje biržoje. 

Kai Amerikos prekyba neša de
ficitą, Japonija vien šiais metais 
turi prekyboje su Amerika 6.3 bil. 
dolerių perteklių. Dėl to pertek
liaus japonai džiaugiasi mažesne 
infliacija ir greitesniu ekonomikos 
ai;gimu. 

Japonijos spauda dažnai nagri
nėja Amerikoje pasitaikančius 
sunkumus. Japonai nesupranta, 
kaip amerikiečių darbo unijos ga
li reikalauti aukštų algų pakėli
mų, nors jie veda į dar didesnę 
infliaciją. Japonams sunku su
prasti, kaip Amerikos kongresas, 
pavienių biznio korporacijų spau
džiamas, negali įvesti griežtų e-
nergijos taupymo taisyklių, ku
rios sumažintų naftos importus ir 
tuo pačiu, sumažintų prekybos 
deficitą. Japonų nuomone, dėl 
dolerio vertės kritimo kalti patys 
amerikiečiai. 

Japonijos imperatoriaus šeima 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

Už Amerikos dolerį 1949 m, 
būdavo mokama 360 jenų, o pra
ėjusią savaitę doleris kainavo tik 
190 jenų. Toks dolerio nukriti
mas labai padidino japonų biz 
nio bendrovių pelnus. Kartu Ame
rikoje pabrango iš Japonijos im
portuojamos prekės. Nuo rudens 
japonai padidino savo gamintų 
automobilių kainas net septynis 
kart, jie pabrango 25 proc. 

Amerika spaudžią Japoniją, 
kad ji savanoriškai sumažintų 
savo eksportus į Ameriką. Jau ma
žiau įvežama japonų plieno, spal 
votų televizijos priimtivų, moto
ciklų, laikrodžių ir foto kamerų. 

Rugsėjo mėn. Japonijos prem
jeras Fukuda vyks į Saudi Arabi
ją, kuri kartu su Amerika ir V. 
Vokietija yra laikoma viena svar
biausių pasaulio valiutos kontro
lierių. Bus ieškoma bendrų ke
lių, kaip padėti į bėdą pateku
siam Amerikos doleriui. Saudi A-
rabija jau paskelbė, kad ji panau
dos savo naftos išteklius stipri
nant Amerikos dole.;. Po šio pa
reiškimo doleris tuoj sustiprėja 

— Šveicarija pareikalavo, kad 
rusas Gregory Miaehov per du 
mėnesius išsikraustytų su savo 
šeima. Jis yra sovietų atstovas 
Tarptautinėje Darbo organizaci
joje, tačiau patirta, kad jis yra ir 
KGB šnipas. 

— Japonijo importuotų auto
mobilių liepos mėnesį parduota 
4,856 vienetai, tai 7.6 proc. dau
giau negu mėnesį prieš tai. 

— Amerikos raketų leidimo ba
zėje trūksta helijam, todėl susi-
trukdė raketos Pioneer palei
dimas į Veneros planetą. 

— Rodezijoj sukilėliai puolė 
gazolino stotį, sandėlį, restoraną 
ir puolime sužeidė 6 asmenis. Tai 
jau antras kartas, kad sukilėliai 
ateina arti Salisbury miesto, pul
dami paskirus objektus jn prie
miesčiuose. 

— Amerikoj kas 28 minutes 
nužudomas žmogus, kas 9 minu
tes išprievartaujama moteris, kas 
75 sekundes kas nors apiplėšia
mas. 

— Inidijoj kilo riaušės, kai 
Maharaštra valstijos universite
tas buvo pavadintas žemosios kas 
tos nario vardu. Riaušėse sude
ginta pašto įstaiga, trys policijos 
mašinos, du žmonės žuvo. 

—Amerikoje gydytoju draugi
ja AMA savo biuleteny skelbia, 
kad daktarų moralinė pareiga 
sumažinti gydymo kainas arba 
net ir visai nemokamai gydyti 
neturtingus pacientus. Tokiu ne
mokamai gydomu pacientų dau
giau ar mažiau turi kiekvienas 
gydytojas. 

Naujas kandidatas 
New Yorkas. — Senatorius Pat 

Moynihan paskelbė, kad jis su
tiktų kandidatuoti New Yorko 
valstijos rinkimuose į prezidento 
vietą. Jis neplanuoja tapti prezi
dentu, tačiau jo laimėjimas pir
miniuose rinkimuose susilpnintų 
prezidento Carterio kandidatūrą 
ir sustiprintų sen. Moynihano pa 
dėtį Nevv Yorko demokratų tarpe. 

Išsikelia į Šveicariją 
Bulovą įmones 

New Yorkas. — Bulovą laik
rodžių bendrovė, viena didžiau
sių laikrodžių gamintojų Ameri
koje, keliasi iš Nevv Yorko į Švei
cariją. Įmonės vadovybė skelbia, 
kad taip būsią sutaupoma lesų, 
nes pigiau kainuos darbo jėga, o 
taip pat manoma, kad geriau, kai 
įmonės bus vienoj vietoj, nes lig 
šiol vienas įmonės skyrius jau 
buvo Šveicarijoj. 

Komunistas apie 
komunistus 

Paryžius. — Plačiai skaitoma^ 
Paryžiaus savaitraštis Paris 
Match, paskelbė komunisto isto
riko Jean Ellenstein straipsnį, ku
riame jis taip pat griežtai pasisa
ko prieš sovietų represines prie
mone disidentų atžvilgiu. Komu
nistas istorikas Ellenstein, aptar
damas bendrą padėtį Sovietų Są
jungoje, rašo: "Sovietų Sąjungoje 
nėra spaudos laisvės, nėra susi
rinkimų laisvės, nėra žodžio lais
vės, nėra streikavimo laisvės, o y-
pač nėra laisvės išreikšti savo įsi
tikinimus". Taj akivaizdžiai pa
liudija šiomis dienomis disiden
tam iškelti procesai. 

Mažiau importuoja 
iš Japonijos 

Washingtonas. —Televizijos 
aparatų iš Japonijos importas su
mažėjo, bet importas iš Korėjos, 
Taivano ir Kanados padidėjo. K 
Japonijos aparatų importas su
mažėjo ligi 326,510 vienetų, tai 
yra 41 proc. mažiau, per pirmąjį 
šių metų ketvirtį. Praėjusių metų 
tretijį ketvirtį iš Japonijos buvo 
importuota daugiau pusės milijo
no televizijos aparatų. 
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Telefonas 476-7089 

TAUTINEN STOVYKLON VYKSTANT 
VI-ji Tautinė stovykla įvyks Į Stovyklos užbaigimas — 1978 

netrukus. Tikiu, kad visi e same j m . rugpiūčio 2 6 d., šeštadienį, 
pasiruošę joje dalyvauti ir atlik- į 9:00 vai. ryte. 
t i pris i imtas pareigas. Reikia-Į Visiems skautams ir vadovams 
mas žinias administraciniais, pro-1 yra būt ina a t s ivež t i atleidimo 
graminiais ir kt. stovykliniais rei- nuo atsakomybės dokumentus; 
kalais perdavėme jums daugely- ] skautams su tėvų parašais, o 18 
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je V . . S . ir V. S. pavad. praneši
mų. Iškilusius klausimus atsakė
m e telefoniniuose pasikalbėji
muose ar laiškais. 

Prieš išvykstant į stovyklą 
prašau atkreipti dėmesį ir pri
minti Jūsų vienete skautams bei 
vadovams žemiau išvardintus da
lykus: 

VI-ji Tautinė stovykla įvyksta: 
Treasure Valley Scout Reservation 
Pleasant Dale Rd., Pa-ton Ma. 
01612 Tel. (stovyklos metu) 617 
— 886 — 6958. 

Stovyklos pradžia — 1978 m. 
rugpiūčio 13 d., sekmadienį, 12:00 
vai . vidudienį. Dėl stovyklos va
dovų atvykimo galimybių kitu 
laiku, prašau kreiptis į savo pa-
stovyklių viršininkus ar Brolijos 
stovyklos viršininką ar virš. pa
vaduotojus ps. R. Rupinską ar s. 
J. Raškį. 

m. vadovams su jų pačių para
šais. 

Privaloma atsivežti tinkamai*] 
užpildytus sveikatos pažymėji
mus. 

Nepamirškite paimti šiltą 
megztinį, l ietpaltį , neperŠlampa-
mus batus, bei kitus ankstesniuo
se pranešimuose išvardintus reik
menis. 

Pasiruoškime stovyklai skautiš
kai broliškoje aplinkoje. Sukurki
me lietuviškąją nuotaiką ir dva
sią, kad šios dvi savaitės LSS tau
tinėje stovykloje padėtų įdiegti 
kiekvieno jaunuol io sąmonėje 
tvirtą lietuvišką nusistatymą! 

Geros kel ionės ir iki pasimaty
mo Šeštoje Taut inėje Stovykloje! 

v. s. Sigitas Miknaitis 

LSB Vyriausias Skautininkas ir 
Brolijos Stovyklos Viršininkas 

Tai buvo prieš 40 metų. Liet. skautų II-ją tautinę stovyklą 1338 metais prisimenant, šioje istorinėje nuo
traukoje matome Kauno "Aušros" tunto Maironio skautų dragovę. Il-je tautinėje stovykloje už stovyklos 
įsirengimus laimėjusia II-ją vietą. Tautinėje stovykloje Maironio dr-ves skautai su tėvais ir svečiais latviais. 
I-je eil. sėdi iš kairės: M. Krygeris, K. Tallat-Kelpša, Kęst. Valiūnas. Alg. Šalčius, X, A- Jefremovas, Hil. 
Urbonas. J. Noreika, A. Pranckūnas. Rygos liet skautų vadovas, draugininkas v. si. Tadas Tallat-Kelpša ir 
Vyt. Jučas. II-je eil. sėdi iš kairės: O. Gešventas, Eug. Ponomariovas. J. Kizlaitis, Kateiva, J. Malvicas, Z. 
Jakaitis, Rim. Ešgelis, J. Šemetas. Vyt. Nakas, M. šalčius, St. Vaitkevičius, VI. Širvelis ir latvis Juris Krie-
vinš iš Jelgavos. Stovi iš kairės: A. Olšauskas. A. Kašubienė, I. Olšauskaitė, miškin. Malvicas, v. si. Vk. 
Kutorga, VI Kęstučio dr-vės draugininkas, latvis, Viesturs Ozolinš, latvis vadov., Malvicienė, Kęst. Rudmi-
nas, X, Olšauskienė, X, Kauno Maisto fabr. direktorius P. šalčius, Ponomariovienė. X, Maisto B-ves pirmi
ninkas agr. Jonas Tallat-Kelpša. gen. št. pulk ltn. Pranckūnas, latve, Barkauskas, Barkauskienė ir už jos 
5 latviai 6kautų vadovai iš Rygos. X. X, Jakaitienė, Jakaitis, X, Krygeris. Paskutinėje eilėje stovi (iš k.) 
latvis Roveris. v. si. B. Barkauskas, latvis vadovas, draugovės adjutantas v. si. M. Olšauskas, seimo na
rys A. Jučas, St. Tallat-Kelpša. Šiais metais, lietuviams skautams švenčiant 60 metų sukaktį, j VT-tą tau
tinę stovyklą atvyksta buv. Maironio dr-ves draugininkas vyr. sktn. Vincas Kizlaitis ir buv. vyr. skilt. — 
dabar vyr. sktn. Balys Barkus. Australijos rajono va deiva Sktn. V. Kizlaičio nuotrauka 

# Redakcija straipsnius taiso » - = 
vo nuožiūra. Nesunaudotų straip*- = 
nių nesaugo. Juos gražina tik ii S 
anksto susitarus. Redakcija už g 
skelbimų turinį neatsako. Skel- S 
bimų kainos prisiunčiamos gavus S 
prašymą. E 
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• Administracija dirba kas
dien nuo 8 3 0 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

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

te 20 kelią, o šiuo keliu iki 49to 
kelio. To l imesne i kelionei sekti 
aukščiau m i n i m a i s kelio nurody
mais. Pastaba: Interstate 90 kelias 
yra visas apmokamas. 

EKSKURSIJA TAUT1NĖN 
STOVYKLON 

Organizuojama kelionė auto
busu norint iems vidurinį savait
galį aplankyti VI Tautinę stovyk
lą Registruojamasi pas skautinin
ke A. Palukait ienę iki rugpiūčio 
16 d. Tel . 471 — 0 8 1 1 . 

DĖMESIO! 
Skautų Aido redaktorė v. s. S. 

Jelionienė sutiko tarpininkauti 
norinčių aplankyti Tautinę sto
vyklą, bet neturinčių kaip ten nu
vykti, registracijai. Visi savo prie
monėmis vidurinį savaitgalį vyks-

KAIP NUVAŽIUOTI 
TAUTINĖN STOVYKLON 

Iš Chicagos važiuoti 80 keliu 
per Indianą, (Indianoje kelias 
apmokamas) Ohio ir Pensylvanią 
iki privažiuosite Interstate 8 1 , tuo 
keliu sukti į šiaurę link Seranton, 
Pa. Važiuoti iki Interstate 84 , tuo 
keliu važiuoti iki Hartford, Conn. 
N u o čia Interstate 86 važiuoti iki 
20 kelio. 20 keliu važiuoti iki 49, o 
šiuo keliu keliauti, kol privažiuo-
jjite. g kelią. 9tu keliu važiuoti iki 
$ į r - « šiuo iki North Spencer 
miestelio. Pravažiavus miestelį 
strktR Rockland St. — Pleasant-
darle-Rd. ir važiuojant sekti Trea
sure Valley Scout Reservation ke
lio ženklus. 

nJGtas važiavimo būdas, tai visą 
laika važiuoti Interstate 90 iki p r i - . - « « _ _ _ . , . . 
£ažitrosite Interstate 86, tuo ke- leivį prašomi pranešti tel. R E 7 
l i u važiuoti į pietus, kol pasieksi-' —2560 . 

VI-T0S TAUTINĖS STOVYKLOS TAISYKLES 
save, ar apylinkėje. 

7. Kertami medžiai , naudoja-

lautojo mokestį, 
b. turi reikalingas priemones 

gyventi stovykloje, 
c. yra įregistruoti, 
d. pristato dokumentus: 1. atpa

laidavimo nuo atsakomybės, 2. 
sveikatos blanką vaiko ar suaugu
sio. 

e. laikosi nustatytos tvarkos. 
B. Pilnametis stovyklautojas 

pats, o kiekvieno nepilnamečio tė-' 
vas, motina, ar teisėtas globėjas 
raštu pareiškia, kad stovyklos va
dovybė ir LSSąįunga atpalaiduo
jama nuo ieškinių nelaimės at
vejais. 

C. Kiekvienas stovyklautojas 
prisiima pareigas ar atlieka dar
bus, vadovybės skirtus ir juos są
žiningai atlieka. 

D. Stovyklautojai ypatingu uo- j 
lumu laikosi nustatytos maudy- j 
mosi tvarkos plaukiojimo, važinė
jimo valtelėmis, žaidimų, užsiė
mimų ir visos tvarkos. 

E. Stovyklos vadovybė turi tei
sę už didesnius nusižengimus ar 
nesuvaldomą stovyklautoją paba
linti iš stovyklos 

svetingoje amerikiečių 
stovyklavietėje: 

skautų šiamas išvažiavimas į Sturbridge 
Village, tai labai įdomus parkas, 

a. paliekame stovyklavietę šva- j kuris vaizduoja senovišką ūkį ir 

kad galėtume ten pavalgyti ir gra
žioje aplinkoje pabūti. Grįšime 
stovyklon po pietų. Vadovus pra
šome apie šią kelionę pranešti, 
kad visi pasiimtų pinigų šiam 
reikalui. Pinigai bus renkami sto
vykloje. Šiai kelionei vadovauja s. 
v. v. si. P. Mei lus iš Worchesterio. 

Vl-tos Taut. stovyklos 
viršininkė 

rią, tvarkingą, 
b. gamtos bereikalingai nežalo-

jame, 
c. laikomės visu nurodytų 

taisyklių, dėl ugnies, vandens 
apsaugos ir t. t. 

d. užkasame stalus, griovius, 
nuimame įrengimus ir viską su
tvarkome. 

e. grąžiname nuomuotus daik
tus ir tvarkingai atsiskaitome. 

20. Elgiamės rmndagiai ir tvar
kingai tiek savųjų, tiek ir sveti 
mųjų tarpe, nes mūsų elgesys 
atstovauja lietuvi-ką skautybę — 
lietuv išką skautą ir skautę. 

kaimą. Autobusas ir įėjimas kai 
nuos 3.00 dol asmeniui. 

Išvažiuosime su užkandžiais, 

SVEČIŲ DĖMESIUI 

Vl-sios Tautinės stovyklos 
vadovybe* kviečia jus atsilankyti 
ir porą dienų pabuvoti mūsų 

(Nukelta į 4 psL) . 

įstaigos ir boto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49th Court, Cicero, 111. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Išskyrus treč ir Seštad 

DR. K. G. DALUKAS 

RADIO PROGRAMA 
• 

Seniausia Lietuvių Radio programa 
Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WNSR, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka, šią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pateški Rd. (Cravvfordį 
Medical Ruilding) Tel. L l 5-6446 \ 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Į Priima ligonius pagal susitarimą. 

. . . . . , Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo-
L>nkiu malonios stovyklos, gi-Į „sts _ g«ių bei dovanų krautuvę, 

liai asmeniškų ir skautiškų išgy- j 502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
venimų. Linkiu visiems giedrios' 02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
nuotaikos ir linksmų laužų, o vi- '; gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
są patirtą praktiką parveškime na- i ** * * • P - * * - * * * l i e t ™ $ k * * * -
mo ir ją skautiškai veiklai panau
dokime. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marriuette Medical Center 
6132 So. Kcdzie Avenue. 

Vai.: pirmad., antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Seštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. \VA .V2«T0. 

Rezld. tel. WAlbrook 5-3048. 

gų-
orf^-D^fe-.... 

F. Stovyklai užsibaigus, stovyk- j Rcsp>osibiSit\ 

I stovyklą atsivežama: 

I. Agreerrent to Release from 

lautojai leidžiami išvykti, kai jų 
vieneto vadovas yra atsiskaitęs su 
inventoriumi, mokesčiais su sto-

r r T s ' i / g d į ' p r i ^ t T b e n d r a k e - ! vykios vadovybe ir gavę, leidimą 

Bendrieji dėsniai— 
I. Vl-tos Tautinės stovyklos ypa

tingais uždaviniais laikoma: 
a. stovykliniu būdu atšvęsti 

sukaktuvinius metus. 
b. giliai įsijausti į lietuvių tau

tinius reikalus, 
c. pasitobulinti stovykliniame 

gyvenime 
d. įsisavinti duagiau praktiškų 

skautybės dalykų, 
e. sustiprėti dvasiniai, visuome

niniai ir organizaciniai, 
f. susipažinti, bendrauti, daly

vauti ir talkinti visame stovyklos 
gyvenime. 

2. Tautinėje stovykloje laiko
mės skautiškos dvasios, lietuvių 
skautybės idealų, paremtų skau
to ir skautės įstatais, lietuviško
mis tradicijomis ir visuotinu vi
sų taikingu bendradarbiavimu. 

3. Tautinėje stovykloje gal i da 
• lyvauti LSS nariai ir kviesti sve
čiai. 

4. Stovykloje ir už jos kalbame 
lietuviškai. Kitomis kalbomis kal
bama, kai bendraujame su kita
taučiais. 

5. Stovyklas ir jų pastovykles 
lankome nustatytu laiku. Drau
džiama daryti ber kokius "nakti
nius užpuolimus" ar naktinius 
žaidimus, be vadovybės leidimo. 

6. Stovykloje ar jos apylinkėje 
draudžiama vartoti ir turėti bet 
kokius šaunamuosius ginklus, 
sprogstamąją medžiagą ir alko-
linius gėrimus (degtinę, vyną, 
alų ir p a n ) . Draudžiama nau
doti narkotikus ar juos turėti pas 

ma medžiaga, kūrenama ugnis 
ir daromos įrangos stovyklos va
dovybės nurodyta tvarka. 

8. Susisiekimo priemonės, stam
besni daiktai ir p. statomi ar de
dami stovyklos vadovybės nuro
dytose vietose ir jos nustatyta 
tvarka. 

9. Maudomasi tik grupėmis, 
nustatytu laiku, nurodytoje vie
toje ir tik maudykl ių sargybai 
budint. 

10. Stovykloje ar jos apylinkė
je pastovyklių, stovyklų vado
vai, pareigūnai, visi stovyklauto
jai ir svečiai laikosi stovykloje nu
s t a t y t o s t v a r k o s ir vykdo vado
v y b ė s n u r o d y m u s . 

11. Kiekvienas stovyklos daly
vis aktyviai prisideda, kad Vl-toji 
Taut inė stovykla būtų sėkmin
ga, kad ji būtų skautiška ir tau
riai lietuviška, kad ja galėtų do
mėtis visi, o joje dalyvavę ar atsi
lankę iš jos išsineštų gražiausius 
įspūdžius ir prisiminimus. 

12. Kiekvienas stovyklautojas 
jaučia pareigą svečius stovykloje 
svetingai priimti ir ją aprodyti. 

13. Suskridusius svečius — lic 
tuvius skautus iŠ kitų kontinen
tų, ypatingai globokime, bendrau
kime ir savo skautiškomis žinio
mis pasidalinkime. 

II. Stovyklautojai — 
A, LSS nariai ir kviesti svečiai 

gali Taut inėje stovykloje daly
vauti kai jie: 

a. sumoka atitinkamą stovyk-

išvykti. 
III. Stovyklos vadovybė — 
14. Vl-tai Tautinei stovyklai 

vadovauja viršininkė su stovyk
los vadija. Si vadovybė yra viena 
ir savo kompetencija apima visą 
Tautinę stovyklą. 

Stovyklos rajone ir LSS na
riams artimiausioje apylinkėje 
stovyklos vadovybė yra aukščiau
sioji skautiška valdžia stovyklos 
interesam ir geram skaučių — 
skautų vardui apsaugoti bei sto
vyklautojų gerovei užtikrinti. 

15. Ypat ingais atžvilgiais s to 
vyklos vadija gali keisti ar pa
pildyti iš anksto nenumatytus 
dalykus, kai pakinta sąlygos, iš
kyla nenumatytos kliūtys ar atsi
randa naujieji reikalai. 

16. Stovyklos viršininkė vado
vauja vadijos darbams, atstovauja 
stovyklai, skirsto vadovams užda
vinius, darbus, skiria ar tvirtina 
kitus stovyklos vadovus, prižiūri 
pareigų vygdymą ir leidžia nuro
dymus stovyklos metu. 

17. Reikalui esant stovyklos! 
viršininkė kviečia vadijos posė- j 
džius, siūlo darbotvarkę, pirminin
kauja ir potvarkius ar nutarimus! 
skelbia stovyklos viršininkas. Po
sėdis teisėtas bet kokiam dalyviu 
skaičiui esant. Nutariama pap
rasta balsavimų dauguma. 

18. Vl-tai Tautinei stovyklai 
pasibaigus ar pareigas nustojus 
eiti, kiekvienas Tautinės stovyk
los vadovybės narys: 

a. tvarkingai užbaigia savo pa
reigas, 

b. paruošia apyskaitas, progra
mų konspektus, 

c. visus reikalus perduoda sto
vyklos viršininkės nurodymu. 

19. Kadangi stovyklaujame 

2. Sveikatos formą: 
a. suaugusiems, 
b. vaikams. 
Prašau vietovių vadovus šias 

formas surinkti iš važiuojančių
jų stovyklautojų ir pristatyti gai
lestingajai seselei stovyklos ligo
ninėje. 

Stovyklos antros savaitės an
tradienį, visai dienai yra ruo-

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir Sežt. 

tik susitarus. 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADK) ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai. popiet. — Šeštadienį ir 
pekmad. nuo S 30 iki 9:3fj v. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 A. M. 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629 

Buvusi "Nida" resortas. dabar 
'The Outpost" Beverly Shores, 
Ind., Lake Shore County Rd. ir 
Rogers, puse bloko nuo ežero. 
Valgykla, baras. kamb. išnuoma-
vimui. Dienai 10.40 dol. vienam ir 
12.48 dol. dviem, S-V-itei 67.60 
dol. ir 78 dol dviem. Rezervaci
joms skamb. »i9-879-5l0l. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiimmiiiiir 

Banaičio 

JŪRATE IR KASTYTIS 
S veiksmo opera 

Dainuoja Chicagos l ietuvių Operos 
choras, Dana Stankaitytė, Marga
rita Momkienė, Aldona Stempužie-
nė, Stasys Baras. Groja simfoni
nis orkestras. Diriguoja Aleksand-
rasKučiūnas. 

Puiki dovana. Albumas, 3 plokš
teles. Kaina su persiuntimu $15.55 
ras Kučiūnas. 

Dr. Jonas e. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS £B STUBURO LIGOS 

2858 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. tr 
ir penkt. 

Tel. ofiso ir boto: OLympie 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REUaiice 5-1811 

DR. WALER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KfOlKl i ; IR VAIRC LIGOS 

SPRCIAMSTE 
MFBICAL BUDUDINO 

3200 W. 81st Street 
i Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. nopiet. 
Į Ofs. t e l 737-1168, rez. 239-2919 

Ofs. H E 4-1818; rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

' Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTC LIGOS — CHrmCRGI4A 
Ofisai: 

111 XO. WABASH AVE. 
42O0 NO. CESTRAli AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

ketv. 
10-4; 

1-4 Ir 7-9; antrad. 
seštad. 10-3 vai. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS 
4545 West 63rd St - Chicago, DJ. 
60629 

B i H t i i i i i i i i i i i i i m i i i m i i t i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i H 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. FIRESTONE TIRES. W_eel 
alignment and balancing. Brakes. 
Shock absorbers. Mufflers and pipee. 
Tune-Ups. Lubrication. Change of ofl 
and FUters. 

5 

Ofis. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

SpecialybS — Nerrą tr 
Kmodnf'S ligos. 

CRAWPORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59th Street — Tel. GR 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 
Šventadieniais uždaryta. - Sav. MIKAS CESAS 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

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

Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir p»nkt. 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 Iki i vai. 
vak. Seštad. nuo 1 iki 4 Tai. 

Ofs. PO 7-6600 Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akiniu* ir 
"Contact lenses" 

2618 W. 71st St. — TėJ. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. L'ždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880, rerid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso tekf. R E 5-4410 

Rezidencijos telef. GR 8-061T 
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad. 

nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

Ofiso tel. KE 4-2123. Namo GI 8-SltS 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad 

2-5 Ir 6-7 — 15 anksto susitarus. 

TeL ofiso PR 6-6446 

F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 

Rez. — 327-1965 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
1002 No. Western AVCMK 

Ofiso tel. 489-4441 
Valandos pagal «msitar_ną. 

Valandos: 1 
Treč. Ir Sftstad. 

« vai. popiet, 
pairai susitarimą. 

Ofs. tcL 586-3166: aaaa* 381-3772 

DR. PETRAS 1LI0BA 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

6745 We«t 63rd Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 

; 2-7; Šeštadieniais pagal susitarimą. 

• 



Ui geresnį Smogų kovojant 

LIETUVIŲ SKAUTUOS 6 0 M. SUKAKTIS 
Žmogaus gyvenimo amžius y- tas. 

ra ribotas. Tėvus pakeičia vaikai, Šiuo principu yra paremta vi-
vieną kartą kita žmonių karta, sa skautiška veikla. Tai didžiau-
Visi žino, kad taip įvyks ir todėl čiu labai reikšmingas. Nie-
kiekvienas doras žmogus, žinoda- kas nereikalauja iš skauto, kad 
mas, kad reiks jam išeiti iš šio jis būtinai stengtųsi atlikti labai 
pasaulio, stengiasi palikti gyve- didelius, karžygiškus darbus, 
nimą gražesnį, kaip jį rado. Ar nors ir jų pasaulio ir mūsų skau
tai jam pavyksta, jau kitas klau- tai yra labai daug atlikę, 
simas. Tie, kurie šią gerojo darbelio 

2monės, laukdami ar sulaukę praktiką į skautų nuostatus įrašė, 
savo saulėleidžio, ypatingu gerai žinojo, kad iš daugelio ma-
žvilgsniu žvelgia į tuos, kurie u- žų gerų darbelių savaime susida-
žims jų vietą. Vyresnieji, kol dar ro dideli geri darbai; jaunuolis, 
gyvi, stengiasi įtaigoti jaunes- įpratęs dar vaiku būdamas dary-
niuoshis, kad šie jų pėdomis eitų, ti geruosius darbelius, šį kilnų į-
kad pradėtus ir vyresniųjų dar protį savaime puoselėja ir visą 
nebaigtus darbus atliktų, lai- gyvenimą, 
kytųsi pagrindinių doros dėsnių, * 
puoselėtų renginius ir tautinius Kaip minėjome ^kautai yra 
idealus, kad tautos gyvybės siūlą tarptautinė organizacija. Visų 
pratęstų. tautų skautų tikslai, veiklos me

stai kodėl ir išeivijos lietuvių todai, net uniforma —panašūs, 
vyresnioji karta sielojasi savo jau- Tačiau iš esmės kiekviena tauta 
nimu, išlaiko lituanistines mo- kiek kitaip pas save skautiškus 
kyklas, remia lietuviškas jauni- metodus panaudoja. Ir mūsų 
mo organizacijas. skautų,-čių organizacijos vadovai 

* iš tarptautinės skautybės yra pa-
Galima pasidžiaugti, kad išei- ėmę kas joje yra geriausia, kas 

vijoje turime nemaža lietuviško mūsų jaunimui ir lietuvių tautai 
jaunimo, mors jis visas toli gra- kilniausia, naudingiausia. 
žu nėra organizaciniu būdu ap- Šiandieną nieks negali abejoti 
jungtas. Turime skautus, ateiti- mūsų skautijos lietuviškumu, 
ninkus, neolituanus; daug jauni- nors mūsų skautų uniforma daž-
mo dalyvauja tautinių šokių gru- nai primena kitų tautų skautų 
pėse, choruose bei ansambliuo- uniformas. Po šia uniforma ir 
se, sporto klubuose. Nemaža da- ženklais, kuriuos mėgsta jauni-
lis mūsų jaunųjų lanko pradžios mas, slepiasi didesni dalykai — 
ir vidurines lituanistines" mokyk- pastangos per skautų organiza-
las. Visos šios pastangos — su- ciją išlaikyti mūsų jaunimą lie-
burti mūsų jaunimą į organizuo- tuvišką. Taigi ne lietuvybė au
tus vienetus be galo svarbios, kojama skautiškiems interesams, 
remtinos. bet skautiški metodai turi padėti 

Sia proga mes kiek ilgiau sus- mūsų jaunimui išlikti gerais, re-
tosime prie skautų organizacijos, Hgingais, dorais, žmonėmis, ge-
kuri šiais metais švenčia savo raįs lietuviais. 
60 metų amžiaus sukaktį. Vadinasi, skautybė mums nė-

Lietuvių jaunimo per skautų,- r a tikslas, bet tiktai priemonė. Ir 
-čių organizaciją auklėjimo dar- jejgu būtų galima sukurti geres-
bas pradėtas 1918.XI.1 Vilniuje, n ę organizaciją kaip skautai, 
kai čia Petras Jurgelevičius (da- gkautybė savaime atpultų. Deja, 
bar Jurgėla, gyvena New Yorke), kaip gyvenimo praktika rodo, per 
įsteigė pirmąjį lietuvių skautų 60 metų mes, lietuviai ir per 70 
vienetą, į kurį pačią pirmąją die- m e tų kitos tautos, geresnės orga
ną įsirašė 10 berniukų ir 2 mer- nizacijos jaunimui nesukūrė. 
gaitės. * 

* Kaip pradžioje rašinio minėjo-
Skautų organizacija nėra lie- m 6 j mūsų skautija šiais metais 

tuvių išradimas. Ją įkūrė ir pir- švenčia savo 60 metų sukaktį, 
muosius nuostatus parašė anglų Taį labai reikšminga sukaktis, 
generolas Robertas Baden - Pow- vien tiktai faktas, kad' ši orgar 
ellis, jauno žmogaus sielos žino- zacija išgyveno visą kapą metų 
vas, gilus pedagogas. Jo darbo amžiaus, apjungė ir dabar ap-
pradžia buvo kukli. Tačiau skau- jungia tūkstančius narių, rodo, kad 
rija veikiai plito visame pasauly- j ^ veįkla save pateisino, kad 
je. Šiandien pasaulyje yra kelioli- skautybė nesiruošia mirti ir ryž-
ka milijonų skautų — skaučių. Jų tingai žengia į septintąjį amžiaus 
yra beveik visose tautose. Komu- dešimtmetį, 
nistiniai kraštai draudžia skau- Tiesa, 60 metų amžius atski-
tišką veiklą, tačiau skautijos r a m žmogui yra jau šiek tiek 
auklėjimo metodus bei jų neats- gąsdinantis. Bet mūsų skautija jo 
kiriamą dalį — uniformą, for- neišsigąsta: ji kasmet yra vis at-
mas, stovyklavimą ir kitas prie- naujinama, atjauninama, sens-
mones naudoja savo jaunimo au- telėjusių vietoje papildoma nau-
klėjimui. j a i s nariais ir todėl niekad ne-

Lietuviuose skautijos idėjos sensta. Atrodo, kad greičiausia iš 
taip pat turėjo nemažą pasiseki- ^sų m u S ų jaunimo organizacijų 
mą. 1918 - 1949 m. per skautij- & a u t a} išeivijoje mirs paskuti-
kas eiles perėjo apie 1O0.0OO mū- njaį 
sų abiejų lyčių jaunuolių. Nū- Garbinga 60 metų sukaktis at-
dien lietuviškoji skautija yra žymima Vl-ąja tautine stovykla, 
skaičiumi didžiausia ir stipriau- ^.^ įu s rugpiūčio 13-27 dieno
sią lietuvių jaunimo auklėjimo 
organizacija. Lietuvių skautų,-
-čių rasi beveik visose lietuvių 
kolonijose JAV-bėse, Kanadoje, 
Pietų Amerikoje, Australijoje, 

ma rimtai kalbėti apie žmogaus 
teises ir laisves proletariato dik
tatūros, dabar vadinamos "cent
ralizuotos demokratijos" krašte? 
Ne. 

Visa tai vakariečiai turėjo ge
rai žinoti, vesdami derybas su 
Sovietais ir pasirašydami Helsin
kyje Baigiamąjį aktą. 

Žmogaus teisės ok. Lietuvoje 

Iš lietuviškosios skautijos praeities. 1938 m. įvykusioje Et Tautinėje stovykloje, minint 20 metų sukaktį. 
A. Panemunės pušyne stovyklavo 1700 skautų, Pažaislyje — apie tiek pat skaučių. Be jų, buvo atvykę visa 
eilė užsienio skautų. Stovykla atidaryta 1938. VTI. 10 prie Nemuno kranto. Atidarė Respublikos preziden
tas ir skautų šefas A. Smetona, dalyvaujant vyriausybės nariams ir užsienio atstovams. Istorinėje nuo
traukoje (iš d.): J. Tubelienė, prez. A. Smetona, Tarybos pirm. dr. J. Alekna, Švietimo min. J. Tonkūnas, | 
kariuomenės vadas gen. St. Raštikis ir pranešėjas ps. V. Bražėnas Nuotr. sktn.. V. Kizlaičio 

ŽMOGAUS TEISES IR LAISVES 
Helsinkio susitarimą Sovietai vis ryškiau pažeidžia. 

Dramos ir komedijos baigia
majame akte įvyksta veiksmo a-
tomazga. Helsinkyje 1975.VIII. 1 
35 valstybių pasirašytu Baigia
muoju aktu pradėtas naujas tra
gedijos veiksmas. Dvejus metus 
užsitęsusios rytiečių ir vakariečių 
derybos baigėsi nelemtų sandė
riu. Rytiečiai išsiderėjo nesikiši
mą į valstybių vidaus reikalus, e-
sančių sienų pripažinimą, o va
kariečiai —žmogaus teisių ir lais
vių gerbimą. 

Vakariečiai, pripažinę nesikiš-
mą į kitų valstybių reikalus, vė
liau pasijuto bejėgiais tiesiog gin 
ti žmogaus teises ir laisves ypač 
rytuose. Belgrado pasitarimai įro
dė, kad Rytu-Vakarų valstybės ne 
pajėgė rasti sprendimo žmo
gaus teisių ir laisvių klausimams 
spręsti. 

Sovietai ėmė ryškiai remtis jė
ga užsienio ir vidaus politikoje. 
Po Belgrado konferencijos smū
giai teko ir lietuvių tautai. Dides
nė auka buvo B. Gajauskas, vė
liau V. Petkus. Abu nuteisti 10 
m. kalėti ir 5 m. tremties. 

Vakariečiams teliko panaudoti 
politines priemones ir viešosios 
nuomonės spaudimą. Prasidėjo ko 
va ir tarptautinės politikos persi-
rikiavimas. Atslinko naujo šalto
jo karo metas. 

Žmogaus teisių gerbimas 
Sovietai ne vieninteliai žmo-

GED1M1NAS GALVA 

mis prie Paxton, Mass., netoli 
Worcesterio. I ją žada suvažiuoti 
apie 1000 mūsų skautiškojo jau
nimo ir vadovų. Bus gera proga 

vietovių suvažiavu-

gaus teisių ir laisvių pažeidėjai. 
Tačiau jie vieninteliai laužo tei
ses ir laisves pasižadėję jas gerbti. 
Baigiamajame akte 35 valstybės, 
imtinai Sovietus, štai ką įsiparei 
gojo: Pasitarime dalyvavusios 
gerbs žmogaus teises ir pagrindi
nes laisves, įskaitant minties, są
žinės, religijos ir įsitikinimų lais
vę, visiems, be rasės, lyties, kal
bos ir religijos skirtumo. Jos ska
tins ir vystys veiksmingą įgyven
dinimą pilietinių, politinių, ūki
nių, socialinių, kultūrinių ir kitų 
teįsių bei laisvių, kurios visos iš
plaukia iš žmogaus asmenybei sa 
vybingo orumo ir yra esminės 
jos laisvam ir pilnutiniam vysty
muisi. 

Dalyvaujančios valstybės, ku
rių teritorijoje yra tautinių mažu
mų, gerbs tokioms mažumoms 
priklausančių asmenų teisę į ly 
gybę prieš įstatymą, teiks jiems 
visišką galimybę naudotis žmo 
gaus teisėmis bei pagrindinėmis 
laisvėmis ir tuo būdu gins jų tei
sėtus reikalus šioje srityje". 

Labai gaila, kad Baigiamajame 
akte net nepaminėtos tautų tei
sės ir jų laisvė. 

Sovietinių respublikų 
nusmelkimas 

tik Maskvos įrankiai. 
Sąjunginei valdžiai priklauso 

šios teisės: sienų nustatymas, res
publikų ir vietinių valdymo or
ganų sudarymas bei jų veiklos 
pradų nustatymas, vieninga įsta-
tymdavystė, vieninga socialinė ir 
ūkinė politika, vieningas valsty
bės biudžetas, vadovavimas są
junginio pavaldumo ūkio ša
koms krašto gynyba, ir atstovavi
mas tarptautiniuose santykiuose. 
Kas liko respublikoms? Jų pa
klusnumas ir ištikimybė Mas
kvai. 

. Visos svarbiausios valstybinės 
žymės ir teisės priklauso ne atski
roms "respublikoms", bet sąjun
ginės respublikos valdomiems or
ganams, taigi Maskavai, o ne 
Vilniui. Iš čia seka, kad lietuviai 
ir kitos tautos Sovietuose nėra ir 
šioje santvarkoje, kol veiks 'Ta
rybų socialistinių respublikų są
jungos konstitucija", įsigaliojusi 
1977.X.7, negalės būti pilnatei
siai savo krašto šeimininkai. 

Visose respublikose šeiminin
kauja rusai ir jų patikėtiniai, daž
niausiai slavai. Sąjunginė val
džia priklauso rusiškam komunis 
tų partijos centriniam komitetui, 
ypač jo sekretoriui ir politiniam 
biurui. Net respublikinių komu
nistų partijų vadovai, vadinamie-

Laikinai pamirškime rusų prie
spaudą ok. Lietuvoje ir pasiten
kinkime tik "Lietuvos TSR kons
titucija", įsigaliuojusia 1978.IV. 
20. Tos konstitucijos 48 str. pa
sakyta: "Sutinkamai su liaudies 
interesais ir siekiant stiprinti bei 
vystyti socialistinę santvarką, Lie 
tuvos TSR piliečiams garantuo
jama žodžio, spaudos, susirinki
mų, gatvės eitynių ir demonstra
cijų laisvės. Šių politinių laisvių 
įgyvendinimai užtikrina visuome 
ninių pastatų, gatvių ir aikščių 
suteikimas darbo žmonėms ir jų 
organizacijoms, platus informa
cijos skleidimas, galimybė naudo 
tis spauda, televizija ir radiju." 

Konstitucijos 49 str. nuro
doma, kad piliečiai gali jungtis į 
visuomenines organizacijas, vys
tyti politinę veiklą tik "sutinka
mai su komunizmo kūrimo tiks 
lais". 

Tie du konstitucijos straipsniai 
ryškiai nustato bet kurios visuo
meninės veiklos rėmus: įsijungi
mą į komunistų partijos srautą. 

Dar dviveidiškesnis konstituci
jos 50 str: "Lietuvos TSR pilie
čiams garantuojama sąžinės lais
vė, ty . teisė išpažinti bet kurią 
religiją ar neišpažinti jokios". Ge 
rai žinome ir sąžinės laisves 
kainą: kalėjimas ir tremtis. 

Nenorėjau būti gyvuliu 
Ok. Lietuvos rašytojas Vytau

tas Bubnys romane "Alkana že
mė" (išleistame Vilniuje, 1971 
m.) glaustai ir taikliai vaizduoja 
tragišką pavergto lietuvio buitį. 
Mokytojas Petraška, vargingos šei 
mos narys, tapęs partizanu, Saka 
lu pasivadinęs, taria (63 p . ) : 
"... aš nenorėjau būti gyvuliu, 
kurį rykšte nuvaro į skerdyklą. Iš 
ėjau kovoti. Už Lietuvą. Už Lie

tuvą be svetimųjų — jie būtų ru
di ar raudoni. Tokia Lietuva bus. 
Juk valstybės išbraukti iš pasau
lio žemėlapio negalima." 

Sakalas, tvirto būdo žmogus, 
samprotauja apie Lietuvos ne-
lemtį (64 p ) : "Su kryžium, su 
maldom ėjo prieš prūsus, Lietu
vą, latvius. Jiems reikėjo mūsų 
žemių, mūsų upių, mūsų girių. O 
svarbiausia — reikėjo kelio į ry
tus. Prūsus išžudė, latvius paver
gė, tačiau Lietuva buvo geležinis 
kumštis, kuris paklupdė kryžiuo 
čius. Dabar iš antros pusės. Rusi
jai ar nerūpėjo turėti kelią į va
karus? Štai užplūdo iš rytų..." 

Rytams ir vakarams rūpėjo nu
šluoti lietuvių tautą nuo slenks-

Vieni siekė staigiu mostu, ki-
pamažu sutarybinti, išplėšti 

čio. 
ti 
tėvynę ir tikėjimą. Pasmerktieji 
kalėti ir kentėti stojo nelygion 
kovon dėl savosios tautos likimo. 
Jos išlikimo. Žūtbūtinė kova įpa
reigoja ir išeivius. Mes turime 
mesti klystkelius, išgirsti lietuvių 
tautos šauksmą: ateikite talkon 
kovos metu. 

ji patikėtiniai, yra rusai. 
Sovietų respublikos yra tik iš- Į Kai yra pavergtos tautos, ' ga-

kabos. Jų valdomieji organai yra'ii būti laisvas žmogus? Ar gali-

PRIES DISIDENTŲ 
PERSEKIOJIMĄ 

Anglikonų Bažnyčios primas, 
Canterbury arkivyskupas dr. Do-
nald Coggan viešai išreiškė savo 
solidarumą Sovietų Sąjungoje 
persekiojamiem ir nuteistiem žmo
gaus teisių bei laisvių gynėjam. 
Londono dienraščiui "Times" pa
siųstame atvirame laiške Angli
jos Bažnyčios primas griežtai 
pasmerkė disidentam Sovietų Są
jungoje pastaruoju metu paskelb
tus brutalius teismo nuospren
džius. Desidentam keliami teismo 
procesai Sovietų Sąjungoje ir jų 
nuteisimai sunkiomis kalėjimo 
bausmėmis, rašo laiške Canter
bury arkivyskupas, yra ne kas kita, 
kaip grubus teisingumo pašiepi
mas. Arkivyskupas Coggan ragi
na visu geros valios žmones ben
dromis pastangomis ryžtingai ko
voti už teisę ir teisingumu pagrįs
tos pasaulinės santvarkos įgyven
dinimą. 

Sovietų komunistų partija ir vyriausybė labai džiaugėsi, kad 1975, 
VTJX 1 buvo pasirašytas Helsinkio susitarimas, kuriuo jiems buvo pri
pažintos dabartinės sienos. Už tai turėjo dėkoti ir pavergtos Lietuvos 
žmonės. Cia matome vieną tokių "padėkos" mitingų 

^keveidi rod 

iš įvairių 
Vakarų Vokietijoje, D. Britanijo- s i e m s skautams,-ėms kartu pa-
je. gyventi gamtoje ir pasisemti 

stiprybes ateities darbams, naujo 
Skautų organizacijos narių pa- r y ž t o toiįmeSnei veiklai. 

grindinis tikslas yra tarnyba Die- „ ^ ^ ^ ^ ^ 

dirba ir iš skautiškųjų eilių įsreisiuamas v«aiu U M * . . ^ • • . 
žmonės, dienraščiui, kuns 

trečiadienį ir kitomis 

vui, tėvynei, artimui. Praktiškai 
' išreiškiamas vienu trumpu je 

žodeliu —budėk! Tai reiškia išėję 
būk pasiruošęs padėti kitam, Itu- kiekvieną 
ris pagalbos reikalingas; padėti progomis daug vietos skina 
bet kuriuo laiku ir bet kuriomis skautiškam gyvemimu pavaiz- k_ ^ 
aplinkybėmis. Iš čia išplaukia duoti, tikrai malonu sveikinant, 
kiekvieno skauto - skautės pa- mūsų lietuviška skautija ir pa
reiga kasdieną padaryti bent vie- linkėti - to .au daryti geruosius 

darbelį Nuo šios pa- darbelius Dievui, mūsų mielai 
atleidžiamas nei pats nelaimingai tėvynei ir visiems 

skau- žmonėms. b. kv. 

ALfc RCT A 
Romanas 

76 
Žinojo. Almis žinojo; ir vis 

daugiau norėjo žinot, ar nėra naujų, kaip jos išleistos, 
už kiek parduodamos, ar jam būtų įmanomos įsigyti, 
ar skaitytų naktimis... Toliau, dešinėje sienoj, glaudė
si prie lentynos kuklios filosofinės, religinių temų. 
Kairėj - poezija, dailios aforizmų knygos, klasikinės 
literatūros tomeliai... Jau kurį laiką čia nebuvo užėjęs, 
nes "Vyriškų pasipuošimų" skyriuje dvasia susitrau
kė, aprasojo kaip stiklas, padūmavo liūdesiu. Mike Sole 
padėjėju kiurksojo kažkoks žmogelis, Almiui draugai 
pasakojo, nemokąs knygos tinkamai nei pakiloti, į len
tyną padėti, o skaityti jų niekad neskaitąs ir apie jas 
beveik nieko nežinąs (tiktai — k,ad parduodama pre-

) 

ną gerą 
reigos nėra 
jauniausias nei vyriausias 

PRIETAISAS RODO 
AUTOMOBILIO GEDIMA 

Japonijoje pagamintas auto
mobilis, kurio valdymo skyde 
yra prietaisas, parodantis net 
20 galimų gedimų. Vairuotojui 
tuoj pat signalizuojama, jei ia-

Pro knygas pasuko į dešinę, kartumą nurijęs, su 
giliu atdūsiu ir dar aukščiau keldamas galvą... Kaukšė
jo čia gerokai tamsiu koridorium, tolyn kiek šviesėjan
čiu. Durys ir durys. Už tų durų sėdėjo divizijų virši
ninkai, įsikniaubę į skaičių papkes, į skirstymus, pla
navimus ir sumanymus, kaip biznio citriną perpiauti 
ir kaip daugiausia sunkos lašelių išspausti. Gale švie
sėjančio koridoriaus praplatėjus ertmė globė 
"Blue Co." Asmeninį skyrių ir kelis didžiųjų viršinin
kų kabinetus. 

Almis pasibeldė j Mrs. Bridge kabineto duris, 
ir pan. Pavojingais atvejais au- Širdžiai stipriai mušant, smilkiniams tvinkčkvjant, jis 
tomataa pats išjungia variklį, prisiverstinai šyptelėjo. 

eina iš rikiuotės uždegimo žva
kė, sumažėja spaudimas padan
gose, įvyksta trumpas susijun
gimas elektros laiduose, užsi
kemša kuro padavimo sistema 

Mrs. Bridge. Ar ne simboliška? Ji turėtų būti til
tu tarp "Blue Co" ir čia ateinančių dirbti. Tiltu 
tarp darbdavio ir darbininko. Tarpininke tarp komp
likuoto biznio pasaulio ir paprasto individo, čia ieškan
čio užsiėmimo bei dalelės pelno, nubyrančio nuo tūks
tančių ir gal milijonų. Individas pelnėsi tą dalelę už 
savo laiką, triūsą, už ištikimą dalyvavimą kompli
kuotose biznio operacijose. 

— Come in! — Pasigirdo moteriškas, metaliniai 
skardus ir aiškus balsas. 

Almis įžengė, atsargiai uždarė duris. Jaunesnė už 
vidutinio amžiaus moterį; ta Mrs Bridge turėjo purų 
plaukų kuodelį ant viršugalvio, dėvėjo lygią tamsią 
suknelę, —atrodė visiškai patraukliai. Ji stovėjo ta rp 
rašomojo stalo ir lentynos, apkrautos storomis papkė
mis. Ne knygos, tik popieriai, tik susegtų dokumentų 
daugybė. Almiui dingtelėjo, kad ir jo visa biografija, 
bei jo darbų čia juodi ir balti įvertinimai buvo vienoje 
tų papkių. Gal Mrs. Bridge tik ją vartė, peržiūrėjo, ką 
šis svetimakilmis tarnautojas padarė ir ko nepadarė; 
kokie jo įvertinimai per šiuos keletą metų, stumdantis 
iš vieno skyriaus į kitą. 

— Prašau sėstis. — Gilus Mrs. Bridge balsas bu
vo drauge malonus ir oficialiai šaltas, 

— Ačiū. 
Jo pavardės perkeitimas Almiui atrodė sąmoningu, 

lyg pasigardžiuojant keistai svetima, niekad negirdėta 
identifikacija, vis tik sugebant gerai ištarti. Personali
nio skyriaus vedėjai tai būtina ypatybė. Ji atsilošė pa
togiame fotely ir šypsodama peržvelgė kiek kreivai, ne
patogiai atsisėdusį tarnautoją. Jos žvilgsnis buvo šal
tas ir smalsus. 

— Aš prašiau šio pasimatymo... — Almis užsikir
to, stabtelėjo. 

— Tęskite. — Padrąsino Mrs. Bridge, pasiekdama 
iš toliau pieštuką. 

— Aš buvau irgi raštu įteikęs jūsų sekretorei... 
— Taip? Tęskite. — Vėl paragino stapčiojantį 

kalbėtoją, nežymiai belsdama pieštuku į stalą. 
Almis tiesiau atsisėdo, nežymiai atsidusdamas ir 

dabar, lyg nerdamas į šaltą vandenį. 
— Tada jūs žinote, kad aš norėčiau sugrįžt į "Kny

gų skyrių", nors ten vedėjas..., kas buvo neteisybė.... 
Aš ten mėgau ir stengiausi... 

— K a s — neteisybė?— Staigiai jį pertraukė Mra. 
Birdge. 

Almis mėgino paaiškinti, kad "Knygų skyriaus" 
vedėjas jo nesuprato, neįvertino jo pastangų, visur į-
žiūrėdamas bloga, nors kažin kaip jis stengtųsi... 

Mrs. Bridge vėl jį pertraukė: 
• 

— "Blue kompanijoj" neteisybių nėra. Skyrių 
vedėjai aukštai kvalifikuoti ir patikimi. Jei tamsta, Mr. 
Dadžer-uti, su kuo nesutinki, tai tamstos asmeninė 
problema. "Blue kompanija" turi keturius šimtus tar
nautojų — vien šiame pastate. Mes negalim įsigilinti 
i kiekvieno asmeninius reikalus. Mes tik norime, kad 
tarp savęs kooperuotumėt, ir kad darbo metu būtų ra
mybė. Kad klientai jaustų taikią, malonią nuotaiką, kad 
matytų jūsų visų šypsenas. Tiek mes tenorim ir tiek 
reikalaujam. Ar tai yra labai daug, Mr. Dadže-ruti? T«i 
nėra daug. — Ji pati atsakė, šypsodama ir balsą švel
nindama, lyg šiuo momentu mėgindama laikytis tik 
ką išdėstytos filosofijos. 

— Gaila, kad turiu jus trukdyti... — Įsiterpė 
Almis. lyg ir padrąsintas jos malonios šypsenos, — 
bet aš labai nemėgstu Vyrų skyriaus. Knygoms visą 
gyvenimą aš skyriau daug dėmesio... 

Jis pastebėjo, kad Mrs. Bridge nebesišypsojo. Stab
telėjo. 

(Bos daoskui) 

« « . . 
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DRAUGAS, trečiadienis 1978 m. rugpiūčio mėn. 9 d ris kai kada iki 7 tonų, reikia 
jam gyvybines erdvės. Pagal 
vokit t ik — bežaisdamas j is ga l i 
su šaknimis išrauti didžiulį 
medį, pamatę dramblį l iūtai ir 
tigrai išlaksto kaip kiškiai. S i s 
miižinftg gali judėti 3 5 kilomet
rus per valandą greičiu. Dramb
liui kasdien reikia 600 k g žalu
mynų ir 100 litrų vandens". 

Pr ieš įžengiant į Afr iką eu
ropiečiams, joje gyveno apie 2 
milijonai dramblių. X I X šimt
metyje nekontroliuojama me
džioklė vos visai neišnaikino 
šių gyvūnų. Stat ist ikos duome
nys rodo, kad 
Afrikoje tebuvo 

benami oru, pririšti prie ma
lūnsparnių. Afr ikos kraštų vy 
riausybės s t eng ias i kaip galėda
mos gelbėt i š iuos gyvūnus . 

Mškns . 

C L A S S I F I E D G U I D E 
R E A L E S T A T E B E A L E S T A T E D I M E S I O 

2 butai, t metu. senumo. 2 po S 
, kamb. (3 mieg.). 51-ma už Kedzie.. 

n U 0 ! Tik J82.5O0.00. 
Mūrini*. 2 butai. N*ajai atremoo-

I tuoti. Vie-ią tuoj galima užimti. 
| Brighton Parke. 

72-ra ir CamobeU. l'/i aukšto nau-

G E R I A U S I A S V A I S T A S 

Japoni joje laikoma, kad 
įvairių l igų ger iaus ias va i s tas 
yra m a s a ž a s s iacu. Tai ne įpras
tinis kūno m a s a ž a s ( t ryn imas) , 
o s p a u d i m a s pirštais t a m t ikrų ' jesnis mūr. namas. 3 mieg. Jrer.gtas 
kūno vietų , kur i s veikia matyt , i rtsys L ? b ? i Svarus. $65,ooaoo 

68 ir Homan. Tinka didelei Seimai, j IHIIIIIIIIIIIIIIIIIUl 

panašiai , k a i p akupunktūra, t. 
y. g y d y m a s adatomis . Siacu 

1930 m. v i so je J gerbėjai t e ig ia , kad v ienas sean-
kel iasdešimt < sas a t g a i v i n a taip. kaip a š tuo - \ 

Liuksus 5% 
metų mūr. 

Detroite susitikę mūsų sporto vadovai: "Kovo" sporto klubo pirm. Vyt. 
Rugienius, SALFASS pirm. Pranas Bemeckas ir Australijos sporto s-gos 
pirm. Antanas Laukaitis. Nuotr. Jono Urbono 

SKAUTYBES KELIAS 
darė nuo 150 iki 200 tonų. 

Atrodo, kad vienuose kraš 
tuose drambliai nyksta, o kituo-

(Atkelta i š 2 psl.) .Vann. Manager. Tel. (617) 7 9 1 - 1 « JU yra per daug. Tai y p a č 
įkurtam palapinių mieste, skau- 5501. verčia rūpintis žemdirbius. Pa-
tiškoje nuotaikoje atšvęsti su- Pleasant Valley Motor Lodge. j vyzdžiui, Kenijos ir Kamarūno 
kaktis ir arčiau pabendrauti su Jus i Rte. 146 (Sutton) 01527. 60 Ro- tautiniuose parkuose, kuriuos 
laukiančiu lietuvišku skauf'šku oms. Open all year. All privile- šie gyvūnai pasirinko s a v o 

«2-m ir Rutherford. 
kamb. {3 mieg.). 10 
"ranch". $69,500.00. 

16% akro žemi* netoli Burlingtc*:. 
Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti. 

tūkstančių dramblių. Pasaul io j nios v a l a n d o s k ie to miego, k a d j JJ J K o | l B u g k a ,b me<L n i m a s 

gamtos apsaugos draugija pra-; "japoniškas masažas" padeda į Ma±i taksai. Daug vietos. $36.500.00.! t a s mmas 

nešė, kad 1974 m. dramblio kau- į a t s ikratyt i dauge l io negalių — L I M I ' I T U B C A I T V 
lo eksportas i š Angolos, Bu- reumato, g a l v o s skaudėjimo. S I M A I T I S K t A L I T 
rundžio, Sudano ir Kongo su- j nemigos ir n e t g i gripo, katarų į I n s o ^ n c e — Income T a x 

4 miegamų namas labai geram stovy. 
Įrengtas rūsys. 2 maš. garažas. $40,000. 

50 ir Taiman. 5 kam mūr. Beūmen-
tas. 2 mašinų garažas. Platus lotas. 
$37,900. 

8809 S. TuDey Ave. liuksusine 3-
jų miegamų rezidencija. "Cathedral" 
lubos. iy2 vonios, 2V2 maS garažas, 
šoninis įvažiavimas. $71,500. 

VIZITINIŲ KORTELIU 
REIKALO 

oanuuų kortelių aauOojuu** %m 
*rsiu* paproty*. Bisoiemi jam ym 
*ud naudoja Bet tmJr* h vist, IM> 

68 Ir RockwelL 2-jų butų po 5 kamb. j mų at»tor«iD# ***** 0*Wm «W 
medinis namas. Pilnas rūsys. 2 maš. j finas kortele* 
garažas. 2emi taksai $26,900 

66 ir RockwetL 3-jų butų mūr. 6 | 

jaunimu. Jūsų lauksime viduri
nį stovyklos savaitgalį, rugpiūčio 
19 — 20 d. d. 
Stoinjklos adresas: 
Lithuanian Scouts Jamboree, 
Tieasure Valley Scout Reserva-

tion 
Pleasantdale Road, Paxton, 
Mass. 01612. 

Tai yra į šiaurę nuo N. Spen-
cer, apie 13 — 14 mylių į šiau-

ges at adiaeent Pleasant Valley 
C. C. Richard Mersadante. Ma
nager. Tel. (617) 865 - 5222. 

Sheraton Lincoln Inn, 500 Lin
coln Street. 01605. 143 Rooms. 

prieglobsčiu, čia jau beveik ne
liko medžių. Nedidelės Afr ikos 
respublikos Ruanda, kuri gyvuo-

' ja iš žemės ūkio, vyr iausybė 
buvo priversta išleisti specialų 

bei gas tr i to . Tik reikia žinoti, i 
kur, kada i r kiek kartu spausti , j 
Siacu meno m o k o m a mokyklo - ! 
se ir spec ia l iuose kursuose. S p e - ; 
cializuojasi daugiaus ia jaunos 
moterys . j m j 

Open a l l year Enclosed pool Ed-į dekretą, pagal kurį nacionali-

! T * * a ^ S ; ^ ^ ' " ^ P a r k u i * * * * * v is i dram-Tel. (617) 8o2 - 4000. b U a i i š š i o p a r k o b u v Q ^ ^ 

Tačiau toji operacija buvo a t -

l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ' ; 
ANDRIUS NORIMAS 

"SANTAKA" 
! 12-ka novelių. Iš jų trys buvo pre-
: mijuotoa. Gražiai išleista. 304 pusi., 

1877 m. Viršeli* dail. Giedros Tre
čiokaitės. Kaina su persiuntimu 
$6.30. Užsakymus siųsti: 

SHREWSBURY 

Driftvvood Restaurant and Mo-

DRAUGAS, 
CbJcaf*, m. 

4543 W. CSrd Street, 

likta humaniškai. Kad kelionė 'iiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiitiit 

2951 W. 63rd St., 436-7878 

LIUKSKK1 6 BUTŲ 
RIDGEMONI SQUAKE 

APARTMENTINIAI NAMAI 

Liuksus 6 butų namai su butu 
savininkui 

"Face brick" tvirtas mūras. Pil
nas rūsys su apšildomom grindim 
ir vonia. Visi pilnai įrengti su "ap-
pliances" įskaitant ir indams plauti 
mašiną. Pilnai įrengtas skalbimui 
kamb. 

Nuo sienos iki sienos kilimai. 
Galima pasirinkti pilnai "improved" 

sklypą. 
Potvynio kontrolės projektas, pir

mas Cook County rajone. 

kamb it 2 po 3 kamb. Gerai isJaiky-
3 atskiri gildymai. Naujas 

2 maš. garažas. Tik $45,000. 
45 ir Talman. 2-jų butų medinis — 

5 ir 4 kamb. Tik $25,500. 
40 ir Artesian. 2 ;ų butų medinis 

Geros pajamos. Garažas. $26,900. 

Jei galvojate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST 
Jūsų nuosavybę, prašome kreiptis į 

Budraitis Realty Go. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

l 'Draugu «annu» Kreipkite* 

-iuiov k-+immMnrl mfmtų 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimmitt 

"HEUP W ANTED — TTBAI 

LATHE HAND 
DESIGN 

DRAFTSMAN 
TOOL MAKERS 

* 

* •*— - *-—* ! s ^tiS9^iT.±- si \ S E S ? ^ i r s Norime priminti, kad savaitga-1 4 5 - 5 3 Rooms. Open all year. The I 
Henley - Lundgren Company. • 
Chvner Al Valente. General 
Manager. Tel (617) 842 - 8911. 

AUBURN 

lio metu bus suruoštos trys di
džiulės parodos, kurais kviečia
me bjatinai aplankyti. Parodų tu
rinys'; 

1. — įvairi 60 m. skautiškos 
veiklos turima archyvinė medž. 

2. — tautodailė ir kiti skautiški 
rankdarbiai, ir 

3. — įvairios priemonės skau-
tamoksliui vystyti. 

Parodomis rūpinasi: v. s. A. 
Saulaitis, v. s. I. Nenortienė ir s. 
K. Matonis. 

Atvykusiems bus galima sto
vykloje pavalgyti, jei tuoj atvykus 

Yankee Drummer Inn and 
Motor House, Rte. 12 Southbrid-
ge Street 01501. 104 Rooms. 
Open all year. Dunfey Family | 
Management Ralph Swartz. Ma- i 
nager Te,. (617) 832 - 3221 Toli j 
Free Reservations 800 — 323 — 
1776. 

SPENCER 

Hotel Massasoit, 101 Main 
bus užsisakoma registracijos bus-! S t r e e t Q 1 5 6 2 3 0 R o o m s r ^ a U 

tmeję pas s. Algi Glodą. T e n gau-: y e a r D o r o t h y L g ^ ^ o ^ , 
narnos it kitos informacijos. . Manager Tel. (617) 885-2020. 

Jūsų patogumui pridedame n e - j P r a § o m e l i e t u v i š k ų organiza-
tohmoj apylinkėj esamų motelių į d j ų v a l d y b a s a t s i ų s t i m m a t s t 0 . 
a resūs ir tei. v u s s u v ė ] j a v o m į s bendrajam pa-

Patariame patalpas uzsisakvt!, ^ k u r i $ . fa T T l l l t , 4 ^ 

T • a. L , v. , - 19 i- 6 vai. vak. 
Je, pasitaikytų, kad cia duotie-1 J e i d a l a v i m ą g a l ė tumėte pra-

THE F0RTY YEARS 
0 F D A R K N E S S 

• 
Paraše Dr. Juozas Vaišnora 

Apie istorinius lietuvių kovos 
metus 

l anglų kalbą išvertė 
Juozas Balevičkis 

Kaina $2. Kietais viršeliais — 
Ši įdomi knyga gaunama: 

DRAUGE, 4545 W. 68 S t . 

CHcago, m. 60629 

3 

LTTHUANIA IN CRISIS, Nationa!-
ism to Communism. 1939-1940. Au
torius politikos mokslų prof. Leo
nas SABALIŪNAS. Išleido Indiana 
Univeraity Press , , Bloomington & 
London, 294 pusi., kietais viršeliais 
su aplanku. 

Si knyga yra labai vertinga do
vana supažindinti angliškai skai
tančius su mūsų tautos okupantu. 
Dovana, kuri tinka įteikti įvairio
mis progomis ir niekad nepasens
ta. Šios knygos gauta tam tikras 
skaičius su didele nuolaida Kaina 
$5.00. Užsakymus siusti: Draugas, 
4545 W. 63rd S t , Chicago, IIL 
60629. 

Prie kainos reikia pridėti 5 proc 
mokesčiams. 

! Pageidaujant galima gauti paskolą. 
Atdara kiekvieną dieną 
nuo 10 v. r. iki 7 v. v. 

I05th Street & Major A v e . 
( 2 blokai j vak. u i Central) 

Skambint 
422-2565 arba 725-5550 

M A R O H T T E PARK 
iy2 aukšto mūras. 22 metų, 7 kamb. 
(3 mieg.) 2 vonios. Tinkamas gimi
ningai šeimai. jruoStas rūsys. Gara
žas. Arti 72 ir Kedzie. Padarykite 
pasiūlymą. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

ValdynuK 
Draudimai — Income Taz 

Notariauu — Vertinai 

Rimtas Namu 
Pardavimas 

Modernui 15 merų mūro 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marųuette Par
ke. Aukita kokybe. $50,000.00. 

4 vienetų mūru ir ganias . Mar-
quette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Nailč atiduoda už $38,800. 

Gražus platus sklypas h* garažas 
Marųuette Parke. Vertingas pirkėjui 

Valelis Real Estate 
2625West7!stStrtit 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

IŠNUOMOJAMA — F O E R E N T 

IŠNUOM. Brighton Pke. 4 kamba
rių butas. 

Skambint 523-7153 

M I S C E L L A N E O U S 

i i i i i i i i i f i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

Te 
special 
chines. Interesung 

; workmg cendtrtent. Day 
Steady work. Paid Hfe 
B B B S S S B B B B B S J 

C o o k 8C Chick C o . 
2415 W. 24th St., Chicago, IM. 

P H O N E — 254-S4S4 

V T E A I I B M O f t l T j 

AID TO ELDERLY. Live-in persoo 
for home care of elderry man. ReliaUe. 
responsible person. We prefer noo-
smoker. Light cooking. Ref. required. 
English speaking. Tel. 346-5953 Mon. 
thru Fri. for interview. 

R E T A I L C L E R K S 
FuD or pert time. Loop eigar Kere. 
Pleasant working conditions. Mušt 
have experience. Monday through 
Friday. Apply ShPTC 

MONROE CIGAR COMPANY 
412 So. Weils St — 4tk 

BELU RtALTY lr fcHu$ kniius 
J . B A C E V I Č I U S 

ji moteliai būtų perpildyti, sto
vyklos štabe turėsime adresų iš 
tolimesnės apylinkės. 

Primename, jog stovykloje nak
voti nebus galima. 

WORCESTER 
Holiday Inn Worcester. 70 

Southbrigde Street, 01608. 200 
Rooms. Open all vear. A Inman. 
Innkeeper. Tel. (617) 791 - 2291. 

Ho\vard Johnson's Motor Lod
ge. 800 Southbridge Street. 01608 
137 Rooms. Open all year. Ann 

matyti iš anksto, būkite malo
nūs pranešti iš anksto šiuo adre
su: 
Česlovas Kiliulis 
17 Tyler Road 
Lexington, Mass. 02173 

Tat iki malonaus pasimatymo 
Vl-joje Tautinėje stovykloje. 

v. s. Lilė Miluldenė 
VI TS viršininkė 

v. s. Antanas ]. Gudaitis 
VI T S adjutantas 

mnm miu TFi 
2422 WEST MABOUETTE BOAO 

OtKAGO, U.-NOS 60639 
PHONE 3t2 9*5^897 

USA 

6-10o s - Kedzie A \ e . .78-2233 

PASAULIO DRAMBLIAI ŠAUKIASI 
PAGALBOS 

Pastaraisias metais dramblio , dramblio kaulo Honkonge į ku-
kaulo kainos nepaprastai smar- i rj patenka 99% dramblio ilčių 
kiai auga. Tuose pasaulio kraš- iš ?irikietiškų skerdyklų, 
tuose, kuriuose drambliai dar i nuoja 117 dolerių, 
galutinai neišnaikinti, s tengias i j C a r n b r i d g e u n i v e r s i t e t 0 ben 

kai-

U n i M I I I I FOUNDATION 
1978 liepos mėn. gauti įnašai 

Santrumpa: at. jn. — atminimo įnašas. Suma, parašyta po pavar
dės reiškia iš viso. 

•» 
$25.00 Irbe, Nicholas, at. jn. $25.00. 
$40.00 Ceilius, Juozas, atm. įn. $205,00, Chicagoa 'Aukšt Lituan. į 

M-la $1,065.00. 
$50.00 Bogdanovičius, S-tefan, atm. įn. $150.00. Jonkus. Petras , 

atm. įn. $250.00. Puzinas, Jonas, Dr., atm. jn. $675.00. 
$100.00 Jankūnas, Kazimieras, Liucija ir Kastytis $300.00. JAV 

U N. J. Apyg. Tautinių šokių gr. 'Liepsna'* $100.00, ; 
Kindurys, Alfonsas ir Ona $1,500.00. Leugoud. Edward 
$3,224.26, Normantas, Jenas, ekonomistas. Australija ! 

$700.00. 
$200.00 Staniškis, Bronius ir Sofija $800.00. 
$283.00 Kajeckas, Juozas, Lietuvos atstovas Washingtone, ir Ona, i 
atm. įn. $283.00. 
$400.00 Bernatonis, tėvas Alfonsas, OFM CAP, Vokietija 
$1,000.00. 

$464.00 Rukšėnas, Gediminas, LF Los Angeles iid., atm jn. 
$564.00. 
$810.00 Stapulionis. Antanas, atm. jn. $1,610.00. 

$1,000.00 Land, Eberhard ir Antanina, Vokietija $1,000.00. 

Santrauka: 

M I S C E L L A N E O l ' S 

i i i i imi i i i imi i i i i iu i i i i i i i i i imt i i i i i i i i i i i i i i i 

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 
Pkumame ir vaškuojame 

visų rūšių grindi*. 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUHIUUlUilIlIlIlUllllIU 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, m. 60632, telef. 927-5980 

i imi i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i iHi i i i i i 

iiiiiMiiimmiiiiiiiiMimimiiiiiiiiimiiiiM 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
uiimimiiiiiiimiiiiiiiiiiiifiiimiiiiiiiiiiiiii 

vertelgos iŠ susKianusios pade- d r a d a r b i a i j a u 20 metų tyrinėja lx$25.00-$25.00; 2z$4O.00-$80.00; 3kfiO.00-$15O.0O: 5x$100.00-$500 00; 
dramblių gyvenimą. Šie moks- Įlx$200.00-$20000; lx$283.00-00; lx$400.00-$400.00: lx$464.-$464.00; 
lininkai domėjosi didžiųjų gyvu- | l*$810.O0-$810.0O; Lx$l,000.00$l,000; 

ties kuo daugiau pasipelnyti 

Kinijoje iš dramblio kaulo 
kinų meisteriai drožia puikiau
sius papuošalus, už kuriuos sve
timšaliai noriai moka aukš tas 

nų migracija, racionu, gyvena
mosiomis vietovėmis ir kt . Spe
cialistų padarytos i švados nėra 

kainas. Juk dar neseniai kinų džiuginančios. Dramatizmo ku-
dram- P m o J e žmogaus kovoje s u dram

bliais, šiems gyvūnams beveik 

$3,912.0 

Jr 
raižytojai naudojo azijinių 
bliu irtis. Dabar gi pagrindiniu 
dramblio kaulo tiekėju darosi 
Afrika. Čia dar medžioklė lei
džiama, bet tik kai kuriose ša 
lyse — Kamerūne. Čade. Suda
ne. Konge, nors ir ribotai. Dėl 
to čionai atsirado brakonierių. 
kurių nuolat vis gausėja — par
davęs gerų ilčių porą, brakonie
rius ga l i be rūpesčių su še ima 
gyvent i penkerius metus. Pa-

nebeliko šansų išgyventi , jeigu 
tik j šiuos reikalus nebus at
kreiptas visuomenės dėmesys. 

Vienas zoologas rašydamas 
apie dramblius taip dramblį 
vaizduoja: 

"Jo didenybė dramblys — la
bai protingas, mėgstant i s ben
drauti ir emocionalus gyvūnas. 
Tačiau šiam milžinui, kurio 

vyzdžiai , v ienas ki logramas aukšt is apie 3,6 metrų ir svo- "t 

RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ 
A n t a n a s R a b š y s 

I-ji dalis. Knygoje 1 0 skyrių. Naujo jo T e s t a m e n t o : 
Bendrija ir jos savimonė, j o s lopšys istorijoje. Senojo Tes-
testamento tauta. Izraelis. Krikščionybė. Naujos sandoros 
Bendrija. Jėzus — N a u j o j o amžiaus pranašas. Jo darbai. 
Dievo bendrija visiems. Paul ius Apaš ta lų tarpe, J o išmintis . 
Samprata, Dievo tautos samprata . 

Išleido KRIKŠČIONIS G Y V E N I M E , 1978. Kieta is .vir
šeliais, 394 pusi. Kaina su pers iunt imu $8.90. U ž s a k y m u s 
siusti . DRAUGAS. 4545 W. tord Str . , Chicago, D. 60629. 

^ 

i i i i i i i i iHi i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i io 
{•airių prekių pasirinkimas nebran

giai ii mūsų sandčUo. 
OOSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI J LIETUVĄ 

3333 S. HalstedSt.. Chioago, IU. «0«0H 
2501 W. «9th St., Chicago, m. ftOC2» 

TYlef.: 925-2757 — 254-3320 
Vvtantas Val&ntinas 

iimmiiiiimitiimiiiiiiiiiiiiiiiimiimiimi 
i i i i i i i i i i imi i i i i imi i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i i 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Tel. — \VA 5-80fi3 
iimiiiMiiMimiiiiimiiiimiimimmimii 
i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i . 

M. A. $ I M K U S 
N'OTABY POILIC 

I\COMF TAX SERVICTC 
4259 So. Maplewood, tel. 254-7456 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINir iškvietimai, pildomi 

PTUETYRfiS PRAŠYMAI ir 
kitokio blankai 

lllllilMIlIlIlIlIlIlIlIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiilH! 

10% — 20'^ — 30% pigiau mokėsite 
II/, apdmuda nuo ugnies ir tntomn-
billo pas mus. 

FRANK Z A P O L I S 
320KI4 We« »&tfa Street 

Oticago. Illinois 
THef. GA 4-»eS4 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIII 
PACKAGE KXPRKSS AGENCY 

H \ P v U \ > O R ? : i K I E X E 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas i i Europos sandelių. 
200S \V. 6» St., Chicago, IU. «0<2t. 

TEL. — WA 5-2787 
IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllilIlIlIlHlllllllllllllllim: 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIII 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th St., tel. 776-1486 
lllllllllllllllllMIIIIIMIIUUUilIlinillllHIIIII 

HELP WANTED — MOTERYS 
- , — . . . i . j m i . . . • » 11 i . m . 

T R A V EL A G E N C Y 
Loop location — looking for re
sponsible people for different jobs, 
Reception. typing and genera! of-
fice. Opportunity for advancement 

Call Mrs. Fullei 
3 3 2 - 2 8 1 S 

E X P £ B I E N C E D 
S E A M S T R E S 8 

To s e w šilk blouaes and akirta. 

Phone Ričardą — 
4 3 2 - 2 2 0 0 

i i l i l l imit l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

M A S S E U S E 
needed immediatety p u t t i n t 
nteg 4 ar week end h—ra, Gead 
benefits and eommission. 
preferred, tat wiB train. 

PAT CHRUSZ 

WEST SUBURBAN 
YJ4CA. 

31 E Ogden Ave. , La O n i g e 

P H O N E — 352-7800 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIHIII 

r ^ 

H E L P W A \ T E D — F E M A L E 

H O U S E K E E P I N G S U P E R V I S O R 
^ 

# 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge'". 

We have an immediate fuM time opening for • 
supervise, as well as work with, our staff of porters and matrona. 
This is an exceUent opportunity for someone W*K> works well wHh 
people. Mušt be able to speak both English and Polish fluendy. We 
offer many benefits for future security, includmg inutarance, proftt 
sharing retirement, discount on purchaaes A lfberal vacation policy. 

APPLY IN PERSON 

Personnel Dept. - 7th FL 
L Y T T O N ' S 

235 So. State St., C3iicago 
^ ^ 

Perskaitę''Draugį", duokite lotiems pasisbityl 

http://J82.5O0.00


UŽ RELIGIJOS LAISVC 
Apaštalų Sosto delegacijos i rie dokumente iškeliami siūly-

pirmininkas Jungtinių Tautų mai y r a 
Žmogaus teisių komisijoje para-1 kiti y ra 
gino komisijoje dalyvaujančius j prieštarauja Deklaracijos užsi 
ka r š tus imtis ryžtingesnių prie
monių kovoje už religinės lais
vės apsaugojimą. Kalbėdamas 
Žmogaus Teisių komisijos 14 
sesijos baigiamajame posėdyje, 
Apaštalų Sosto a ts tovas prela
tas Luoni plačiau pasisakė dėl 
komisijos ruošiamo Deklaraci
jos projekto, kur is liečia paša-

Danutės ir Vacio Slotkų narnai su 
jie nuolat gyvena. 

lietuvišku kryžiumi Kolumbijoje, kia 

POKALBIS SU SVEČIAIS IŠ KOLUMBIJOS 
Tropikinės Kolumbijos lygu

mose, Villavicencio apylinkėje, 
yra didžiulis ūkis, kuriame prieš 
29 metus įsikūrė jauna lietuvių 
šeima Danutė ir Vacys Slotkai. 
Danutė yra ekonomistės dr-ės 
Elenos ir farmacininko Vėlavičių 
duktė. Vacys Slotkus —energin
gas žemaitis, prisirišęs prie žemės. 

Maloniai nustebau po ilgo ne
simatymo išvydusi įeinančius 
pro duris. 

— Atskridome j Pasaulio Lie
tuvių dienas Toronte. 

—Kas jus pasJ&tino į tokią to
limą kelionę? 

—Matote, — aiškina Slotkus, 
tai tokia reta proga, kai suva-

ti ganyklas, pirkti gyvulius ir pa
vertėm viską į gyvulininkystės 
ūkį, kuris gerai progresavo. Pro
duktai (mėsa ir kiaušiniai) urmu 
realizuojami vietoje, Kolumbijos 
pirkliai eksportuoja į Venecuelą. 
Vištų ūkyje dirba 25 žmonės su 
atskira administracija. Vištoms 
lesalą gaminame patys, sunaudo
jame per dieną iki 5 tonų. 

— Kokie įspūdžiai iš didžiosios 
Lietuvių šventės Toronte? 

— Įspūdis didingas ir nepap
rastai malonus. Tūkstančiai lietu
vių pamaldose, tūkstančiai Dai
nų šventėje, tūkstančiai baliuo
se... Apie tokias saviškių mases, 
atrodė, tik pasvajoti tegalima. 
Ypač buvo malonu seimo posė-

Apaštalų Sosto delegatas, ap
gailestavęs, jog taip p a t i r šiais 
metais Žmogaus Teisių Komisi
ja nepadarė jokios esminės pa-

visiškai nepriimtini, į žang0 S > siekiant galutinai pa-
negatyvus, dar kiti į moštj įr paskelbti Deklaraciją 

religinės netolerancijos klausi-
brėžtam tikslui. Pavyzdžiui, j m u , baigdamas pažymėjo, jog 
visiškai nepriimtinas yra dekla- j Apaštalų Sosto delegacija yra 
racijoje minimas dėsnis, apie pasiruošusi pati parengti naujo 
"antireliginių nusistatymų" lais- i dokumento tekstą, kurį Komisi-
vę ir teisę kritikuoti religiją. Į j o s n a r i a i g a l ė t ų apsvarstyt i 
Tokiu pat būdu yra nepriimti-j ateinančių metų sesijoje 
na, toliau pažymėjo prelatas 

DRAUGAS, trečiadienis 1978 m. rugpiūčio metu 9 d. 

Luoni, kad Deklaracijoje, ku
rios tikslas y ra apsaugoti žmo-

linimą bet kokios netolerancijos ! nių religinius įsitikinimus, būtų 
ir diskriminacijos dėl žmogaus kalbama taip pat ir apie ateiz-
religinių ir kitokių įsitikinimų, mo laisvę. Kritikuojant tokį lenktynių automobilį. Jis pava-
Pre la t a s Luoni pažymėjo, jog sugretinimą, pažymėjo prelatas • duitas gliseriu, kuriuo bus štur- j 
religinės laisvės apsaugojimo Luoni, niekas nesiekia paneigti• muojama garso greitis antį 
klausimas dar niekad nebuvo j žmonėm jų įsitikinimų laisvės,! vandens. Šį laivą suprojektavo-

LAIVAS GARSO GREIČIU 

Šis laivas labai panašus į 

taip aštr iai jaučiamas, kaip 'kur i apima laisvę išpažinti bet 
dabart iniais laikais: Apaštalų. kurią religiją, arba neišpažinti 
Sostą nuolat pasiekia pavienių j jokios religijos. Tačiau, patir-
tikinčiųjų ir tikinčiųjų grupių j tis, deja liudija, kad ateistam 
nusiskundimai dėl religinės lais- pripažįstama propagandos lais
vės varžymo; ne tik katalikai, vė dažniausiai išsigimsta į reli-
bet i r kitų religijų tikintieji, ginę netoleranciją,, atneša t i -
kaip anta i musulmonai, orto- kintiesiem dvasines skriaudas, 
doksai, protestantai, žydai, bu
distai, — pažymėjo prela tas 
Luoni, kreipiasi į Apaštalų Sos
tą, prašydami apginti jų tikėji
mo laisvę. 

JAV inžinieriai. Jo variklis 
išvysto iki 48 tūkstančių AJ 
galingumą, laivą valdyti padeda, 
jame sumontuotas kompiuteris. 
Vairuotojas sėdi hermetinėje 
kabinoje, iš kurios avarijos 
atveju gali katapultuotis kaip 
iš lėktuvo. j ta 

žiuoja viso pasaulio lietuviai, viso džiuose, kurie praėjo gana sklan 
pasaulio mūsų chorai, Pasaulio i džiai, ir naujoji valdyba išrinkta 
Liet. Bendruomenės seimas ir vi- beveik iš jaunimo atstovų. Nau

joji valdyba patriotiškai nusitei-si kiti. Laikėme savo pareiga vyk
ti į tokią didingą lietuvių šventę. 
Drauge su mumis atskrido taip 
pat ir mūsų sūnus Vacys Kęstu
tis, kuris buvo vienintelis Kolum
bijos jaunimo atstovas Lietuvių 
dienose. 

—.&aip galėjote pąjįfoi savo 
ūkį ir visam mėnesiui pasiarauk-
ti? 

— Turime dabar tris norma
liai veikiančius ūkius, kurie yra 
prityrusių administratorių prie
žiūroje. 

— Teko girdėti, kad augina
te pulką lietuviukų ir lietuvai
čių? 

— Esame viena šeima šitoje 
apylinkėje, — kalba D. Slotkienė, 
— užauginome septynis vaikus. Ir 
nepajutome kaip greit jie užaugo 
ir jau skirstosi kas sau. Duktė Te
resė gyvena su vyru Chicagoje, 
bebaigianti universitetą, augina 
dvi mergytes. Viktorija studijuo
ja Ispanijoje. Sūnus Vytas dabar 
administruoja vištų ūkį. Vacys 
Kęstutis baigė agronomiją (da
bar buvo seimo atstovas). Danutė 
studijuoja biologiją Bogotos un-
te. Jauniausias sūnus šiemet bai
gia gimnaziją. 13 metų dukrelė 
yra trečioje klasėje. 

— Ka\p sekasi ūkininkauti? Ar 
nepavargstate? 

—Pradėjome iš nieko. Admi
nistravau trejus metus kolumbie-
čio ūkį. Šiek tiek susitaupę, nusi
pirkome nemažą gabalą miško, 
kurį ėmėm ruošti sėjoms. Pama
žu įsigijome mašinų, pasėlius 
(kukurūzus, ryžius, platanus) čia 
pat miestelyje paropodavome di
deliais kiekiais. Taip vertėmės 

kusi, daug vilčių ji duoda su jau
na savo energija ir pasiryžimu 
veikti. 

Mūsų didinga Dainų šventė, 
kurioje dalyvavo 1,400 choristų 
ir apie 12,000 klausytojų, liudija, 
kad dar nesutirpome išeivijoje, 
dar dirbame visi kartu — seni ir 
jauni. 

Šitaip viltingai užbaigėme mū
sų pasikalbėjimą. 

/ . Narūne 

Mūsu kolonijose 
New York, Comu 

ČILĖS SPAUDOS ATSTOVĖ— 
LIETUVIŠKOS KILMĖS? 

Rugpiūčio 1 d. CBS televizijos 
tinkle "MacNeil - Lehrer Report" 
pusvalandyje buvo kalbama apie 
buv. Čilės ambasadoriaus W a -
shingtone nužudymą. Baigiantis 
programai, buvo pristatyta ir 
klausinėjama jauna, graži, švie
saus tipo mergina ar moteris, Či
lės spaudos atstovė VVashingtone. 
Jos pavardė —Domeyko, vardas, 
berods — Cecilija. Ga l tai buvo 
praėjusiame šimtmetyje Čilėje iš
garsėjusio lietuvių kilmės moksli
ninko, buv. Santiago universite
to rektoriaus, pagal kurio projek
tą 1843 m. Čilės mokyklų sistema 
buvo perorganizuota pagal Vil
niaus universiteto mokyklų pa
vyzdį, prof. Igno Domeikos (Do
meyko) dukraitė. Domeika (Liet. 
Enc-ja 5-105 ir 4-191) pats stu
dijavo Vilniaus universitete, daly 

apie 10 metų. Pamažu ėmėm ruoš- vavo 1831 m. sukilime Gelgaudo 

Vat ikano atstovas čia primi
nė Popiežiaus Pauliaus VT-ojo 
žodžius, pasakytus sausio 14 d. 
prie Vatikano akredituotam di
plomatiniam korpusui; žodžius, 
kurie ryškiausiai atspindi Baž
nyčios nusistatymą religinės 
laisvės klausimu. "Ar nėra kaav 
ta is j a u pribrendęs la ikas" , — 
pažymėjo Šventasis Tėvas, — 
"a r istorinė evoliucija nėra pa
kankamai pasistūmėjusi pirmyn, 
kad būtų galima peržengti pra
eityje susidariusias užtvaras, 
kad būtų galima išgirsti mili
jonų žmonių maldavimą, kad 
visi, kaip lygiateisiai piliečiai 
solidariai bendradarbiaudami, 
kur ian t pilietinę bei socialinę 
gerovę, — galėtų naudotis tei
sė ta tikėjimo laisve t iek asme
niniame, tiek bendruomeninia
me gyvenime". 

Pre la tas Luoni apgailestauda
m a s konstatavo, jog Žmogaus, 
Teisių komisijos deklaracijos 
projektas religinės netoleranci
jos klausimu y ra j au svarsto
mas šešiolika metų ir, nežiūrint 
to, Komisijos nariai dėl šio pro
j ek to vis dar nesugeba susitarti . 
Toks projekto svarstybų lėtu
m a s yra didžiai apgailėtinas, pa
reiškė Apaštalų Sosto delega
tas . Prelatas Luoni toliau patei
kė ka i kurias savo pas tabas dėl 
Komisijos dokumento. Kai ku-

A. t A. ANTANUI BANIONIUI, 
m i r u s 

jo žmonai BRONEI, dukteriai ULEI JUZEVIČIE-
NEI su šeima ir visiems artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime. 

Dr. Halina ir Jurgis Montvilai 
New York • • - . 

A. t A. ANTANUI BANIONIUI mirus, 
velionies žmonai BRONEI, dukteriai LILEI, žentui 
inž. IGNUI, anūkams VIDUI ir ŪSAI JUZĖNAMS 
reiškiame širdingiausią užuojautą. 

ALIAS Pagelbinis Moterų Vienetas 

kariuomenėje. Už didelius nuo
pelnus Čilei 1885 m. Čilės vyriau
sybė jo garbei iškaldino "Igna-
cio Domeyko" medalį, išleido 
pašto ženklą, jo vardu pavadino 
vieną miestą ir vieną kalną, ku
riuos lengvai galima rasti Čilės 
žemėlapyje. Jis mirė 1889 m. sau
sio 23 d. Santiago. Dar 1884 m. 
gegužės 23 d. buvo atvykęs Lie
tuvon, bet 1888 sugrįžo į Čilę. 
Būtų įdomu, jei Washingtono lie
tuviai susirastų ir paskelbtų dau
giau žinių apie jos, manau se
nelį, ar prosenelį. Ji kalba gerai 
angliškai ir, atrodo, kad ji yra 
Domeikaitė, o ne Domeikienė, 
taigi Domeikos ainė. 

]urg. Eier. 

LEOKADIJAI RAKAUSKIENEI mirus, 
dukrai ALDONAI VAS0NIENEI ir jos šeimai ir ki
tiems giminėms reiškiame gilią užuojautą. 

Antanas ir Adele Baltrušaičiai 
Birute Pankienė 

A. t A. ELENAI SONGINIENE! 
mirus, dukterį KEGINiį ir žentą LEONJį RflSLAVI-
ČIUS su šeima bei kitus gimines ir artimuosius šir
dingai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Ona ir Jonas Uorentai 
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Dainavos 
tis, SJ. 

stovyklavietes metinės šventės dalyviai pamaldų metu. Sv. Misiąs atlaikė kun. Antanas Saulai-
Nuotr. Jono Urbono 

L A I S V Ė T A I P P A T 
į Į P A R E I G O J A Į 
= Ar mes atliekame laisvės pareigą » v o tautai? = 

l Bent vienu tivilgta mes gilme ją nesunkiai atlikti, būtent j 
• pridėdami $5.00 'stojimo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei- i 
§ kes. išskyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos. i 
E Klubas siunčia savo nariams Informacijas *pie naujai ii- i 
S leidžiamas knygas. = 
= 1 
E Ui $5.00 ar daugiau pdymiimil lietuviškų knygų per metas, : 

Į s ugdydami lietuvišką knygą. = 
'- a 
5 mes galime per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS- ;= 
1 VĄ LIETUVIŠKA KNYGA. Už tai mes gausime pasirinkti vi- | 
| sus Klubo leidinius trečdaliu pigiau. 

Rašykite prie pirmos progos: 
LnrrcviftKoe KNYGOS KLUBUI 

4MS West 6Srd Street 
Cfesps nttools 60628 

IIIHHIUIUIUUIIUII 1'JMUIIIillllllUIIIIIIIUIMMHtlMHMIIIMit 

A. A. 

Z I G M U I B U T K U I m i r u s , 
jo seserį dr. Juliją Smilgienę ir jos šei
mą nuoširdžiai užjaučiame. 

Dalia ir Algis Ancevičiai 
Adele ir Antanas Verbickai 
Gražina ir Vytautas Senkevičiai 
Aleksas Smilga 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P . G A I D A S i r G E R A L D A S F . D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4330^34 So . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i LA 3 - 0 4 4 0 ir L A 3 -9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7 -1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETK U.S 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c a g o 
1410 So . 50 th Av., C ice ro 

Tel . 476 -2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SUNOS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpuMk 7-1213 

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1440 SO. 50th A ve., CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 

' 
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DRAUGAS, trečiadienis 1978 m. rugpiūčio mėn. 9 d. 

Pasaulio l i e tuv iu Ben
druomenės valdyba, tik pa tyru
si apie popiežiaus Paul iaus VI 
mirtį, tuojau pasiuntė užuojau
tos telegramą Vatikano valsty
bės sekretoriui kard. J. Villot, 
kuris šiuo metu tvarko kat . Baž
nyčios reikalus. Užuojautą iš-

Marijos Gimimo ™ š k ė visof l i e t u v i u **ndruo-x Svč. M 
par . bažnyčioje Marąuette Par 
ke specialios koncelebracinės 

menės vardu. 

x 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— A - a . Ramutė Paflulytė, 
22 m. amžiaus, farmacijos stu
dentė, grįždama iš skautų suei
gos, rugpiūčio 7 d. vakare žuvo 
automobilio katastrofoje. J i 
y ra Kazio ir Albinos Dabrovols-
kytės - Pakulių, gyvenančių Chicagos Gage P a r k o LB 

šv. Mišios bus laikomos už mi- apylinkės valdyba rugpiūčio 12 j Waterbury. Conn., duktė. Lai-
rusį popiežių Paulių VI šį šeš- dieną 7:30 vai. vakaro Union dojama šeštadienį, rugpiūčio 
tadienį, rugpiūčio 12 d., 9 vai. Pier Lietuvių salėje ruošia m e - 1 2 d., iš John Stokes laidotu-
ryto. Klebonas kun. Ant. Za- tini šokių vakarą. Bus progra- vių koplyčios (Highland Ave., 
karauskas kviečia parapiečius ma, gros Ąžuolo Stelmoko mu- \Vaterbury) , nes laukiama iš 
ir kitus galinčius ateiti šiose zika. Kviečiame visus vasaro- Romos a tvyks tan t jos dėdės 
pamaldose dalyvauti ir pasi- tojus — savo ir kitų apylinkių prel. K. Dabrovolskio. Liko 

Redaguoja i. Plačas. Medžiagą siųsti: 

2w\IGŽDUT£ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

8206 W. 65tii Place, Chicago, IL 60629 

melsti už popiežiaus sielą, 
X Eglė Juodvalkytė, gyve

nanti ir dirbanti Muenchene. 
Radio Liberty tarnyboje, atvy
ko atostogų praleisti į Chicagą, 
pas savo tėvus Antaną ir Oną 
Juodvalkius. Dabartiniu metu 
j i yra Akrone ir dalyvauja litu
anistiniame seminare Akron. 
Ohio. Po kurio laiko lankysis 
New Yorke, Toronte ir atosto
gas baigs Santaros - Šviesos 
suvažiavime, Tabor Farmoje. 
Sodus, Mich. 

X "Our Sunday Vtsitor" sa
vaitraščio rugpiūčio 13 d. laido
je yra išspausdintas Robert 
Novell straipsnis apie Sovietų 
Sąjungoje nuteistuosius Viktorą 
Petkų ir kitus. Primenama, kad 
Viktoras Petkus y ra lietuvis, 
katalikas ir aktyvus kovotojas 
prieš komunistinį ateizmą ir 
katalikų persekiojimus. Straips
nis persiųstas katalikų agentū
ros iš Londono. 

X Neolituanu susitikimas su 
filisteriu Stepu Povilavičium -

gyventojus atsilankyti. 

x Patikslinimas. Apie Genę 
Sabaliauskaitę, kuri ieško savo 
brolio Aleksandro Sabaliausko 
ir draugų, rašant "Draugo" lie
pos 27 d. laidoje, buvo paskelb- t iks savo žmoną Sandrą, kuri 
ta klaidinga pavardė. Reikia išvyko anksčiau prieš dvi savai-
t ašyti ta ip: Genė Grodberg. t e s pas savo tėvus Kindurius į 
Maon Olim Kirjat-Gan, Rechov\ Sao Paulo. Karužai žada ke-
Hbilujim 47, Ramat-Gan, Is- (liauti, aplankyti ir geriau susi-

nuliūdime tėvai, sesuo ir nema
žai giminių. 

— Dr. Šarūnas Karuža išvy
ko ilgesniam laikui atostogų į 
Braziliją liepos 28 d. Ten susi-

rael. 

CHICAGOS 
Ž IN IOS 

i pažinti su istorinėmis vietomis 
| Brazilijoje. Apkeliavę ten žy-
| mesnes vietas ir paviešėję pas 
! žmonos tėvus, gimines, grįš 
abudu rugsėjo 2 d. į Los Ange
les. 

75,900 DOL. PARODAI 

Chicagos 

Baigiasi vasaros togos, tuoj prasidės nauji mokslo metai Nuotr A. Grigaičio 

Vykintu ruošiamas rugpiūčio Vairuotojas D. Sognini, 60 m., 
10 d., šį ketvirtadienį, 7:30 vai. užsimušė, o susisiekimas di-
vak. Lietuvių tautiniuose na- džiojo judėjimo valandose vaka-

— Jaunimo globėjų supažindi
nimas su Ateitininkų federaci-

mlestas paskyrė j o s tarybos nauja paruošta 
75,000 dol. išlaidoms Pompėjos moksleivių ir jaunučių veiklos 
parodai, kuri rengiama Meno programa bus šeštadienį, rug-
inst i tute ir kuri prasidės šeš- pįūčio 19 d. Pranciškonų va- i Aveliais pas senelę per didelį 
tadienį. sarvietėj Kennebunkporte. R y - ' ^ H - Miškas labai oše. A š la-

MIRTLN V N E L A D I F *inio Pakraščio globėjai, vadovai b a i ^ g a n d a u ir glaudžiausi 
.T i in i i^ .v I \ I M , A I > I E r b J K-idnmi prie mamos ir tėtės. Labai dre-

Automobilis, pradaužęs už- l r k l t l Jaunimo veikla besidonų v 
tvarą. nukrito ant Milwauk-e kviečiami dalyvauti. Nakvynių **£* » D a i n l e s ; 
greitojo geležinkelio Chicagoje. r e 5 k a l u kreiptis: Rev. Supenor, 

Franciscan Monastery. Kenne-
bunkport, Maine 04046. 

dėdukas y ra Kanados konsulas i tijos gintaras skiriasi nuo kitų, 
i S tu t tga r te . Su ja is mes pra- '• nes t u r i gintarinės rūgšties. Jis 

MAMA 
MOKA NURAMINTI 

, ^ . . I leidome dvi savaites kalnuose, pasaulyje yra žinomas, nes 30 
, * Į ? ^ M ' y j y f t M ten buvo labai g .ynas i r daugiausia randama. 

Tėvelis paėmė mane ant ran
kų, o mama glostė mano gal
velę. A š netrukus nurimau. 

r amus . Gan daug lijo, et mes 
vistiek daug vaikščiojom ir li
pom. Mes praleidom mėnesį lai
ko mano dėduko name. Stutt-
g a r t a s yra labai gražus mies
t a s . Ten labai smagu, nes vi
d u r y miesto nš ra mašinų. Mes 

muose. 
X Janina ir Balys Kėkštai, 

Marąuette Parko gyventojai, 
išvyko poilsio į "VVisconsin Delis, 
Wis. Grįš ateinančią savaitę. 1 

x Stasė Semėnienė, Moterų 
skyriaus redaktorė, paėmė jau 
antrą stalą — dešimt bilietų į 
"Draugo" rengiamą banketą, ] 
kuris bus rugsėjo 16 d. Jauni
mo centro didžiojoje salėje. I 
Taip pat ji uoliai platina bilie-' 
tėiius laimėjimams, kurie vyks 
banketo metu. Be to, bankete 
bus ir nuotaikinga humoristinė 
ir dainų programa. Kviečiamos 
ir kitos organizacijos pasirūpin
t i po stalą ir tuo paremti "Drau
go" spaudos technišką pageri-
nimą. 

X Klemensas Juškevičius, 
gyv. Brighton Parke, yra stipro
kai susirgęs ir paguldytas Šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Jo sveika
t a rūpinasi dr. A. Kavaliūnas. 

X šv. Kryžiaus ligoninė vėl 
turės kursą pamokyti slauges 
prižiūrėti ligonius namuose. 
Programa tęsis dvi savaites. 
Prasidės rugsėjo 12 d., baigsis 
rugsėjo 22 d. Registruotis rei
kia iš anksto, skambinant tele
fonu 434-6700, ext. 238. ir pra
šant Lu Meyer. 

X Adolfas Markelis, Cicero, 
Dl., žinomas visuomenės veikė
jas, atnaujindamas prenume
ratą, atsiuntė 7 dolerių auką. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

X A. Milčienė iš Mancheste-
rio, Conn.. suprasdama sunkią 
lietuviškos spaudos padėtį, at
siuntė "Draugui" 10 dol. auką. 
širdingas ačiū. 

X Ona Cečkanskienė, nuošir-
di "Draugo" skaitytoja Mon-
trealyje. maloniu laiškeliu pa
dėkojo už gerą informaciją ir 
atsiuntė didesnę auką. Ačiū. 

X Aukų po penkis dolerius 
atsiuntė: 

Helen Z. Carter , Chicago. 
P. Caselienė, Chicago, 
Algirdas Banys, Bloomfield 

Hills. 
Visiems aukotojams nuošir

džiai dėkojame. 

X Aoku a ts iuntė : 4 dol — 
A. Matulis; po du dol. — J. 
Kiemaitis, Kęstut is ir Rūta Su 

re buvo sukliudytas. 
0KUP. LIETUVOJE 

— Vytautės Žilinskaitės, fel
jetonistės ir apysakininkės pa
sakų knygą vaikams "Mikė mil
žinas" išleido Ukrainos leidykla 
"Veselka". Vertė O. Gradaus-
kienė, iliustravo M. Levčišinas. 

— Albertas Kulboką, Vil
niaus universiteto studentas, 
liepos 17 d. nuskendo besimau
dydamas Baltijos jūroje. Nelai
mės priežastis — alkoholis. 
Liepos 17 d. bangose ties Palan
ga žuvo geras plaukikas pane
vėžietis Antanas Staniūnas. 

, . , . . . . . važiavom traukiniu į Paryžių. 
Mama parode medyje tupinti T e n m a t ė m c M ^ V ė U a u 

paukšti, kuris labai gražus man ^ ^ ^ jaaBOm 
atrodė. Jo plunksnos buvo įvai
rių spalvų. Mama sakė, k a d ta i 
yra genys. Jis pakilo ir nulėkė. 

Danutė PranckevicnTtė, 
Kr. Donelaičio lit. mokyklos 

VI kl. mokinė. 

BUVOME EUROPOJE 

Carla Gruodytė, 
Montrealio lit. m-los 8 skyr. 

mokinė. Kanada ("Liepsna") . 

SVEČIAS 

P a s vieną šeimą į svečius a t 
važiavo vienas geras pažįstamas, 

šių metų atostogos buvo p a J į ^ n u n i n k a s jį nuvežė į miestą, 
čios smagiausios. Buvome Euro- j ^ J ^ ^ J ^ ^ ^ ^ t 
poje, labai daug įvairių vietų 
matėme. Padarėm apie šimtą 
penkiasdešimt nuotraukų. 

Pirmiausia mes skridome lėk-

Rasa šulaitytė, 
Dariaus - Girėno lit. m-los 

6 sk. mokinė. 
PAS SIUVĖJĄ 

Vienas šykštuolis nusipirko 
pigios medžiagos ir ją nunešė 
pas siuvėją, kad pasiūtų kostiu
mą. Siuvėjas jau rengėsi iš
matuoti vyrą, kad kostiumas 
tiktų jo figūrai. Tada vyras iš-

ŽUVAlTTOIfi 
Prie upelio tai smagu! 
Akmenėlius vis metu, 
Vanduo tyška į šalis, 
Kas tą džiaugsmą apsakys?! 
Vėjas pučia toks švelnus, 
linksta smilgos paupy, 
Vanduo tyras, negilus, 
Vilioja, rods, brist' gilyn*. 

Ir vos tik aš įbridau. 
Tuoj žuvytę pamačiau. 
Supliauškėjo vandeny, 
Ir nunėrė dar gilyn. 
Nebus lengva ją pagaut'. 
Dar reikės ramiai palaukt', 
Gal greit atplauks ir kita. 
Stengsiuos gaudyti ranka. 
Vai jau ji čia pat yra! 
Pliauška savo uodega; 
Siekiau gaudyt rankute, 
Apsiiaisčiau) suknutę. 
Dabar rūpi, kas gi bus, 
Kai sugrisiu į namus. 
Mama mane bars labai: 
— O kodėl tu sušlapai? 

Z. Vyšniauskienė 

dar būčiau milijonierė ir turė
čiau 80 akrų žemės ir t r i s ka-
dilakus su šoferiais. 

Dalia Kašubaitė, 
Clevelando Šv. Kazimiero l i t 

mok. 6 skyr. mokinė. 

MANO VASAROS 
ATOSTOGOS 

Ši vasara m a n buvo įdomiau
sia, nes aš skridau į Olandiją. 
Ten būdama mačiau visą kraš-

— Adomo Mickevičiaus "Po-jtuvu į Paryžių. Mes ten buvo-
nas Tadas" išleistas lietuviška- me apie tris dienas. Po t o mes 

Šimtas lietuvių baig~> Adelaidės 
universitetą, gaudami atitinkamų 
mokslo šakų diplomus. Šimtąjį dip
lomą :š lietuviu tarpo gavo J. a.na 
Va! la Staugaitė. gimusi 1957 m. 
Adelaidėje Ji yra teisininkė 

MIŠIO< I Ž POPIF.aiŲ 

Šv. Vardo katedroje. Chica-
e \ šeštadienį 10:30 vai. bus 
šv. Mišios už mirusį popiežių 
Paulių VI. Jas aukos vysk. A. 
Abramowicz, su 12 kunigų — 

me vertime nauja laida, Vilniu
je. Vertėjai — V. Mykolaitis-
Putinas ir Just inas Marcinkevi
čius. 

— Verkių dvaro, prie 
niaus, rūmų remonto 

Vil-

važiavom jūros link. Sustojom 
Nicoj, Prancūzijoje. Ten pralei
dom dvi savaites. Daug maudė
mės jūroje. Pravažiavome I ta
liją ir 

Pr ivedė prie gero res torano i r 
t a r ė svečiui: 

— Aš manau, kad kiek išal
kai , kol a š nueisiu namo ir vėl 
grįšiu, galėsi tuo metu papie
t a u t i . 

tęsiami, juos iš dalies a ts ta tant 
ir a tkur iant vidaus interjerą. 
Rūmai nėra muziejus. Priklau
so Mokslų akademijai. Šiuo 
metu ten įruošta ekspozicija, 
vaizduojanti interjero raidą. 
Kai kuriuos eksponatus paro
dai paskolino kiti Lietuvos mu
ziejai. Jų tarpe yra iš Maskvos 
atgabentas baldų komplektas, 

., , , _ . , . priklausęs Lietuvos pasiuntiniui 
vikaru, pade.lancm admimstruo- x , , - ^ . . . 0 1 
*: -JZSZZ r,..: , , , _ . J Maskvoje rašytojui Jurgiui Bal-

GINTARAS 
Gintaras priskir iamas orga

n inės kilmės mineralams. Gin
t a r a s būna: gelsvos, geltonos, 

važiavome į Vokietiją. ] rausva i geltonos, rudos spal-
darbai i Mano tėvelis tur i draugų Muen-! vos su įvairiais atšešėliais. Gin-

chene, tai mes pas juos apsisto- į t a r a s skaidrus, matinis, kar- t raukė iš kišenės popieriaus ga-1 tą 
jome keliom dienom. J ie ture- į t a i s su debesuotomis juostelė-1 balą. kuriame buvo surašyti; dar veikia. Sutikau daug nau 

---JSf. 

Piešė Ranis Ostrauskas, Dariaus Girėno lit. m-los 4 sk. mokinys 

Mačiau daug malūnų, kurie 

ti vyskupiją. Bus pamaldos ir 
parapijose. Kard. Cody bus Ro
moje — Paiiaus VI laidotuvė
se ir naujo popiežiaus rinki
muose. 

MIRft LIETUVIS KAPITONAS 
Buvęs Chicagos policijos ka

pitonas VViUiam A Balsvvick, 

trušaičiui. padarytas iš Kareli
jos beržo. 

Vilniaus antikvarinis kny
gynas per mėnesį superka apie 
18.000 senų knygų, parduoda 
apie 14.000. Didžiausia paklau
sa esanti "Lituanistinės biblio
tekos" serijos knygoms; perka-

84 m mirė pirmadienį šv. Kry- mi meno albumai, žinynai ir ki-
žiaus ligoninėje. Policijoj ištar-; tos kad ir naujesnės knygos, 
navo nuo 1919 iki 1960 m. Jis kurios leidžiamos mažu tiražu 
15 metų vadovavo departamen- ir greitai išperkamos. Visoje 
tui, kovojusiam su g< mbliaria- okup. Lietuvoje esą t iktai t rys 
vimu. la ido jamas rugpiūčio antikvariniai knygynai — Vil-
9 d. 10 vai. iš šv. Ritos baž- niuje. Kaune ir Klaipėdoje. Ke-
nyčios. 1 liamas klausimas tokį knygyną 

įsteigti Šiauliuose. "Literatūra 
ir menas" skelbia, kad daugybė 

Kai iš banko išsiėmė 5,000! gerų knygų žūna gyventojams 
dol. J . Guticrrez, 84 m., jį, vyk- keliantiems iš vienkiemių į kol-
stantį į slaugymo namus. 2242 chozus. Kaip pavyzdys nuro-
N. Kedzie. Chicago jo užpuolėi doma. kad kartą šiukšlių duo
du plėšikai, parsi trenkė ant že- bėję buvęs aptiktas Lauryno 
mės ir atėmė du vokus su pini- Ivinskio senas ir labai re tas \ 
gaiš. Gutierrrz nešė pinigus už- \ "Kalendorius". Vilniaus anti-
mokėti už žmonos išlaikymą kvarinio knygyno patalpos 
slaugymo namuose. Būtų gu- esančios labai ankštos ir jis dėl 

ATSARGIAI S I ' PINIGAIS 

šinskai. Visiems tariame malo- 'dr iau padaręs, išimdamas '"^kį. j vietos stokos negalįs supirkinė- ' 
n ų ačįū. I ne pinigus. | t i didesnį knygų kiekį. | 

jo du didelius šunis su ilgais mis, su užsisenėjusiais oro bur- į sūnaus matai. 
plaukais. < j buliukais. Pasaulyje y ra ap ie ! — Kodėl? — klausia siuvė-

Iš Muencheno mes važiavome j dvidešimt fosilinių sakų rūšių jas. 
pas mano senelįus, nes mano ' su įvairiais pavadinimais. Bal- j — Todėl, kad paskui jis baigs 

jį dėvėti. 

KODĖL AŠ EINU 
Į LIETUVIŠKA MOKYKLA 

A š einu į lietuvišką mo
kyklą, nes noriu išmokti lietu
viškai. Man labai patinka mo
kytoja, man smagu penktaja
me skyriuje. Tačiau daugiau
sia einu į lietuvišką mokyklą, 
kadangi mano tė tė neleidžia 
išeiti iš lietuviškos mokyklos. 

Laura Gražulytė, 
Detroito "Žiburio" lit. m-los 

5 sk. mokinė. ("Skambutis"). 

MANO SVAJONĖS 

Jei aš turėčiau daug pinigų, 
aš t ikrai žinočiau kaip juos iš
leisti. Pirmiausia, a š nusipirk
čiau didelį dvarą. Tam dvare 
viskas būtų iš gilios senovės: 
įėjus pro duris, visur ąžuolo 
medis, gražiai visokiais orna
mentais išpuoštas. Lubose ka
bėtų didžiausi sietynai. Toliau 
platūs, besisuką laiptai į viršų. 
Viršuje būtų aštuonios vonios ir 
trylika miegamųjų. Mano mie
gamasis būtų pats didžiausias 
ir su balkonu. Apačioje būtų 
didžiausi salionai, k u r aš priim
čiau daug svarbių svečių. Te
nai dirbtų dešimt tarnų ir tar
naičių. Neskaitant namo, aš PieSė Vaidas Užgiris, 4 m. amžiaus 

jų žmonių, jie buvo labai malo
nūs. Šeima, pas kurią apsi
stojau, visur mane vežė. Važia
vome ir dviračiais. Aplankėme 
daug muziejų. 

Jie mane nuvežė į Paryžių. 
Ten nuėjome į "Versailles Pa-
lase". Louvre muziejuje ma
čiau Moną Lizą. Negalėjau ti
kėti savo akimis, kad paveiks
las y r a toks mažas. Namo grį
žome labai pavargę. 

Man labai patiko ši kelionė. 
Daug ko išmokau. Esu dėkinga, 
kad tėveliai mane ten siuntė. 

Lidija Zerr, 
Vinco Krėvės l i t m-los 8 skyr. 

mokinė. Philadelphia, 
("Malūnas"). 

KA AŠ MĖGAI' NERINGOJE 
Neringos stovykloje mes dir

bome rankų darbelius. Darėme 
mažas kankles. Tas konkles 
reikėjo papuošti išdegintais 
raštais. Man patiko dirbti ran
kų darbus. Aš jų daug pada
riau. Padariau laiškų dėžutę, 
kankles ir vieną daiktą iš vir
vių. Man patiko iškylauti ir 
stebėti gamtą. Aš mėgau visas 
vadoves ir seseles. 

Vaida Stlrbytė, 
Toronto "Maironio" l i t n>los 

mokinė. Kanada. "Mūsų 
pasaulis"). 

... Aš kalbu seniausia kalba 
visame pasaulyje. 

Paulius Ramūnas, 9 * . 
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