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Vietnamas
ir *

naujos sąlygos
GRENOBLE, Prancūzija. — 

Šiomis dienomis ryškėja pastan
gos ieškoti išeičių bei sprendi
mų Vietname. Skelbiamos nau
jos nuomonės, Vietname ku
riami politiniai junginiai, kurie 
galėtų būti priimtini Hanojaus 
režimui. Apie juos informuoja 
NYT, pasiremdamas dviejų a- 
merikiečių mokslininkų, Ameri
kos politikos Vietname prieši
ninkų, lankymosi Š. Vietname 
metu patirtais įspūdžiais. Vie
nas jų, Richard A. Falk, Prince- 
ton universiteto profesorius, 
drauge su adv. M. S. Rumestein, 
iš Oakland, Calif., savaitę lan
kęsis Hanojuje, laikraščio at
stovui Grenoblio mieste, Pran
cūzijoje, pareiškė, kad nauja
sis, balandžio m., Saigone at
siradęs politinis junginys keliąs 
komunistų dėmesj ir jis, poka
rio metu, galėtų suvaidinti svar 
bų vaidmenį.

Hanojus junginį laiko
“trečiąja politine pajėga”

Balandžio m. Saigone, po 
smarkių kovų krašte, sudary
tas junginys pavadintas “Tau-

Gen Abrams, gen. Westmorelan- 
do,. buv. JAV karinių dalinių Viet- 
lame vado, įpėdinis

tinių, demokratinių ir taikos 
jėgų sąjunga”. Dabar Falk pa
tyręs, kad Hanojaus komunis
tai, vertindami Saigono politinę 
sąrangą, tą junginį laiką tre
čiąja politine pajėga — tarp 
komunistų vadovaujamo bei 
Saigono vyriausybės griežtai at-

’ metamo Laisvinimo fronto ir 
dabartinio režimo Saigone.

Tačiau ir abu amerikiečiai, 
nuskubėję į Hanojų (Falk sa
kosi esąs prezidentinio kandi
dato McCarthy draugu) pri
pažino, kad jam su Burnestei- 
nu šnekėjus su komunistų po
litikais, nei vienas jų nebuvo 
pripažinęs, kad naujasis opozi
cijos junginys būtų svarbesnis 

• už Laisvinimo frontą ar, kad 
naujoji Sąjunga turėtų lemti 

, pokarinio režimo Saigone poli
tinį vaizdą.

Karo veiksmai Vietname nesiaurėja, priešingai — plinta.

Juozas Švaistas-Balčiūnas

Vietname puola priešo 
telkinius

SAIGONAS. — JAV marinai 
susidūrė su Vietkongo vyrais 
šiaurinėje P. Vietnamo srity, 
netoli apleistos Khe Sanh bazės. 
Priešas patyrė skaudžių nuosto
lių. Kariniai veiksmai Vietna
me buvo ryškesni netoli Sai- 
gono. Čia priešui apšaudžius, 
buvo 'ptadegįti didžiausi Viet
name degalų sandėliai. Nuosto
lių žmonėmis nebuvo.

B-52 bombonešiai vakar puo
lė taikinius ties Kambodijos sie
na, apie 75 m. atstu nuo Sai 
gono. Virš Š. Vietnamo vakar
numuštas vienas Phantom F-4 •
naikintuvas. Abu lakūnus pa
vyko išgelbėti.

SAIGONAS. — Tačiau JAV 
pareigūnai Saigone šiuo metu 
nekreipia dėmesio į politinius 
spėliojimus. Jų nuomone, dabar 
belieka “kietai kovoti, priešui 
daryti įmanomai daug nuosto
lių ir laukti Paryžiuje vykstan
čių pasitarimų bei rinkimų JA 
Valstybėse pasėkų”. Panašią 
pažiūrą skelbia, galimas daly
kas, dauguma Vietname gyve
nančių amerikiečių.

Nebekalbama apie “pacifikaci- 
ją, revoliucines permainas”
Prieš kelius mėnesius JAV 

atstovai Saigone pabrėždavo 
“pacifikacijos programos’ rei
kalą. Jos bruožai: patraukti 
gyventojus, statant kelius, ge
rinant gyvenimo sąlygas. Ta
čiau šiuo metu pirmenybė tei
kiama saugumo reikalui, sie
kiant palaužti priešą, tuo pa
čiu metu stiprinant P. Vietna
mo vyriausybę bei jos kariuo
menę. Tik priešą nugalint bei 
išlaikant stiprią Saigono val
džią, tariama, įmanoma stiprin
ti savo padėtį Paryžiaus pasi
tarimuose. Visa kita tenka ati
dėti ateičiai.

Naujas priešo puolimas 
esąs tikras

JAV sluoksniuose Saigone vy 
rauja įsitikinimas, kad priešas, 
pastaraisiais mėnesiais esąs la
biau agresyvus kaip anksčiau, 
šią vasarą turėsiąs vykdyti dar 
vieną smarkią ofenzyvą. Jos 
pagrindinis tikslas — stiprinti 
prieš karą nukreiptą opoziciją 
JAV-se bei siekti Saigono reži-

Paskirta Liet. Rašytojų Draugijos premija
Liet. Rašytojų Draugijos 1,000 dol. grožinės literatūros premija pusiau paskirta rašy
tojams I. Jankui ir I. Švaistui-Balčiūnui

LOS ANGELES, Calif. — Los 
Angeles sudaryta Lietuvių Ra
šytojų Draugijos 1967 m. groži
nės literatūros premijai skirti ko 
misija iš pirm. Br. Railos, sekr. 
Alės Rūtos ir narių B. Braz
džionio, J. Tininio ir Miltono 
Starkaus, nerasdama nė vieno 
ypatingai išskirtino veikalo, nu 
tarė Lietuvių Fondo skiriamą 
1,000 dol. sumą skelti pusiau 
ir skirti dviem autoriam.

Balsavimo keliu premijos pa
skirtos JURGIUI JANKUI už 
dramą Peilio ašmenimis ir JUO
ZUI ŠVAISTUI uz beletristinių 
atsiminimų knygą Dangus debe
syse. Kadangi buvo pirmam bai 
savimui pasiūlyta penki kūriniai, 
prireikė net keturių balsavimų, 
kol išryškėjo laimėtojai.

Premijos bus įteiktos š. m. 
rugpiūčio 30 — rugsėjo 2 d. 
įvykstančio PLB seimo metu 
New Yorke.

LIETUVIAI URUGVAJUJE
MONTEVIDEO, Urugvajus. 

— Montevideo lietuviai ir šiemet 
sėkmingai pravedė tragiškojo 
birželio paminėjimą per vietinę 
spaudą, radijo ir savo kolonijos 
centre.

Lietuvos atstovas A. Grišo- 
nas ispanų ir sava kalba radijo 
valandėlėse iškėlė lietuvių tau
tos gedulo prasmę, pradedant 
1940 metų įvykiais. Jis kalbėjo 
ir visuomenės susirinkime para
pijos salėje birželio 23 d Po pa 
maldų už Tėvynės kankinius ir 
atstovo kalbos. “Aido” choras 
darniai atliko patriotinių dainų 
programą.

Urugvajaus spauda apie 
Lietuvos bylą

Pirmaeiliai dienraščiai: EL 
PAIS. LA MANANA, EL DIA, 
o taip pat Lietuvos bylai visa
dos atviras ispanų kolonijos or
ganas EL DIARIO ESPANOL 
redakciniais komentarais Balti
jos valstybių tragediją pavaiz
davo taip, kad net sukėlė lais
vės priešų reakciją. Komunistų 
pariiios organas EL POPULAR 
nusiskundė, kad kai kurios dip
lomatinės misijos vis dar vado
vaujančios antisovietinei propa
gandai Urugvajuje... Nepriklau 
somą Lietuvą, Latviją ir Estiją 
šis dienraštis niekina būdingais 
sovietiniais išsireiškimais.

mo silpnėjimo ar net nuverti
mo. Apie naują puolimą verčia 
spėti kas mėnesį komunistą per 
metamų po 20.000 vyrų skai
čius. Ofenzyva, greičiausisi, bū
sianti nukreipta prieš Saigo- 
ną.

Tokioms sąlygoms esant, Sai
gone manoma, belieka — at
kakliai kovoti ir pirmoje eilėje 
rūpint’s krašto bei JAV dalinių 
saugumu.

KALENDORIUS
Liepos 10 d.: šv. Leoiitas, 

šv. Rufina, Gilvainas, Eirimė.
Liepos 11 d.: šv. Pi jis I., šv. 

Olga, Vilimantas, Šarūiė.
ORAS

Oro biuras pranešt: Chica
goje ir jos apylinkės? šiandien 
saulėta, temp. sieks 7) 1. F., be 
drėgmės, ryt — sailėta. kiek 
šilčiau.

Saulė teka 5:25, leflžias 8:27.

Izraelio ir arabų daliniai vėl

Premiją laimėjo patyrę rašytojai
Juozas Švaistas (tikroji pa

vardė — Balčiūnas) yra gimęs 
1891 m. Rokiškyje. Lietuvoje 
tariiavo kariuomenėje, iš jos pa 
sitraukė ats. pulk. Įeit. laipsniu. 
Beletristikoje reiškiasi nuo 1912 
metų. Lietuvoje, Vokietijoje ir 
JAV-se išleista visa eilė J. 
Švaisto knygų. Viena jų, “Jo 
sužadėtinė”, yra laimėjusi 
“Draugo” premiją. Šiuo metu J. 
Švaistas gyvena Santa Monico- 
je, Californijoje.
Jurgis Jankus, gimęs 1906 m. 
Biliūnų km., Baisogalos vis., K 
dainių apskr., yra beletristas ir 
dramaturgas. Jankus su bele
tristika periodinėje spaudoje 
pradėjo rodytis nuo 1923 m. Ša 
lia apysakų, romanų, yra rašęs 
ir dramas. Vakaruose laimėjo 
kelias premijas: Vokietijoje už 
“Naktį ant morų” 1948 m. lai-

— Urugvajaus tautinių šokių 
lietuvių ansamblis GINTARAS 
prieš išvyką Chicagon aplankė 
Montevideo burmistrą generolą 
B. Herrerą, kuris per gintarie- 
čius įdavė Chicagos burmistrui 
gražų rekomendacinį laišką ir 
Montevideo miesto herbą.

K. Čibiras — 20 metų tarnybos 
Urugvajuje

K. Čibiras -
sukaktuvininkas

MONTEVIDEO, Urugvajus. 
— Lietuvos pasiuntinybės spau 
dos attache K. Čibirui sukanka 
20 metų jo tarnyboje Urugva
juje. Užsienio reikalų ministe
rijos diplomatiniame sąraše jis 
pažymėtas kaip seniausias pa
reigūnas tame poste.

Vienas didžiųjų Lietuvos bylos 
garsintojų

K. Čibiras yra gimęs 1911 m. 
Kūjiškės km., Daugėliškio vis., 
Švenčionių apskr. Dar jaunas 
būdamas jis dirbo Vilniaus lie
tuvių spaudoje. 1941 m. atvyko 
į Buenos Aires, Argentiną, 1947 
m. Bostone, Mass., buvo vie
nas “Darbininko” redaktorių.

K. Čibiras — pasižymėjęs lie
tuvių bylos bei Lietuvos vardo 
garsintojas ispanų kalba. C. 
Verax slapyvardžiu jis paskel
bė šimtus straipsnių. Svarbus 
jo įnašas, tai nuo 1944 m. jo 
parašytos ir ispanų kalba iš
leistos kelios stambios knygos, 
kaip “Lituania entre fuego eru- 
zado” (1944), “EI imperio dėl 
genocidio” (1954) ir visa eilė 
kitų.

Santą Barbarą, Kalifornijo
je, palietė švelnus žemės drebė-

mėjo švietimo valdybos, ir už 
“Namas geroj gatvėj’’ romaną 
1954 m. gavo Liet. Rašytojų d- 
jos JAV-se premiją. Kai kurios 
Jankaus novelės išverstos į ang 
lų, vokiečių, italų, flamų kalbas. 
Atvykęs į JAV pastoviai įsikū
rė ir tebegyvena Rochešter mies 
te, Nevv Yorko valst.

JAV ir Rumunija
plečia ryšius

Rumunams buvo leista 
apžiūrėti Cape Kennedy

WASHINGTON. — Rumunija 
paskelbė sutinkanti užmegzti 
kultūros ryšius su JAV mokslo 
bei technologijos srity. Apie 
susitarimą su rumunais pranešė 
prez. Johnsono patarėjas moks
lo reikalams, dr. D. Hornig. Jis 
tarėsi su JAV-se mokslo įstai
gas tris savaites lankiusiu A. 
Birladeanu, Rumunijos politbiu 
ro nariu. Jam ir dar šešiems 
rumunų delegatams buvo leis
ta apžiūrėti erdvėlaivių bazę 
Cape Kennedy, Floridoje. Ru
munai buvo pirmieji komunis
tai, kuriems buvo leista lan
kytis Cape Kennedy.

Patenkintos abi pusės
JAV atstovai pareiškė esą 

patenkinti susitarimu, atsižvel
gus į R. Europos kraštų nusis
tatymą prieš JAV, ypač Viet
namo karo atžvilgiu. Rumunai 
susitarimą laiko Rumunijos po
litikos bruožu, siekiančiu nia- 
ižinti tarptautinę įtampą. Ru
munija numato ligi 1973 m. pa
statyti atominę įmonę ir sieksią 
JAV paramos.

Vėl kukurūzai Lietuvoj
Vilnius, okup. Lietuva, Kai 

Maskvoj pašalino Chruščiovą, 
Lietuvoj iš karto išnyko kalbos 
apie kukurūzus, kuriuos auginti 
keletą metų buvo maždaug “gar
bės reikalas.” Bet šį pavasarį iš 
vienos kitos vietos, vėl pasirodo 
žinių laikraščiuose, kad “kalne
liuose sušlamės kukurūzai”. Pa
vyzdžiui, Saldutiškio (tarp Ute
nos ir Švenčionėlių) sovehoze 
kalnelius, kurių negalima sujun 
gti į vieną ištisinį lauką, apsėjo 
kukurūzais ir dabar laukia, kas 
iš to išeis. (E).

Čekoslovakijoje, Bratislavos 
mieste, vakar vykdyta širdies 
perkėlimo operacija. Nauja šir
dis perkelta 50 m. moteriai.

Sovietų karo laivai keturias 
dienas lankėsi Colombo mieste, 
Ceilone.

Prez. Johnson liepos 6-8 d. lankėsi penkiuose Vid Amerikos kraštuose. Jau svarstomos galimybės jam keliauti ir 
į kitus kontinentus — Afriką, Aziją, Europą ir P. Ameriką.

Jurgis Jankus

Prel. Marcinkus -
JAV kunigų vyresnysis

ROMA. — Vatikane vis dau
giau iš įvairių tautų kviečiantis 
darbuotojų įvairiose centro į- 
staigose, Romoje apsigyvena 
daugiau ir JAV kunigų. Jiems 
yra pavestos specialios patal
pos — dveji penkiaaukščiai na
mai. Tas amerikiečių kunigų 
centras yra pavadintas a. a. 
kard. Stritch vardu ir jam va
dovauja lietuvis prel. P. Mar
cinkus. Tą amerikiečių kunigų 
centrą ir jo vadovą prel. Mar
cinkų liepos 6 d. aplankė po
piežius Paulius VI, pažymėda
mas, kad šis centras galės būti 
ryšiu tarp JAV ir Romos baž
nyčios.

Johnsono-Thieu pasitarimai 
Havajuose

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
prezidentui Van Thieu paskel
bus, kad jis atšaukiąs numaty
tą kelionę į Washingtoną ir siū
ląs su prez. Johnsonu pasima
tyti kur nors kitur, Washingto- 
no sluoksniuose pažymėta, kad 
abiejų prezidentų pasitarimai 
įvyksią apie liepos 20 d. Hava
jų salose.

Saigouas reikalausiąs garantijų
Thieu atšaukė sutartą kelio-, 

nę į Washingtoną, svarbiausia, 
kaip jis pažymėjo, dėl “komu
nistų agresorių rengimosi nau
jai ofenzyvai”. Jos laukiama 
liepos m. pabaigoje ar rugpiū
čio pradžioje. Thieu nenorįs po
rai savaičių apleisti Saigono. 
Be to, jis siekiąs garantijų iš 
JAV pusės, kad šios negalvo- 
jančios pasitraukti.

Thieu laukiąs patikinimo iš 
Washingtono: jei pasitarimai 
Paryžiuje virstų rimtomis kal
bomis, amerikiečiai turėtų su
teikti Saigonui teisę, taikos sie
kiant, suvaidinti lemiamąjį vaid
menį.

SUGLAUSTAI
Prez. Johnson prieš

naujas keliones?
SAN ANTONIO, Texas. — 

Vakar oficialiai paskelbta, kad 
prez. Johnsonas sutiko apie lie
pos 20 d. dvi dienas tartis su 
P. Vietnamo prezidentu Van 
Thieu Honolulu, Havajuose. A- 
bu prezidentai svarstys Vietna
mo karo ir Paryžiaus pasitari
mų klausimus.

Dabar manoma, kad Johnso
nas, vos pirmadienį grįžęs iš 
kelionės į Vid. Amerikos pen- 
kias respublikas, svarsto planą 
vykti ir į kitus pasaulio kraš
tus. Johnsonas, galimas daly
kas, dar prieš jo tarnyoos Bal
tuosiuose Rūmuose pabaigą (ki
tų metų sausio 20 d.) dar galįs 
vykti į Aziją, Afriką, P. Ame
riką ir Europą, net ir Maskvos 

, neišskiriant.

Prancūzijoje
Prancūzijos vyriausybės per

tvarkymo laukiama šiandien. 
Naujojo min. pirmininko parei
gas perims ilgametis užsienio 
reikalų ministeris Couve de 
Murville, neseniai buvęs pas
kirtas finansų ministeriu. Lig
šiolinis min. pirminiųkas Pom- 
pidou būsiąs paskirtas parla
mento pirmininku.

Atsranda ir ambicijos bruožai...

Thieu kritikai Saigone prie
kaištauja, kad P. Vietnamo vy
riausybė atsidūrusi JAV mari- 
jonetės padėty, ypač, kai Pa
ryžiuje jai tenka tik stebėtojo 
vaidmuo. Jei dabar abu prezi
dentai susitiktų “pakeliui tarp 
Washingtono ir Saigono”, tai, 
girdi, stiprintų Saigono suve
renumo nuojautą.

Be to, tiek JAV, tiek ir P. 
Vietnamo sluoksniai pastaruoju 
metu reiškė baimę, kad Thieu 
viešnagė Washingtone būtų ga
lėjusi sustiprinti prieš karą nu
kreiptas nuotaikas Amerikoje 
ir karo klausimą paversti pa
grindiniu prezidentinės kampa
nijos klausimu. Siekiama tų 
“pavojų” išvengti.

TRUMPAI
Taškente, Sovietuose, teismas 

5 m. kalėjimo bausme nubaudė 
JAV pilietį, 32 m. amž. D. R. 
Warren. Jis buvo kaltinamas į 
Sovietiją atgabenęs narkotikus 
— hašišą.

apsišaudė išilgai Srezo kanalo, jimas. Nuostolių nebuvo.
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE

LŪKESČIŲ IŠSIPILDYMO VALANDOJ
Lietuvių Skautų sąjungos lū

kesčiai išsipildė — Jubiliejinius 
metus šiuo metu vainikuojame 
V-ja Tautine stovykla. Virš Ra
ko stovyklavietės plevėsuoja 
Tautinės stovyklos vėliavos, o iš 
įvairių kraštų suskridusių skau 
čių ir skautų krūtinių nuošir
džiai giedami galingai skambą 
himnai, stovyklinė daina ir mal
da. Bendri siekiai ir darbai vi
sus sujungia broliškais ryšiais 
vienon didžiulėn šeimon, ku
rioje klesti meilė ir draugiš
kumas. Šios stovyklos prisimi
nimai liks neišdildomi, o dau
gelis užmegstų draugysčių tęsis 
per visą gyvenimą.

Pasiruošimas šiam didžiuliam 
įvykiui pareikalavo daug darbo 
ir pastangų. Visi prisidėję prie 
jos įgyvendinimo nusipelno di
delės padėkos ir įvertinimo.

Pagarbos nusipelno ištver
mingieji vadovai ir vadovės, ku

rie nepailstamai dirba sudary
dami galimybę jaunimui patir
ti lietuviško skautavimo džiaug 
smą ir tuo pačiu juos ugdyda
mi vertingomis asmenybėmis ir 
'tauriais lietuviškos bendruome
nės nariais. Pagarbos nusipelno 
ir nuoširdžiai skautaują jau
nuoliai, jaunuolės.

Švęsdami 50-ties metų jubi
liejų galime džiaugtis lietuviš
kos skautybės jaunatviškumu. 
Kasmet vis gausesniems bū
riams jaunimo mūsų gretas pa
pildant su viltim ga’ime žvelg
ei ateitin, nes prieš 50 metų 
Vilniuje įžiebta lietuviškos skau 
ttybės kibirkštėlė V-joje Tauti
nėje stovykloje jau liepsnoja 
dideliu ir nykias mūsų tautai 
valandas nušviečiančiu laužu. 
Budėkime, kad ji negestų, bet 
kasmet vis skaisčiau liepsnotų 
Dievo, Tėvynės ir artimo meilės 
idealais.

Lituanicos tunto skautai — stovyklavietės darbo talkos išvykų darbinin
kai — Matutis ir Krutulis ruošiasi užkandžaut. Nuotr. G. Plačo

nų knygelė. Daugiau kaip 200 
įvairių dainų.

“DAINORELIS SU GAIDO
MIS”. Bendras seserijos ir bro
lijos leidinys jau atspausdintas.

Sesė Gražina Šimukonienė, su 
rinkusi daug lietuviškų dainų, 
išleido net du dainorėlius. Vie
name apie 250 dainų, iš jų ne
mažai skautiško turinio, antra
me — įvairaus turinio dainelės. 
Dainorėliai gerai įrišti, kišeninio 
formato.

UNIFORMINIAI DIRŽAI
Tautinėje stovykloje bus ga

lima gauti LSB uniforminius 
diržus su lietuviškomis sagti
mis. Diržai labai dailūs ir tikrai 
pagražins brolių uniformas.

STAIGMENA FILATELISTAM
Tautinė stovykla yra istorinis 

įvykis, kurį ilgai minėsime, o 
filatelistai broliai ir sesės ypa-

Rezlfl. Tel. 230-468S
DR. K. 6. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS.
GINEKOLOGINE chirurgija

6449 S. Pulaski Road (Crawford
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti HU 8-8222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 83rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070.

tingai brangins specialius lietu
viškus pašto ženklus su jubilie
jinės stovyklos antspaudu. Mi
nimus pašto ženklus bus gali
ma įsigyti liepos 13 -14 d., sto
vykloje. Neužmirškime jais pa- 

(N,įkeltu į 5 risi l

(irisus 8I4M W«Ml Ord Street 
Tel.: PRosoeet 8-1717 

Re*. 3241 VVest OOth Place 
Vėl REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos Kasdien nuo 1 Iki JI: tre- 
^ladienią'išdaryta AntradienialH Ir 
penktadieniais vak nuo 7 Iki K vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 68-čios lr California 

Vai.: kasdien nuo 6-8 vai. vak 
šetšad. 2—4 vai.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

Tol. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 
Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5840, res. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 IVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-0 
antr., penktad. I—-5 treč Ir šešt. tik 
susitarus.

LS SESERIJOS STOVYKLOS 
VADOVYBE V-JE TAUTINĖ

JE STOVYKLOJE

V-je Tautinėje stovykloje L. 
S. seserijos stovyklos vadovy
bę sudaro: v. s. Mega Barniš- 
kaitė — stovyklos viršininkė, 
s. Jūratė Pečiūrienė — virši
ninkės pavaduotoja, ps. Stefa 
Gedgaudienė — komendante, 
v. s. Alė Namikiėnė — progra
mų vedėja, v. s. Sofija Stat
kienė — informacija, s. Regina 
Kučienė — ūkio vedėja, ps. Ri
ta Baraitė — adjutante, ps. Da
lia Skrinskaitė — laužavedė.

L. S. seserijos stovykla bus 
suskirstyta rajonais, pavadi
nant juos Lietuvos vietovių 
vardais:

1. Aukštaitijos — Kanados 
raj. vadeivė s. Danutė Gutaus- 
kienė.

2. Žemaitijos — Atlanto ir 
Ramiojo vandenyno rajono va
deivė s. Lilė Milukienė.

3. Suvalkijos — Vidurio raj. 
(Chicagos “Aušros Vartų” t. 
ir Clevelando “Neringos” t.) va 
deivė ps. Malvina Švarcienė.

4. Dzūkijos — Vidurio raj. 
(Chicagos “Kernavės” t. Det
roito “Gabijos” ir Omahos “Ne
ries” t.) vadeivė s. Birutė Ko- 
žicienė.

5. Baltijos pajūrys — visų 
rajonų jūrų skautės, vadeivė 
Z. Dudėnienė.

6. Vilniaus — stovyklos va
dovybė ir skautininkės. Taip pat 
bus paukštyčių rajonas, kuriam 
vadovaus ps. Regina Vaitkevi
čienė.

TĖVŲ DĖMESIUI

Tautinės stovyklos vadovybė 
prašo visus tėvus, atvykstan
čius šį savaitgalį lankyti sto
vyklautojų, nevežti ir savo vai
kams slapta nedalyti jokių mais 
to produktų, saldumynų, “Coea 
- eolų” ir pan. Padėkite sto
vyklos vadovybei saugoti jūsų 
vaikų sveikatą. Po tėvų apsilan
kymo įvairiais gardumynais per 
vaišinti vaikai neretai apserga 
ir sukelia daug bereikalingo rū
pesčio visiems. Praeityje yra 
buvę ir gan rimtų atsitikimų, 
kurie, dėka stovyklaujančių gy
dytojų, pasibaigė laimingai. Vi
sus atvežtus skanėstus prašome 
palikti stovyklos virtuvėje. Sto 
vykios maitinimo personalo jie 
bus visiems su saiku ir broliš
kai padalinti. Taip pat prašome 
neatvežti šuniukų, paukščiukų 
ir kitų gyvulėlių. Norėdami į- 
teikti stovyklautojams dovanų, 
jų rasite apsčiai stovyklos su
venyrų parduotuvėje. Stovyklą 
primenanti dovana bus visuo

met vertinama kiekvieno skau
to ii’ skautės.

VALIO ŠOKĖJAMS!

Penktosios Tautinės stovyk
los išvakarėse, Chicagoje įvyko 
didžiulė lietuvių tautinio soli
darumo demonstracija — įspū
dingoji tautinių šokių šventė. 
Šventės rengėjai — LB komi
tetas šiam reikalui, talkon bu
vo pasikvietęs Chicagos skau
tes ir skautus, kurie nuoširdžiai 
talkininkavo salėje nurodydami 
vietas ir kt. Nemaža dalis šven 
tėję dalyvavusių šokėjų ir šo
kių grupių mokytojų buvo skau 
tai, kurie po šventės išvyko 
Tautinėn stovyklom Malonu bu 
vo matyti pačiame šokėjų pa
rado priekyje žygiuojančią či
kagiečiams gerai pažįstama a- 
kademikę skautę Virginiją Bo- 
binaitę, vadovaujančią Cicero 
lituanistinės mokyklos šokė
jams. LB prezidiumo pirminin
kas p. J. Kapočius šventės už
darymo kalboje dėkodamas vi
siems rengėjams ir dalyviams, 
prisiminė Tautinėn stovyklon 
vykstančius skautus, linkėda- 

,'mas jiems sėkmingo stovykla
vimo. šventės dalyviai šį linkė
jimą skautiškajam jaunimui pa
lydėjo griausmingu plojimu.

KONKURSŲ LAIMĖTOJOS

LSS vadijos stovyklos vado
vybės skelbtus konkursus lai
mėjo: Dainos — sesė Irena še- 
relienė su daina “Aukso jubilie
jus”. Vadovybės paprašytas, 
šiai dainai muziką sukūrė kom
pozitorius Bronius Jonušas.

Vartų — v. sk. Audronė Bar
stytė, pagal kurios projektą bus 
pastatyti seserijos stovyklos pa 
grindiniai vartai.

NAUJI LEIDINIAI
Neseniai iš spaudos išėjo šie 

nauji leidiniai:
“SKAUTŲ - SKAUČIŲ RELI

GINE PROGRAMA”. Knygelę 
parengė skautų dvasios vado
vai — v. s. kun. J. Vaišnys, s. 
kun. V. Cukuras ir s. kun. J. 
Pakalniškis. Knygelėje visos 
reikalingos žinios religinei pro
gramai išmokti. Knygelę Bend
rai išleido LSS brolija ir sese
rija.

“STOVYKLŲ VAKARAI”. 
Parengė LSB vadovų lavinimo 
skyriaus vedėjas s. A. Saulaitis. 
Sutalpinta daug įvairios medžia
gos laužams. Būtinybė visiems 
vadovams. Iki šiol tokio leidinio 
dar neturėta, o jis buvo labai 
reikalingas.

“DAINUOK, LINKSMA JAU
NYSTE!” Išleido Akademinis 
Skautų sąjūdis. Tai stambi dai-

Ofiso — HE 4-5758,

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

TURTAS 90 MILIJONŲ

Chicago Savings
and Loan Association

John Pakel, Sr., Presideut and 
Chairman of the Board

/safetyG 
OF YOUR 

INVESIMt NT

Chicago Savings and Loan Assn

6245 SO. VVESTERN AVE. 

TEL. GRovehill 6-7575

jį’OĮ.Į

LAKŠTŲ TAUPYMO 
SĄSKAITOS

Chicago Savings Jums siūlo šešių mene
sių taupymo lakštus, už kuriuos pelny
site 5'/4%. Lakštai išduodami tūkstan
tinėmis minimumas yra $8,000.00. Nuo
šimčiai mokami kas šeši mėnesiai nuo 
išdavimo datos. Lakštų sąskaitos yra 
apdraustos F.S.LI.C.

TAUPYMO KNYGUČIŲ 
SĄSKAITOS

Chicago Savings tebemoka už knygutėse 
žymimas santaupas aukščiausius nuo
šimčius, kokie kad yra leidžiami pagal 
Federalinės valdžios taisykles. Sudėti
niai nuošimčiai apskaičiuojami kiekvie
ną pusmetį.

DAUGIAU TAUPYSITE... 

DAUGIAU PELNYSITE.

1 THE MTKUANIAN WORUD-WTBE DAILY |
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrista*

DR. EDMUND E. CIARA
2709 VV. 51»t Street
Tel. — GR 6-2400

Vai. pagal ausi tarimą: Pirai., antr., 
ketv 2—B, 7—9 vai. Penkt. 2—B lr 
šeštad. 10—2 vai.

ASSOOIATE OPTOMETIlISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. «3rd St, OR 8-7M4 

Tikrina akla. Pritaiko akinius 1*
“contact lensefi”. <

Valandos pagal susitarimą. 
Uždaryta trečiadieniais.

Ofs. 735-4477, Rez. PR 8-8®80

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGffi

1 BPEUIALYBP — NERVU IR
EMOCINES IJGOS 

CRAYVEORD MEDICAL BLDG.
844® So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 8-7800: Namų ®25-7«®7 

5159 So. Damen Avenue
Valandos: 2—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečiad.lėni

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

Akušerija lr motery ligos
6132 So. Kedzie Ave.. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Tel. 423-2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS
9760 So. Kedzie Avenue

Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v Treč. Ir 
šešt. 8 v r. lkl 8 v. popiet.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-8887

DR. B. GAIŽIOMS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpeclalybS akušerija Jr motery Ilgos 
2454 VVest 71st Street

(71-os lr Campbell Ave. kampas) 
Vai. kasdien 1—8 tr 6—8 vai. vak. 

šeštad. 12—8 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDUIOS UIGOS

2745 VVest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligonine

Pirrnad., antrd., ketv.. penkt. 
nuo 9 lkl 11 v. ryto tr nuo fl-8 v. V. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais tr kitu 
laiku susitarus telefonu:

'Telef. REpublic 7-2200Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rez. PRospect 8-B081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU EIGOS

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad. ketvirt. lr penkt. 
nuo 12 lkl 8 v. Ir nuo B lkl 8 v. v. 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71at Street
Vai. antrad. nuo 2—5 popiet 

ketvirtad. nuo 6—8 vak
Ofiso telef. 776-2880

Rezid. telef, PB 9-6730Ofa. PB 6-6022 Bez. PB 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 7 Ist Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v. v.: 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susi
tarus.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, fū 

Kabineto tel. 887 -2020
Namą tel. 830-1071

Vizitai pagal susitarimą
Ofs. PO 7-6000 Bez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr 6 
lkl 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta.

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 6Srd Street

Ofiso tel. REUance 5-4410
Rez. te|. GRovelUU 8-0817 

Valandos: pirm. Ir ketv. nuo U vai 
Iki 2 val. p.p. ir nuo 7 Iki g v 1
antr. ir penkt. nuo 12 lkl 2 valion*
Ir vakarais pagal susltarlma ’ PP'

Ofiso ir huto tel. OUympic 2-1381

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

Val. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad. 
lr šeštad. tik susitarus.

DR. P. STRIMAITIS
gydytojas ir chirurgas

%?<,m Praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7 Įst StrSį

Telefonas 926-8296

karo Sekma.. ,r
Rezid. tel. WA 6-30®®

Tel. — REliance 5-1811

OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuviu gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6*8
vai vak. Šeštad. 12-8 vai. p.p., trečiad. 
uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA '‘RAKTUI LR MOTERŲ

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th 8t
Ofiso val/^S*** “lį22’

vSDvšešted Vkt4 4 T- ‘rtalku pu^, tTs1taXąP°Ptet * kUu

Tek ofiso Ir bato OUympic 2-415®

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15tb Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. lr S—8 vai. vak., 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

Of. <««- HR 4-2128. Namu GI

DR. V. TUMASONIS
chirurgas
2454 VVest 7l»t Street

Uk -usltanu.
Trečiad. Ir šeštad uždaryti* ’

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

KCBIKIU IR VAIKU UIGV 
BPfioiAuant

MEDICAL BUILDING
7158 South W(wleni Avenne 

Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad
11 vai. ryto Ud B vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1188
Rez. td. 230-201®

Telefonas — GRovehlU 8-282*

DR. A. VALIS-LABOKAS
gydytojas ir chirurgas
SPECIALYBE AKUŠERIJA m 

moterį^ ugosWa re

2524 VVest 69th Street 
Valandos: 1 lkl 4 k »

šeštadieniais 1 lkl 4 rai ’ ***" 
Trečiadieniais uždarvtaDR. MARIJA LINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
2817 VVest 71st Street 

Telefonas HEmlock 6-3545
(Oflao lr rezidencijos)

Valandos pagal susltarlma

Tel. PRospeot 8-0400

DR. ONA VAšKEVItlUS
(VASKAS)

gydytojas ir chirurgas
Vai n?648 S°‘ All)anJ’ Ave.
vak.': pe^'t. Ir^štštad.^ž^^L.J- 

Kitu laiku pagal susitarimą*Ofiso tel PR 8-7773; Rez. PR 8-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirm., ketv., 5—8 vai , 

antrad. Ir penkt. 1—4 vai. 
Prllmlnčja tik susitarus

Atostogose nuo birž. 28 iki liepos 28 d.

T''DrF:RC.WiNSKUNAj“
gydytoja ir chirurS®

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. 7 iu, «* _ —

Treč. ir šeStad. pagal susitarimą..
Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 8-S801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus Ilgos
2454 VVeet 71st Street 

(7l-os lr Campbell Ava. kampan)
VąU kasdien 0—11 ryto Jr 4—8 y. >. 
šeštad. » r r. - 1 t. į

Oflao tet 787-2141. Namu 8*8-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
gydytojas ir chirurgas

6449 So. Pulaski B<m4
Vai pirmad., antrad., penktad l—A 

•—f v. v., ketvirt. S—Rv
šsštadisnlals lž—g vai. a

V
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4



Ima braškėti

SOVIETŲ IMPERIJA
Š. KORĖJA PASIRUOŠUS PULTI

Nė viena prievarta sulipdy
toji, jėga palaikoma imperija 
negalėjo išlikti nesubyrėjusi. 
Senovėje beveik visą žinomą 
pasaulį buvo pajungusi Roma. 
Šiandieną tos valstybės nė var 
do neliko. Buvo laikas, kad 
Ispanijos imperijoje saulė nie
kada nenusileisdavo, nes ispa
nų valdžia siekė kelis konti
nentus. Šiandieną Ispanija yra 
viena iš mažesniųjų valstybių. 
Savu laiku D. Britanija valdė 
pasaulio bangas ir buvo įsi
tvirtinusi penkiuose pasaulio 
kontinentuose. Šiandieną D. 
Britanija net nebėra viena iš 
pačių didžiųjų galybių. Istori
jos pamoka labai aiški. Nėra 
abejonės, kad tokio pat likimo 
laukia ir prievartos priemonė
mis sukurta, teroru palaiko
ma Sovietų imperija. Jau ir 
dabar joje ima reikštis stam
būs plyšiai ir girdėti smarkus 
braškėjimas.

*
Tuo klausimu įdomių infor

macijų teikia “U. S. News & 
World Report” koresponden
tai: R. Haeger iš Rytų Euro
pos ir J. Promm iš Maskvos. 
Jie net tvirtina: “Keliaudamas 
po rytų Europą, lankydamas 
įvairias sostines, negali išveng 
ti išvados, kad Sovietu imne- 
rija ima skilti — pamažu, bet 
tikrai, kaip anksčiau suskilo 
britų ir prancūzų kolonialinės 
imperijos”.

Šiuo metu dideliu nuo Mask
vos atšalimo akstinu darosi 
Čekoslovakija, kur prieš pus
metį iš mažai žinomų tarpo iš
kilo Dubcekas, vadovaujantis, 
jei taip galima pasakyti, libe- 
rališkesnių komunistų revoliu- 
.cijai prieš staliniškai “konser
vatyvius”. Čekoslovakijoje dau 
geliu atvejų imama atgaivinti 
tokios asmens laisvės, kokios 
primena prieškarinius laikus, 
kada kraštas buvo vakarietiš
kai demokratiškas. Maskva 
tuo susirūpinusi, savo jėgą de
monstruodama pravedė manev 
rus Čekoslovakijoje, po jų pa
likdama savas įgulas tame 
krašte. Tačiau prieš pasaulio 
opiniją nėra patogu vėl kraš
tą surakinti į raudonąsias rep
les ir Čekoslovakijoje reiškia
si laisvesnės idėjos, gerokai 
nepalankios Kremliui. Tas vis
kas dar toli nuo Čekoslovaki
jos! atskilimo ar perėjimo į 
neutralias valstybes, bet visgi 
tai reikšmingos rūdys geleži
niuose lankuose, kuriais Mask
va laiko surakinus okupuotus 
ar savo kontrolėn paglemžtus 
kraštus. Jaučiamas tolimas 
nuo Maskvos. Vergiškas pa
klusnumas Maskvos diktatū
rai pasilieka palaužtas. Čeko
slovakijos gyventojus ypač vei 
kia aikštėn iškilę faktai, kad 
per paskutinius 20 metų net 
160 piliečių buvo nuteista mir
ti už politinę veiklą, 130,000 
sėdėjo kalėjimuose, iš jų net 
30,000 partiečių,

Maskva baiminasi dėl lais
vėjančių nuotaikų Čekoslova
kijoje ir pasirūpino ne tik pa
ti ją perspėti, bet užsuko, kad 
ir Lenkija bei Rytų Vokietija, 
taigi kaimyniniai Maskvos sa
telitai, taip pat perspėtų. Če
kams nėra lengva. Juk rusų 
karininkai įkėlę koją į čekų 
armiją, Rusija kontroliuoja 
žibalą, reikalingą ir kariuome
nei ir pramonei. Sovietai da
ro ekonominį spaudimą, ir jei
gu taip labai reiškiasi libera- 
lėjimo srovė, tai tik ženklas, 
kad ji labai stipri.

*
Iš Rytų Vokietijos ateina 

žinių, kad ten Ulbrichtas yra 
vienas iš labiausiai nemėgia
mų raudonųjų diktatorių. Jo 
tironiškai valdomi 17 milijonų 
vokiečių nori susijungti su 50 
mil. Vakarų Vokietijos gyven
tojų. Reikia net 20 Sovietų di
vizijų, kad Ulbrichtas galėtų 
išsilaikyti valdžioje. Pasaulis

dar neužmiršo 1953 m. įvy
kusios vokiečių darbininkų re
voliucijos prieš komunistų ti
ronus, kada laisvės ištrošku
sių eiles traiškė Sovietų tan
kai ir terorizavo jų patran
kos. Vėl iškilusius laisvės są
jūdžius nebūtų taip lengva ry
tų Vokietijoje apvaldyti, dėlto 
Ulbrichtas su baime stebi, kas 
darosi Prahoje ir siunčia tram 
dančias notas.

»

Vengrija taip pat nėra už
miršusi laisvės troškimų. Kad 
sukontroliuotų vengrus, Sovie- 

•’i vra priversti tanu kračt^
laikyti 60,000 kariuomenė'’ 
1956 metų sukilime žuvo 12, 
000 vengrų laisvės kovotojų 
ir pabėgo į užsienį 200,000. 
Nuo to laiko pasiliko gili žaiz
da ir ji nėra užgijusi. Tiesa, 
krašte pasilikusieji yra dau
giau ramesnio būdo ir mažiau 
linkę rizikuoti. Kremliaus 
kontrolės atpalaidavimo čia 
siekiama lėtesniu būdu, tačiau 
tai ypač reiškiasi naujomis e- 
^onominėmis priemonė: .is, tol 
stančiomis nuo Maskvos ga:- 
rių. Vengrijos priešmaskvines 
nuotaikas iš dalies pavaizduo
ja krašte kursuoją anekdotai. 
Vienas iš naujesnių: įvairių 
kraštų komunistų partijų su
važiavimo metu Budapešte 
darbininkas pastato dviratį 
kaip tik prie suvažiavimo rū
mų pagrindinių durų. Polici
ninkas jį perspėja: “Negali čia 
dviračio palikti. Čia vyksta 
konferencija, čia vaikšto svar
būs žmonės. Net pats Suslov 
yra čia”. Darbininkas atsilie
pia: “O, nieko, mano dviratis 
yra užrakintas...”

Rumunijoje ryškus politinis 
ir ūkinis tolimas nuo Maskvos. 
Šiomis dienomis Rumunija pa
sirašė su JAV susitarimą, pa
gal kurį bus praplėsti tarp a- 
biejų kraštų ryšiai mokslo ir 
technologijos srityje. Kai da
bar Sovietų kontrolėje esan
čiuose kraštuose yra tokia stip 
ri agitacija prieš JAV dėl Viet 
namo, toks susitarimas reikš
mingas. Tiesa, Rumunijoje taip 
stipriai, kaip Čekoslovakijoje, 
nesireiškia linkimas plėsti pi
liečių teises. Tačiau Rumunijos 
raudonasis vadovas Oeaucescu 
net daug mažiau už Dubceką 
tepaiso ištikimumo tarptauti
niams įsipaeigojimams komu
nistų blokui. Rumuni ja turi ga
na draugiškus santykius su 
kraštais, kurie yra Maskvos 
nekenčiamųjų tarpe, kain Va
karų Vokietija ir Izraelis. Ru
munija taip pat nenusilenkia 
Kremliaus įtaigojimams pasi
sakyti prieš raudonąją Kini
ją-

♦

Lenkijoje Gomulka yra lai
komas vergiškai ištikimas Mas 
kvai, tačiau ten ir komunistų 
tarpe yra kita grupė, kurios 
branduolį sudaro partizanai, 
kovoję prieš nacius ir kuriems 
vadovauja vidaus reikalų mi
nisteris gen. M. Moczar, kurių 
tarpe jaučiami kitokie vėjai. 
Rusija Lenkijoje laiko ketu
rias divizijas, nes jaučia ne
palankias nuotaikas. Žinoma, 
baiminantis vokiečių, kurie no
rėtų atsiimti Lenkijos užimtas 
vokiečių valdytas žemes, len
kams reikia paisyti Maskvos. 
Tačiau studentų ir intelektua
lų maištavimas rodo, kad Len
kijoje yra stiprus priešmask- 
vinis burbuliavimas.

Yra ir kitų jėgų, kurios varo 
kylius į Sovietų imperiją, tai: 
pasaulyje stiprėjąs tautinis 
sąjūdis, kuriam nemielas ir 
Maskvos dominavimas: griež
tai iš centro kontroliuojama 
Sovietų ūkinė sistema pasirodė 
neveiksminga: auganti indust
rializacija verčia satelitus gręž 
tis į vakarus nuo atsilikusios 
Rusijos. Taigi, Sovietų imperi
ja tikrai ima braškėti. J. Pr.

Prez. Johnsonas entuziastingai sveikinamas Salvadoro gyventojų preš jam grįžtant į Ąmerką. Santa Tecla gyven
tojai beria ant prezidento konfeti. Prezidentas Lotynų Amerikoje lankėsi pasitarimui su penkiais EI Salvador, 
Costa Rica, Hondūras, Nicaragua ir Gvatemalos prezidentais.

TITO PASIDAVĖ MASKVOS PAGUNDOMS!
Mėgina šaukti konferenciją, nukreiptą prieš Vakarus

Kai jau išmirė ar savo tautų 
buvo pažeminti pirmieji pradi-1 
ninkai, kai pagrindinai pasikei
tė senųjų sąvokų turiniai, dali
nai ir politiniai jėgų susigrupa- 
vimai, kai paskutinės dvi kon
ferencijos nepasisekė, Jugosla
vijos Tito atsiminė Bandunge 
(Indonezija) vykusią tada poli
tiniams blokams formaliai nepri 
klaususių valstybių konferenci
ją ir vėl pasiryžo panašią or
ganizuoti.

“Trečioji jėga”

Mūsų šimtmečiui vos persiri
tus į antrąją pusę, šaltajam ka
rui siautėjant įvairiausiomis for 
momis, silpnos ir mažos vals
tybės, dauguma vos tik iš ko
lonijų vystyklų išleistos, pasi
juto pasimetusios ir nesaugios. 
Eisi su Amerika, gausi pinigų, 
bet tuoj pajusi įvairiaspalvį Mas , 
kvos šantažą. Eisi su Maskva, į 
prarasi Amerikos piniginės dos
numą, bet neišvengsi nė Mask
vos spaudimo. Tokioje tat at
mosferoje atsirado balsai apie 
“trečiąją jėgą”, kuri, jei kaip 
nors apsijungtų, galėtų pasi
justi saugesnė ir stipresnė.

Tokiose aplinkybėse gimė 
Bandungo konferencija, kurio
je dalyvavo 29 Azijos - Afrikos 
valstybės. Ji įvyko 1954 m. ba
landžio 18 - 27 Indonezijoje. Jos 
didieji dvasios tėvai buvo Indi
jos Nehru (mirė 1964 m.), In
donezijos Sukamo (išmestas 
iš valdžios 1965 m.), Jugosla
vijos Tito, Ghanos NkrumahJ 
(išmestas 1965 m.). Joje daly
vavo ir Kinijos Chou En-lai, pra 
nešęs susirinkusiems, jog gali
mas kom. Kinijos susitarimas

O. LABANAUSKAITE

su Amerika įsitempimams. Tol. 
Rytų erdvėje pašalinti. Deja, 
kom. Kinija tuo keliu nepasu
ko. Pagrindinė konferencijos 
tema buvo dekolonizacija. Pik
čiausią žodį pasakė Nehru, nes 
apšaukė Nato kolonializmo glo
bėju. Ir tas didysis senojo tipo 

'aristokratas skaudžiai apsiriko. 
Tito įsijungė į Bandungo kon
ferencijos didžiuosius todėl, kad 
norėjo populiarinti mažųjų val
stybių nepriklausomumo nuo 
didžiųjų, nes po išsinėrimo iš 
Maskvos glėbio dar nesijautė 
visai saugus.

Jugoslavijos pažeminimas
Antroji tokio pat tipo kon

ferencija buvo sušaukta Jugos
lavijos sostinėje 1961 m., bet 
nieko nepasiekė, nes jos metu 
Sovietai vienašališkai sulaužė 
atominių ginklų sprogdinimo 

! moratoriumą ir sujaukė visas 
konferencijos diskusijas. Ka
dangi konferencija neišdrįso 
viešai pasmerkti Rusijos už mo
ratoriumo sulaužymą, JAV spe
cialiu pareiškimu prikišo jai ša
liškumą, tai yra tendenciją link 
ti Maskvos pusėn. Manoma, kad 
moratoriumo sulaužymo laiką 
Maskva tyčia parinko, kad pa
žemintų Jugoslavijos vyriausy
bę konferencijos pabirimu.

Dar blogiau pasibaigė trečio
ji konferencija Kaire 1965 m. 
Joje būtinai norėjo dalyvauti 
Kongo premjeras Tshombe, ta
čiau Maskva tokio pažeminimo 
negalėjo pakelti (juk tas Tshom 
be jai sutrukdė Kongą pasigrob 
ti!). Buvo todėl užkurti dideli

UŽTVANKA
Romanas

JUOZAS TOLIUŠIS
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Sveikinome ją ir ieškojome puikiausio Pajūrio na
mo jos vaistinei.

— Nejuokaukit, —ji mus pertraukė, — aš pas 
jus su rimtu reikalu. Vykstu šiandien Kaunan pasiieš
koti kambario ir kitų smulkmenų. Jonas karčiamos Pa
jūryje vistiek neatidarys ir jam šinkorkos nereikės.

Julija staiga pakėlė savo šviesias akis į mano ir 
nuo jos žvilgsnio pabūgti nespėjau. Tik krūptelėjau ir 
nukeikiau širdyje vaistininką ir jo karčiamines idėjas. 
Bet Julija prie karčiamos nesustojo.

— Taigi, — ji tęsė, — užsukau pas jus, didmiesčio 
vilkus, patarimo.

Kazys jai aiškino, kiek galima mokėti Kauno šei
mininkėms, ko saugotis senamiesčio akligatviuose ir 
kaip derėtis su Šančių lenkėmis. O aš galvojau apie ty
lųjį Ąžuolyną ir jai pasiūliau Žaliakalnį:

— Kam tau Senamiestis ar Šančiai, imk mano 
kambarį. Rami vieta, arti universitetas.

— Tikrai, Jule, — sutiko ir Kazys. — Ir mums bus 
lengviau tave surasti, kai Kaunan sugužėsim.

Bet Julija buvo kitos nuomonės.
— Pažadais aplankyti manęs neatsikratysite, — ji 

juokėsi, vėl žiūrėdama į mane. — Ne taip lengvai. At
siminkite, aš turiu dėdę Pajūryje.

— Puiku! Žiemą čia, sako, baisiai nuobodu. Juo di
desnis būrys sugužės, juo smagiau.

— Kam tau būrio, Jonai? — taisė man Kazys. — 
Du žmonės — jau būrys. Būtinai Kalėdom atvažiuok, 
Jule. X

Kazys šelmiškai nusijuokė, bet aš jo juoko nesu

pratau. O Julija netrukus atsisveikino ir pasuko dvira
tį Pajūrio link.

Aš pasiėmiau naują kuolelį ir buvau bebrendąs 
pieva tolyn, kai Kazys manęs paklausė:

— Kodėl nepasisiūlei Julijai į bendrakeleivius? Pa
sivažinėjimas tave išblaškytų, ypač šiuo momentu.

— Kad Kaunas manęs visai netraukia.
— Ne dėl Kauno, dėl Julės. Aš kartais stebiuosi 

tavo abejingumu. Juk nežadi likti amžinu viengungiu, 
o Julijos nesimėto kiekvienam bažnytkaimy.

— Julė tvarkoj, bet..., — aš nutilau, nes nežino
jau, ką jam atsakyti. Bet Kazys nepaleido.

— Nieko blogo, jei nemėgsti vaistininkų profesi
jos. O kaip tau patinka mokytojos? Bet taip šaltai veik
damas, negausi nė Sakaitės. Nuneš ją tau Ignas!

Mano žvilgsnis nuklydo į Sakų liepą, besimaudan- 
čią ryto spinduliuose. Virš jos, plunksninių debesų ato- 
švaistoje, suko ratą gandras, ir jo sklendimas nunešė 
mane pas Liudą.
Igno įterpimas mane suerzino. Ignas! Ir ko jam čia 
reikia? Juk sakėsi Pajūrio nekenčiąs, nors jo planai šio 
užkampio atžvilgiu ir gigantiški. Užtvanka, lentpjūvė, 
elektrinė. Dar ir Liudos jam prireiksią? Ką čia Kazys 
niekus tauškia.

Bet ar tikrai niekus? Ne, ne, Ignai, tu jau per pla
čiai užsimojai — argi taip galima?

* * *

Plytinė anądien pranešė, kad drenos jau išdegtos 
— galime jas atsiimti. Kaimynas taip pat nebuvo paža
do užmiršęs ir šį rytą vežimų vilkstinė išdardėjo jų 
parvežti. Kazys su Peliksu mūsų ratais, trečiu vežimu 
kaimyno pusbernis — pirmai pradžiai užteks! O man 
buvo laisva pavakarė ir basų kojų išmintu taku žingsnia 
vau į tolį.

ginčai, atvykęs Tshombe buvo 
“sekvestruotas”, bet iširo ir 
konferencija veik neprasidėjusi.

Prieš vakarietiškos nuotaikos
Visos trys konferencijos bu

vo aiškiai priešvakarietiškos, 
nors ir skelbėsi neutralios to 
laiko politinių sambūrių atžvil
giu. Kas gali įsigilinti į dabar
tinį balsų grupavimąsi Jungt. 
Tautų generalinėje asamblėjo
je, tas neras jokio neutralumo, 
tik gal daug daugiau blokų, ku
rių atsiradimą iššaukė naujos 
sąlygos. Kur gi pagrindas ket
virtajai Bandungo tipo konfe
rencijai, kada pati Jugoslavija 
glaudina diplomatinius santy
kius su V. Europa ir nori tapti

Europos ūkinės bendruomenės 
nors ir neantraeiliu nariu?

Paklausti apie tą reikalą ju
goslavai aiškina, kad tokios kon 
ferencijos gal ir reikią kad ir 
tokiems klausimams pasvarsty
ti: kaip padaryti veiksminges
nes Jungt. Tautas; kaip privers Į 
ti turtinguosius labiau šelpti 1 
ūkiškai atsilikusius kraštus; Į 
kaip gauti didesnes kainas už 
ūkiškai atsilikusių kraštų pre
kes; Vietnamo ir Vid. Rytų pro 
blemos. Bet visiems aišku, kad 
J. Tautos yra geriausia vieta 
tiems klausimams naudingai su- | 
tvarkyti. Jau dvi J. Tautų kon
ferencijos tvarkė atsilikusių 
kraštų ūkio vystymo problemas. 
Kėlimasis su tais klausimais į 
'kitokius sambūrius yra ko kito | 
ieškojimas. Tas kas kitas yra 
kam nors reikalinga propagan
da. Ir propaganda prieš Vaka
rus. Nejaugi Maskva būtų pa-

Sensacingų žinių skelbėjai 
“dvynukai” kolumnistai Robert 
S. Allen ir Paul Scott savo “Al- 
len - Scott raporte” Chicago’s 
American” 6/19 laidoje paskel
bė, jog, atrodą, kad Š. Korėja 
daranti savo karo jėgų dislo
kaciją naujai invazijai į Pietų 
Korėją. Paskutiniųjų laikų ko
munistų kariuomenės judėjimas 
arti demilitarizuotos zonos, ski
riančios Š. Korėją nuo P. Ko
rėjos ties 38 paralėle, davė JAV 
žvalgybai pagrindą perspėti, 
jog tokia karo ofenzyva galinti 
būti pakartota birželio 24 - 25 
dienomis, 1950 m. invazijos su
kakčiai “paminėti”.

Sov. Sąjungoj ištreniruotas 
Š. Korėjos premjeras Kim U - 
Sung, kuris vykdė ir pirmąją 
invaziją, pasižadėjo atitinkamu 
laiku atidaryti naują frontą 
prieš JAV-bes. Pažymėtina, kad 
šiomis dienomis jis pastatė vi
sas savo karo jėgas karo pa- 
ruoštin ir paskelbė pilną žmo
nių ir karo pramonės mobiliza
ciją. Be šito karinio judėjimo, 
Kim jau aprūpino daugiau 
kaip 50 Š. Korėjos pilotų ko
vos priemonėmis, kurios visiš
kai atstatytos amerikiečiams 
sustabdžius bombardavimus už 
19 paralelės.

Kremlius planuoja krizes
Prezidento žvalgybos patarė

jai yra perspėję prezidentą, jog 
Kremlius šią vasarą planuoja 
eilę su nusikaltimais susietų ne
ramumų vakariniame Berlyne, 
Korėjoj, Vietname ir Kuboj. 
Kaip buvo pramatyta, tos kri
zės bus susijusios su masinė
mis demonstracijomis bei riau
šėmis, suplanuotomis Washing- 
tone ir kt. dideliuose JAV-bių 
miestuose. Pranašystė apie Ber

jėgusi pasamdyti Tito tokiam 
darbui atlikti?

Konferenciją norima pradėti 
organizuoti šiais metais, bet į- 
vyktų tik 1969, jei būtų rasta 
pakankamai dalyvių.

Viceprez. Humphrey žaidžia su savo nauja anūke, su kuria matyti ir jos 
motina, Humphrey III žmona, St. Paul., Minn.

Aną dieną buvau išjuokęs Kazį už rūpestį dėl ma
no senbernystės, bet šiandien padaviau jam Taunio bo
tagą ir, palinkėjęs gero kelio plytinėn, išėjau pas Liu
dą. Kazio pažertos mintys muistėsi paširdžiuose ir kam
bary negalėjau nustingti; argi aš galėjau laimėti Liudą, 
nepajudindamas dėl jos ne piršto? Galvojau apie ją, brai 
dydamas po šias pelkes ir supdamasis Fogelio minkš
tasuolyje, bet ar to užteko? Jos vaizdas persekiojo mane 
seno dvaro takuose, ir aš laukiau atsitinkant ko nors 
nepaprasto. Bet ko? Atsitikimai jau nebevaikščioja po 
žemę, žmogus pats turi griebti laimę už ragų.

Anuokart aš buvau sugalvojęs kažką gražaus ir di
dingo ir norėjau jai tai papasakoti, bet pats savęs nu
sigandau. Gal tai nebuvo taip didinga, kaip mano vaiz
duotėje atrodė. Gal aš per daug fantazavau.

Aš troškau mažo trupinio tame pamirštame už
kampy, o jam išreikšti dienų dienas ieškojau žodžių 
ir negalėjau rasti.

Bet kam tas patosas! Šiandien aš jai tikrai pasaky
siu. Ir labai paprastai, bet nuoširdžiai. Pavyzdžiui, kad 
ir taip: Liuda, aš tave...

Prie Sakų gonkų švytėjo Igno dviratis ir mano 
žodžiai spruko visais šalikėliais ir dingo. Tik kažkurioje 
smegenų kertėje tęsdamas žodžius Kazys kartojo: “Nu
neš ją tau Ignas...”

Ignas sėdėjo viduje vienas ir nuobodžiai vartė Ūki
ninko Patarėją”.

Rytiečių išmintis sako, jog dešimt elgetų užsikloja 
viena antklode, o du karaliai nesutelpa pasaulyje. Iš
mintis sena, kaip žemė, pakeitusi tik savo formą, bet 
amžinai išlikus ta pati. Pajūrio vargingos sodybos iš
maitino gausias šeimas, jo artojai sutilpo siauruose rė
žiuose, o mudviem su Ignu neužteko čia vietos.

— Koks mažytis tas Pajūris, — pasisveikinau aš 
jį. — Kur beeinam, vis mudviejų keliai susikryžiuoja.

tBila daugiau}

lyną jau išsipildė. Be Berlyno 
ir P. Vietnamo artimiausios pa
vojaus sritys yra Pietų Korėja, 
kur nei 2 - ji nei 7 - ji amerikie
čių pėstininkų divizijos nėra lai
kytinos pasiruošusios kovoms, 
kaip apie tai byloja vos baig
tos Senato pakomitečio gink
luotoms karo tarnybos paruoš- 
tės studijos. Nors JAV-bių oro 
pajėgos po to, kai komunistų 
buvo pagrobtas žvalgybinis lai
vas Pueblo su pustuziniu lėktu
vų, buvo labai padidintos, tai 
vis dėlto Š. Korėja reaktyviniais 
haikintuvais prašoka amerikie
čius santykiu du prieš vieną. 
Senato pakomitečio pranešimas 
taip pat pažymi, kad abiejose 
armijos divizijose trūkstą kapi
tonų ir majorų, nesančios rei
kiamo pajėgumo ir jom trūkstą 
apginklavimo bei atsarginių da
lių, kurios atitrauktos į Vietna
mą.

Pagautas “kovos įsakymas”
Pagautas Š. Korėjos “kovos 

įsakymas” ragina bandomoms 
atakoms išilgai viso 156 mylių 
fronto, kad būtų suardytos prie
šo susisiekimo linijos, sukeltas 
ekonominis chaosas ir sudary
tas pagrindas iš užsienio re
miamai bei vadovaujamai revo
liucijai. Prieš keletą mėn. š. ko
rėjiečiai pradėjo krauti 60 die
nų atsargas maisto bei karo 
tiekimo, įskaitant visų rūšių at
sargines dalis ir amuniciją — 
tuoj už demilitarizuotos zonos.

Viena karo žvalgybos grupė, 
kuri tiksliai pramatė dabartinį 
R. Berlyno spaudimą į V. Ber
lyną, dabar perspėja, jog tai 
yra Kremliaus politika įvelti šią 
vasarą JAV-bes į karą su ki
tomis komunistų šalimis kiek 
galima daugiau frontuose. Ka
dangi JAV-bės yra giliai įsivė- 
lusios į šią krizę, manoma, kad 
Sovietų planas pasiųsti didelius 
kariuomenės kiekius pirmoj ei
lėj į Vidurinius Rytus, tur būt, 
stovyklauti Egipte — pagal kra 
što reikalavimą. Nelinksmos 
prognozės. Rg.
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MISCELLANEOUS

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybes, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsi
mokė] Imo sąly
gos.

J. BACEVIČIUS

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 H Wesl »5lh Street 
Chicago, Illinois 

Tel. OA 4-81154 Ir GK 6-4330

6455 S. Kedzie Ave., PR 8-2233

A. ABALL ROOFING CO.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl 
nas, nutekamuosius vamzdžius Dažo 
me IS lauko. Taisome mūrų—“turk 
polntlng". Pilnai apsidraudė Visas 
darbas garantuotas.

LA 1-6047 arba RO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

II3IIlllllllllllllllIIIlllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIii

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

7150 South Maplewood Avenue 
Chicago, Illinois 000200 

VISOS PROGRAMOS IS W0PA 
149d kil. AM ir 1027 mg FM 

Telef. HEmlock 4-2413

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Incoine Tas. 
Notariatas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J • BA C E V I C . U S 

6455 S. Kedzie Ave. — PR 8-2233

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

■SBggRgg!Įgegea»aHBgW!RRHlWaMMMHegHW‘«WR8!mM,^^BMBBaaeBB8aaB88Ba8RĮBeBR8BaBBiBIIBRMaBiRRėHiiiįR

CLASSIFIED GUIDE
HNUOMOJAM — IV)R RENT

♦♦♦♦♦♦♦
HELP WANTED — VYRAI 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦ 
HELP VVANTED — VVRAJ

♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ *

N0KN0KMNiNiiK3KNi:« ikik**;******.**** ♦

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS

mai tyti imti: otft pakcru skrv 
2008 flOtli St. Tel. WA 5-2781
2501 «8tb St. Tel. WA 5-2727
$333 So. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuvių bendrovė turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu Iš Chi
cagos tiesiai ) Lietuva.

Didelis pasirinkimas (vairių me 
džlagų, Ital. lietpalčių Ir kitų prekių

Priimami užsakymai automobilių, 
šaldytuvų, televizijų Ir t. t.

E. Ir V. Žukauskai

lllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllilllllllllll

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 MEST 34th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882

6 kamb. pilnai atremontuotas mūr. 
bungalovv su 4 kamb. pajamų bu
tu. 25 p. tuščias sklypas šalia. 2 
garažai. Brighton Pke. Susitarimui 
apžiūrėti skambinkit FR 6-4760.

7 kamb. 12 m. mūr. bangalow, 
prie Liet. mokyklos, Marųuette Pke,. 
1 % vonios, alum. langai. 2 auto ga
ražas. $24,900.

12 butų mūr. prie 67-tos lr Rock- 
well, $13,500 metinių pajamų. Raina 
$78,500. Įmokfijas $15,000 savininkas 
duos paskolų.

3 butai po 0 kanib. mūr. prie Liet. 
mokyklos Marųuette Pke. Nauja ga
zo atskira šiluma, moderniškos vo
nios Ir virtuvės. Dvigubas mūr. ga
ražas. $32,600.

Naujas de hixe 2 aukštų mūr. 
Marųuette pke 7 kamb butas savi
ninkui ir 4 nuomos skolai mokėti. 
$74,500.

tl butų, 2-jų aukštų, švarus mūr. 
namas. Marųuette pke. $84.900.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS — 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St Tel. 925-6015

K JT*#**********.************
DEKORAVIMAS
IS VIDAUS IR IA LAUKO

Kilimai ir apmušti baldai valomi
J. RUDIS — Tel, CLiffside 4-1050
siNNliliNiNiiltitiNiNfNHNNtNiiKiNiliilijtfNti**!****-

iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimim

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3, 
už dirbtuvės darbą $10 00 ir dalys. 

Pasiteiraukite apie naujas

I. MIGLINAS
2549 W. 69 St., H auk.. PR 6-1063

IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

BITAI rinktiniams nuomininkams. 
Nelaukit — užsiregistruoki t (laimi!
Aptarnauja pietvakarinę dalį 7 mė
lis. Savininkai kreipkitės dėl patar

navimo nemokamai.
Best Agency, 2025 W. 03. PH 8-0032

DĖMESIO!

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning į 
naujus ir senus namus Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
H KATI N G & SHEET METAL 
4444 S. Besteni, Chicago 0, III.

'l'elefonas VI 7-3447.

MAINTENANCE 
AND SECURITY MAN

for 6 nights a week 
11 p.m. to 7 a.rn.

Mušt be sober, reliable and have 
good references. Mušt be able to 
take telephone calls and write up 
intake messages for a sočiai 
agency.

FOR APPOINTMENT CALL
MI 2-9317

FRANK’S TV and RADIO INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. RADIO, 
STEREO APARATŲ PADAVIMAS IR TAISMAS TAIPGI ORO 
VfiSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

INSURED
per annum 

on investment bonusf ‘
per annum

on regu] ar savings
Savings Insuted to $15,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

Kas tik turi gėrę skonį,
viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western. PR 8-S8TS
Vedėjas — J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom 
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro 

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet

REAL ESTATE
^yOOOOOOOOOOO&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOŪOOOCOOOOOOOOOOOO-O

Member of M L.S.
ALEK ŠATAS — REALTOR

Main Office 5727 W. Cermak, Cicero, Ilk, Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Rlvereide, La Grange Parite 
ir kituose vakariniuose priendeečiuoee. Prašom užsukti i mfisų Ištaigą 
Ir išsirinkti iš katalogo.

0 kamb. mūr. “Built-ins”, kokli- 
nSs plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marų. pke. $21,500.

2 po 4 $6 kanib. apynaujis namas. 
Atskiri šildymai gazu, aliumin. lan
gai, 2 autom, garažas. Netoli parko. 
$42,800.

0 kamb. medinukas. 2 vonios, 
□•raidai remodeliuotas. Nauja šiluma 
gazu. 2 autom, garažas. Netoli mū
sų Įstaigos. $12,400.

4 miegamųjų apynaujis mūr. šilu
ma gazu Centralinis vėsinimas. 
Alium, langai, įrengtas rūsys, 2 au
tom. garažas Netoli parko. $27.500.

5 butu, 10 melų mūras. Atskiri 
šildymai gazu. Gražus namas, geros 
pajamos. 111-ta ir California Ave. 
$69,000.

9 butų, 1 metų liuksusinis mūras. 
Pajamij virš $18,000 per metus. Piet
vakarių priemiestyje. $129,000.

14 butų mūr. Visi išnuomuoti. 
Neaukštos nuomos. Pajamtj virš 
$12,000 per metus. Marųuette pke. 
$83.000.

100 x 220 p. sklypas prie ežero. 
25 minutės nuo Chicagos; Geras su
sisiekimas greitkeliu. Dfibai graži 
vieta. Teiraukitės.

2 po 5H kamb lr S kamb. angliu
kam rūsy. Bevek niaująs. 2 auto ga
ražas. 2 atskiri šildymai gazu. Gra
žiame Marųuette pke. $52,000.

7 kamb. mūr bungalovv. Gražiai Iš. 
taisytas, šiluma gazu. 2 auto mūr. 
garažas. Gage pke. $21.000.

5 kamb. mūr. rezidencija. 1U vo
nios šiluma gazu. Garažas. Platus 
sklypas. Marųuette pke. $16,600.

NERIS REAL ESTATE
6924 South VVestern Avenue Tel. 471-0321

Mūr. 2x0. Butas rūsy. Naujas 
šild. Naujas garažas. M p. $31,800. 

Mūr. 2 x 5. Gage p. Garažas. Gaoz
šildymas. Gera vieta. $25.800.

Mūr. 4 mieg., 12 m. I vak. nuo 
Kedzie. Puikus pirkinys už $23.500.

Mūr 12 butų. Naujas. Virš 24,000 
pajamų. Kaina prieinama.

Tvarkingas, teteingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liūdijaml vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Ta< ir atliekami kitokį 
patarnavimai.

SIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 8. Maplewood Av.. CL 4-7450
71 lr Talman. Mūr. 4 kamb. Ir 2 

patalpos ofisams arba bizniams. Tik 
$16,500.

Prie 60 ir Campbell. Med. 1 % a. 2 
butai, 5 ir 4 kamb. $16,900.

Prie 71 tr Mapteprood. Med. 2 bu
tai — 6 ir 4 kamb. Platus sklypas. 
$21.500.

Medinis 2 butai, 6 Ir 4 kamb., pi
gus. $12.900.

VAINA REALTY
3517 W. 7 Ist Street — RE 7-9516

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

A. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY

A. LAURAITIS
4645 So. Ashland Ave., LA 3-87 <5

(Currency Exchange patalpose) 
Sąžiningas patarnavimas

7301 S. WHTPPLE STREET
5V2 dideli kamb. 3 miegamieji. 
Ąžuolo spintelės ir papuošimai, ke
ramikos vonios, svajonių virtuvė. 
Kilimai, Air conditioners. Pilnas 
rūsys. Iškelti vamzdžiai. Gazu ap
šild. “Breezeway”. Gražių plytų 
mūro garažas.

3 miegamų Georgian 
7333 S. Whipple. Dideli kamb Ge
rai užlaikytas namas. Gazu ap
šild. Iškelti vamzdžiai. li/2 maš. 
garažas. Aptvertas kiemas. Žemi 
mokesčiai. Susitarimui apžiūrėti 
skambinkit

H. F. LUETGERT 
233-1611 779-6338

Kur Jūsų Namai?
2 gražūs bartai lr krautuvė, Alum. 

langai, centr. šild. .platus lotas, gė
lei. tvora, garažas. $21,000.

Turtuolio liuksus, mūr. rezidenci
ja Našlė atiduoda su visais priedais 
už $37,000.

7 kamb. mūr. namas, gražiai ištai
sytas ikaip naujas. $23,000.

10 kamb. mūr. marmuro conta, 2 
virtuvės, 3 toiletai, garažas. $18.700.

\epapr. apartin. namas, mūro ga- 
nažas. Labai gražus ir rami vieta. 
$62,500.

Už $14,500 nupirkit tvarkingų šva
rų 7 kamb. namų su garažu.

8 kamb vos kelių metų liuks, mū
ras ant kampo. 2 auto — mūro ga
ražas, 2 vonios, daug priedų. 
$25,700.

Našlė parduoda beveik naujų 
mūrų. Didelį 3 būt., radiant šild. 
Apie $6 600 pajamų. Garažas, 

i $52,500
3 butai Marųuette pke. Gazo šil

dymas, ceramic vonios, daug prie
dų. Garažas. $28,500.

Modernūs du butai po 6 kamba
rius Marų. Parke, gazo šildymas, 
karpetai, garažas, $82.000.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69thSt.,RE 7-7200

7 kamb. buųgalon, centrai, gazu 
šildymas, 30 p. sklypas. 57 ir Maple- 
wood.

3 butai ir krautuvės patalpa. $350 
pajamų per mėn. 51 ir Kedzie.

3 miegamųjų mūr. bungalovv, 4 
metų. Brighton p-ke.

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43 St. CL 4-2390

Med. 1)6 a. 8 kamb. Rūsys. 71 — 
Campbell. $14,000.

Mūr. 2x0 ir patalpa. Gera vieta. 
$23,800 arba pasiūlymas.

Med. a. 2 butai. M. p. Rūsys. 
Gazo šild. Garažas. $16.500.

Med. 2 butai. M. p. Platus lotas. 
Rūsys. Garažas. $22,000.

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

80 and 60 gal. Free detivery

KAIRYS REAL ESTATE
2943 West 59 Str., Tel. HE 6-5151 arba HE 6-5161

5622 So. Racine, 434-1113

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Ave.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
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MOVING
SERftNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place. WA 5-8063
iiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiii'

ySincfairl
RICHMOND iįj SERVICE

Kampas Richmond ir 63rd St.
Užsieninių ir vietinių automobilių 
taisymas. Priklauso Chicago Motor 
Ilub. Nelaimės atveju, skambinkite

GB 6-3134 arba GR 0-3353 
Sav. — Juozas (Joe) Juraitis

» r«««».»«»«>v

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas.
Ilgų metų patyrimas 

HA 5-9209 Chicago, Illinois
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av. 
Chicago, UI. 60632. Tei. YA 7-5980

REAL ESTATE

Savininkas parduoda U/2 aukšto 
pajamų namą. 2 maš. garažas, į- 
rengtas rūsys, idealioj vietoj — 
Marąuette pke. Po 5:30 v. vak. 
skambinkit PR 6-4868.

Lemont apylinkėj savininkas par
duoda naują 6 kamb. de luxe na
mą su puikiai įrengtu rūsiu ant 
didelio sklypo. Kaina virš $30,000. 
Tel. 257-5186,

CONTRACTORS

REZIDENCINIAI. 
KOMERCINIAI. 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAIIIJ 2457 West 69th Street J TeL HE 4-7482

STATOME NAUJUS NAMUS 
Ir

Atliekame įvairius pataikymus
Petrauskas Builders, Ine. 

Tel. 585-5285

HELP WANTED — MOTERYS
e* ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦•♦ « ♦ ♦ ♦ ♦-»♦♦♦ «< 

DRAPERY SEAMSTRESS
Best pay, profit sharing, air cond’d. 
clean work room. Exper’d, būt will
train.

INTERIORS BY BRUCE 
811 W. Devon (at Ciunberland) 

Park Ridge, Illinois
South-Souttnvcst

Accounts Receivable
CLERK

Matare giri—woman to operate ac- 
counts receivable posting maehine 
and general Office work Full co.. 
benefits. Good pay.

GENERAL MOTORS CORP.
(Truck & Coach Div.)

1015 W. Pershing Rd. 
847-1700

An Eųual opportunity employer

WIG STYLIST
Needed Immediately
Some sales experience prefer- 

red. Join a fast growing national 
wig concern with outlets in Chi
cago and suburbs.

For a job with solid future, call 
for an appointment:

TEL. 337-3638

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

* SECURE YOUR FUTURE* *
REGISTERED NURSES NEEDED

39 bed hospital expanding to 83 beds. This is an opportunity 
for Registered Nurses to insure your Medical future, enjoy top 
pay and excellent fringe benefits.

GENERAL PRACTITIONERS
Excellent opportunity for young capable Physician serving 12,000 
population. Liberal Personnel Policies. Good schools and recreation 
facilities nearby. — Write Administrator.

STANDISH COMMUNITY HOSPITAL 
805 W. Cedar St., STANDISII, Mich.
Phone Area Code 517 — 846-7061

HELP VVANTEn — VYRAI

MAINTENANCE MECHANIC
Nationwide firm has immediate openings for experienced ma.inte- 
nance mechanics. We offer excellent starting salary. Benefits 
include: penslon plan, hospitalization, life insurance and a 2 week 
paid vacation after 1 year.

For further Information call
DU ANE ERIKS — TEL. BU 1-6700 or apply:

W O N D E R BREAD
1301 W. Diversey Avenue

Chicago, Illinois

Assemblers
For lite machinery

Excellent opportunity for 
man with assembly experi- 
ence or good mechanical 
ability. Factory located nr. 
Loop and all tranaporta- 
tion.

Apply in person:

Corley Miller, Ine.
111 No. Dės Plaines St. 

Chicago, Illinois 

_____ MR. L. MILLER______

S H I P P I N G CLERK
Able to handle 1 man dept. Mušt 
be able to handle volume of paper 
wqrk.

3477 W, TOUHY AVENUE 
JU 3-0770 — 676-4884

VYRAI IR MOTERYS

Mažai valgyklai reikalinga virėja 
(arba virėjas) gaminti valgius ir 
bendrai tvarkyti visus virtuvės 
darbus. Pietvakaruose. Reikalinga
turėti automobilis. Skambinti — 
458-6770.

TEACHING
Excellent Positions

Open
Positions are open on Nųvajo I.ndian 
Reservation for teachers in Elemen- 
tary. B.A degree tn education and 
Arizona statė certificate reųuired. 
Starting salary $5,800 wltb 6% in- 
tiex. Five (5) years prior service al- 
lowed.
Need man-wife. eombinaiion or per
toms willlng lo share houslng. Reni 
$55 per mobth for modern two bed- 
raoim apartments, Utilities furnlshed, 
Call or wrlte

George E. Burns, Supt.

WIND0W ROCK SCHOOL 
DISTRICT NO. 8

FORT DEFIANCE, ARIZONA 
86504

Tel. ( AC 602) 729 2495, 729-2381

VVANTED
UTILITY HAMMER 

MAN
(STE AM)

MUŠT BE ENPERIENCED 
Paid Insurance, Vacation & 

Profit Sharing — Phone

NA 5-79ŪŪ

TURRET LATHE 
OPERATOR
Set up and operate 

Warner Svvasey maehine. 
Mušt have own tools.

Top Wages Si Paid Vacation

R. G. HASKINS CO.
2651 W HARRISON 
Tel. KE 3-2432 or 33

SET-UP MAN 
PUNCH PRESS 

DEPT.
Experienced On Progressive 

And Compound Diew.

Mandex Manufacturing 
Company, Ine.

2614 West 481 h Street
CHICAGO, ILLINOIS

IMMEDIATE OPENINGS

TOOL AND DIE 
MAKERS

Experienced on Progressive and 
compound dies.

Day Shift; Steady Work 
Apply:

Mandex Manufacturing 
Company, Ino.

2614 W. 48th St., Uhlcągo, 111,

NEEDED AT ONCE

Injection Molding
* EXPERIENCE1)

FOREMAN .... $8,840
* ASSISTANT

FOREMAN .... $8,060
* maintenance

ASSISTANT . . ,. $8,060
Paid Vacations, Holidays,, etc. 

Write or call COLLECT 
Mr. Turner or Mr. Doiy

(219) 744-4296

WAYNE PLASTICS CORP.
3033 VViiyne Terrace

FT. WAYNE, INDIANA 1680U 
These openings start at: .,

PROGRAMMERS
AND

ANALYSTS
st. Luke’s Hospital. a leader in the hospital data proccssing fięld, 
is expanding its data Processing Services. Programmer analysts and 
systems are needed to fili out the staff of Information specialiais who 
will be involved in the development of medically oriented Computer 
application for a third generation system.

Applicants mušt have a knovvledge of COBOL or PL I ląnguageą 
for System 360 and experiences with random acces» devices; in
dividuals with degrce or some college education plūs experience is 
prėferred.

■Excellent potential for advancement both professionally and 
financially. Starting salary commensurate with experience; out- 
standing benefits.

If you can meet these reąuirements, fonvard your resume including 
job and salary history to:

ROBERT J. GRAMS, Personnel Director

ST. LUKE’S HOSPITAL 
2900 W. Oklahoma Ave. Milwaukee, Wit, 53215

An Eąual Opportunity Employer

CHEMIST (AEROSOL)
WE HAVE IMMEDIATE OPENING FOR A CHEMIST WITH 
FIVE YEARS OF AEROSOL EXPERIENCE TO DO DEVELOP

MENT WORK IN A COATINGS LABORATORY
We offer excellent benefits including profit sharing.

Rush Your Resume In Strict Confidence To 
PERSONNEL DEPARTMENT

MINNESOTA PAINTS, INC.
1101 Third St., S. Mlnneapolis, Minn. 55415

AN EyUAL, OPPORTUNITY KMPLOYKR 
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A. A.

Povilas Gillis
Gyveno 1050 1 So. Wa baslį

Avė.
Staiga mirS liepos 8 d., 1968, 

3:05 vai. popiet šiito ukes 86 
m. amžiaus.

GlmS Lietuvoje. Kilo Ift Šven
čionių apskrities, Tverečiaus 
parapijos, PetruSiūn,ų kaliu.-).

Amerikoje išgyveno 59 m. 
pasiliko dideliame nuliūdime

duktė Effio Doroctke, žentas 
Wa.iter. 2 sūnūs: t lemenee
marti Jeannette, ir Alphonse. 
marti Harriet, 5 anūkai: die
neli Travto. jos vyras Calvin 
Larry nprooke, jo žmona Dia
na, Andrew iy Sušauna Gillis ir 
Peter Pflanzer. jo žmona Nan- 
oy, 4 proanūkai, brolis Michael 
Gillis, švogerka Helen Dauru- 
tonas, jos vyras Albin, jų duk
tė Bernice, ir kiti Rimines, 
draugai ir pažįstami, Lietuvo
je liko sesuo su Seimą,

Priklausė Sv, Vardo dr-jai ir 
S, L, A. 63-ėlal kUOfuoi,

Kūnas bus pašarvotas ketv., 
3 vai. popiet Eeona.nl koplvčio- 
je, 10S21 S. Micliigan.

Laidotuvės Jvyks šeštad., lie
pos I :t d. iš koplyčios 8-30 
vai. ryto bus atlydėtas i Visu 
Šventų parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sieli). Po pamaldi, 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

NtiUiuk-; Piikja, sūnūs, mar
ti, žentas, anūkai ir pronnū-
6 ii

Laidotuvių direktorius Leo- 
aard Bukauskas ir Sūnus. Tel. 
CO 4-2228.

Kuriant galui
mokėti daugiau? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO- 
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
SITE NUO $500 IKI $1,000

PLYMOUTH * VALIANT

SKAUTYBES KELIU
(Atkelta iš 2 pal.>

I pildyti prisiminimui įsigyjamų 
ii daiktų rinkinio.

SITINTfNIAI Į UŽSIENIUS
LS seserijos socialinio sky

riaus vedėja v. s. Iz. Jonaitienė 
išsiuntė užjūryje vargstančioms 
sesėms du siuntinius, kurie ga
vėjų su dėkingumu įvertinami. 
Būtų gerai, jei įstengtume dau
giau tokių siuntinių pasiųsti. 
Norinčias prie šio šalpos darbo 
pr sidėti kviečiame aukas šiam 
reikalui siųsti Seserijos sociali
niam skyrui, 773 Woodview Rd., 
Cleveland, Ohio, 44121.

PAKVIESTOS VIEŠNIOS
LS seserijos tarptautinio sky 

riaus vedėja s. M. Butkienė pa
kvietė į Tautinę stovyklą visų 
tautybių exilų skautes. Dar ne
turima tikrų žinių, kas ir kiek 
dalyvaus.

BROLIJOS PARODA

Tautinėje stovykloje vyksta 
LS brolijos paroda. Ši nedide
lė istorinių paveikslų paroda 
sutalpinta senoviškos pilies pa
vidalo pastate, kuriame įrašy
tas sekantis šūkis: — Lietuvis 
skautas — Lietuvos tvirtovė. 
Tuo norima visiems priminti mū 
sų nepalaužiamą ištikimybę lie
tuvių tautai ir užtikrinti, kad 
ir ateityje mes stovėsime lietu
vybės išlaikymo sargyboje.

GABI LAUŽAVEDE

Toronto “Varpo” choro diri
gentė ps. Dalia Skrinskaitė pa
kviesta būti V-sios Tautinės sto

vykios laužavede. Sesė Dalia y- 
ra aukštai vertinama kaip gabi 
chorvedė, gi čikagiečiai su ma
lonumu prisimena Jaunimo me
tų Chicagos skautų-čių stovyk
los laužus, kuriuos taip darniai 
pravedė tos stovyklos stovyk
lautoja — viešnia ps. Dalė.

TAUTINES STOVYKLOS 
LAIKRAŠTIS

Tautinėje stovykloje leidžia
mas bendras skautų - skaučių 
laikraštis “Šauklys”. Kad gc- 

' riau išryškėtų atskirų šakų nuo 
taikos, įvykiai, atitinkamų, pro
gramose numatytų dienų temos 
ir kt., laikraštis suskirstytas į 
tris dalis — brolijos, seserijos 
ir akademikų. Skaučių stovyk
loje leidžiamas ir atskiras sie
ninis laikraštėlis, šių leidinių 
turinį sudaro pačių stovyklau
tojų rašiniai ir piešiniai — sto- 
vyklinio gyvenimo iliustracijos.

BAIGĖ MAUDYKLES SARGŲ 
KURSUS

Chicagos “Lituanicos” tunto 
jūrų budžių įgulos vado ps. R. 
Kunstmano iniciatyva šį pa
vasarį prie YMCA buvo suor

ganizuoti “Life Guard” kursai 
senjorams ir junjorams. Šiuos 
kursus pradėjo 32 skautai-tės 
iš Lituanicos. Kernavės ir Auš-

PARDUODAM1
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
30% lkl 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis lr įmokėtinai. 
SOITHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. IVestern, Tel. GR 6-4421

CHRYSLER * IMPERIAL

BALZEKAS MOTOR 
SALES, INC.

4030 Archer. VI 7-1515
“U WILL LIKĘ US”

VANDENS NULEIDIMO VAMZDŽIAI; aluminijaus 
baltai dažyti, be jokių sudūrimų, ant viso namo 
GARAŽŲ DURYS ir jų elektron.-radaro atidarymai. 
TVOROS — geležies, nylono. Įvairių spalvų. 
LANGAI IR DURYS — įvairių išdirbysčių ir metalų. 
STOGELIAI — ant langų ii durų.

PAGERINKITE IR PAPUOšKITE SAVO NAMUS.

KOSTAS B UT K U S
VISKAS NAMŲ PAGERINIMUI 

Šaukite telefonus rytais PR 8 - 2781

•4

dividends have been 
paid every year
since 1897...

* •« t.-

currently
■ ■i

EARN HIGHEST RATES 0N SAVINGS

V

SAVINGS CERTIFICATF.

ONE YEAR 
$9,000 MINIMUM

CURRENT RATE 
ON PASSBOOK 

SAVINGS

t/N/ONFEOERAL SAV/NGS

i

3430 South Halsted, Chicago — Phone 523-2800 — A. J. Aukers, President 
HOURS: Mon. -Tues 9-4, Wed — Closed, Thura 9-8, Fri. 9-6, Sat. 9-1

ros Vartų tuntų. Dešimt savai
čių užsitęsę kursai bUvo baig
ti birželio viduryje. YMCA lek
torių kolegija, įvertinusi kur
santus, pranešė, kad šiuos kur
sus baigė: Živilė Karaliūnaitė 
ir Banytė iš Aušros Vartų tun
to; Aldona Sabalaitytė, N. Ma
žeikaitė ir Judita Vegelevskytė 
iš jūrų skaučių Nidos laivo; Li
tuanicos tunto jūrų skautai: Rai 
mundas Adomaitis, Algis Siliū- 
nas, Vytautas Siliūnas ir Min
daugas Siliūnas (junjorų), oro 
skautas Rimantas Damijonaitis 
ir si. Linas Raslavičius. Kiti kur 
sų nebaigė arba neišlaikė eg
zaminų. Visus baigusius nuošir
džiai sveikiname, linkėdami įgy 
tas žinias panaudoti kito bro
lio, sesės ir artimo saugumui 
vandenyje.

I.SB Jūrų skautu skyrius

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
CICERO KOLONIJOJ

— C- Davis su žmona buvo 
išvykę savaitgalį praleisti Wis- 
consine, pameškerioti, bet neti
kėtas lietus ir vėsulas išgąsdi
no ir grįžo namo, nes esą na
muose geriausia.

— Inž. J. L. Breivė atostogų 
išvyko Wisconsinan. Jis atosto
gas praleis prie vandens ir nė
ra abejonės parveš gražios žu
vies tėvukui.

— Al. Rudiuskas, pensinin
kas grįžo iš Floridos gerai nu
siteikęs, atliko būtinus namų 
reikalus ir vėl išvyko. Vieši pas 
dukrą ir žentą Detroite, iš kur 
grįš vėl savo tėviškėn Cicero, 
nes čia jo didelis namas, duo
dąs gražias įeigas —Cicero D.

A. -f- A.
JONUI B A LT A R AGI UI

Australijoje mirus, jo sūnų ADOLFĄ SU ŠEIMA 
nuoširdžiai užjaučiame.

Marija ir Juozas Linartai 
Zita ir Jonas Sakalauskai

A. + A
K ATRIN AI ŽABARAS mirus, 

mielą p. MARIJĄ LIŠKIONAS ir jos šeimą, p. LIONĘ 
MILIAUSKAS ir p. ALB, LIŠKIŪNAS su šeima nuo
širdžiai užjaučiame.

J. ir V. BarŠčiauskai 
Dr. J. ir 0. žemaičiai

A. +A.
JUZEFAI NASVYTIENEI 

mirus, jos vyrui STEPONUI NASVYČIUI, dukroms, 
sūnums ir visiems artimiesiems nuoširdžią užuo
jautą reiškia ir drauge liūdi

Kviklių šeima

Pranešame draugams ir pažįsta
miems, kad 1968 m. liepos mėn 6-tą die
ną, Canberroje, Australijoje, mirė mūsą 
mylimas tėvas, uošvis ir senelis

A.

JONAS BALTARAGIS
Nuliūdę:

Sūnus ADOLFAS, marti GENI 
ir anūkai

AĮA
PETRONĖLĖ YURGEL

(JURGIU) Kasperavičiūtė

Gyveno 6940 South Campbell Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė liepos men. 7 d., 1968 m., 12:15 vai. ryto, sulaukus 

82 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskrities, Raudėnų para

pijos. Amerikoje išgyveno 63 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Frank, marti Julia, 

duktė Florence Chmel, žentas Leonard, 5 anūkai, 3 proanū
kai, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 
West 71st Street. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos mėn. 
ll dieną iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Mari
jos parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, marti, žentas, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus, Tel. GR 6-2345.

DRAUGAS, trečiadienis, J96S m. liepos mėn. 10 d. 5

A. -I- A. VYTAUTUI ZIGMUNTIJI 
DOMKUI mirus,

jo MAMYTEI ir broliui VALTERIUI gilią užuojau
tą reiškia ir kartu liūdi

Jadvyga ir Feliksas Mackevičiai,
Nijolė ir Antanas Mackevičiai su šeima

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME StuLb

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 West 7lst Street Tel. GR 6
1410 So. SOth Avė., Cicero Tel. TO 3-S

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Trys Moderniškos Koplyčios;

4605 - 07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2 

4330 - 34 South California Avenue
Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLIHYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų

2488 W«rt «3rd Street, CUcagc 

Telef. PR 8-088$ PR 8 0884

n
1 '
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PIRKITE DABAR TIESIOG HUO< 
M R. HELSOH,

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams x4anų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPOHAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublio 7-121S
2814 W. 28rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIOHAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
MOT 8. LITUANICA AVĖ. T®,. TAnb 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEOHARDAS F. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIH
8319 SO LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 — 1189

VASAITIS —BUTKUS
1446 SO. SOth AVĖ., CICERO, ILL. Tet OLympic 2-1008

LAWH FUHERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWNS ILL., Tel. — 630-2320

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

Eeona.nl


8 DRAUGAS, trečiadienis, 1968 m. liepos mėn. 10 d.

X Ateitininkų sendraugių Chi 
cagos skyriaus 1968/69 m. vai 
dyba pasiskirstė pareigomis: 
R. Gražulis — pirm., P. Ki
bus — vicepirm., Sigutė Kava
liūnaitė — sekr., Audronė Va
laitytė — ižd. ir K. Bagdonas 
— narys. Naujoji valdyba jau 
aptarė veikimo planą ir dides
nieji įvykiai numatyti šie: sto
vykla Dainavoje įvyks rugpjū
čio 4—11 d., išvyka į gamtą — 
rudenį, rudens balius Jonyno sa 
Įėję — spalio 12 d. ir Kristaus 
Karaliaus akademija Jaunimo 
centre — spalio 27 d.

X Iš Rako stovyklavietės te
lefonu pranešama, kad vakar 
dienos rytą V-sios Tautinės sto 
vykios dalyvių skaičius buvo 
pasiekęs 1,250. Brolijos, seseri
jos ir akademinės skautijos ra
jonuose buvo uždegti pirmieji 
laužai. Į stovyklą suvažiavo be 
veik visi skautiški vienetai; di
džioji dalis jų atsivežė iš ank
sto suplanuotus stovyklinius 
papuošimus, lietuviškus kry
žius ir kitus skautų padarytus 
papuošalus. Stovyklos dalyvių 
tarpe yra ir 4 kapelionai, jų 
tarpe vyr. sktn. kun J. Vaiš- 
nys, SJ. Yra skautų ne tiktai 
iš JAV ir Kanados, bet ir iš 
Australijos, Argentinos, Urug
vajaus. Stovykloje iškeltos ir 
tų kraštų vėliavos. Vyr. stovyk 
los vadovas, v. s. Antanas Sau- 
laitis. Oras palankus, stovyk
lautojų nuotaika gera.

X\ “Chicago Sun-Times” dien 
rastis vakar dienos numeryje 
įsidėjo porą nuotraukų iš lietu
vių m tautinių šokių šventės.

X J. L. Giedraitis, Spartos 
įstaigos, kuri kataloginiu būdu 
pardavinėja rašomas ir skaičia
vimo mašinėles ibei televizijos 
ir stereo įvairius aparatus, lan
kėsi Chicagoje. Lietuvišku rai
dynu mašinėlių vis dar per me
tus parduodama apie 100 viene 
tų ,nes raidynas sudarytas la
bai gerai, kad nekliudo rašyti 
akla sistema angliškai.

X Turėk laiko skaityti, nes 
tai išminties pagrindas (tvirti
no Bacon). Tas teigimas yra 
tikrai teisingas. Juk mūsų tar
pe nerasi asmens, kuris neno
rėtų būti išmintingas. Tad skai 
tymas yra būtinas ir į “Drau
go” administraciją atsilanky
mas neišvengiamas.

X Išnuom. buv. Dr. A. Ru
doko (2 kamb.) kabinetas, 
4455 S. California. Skambinti 
po 5 v. v. 927-6922. (sk.)

X Deimantai ir kt. brangieji 
akmenys, šveicarų laikrodžiai, 
aukso, kultūrinių perlų, koralų 
ir kt. papuošalai, gintaras, tau
todailė, didelis visokių dovani
nių prekių pasirinkimas. Terra, 
3237 West 63rd St., Chicago, 
III. (sk.)

Lietuvių Tautos Kankinių Paminklas Šv, 
Marijos Gailestingumo Motinos — Aušros Var
tų koplyčia, šalia Švento Petro karsto Bazilikoje, 
Romoje, jau ruošiama.

Kasimo darbai jau baigti, vykdomi sienų ir 
lubu sutvirtinimo darbai, ruošiami dekoracijų 
projektai.

Vatikano ir lietuvių archyvuose liks koply
čios aukotojų vardai, kurie bus įdomūs ne tik 
šiandien, o ir tolimoje ateityje. Reiktų, kad lie
tuvių vardų ten būtų tūkstančiai. Galima įrašyti 
save, savo šeimos narių, savųjų ir pažįstamų 
kankinių vardus, pasiunčiant auką adresu:

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 
2701 W. 68th St., Chicago, III. 60629

Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčiu —
(tax deductible)

Aldona Eretaitė, lydima Irenos 
Kriaučeliūnienės (dešinėje), lanko 
"Draugo” redakciją.

X Norbertas Kulikauskas,
Brooklyno lietuvis, su dukra 
Gražina Mažeikiene lėktuvu at
skrido dalyvauti šokių šventėj. 
Atvykę į “Draugą” pasakojo, 
kad gerai veikia New Yorko lie 
tuvių radijo programa “Laisvės 
žiburys”, kurio vadovybėje yra 
Mažeikienės vyras Antanas, ve 
sdamas anglišką skyrių; lietu
viškam skyriui vadovauja Ro
mas Kezys. Programą išlaikyti 
padeda narių įnašai, aukos ir 
pelnas iš parengimų. Programą 
mėgsta ir klausosi daugelis lie
tuvių ir kitų tautybių žmonių. 
Dalis programos duodama ang
lų kalba, kaip tik norint dau
giau pritraukti ir amerikiečius. 
Norbertas Kulikauskas buvo at 
vykęs j “Draugą” pasiteirauti 
ir Šv. Kazimiero kapinių reika
lu.

X Ben Pocius, Dariaus-Girė
no Posto Nr. 271 komanderis, 
prašo pranešti Chicagos lietu
vių visuomenei, kad sekmadie
nį, liepos 14 d. Dariaus-Girėno 
Postas minės drąsiųjų lakūnų — 
kapit. Stepono Dariaus ir Įeit. 
Stasio Girėno 35 m. tragiško 
žuvimo metines. Šie narsūs ir 
garbingi lakūnai darė drąsų 
per Atlantą skridimą ne savo 
garbės ieškodami, bet norėjo 
Lietuvos ir lietuvių vardą pa
garsinti. Ta proga Dariaus-Gi
rėno postas kviečia visus tau
rius Chicagos lietuvius pagerb
ti šių didvyrių 35 m. žuvimo su 
kaktį ir dalyvauti pagerbimo iš 
kilmėse. Nariai renkasi Mažei- 
kos-Evans koplyčios kieme (69 
St. ir Western Ave.) 1 vai. p p. 
Paradas prasidės 2:30 v. po 
pietų (be pavėlavimo) ir prie 
žuvusių didvyrių paminklo Mar 
quette Parke įvyks iškilmės. Vi 
si kviečiami, visi laukiami.

X Tas toks, anas kitoks, o 
aš tai geriausias”, 247 Alvudo 
radijo paskaita šį ketvirtadie
nį, liepos 11 d-, 10 v. r. S. Bar
čus radijo šeimos valandoj.

x “Lietuviai Televizijoje” 
programoje šį vakarą matysi
me akt. Aldoną Eretaitę ir iš
traukas iš šokių šventės bei ki
tų svarbesnių šios savaitės įvy
kių. (pr.)

X Ateikit Įsitikinti: gerasis 
Emerson vėsintuvas puikiau
siai vėsina visą Gradinsko 
krautuvę. 2512 47 St., FR 6- 
1998. (sk.)

IŠ ARTI IR TOLI

j. A. VALSTYBEI
— A. a. Juzefą Nasvytienė

(Kemešytė) mirė pirmadienį 
Clevelande, sulaukusi senatvės.
Velionė buvo žinomo Amer. 
liet. veikėjo ir buv. “Draugo”
(redaktoriaus (1914 m.) kan. F 
Kemėšio sesuo, į lietuvišką vei
klą įsitraukė dar prieš I pas. 
karą Subačiuje, Utenoje ir ki
tur. Jos du sūnūs ir dvi duk-

i ros — žinomi liet. veikėjai Cle- 
veiande. Laidojama trečiadienį.

I — Kun. prof. A. Rubšys,
Manhattan k o 1 e g ijos, New 
York, šv Rašto profesorius, 
praleidęs kelių savaičių atosto
gas Los Angeles, birželio 27 iš
vyko į savo darbo vietą, dėsty
ti vasaros kursą. Šių atostogų 
metu kartu su Rimu Prižgintu 
buvo išvykę į Amerikos Vaka
rus ir abu buvo įlipę į Mt. Whi 
tney, 14,495 pėdų aukštumo.
Kalno viršūnėje rado įspaus
tus Gedimino stulpus su para
šu: Jonas Karlius ir Vytis Ta- 
mulaitis.

VOKIETIJOJ
— Europos Lietuvių krikščio 

nių demokratų suvažiavimas.
Birželio 15 d. Baden - Badene
Vokietijoje įvyko Europos Lie 

tuviu Krikščionių demokratų 
tarybos (ELKDT) steigiamasis 
suvažiavimas šiame suvažiavi
me iš svarbesnių klausimų svar
styta: ELKDT veiklos progra-ljo Vydūno gimimo. Jis gimė ir 
ma, atstovavimas tarptautiniuo j gyveno Prūsijoje. Prūsai buvo 
se sąjūdžiuose, Lietuvos pade-| lietuvių giminė, kaip latviai.
tis ir jos laisvinimo galimumai, 
šių dienų politinė padėtis bei 
kt. Europos Lietuvių krikščio
nių demokratų tarybą sudaro: 
E. Turauskienė, B. Venskuvie- 
nė, prof. J. Eretas, dr. P. Kar
velis, prel. V. Mincevičius ir 
inž. A. Venskus. Tarybos pirmi 
ninku išrinktas inž. A. Vens
kus.

X Mergaičių, užsiregistravu
sių į Dainavos stovyklą, veda
mą Putnamo seselių, autobusas 
išeis liepos 14 d. 8 vai. ryto nuo 
Jaunimo centro. Autobuse dar 
yra vietų. Dėl autobuso mergai
tėms, užsiregistravusioms tie
siog pas seseles, reikia skambin
ti S. Endrijonienei, tel. 925 - 
2221. Jei iš vienos šeimos ke
liauja kelios mergaitės, daroma 
nuolaida. (pr.)

Tolimi svečiai "Drauge”. Iš kairės: Marija Vaitkienė, Rusnė Vaitkutė — 
Washingtono moksl. ateit, pirmininkė, Jonas Vaitkus — Amerikos Balso 
prancūzų skyriaus programų pravedėjas ir Washingtono ateitininkų pir
mininkas, Birutė Gailienė, Nida Gailaitė ir Juozas Gaila, chemikas, pietų 
Nevv Jersey liet. bendruomenės pirm.

CHICAGOS ŽINIOS
PARDAVĖ KŪDIKĮ UŽ $50

Policija areštavo James Alti- 
ce, 4436 Elston ave., kuris už
$50 pardavė savo draugės 5 .
mėnesių kūdikį, kurio jis nebu- fplaulcė $479,542 uz , pa-
vo tėvas. Policija sužinojus 
apie projektą parduoti kūdikį, 
nusiuntė policininkę, nudavu- 
sią norinčią jį pirkti.

Iš pat pradžių buvo reikalau
ta $500, bet nusileista po dery
bų iki $50.

MIRĖ ČIGONŲ KARALIUS

Tris metus išbuvęs Amerikos 
čigonų karaliumi, plaučių vėžiu 
mirė Al Charmack. Septyni sū
nūs dalyvavo laidotuvėse iš Šv. 
Jurgio rusų ortodoksų bažny
čios, 917 Wood st. Apie 1,000 
čigonų irgi dalyvavo.

ZvAI G ZD LITE
įsteigtas Lietuvių Moky ojų S-gos Chicagos sk.
Red. J. Plačas Medžiagą siųsti: 7045 So Claremont Ave.. Chicago, III. »0tw»

Čempionai
pMųHMi
Piešė Marius Galiūnas, 10 m.

VILIUS STORASTA - VYDŪNAS
Šiais metais sueina 100 me-1 žemėlapiu. Rašydami laiškus ir 

tų nuo lietuvių žymaus rašyto-1 juos siųsdami tuose vokuose, vi 
siems įrodysime, kad Prūsija 
yra Lietuvos žemė ir kad Lietu
va yra kultūringas kraštas, tu
rėdamas tokių žymių žmonių, 
kaip Vydūnas.

Vokai kainuoja po 15 centų. 
Siunčiant paštu, reikia pridėti 
pašto ženklui. Vokai gaunami 
pas Antaną Belešką, 6921 So. 
Claremont Ave., Chicago, III., 
60636 Vokus paruošė ir išlei
do — Antanas Beleška

Prūsus užkariavo kryžiuočiai. 
Po kryžiuočių teko vokiečiams, 
dabar rusams. Vydūnas labai 
mylėjo Lietuvą ir savo raštuo
se apie ją rašė. Vydūno pager
bimui yra išleisti specialūs vo
kai su jo atvaizdu ir Prūsijos

MANO ŠUNIUKAS
Vieną dieną tėtis man parve

žė šuniuką. Jo vardas yra Mar
gis. Jis yra juodas ir baltas ir 
suėda labai daug maisto. Aš jį 
labai myliu. Jis atbėga manęs 
pasitikti ir šokinėja iš džiaugs
mo. Margis miega mano kam
baryje. Kartą Margis pasislėpė 
po antklode. Dabar Margis ser
ga ir man labai liūdna.

Algis Mickus,
Dariaus - Girėno lit. mokykla 

IV skyrius

$479,542 UŽ 29,940 PARDUO
TŲ AUTOMOBILIŲ

Chicagos miesto iždan pernai

rduotų automobilių, kuriuos sa
vininkai paliko miesto gatvėse. 
Automobiliai parduoti laužinin- 
kams. Už skardines atrinktas 
atmatų centruose gauta $126,- 
226 Iš viso miestas už parduo
tus nenaudojamus dalykus ga
vo $740,542.

ŽUVO ŠVENČIŲ PROGA

JAV-ių nepriklausomybės 
švenčių savaitgalyje visame 
krašte 619 asmenys žuvo auto
mobilių nelaimėse. Pačioje Chi
cagoje žuvo aštuoni.

IV-to sk. mokinė

"FDIIBČilj ŠEŠĖLIU

1868
1968

VILIUS STORASTfl-\
Writer-Potriot of Prussion Lithiionio

K4 AŠ DARYSIU BAIGĘS 
ŠEŠTADIENINĘ MOKYKLĄ
Aš dar nesu baigęs šeštadie

ninės mokyklos, bet jau moks
las artėja prie galo.

Greitai pradėsiu baigia
muosius egzaminus. Mokytojas 
paskutinį kartą atiduos pažy
mių knygutes. Praeis linksmas 
abiturientų vakaras. Atsisvei
kinsiu su mokytojais, klasės 
draugais ir kitais pažįstamais 
mokiniais.. Tikiu, kad atsisvei
kinsiu laikinai ir tuo lietuviš
kas bendravimas nepasibaigs.

Atrodo visai neseniai pradė
jau eiti į pirmą skyrių. Pati 
pradžia buvo labai sunki. Daug 
kas bujvo nesuprantama ir ne
aišku- Per savaitę mokausi an 
gliškoje mokykloje, o šeštadie
nį viskas kitaip. Sunku buvo 
keltis šeštadieniais rytą, norė
josi dar pabūti lovoje ir vėliau 
atsikėlus pažaisti, pabėgioti...

Po aštuonių mokslo metų 
man paaiškėjo šeštadieninės mo 
kyklos reikšmė. Labai man ma 
lonu perskaityti iš Lietuvos 
gautus laiškus. Galiu susiraši
nėti su savo giminėmis. Nerei
kia prašyti mamos ar tėtės, > ( 
kad perskaitytų laišką ir už1 j 
mane jiems parašytų. I Į

Aš labai džiaugiuosi mokėda
mas dvi kalbas.

Sigitas Veršelis,
"Maironio” lit. m-los Brooklyne

8 sk. mok.
Iš m-los laikr. “Kely į Tėvynę” 

nr. 1, 1967/68 m m.
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Aukuras prie pilies

Piešė Ramunė Kubiliūtė, Marąuette Parko lit. m-los 6 sk. mok., 11

PRADEDANČIO ALTORIAUS 
TARNO VARGAI

Tikrai apima baimė, kai pir
mą sykį tarnauji mišioms. Ne- 

Aš buvau trečiame vaidinime, žinai, ką reiKia daryti. Žiūri, ką 
ir- mūsų vaidinimas buvo apie antrasis daro, bet tas susiner- 
varną ir lapę- Šitaip mūsų vai- vinęs irgi nebežino. Vos vos pa 
dinimas prasidėjo; kai buvau tarnaujame.
alkana aš, lapė, eidamas per mi Dar blogiau yra, kai tamau- 
šką sakau varnai, (kuri buvo ji su vaiku, kuris nemoka, kaip 
Kristina: “Ateik žemyn, aš tu- tarnauti. Nei pats moki, nei jis 
riu daug ko pasakyti.” Bet var moka.
na netikėjo manimi. Taip ir aš Prasideda mišios. Išeiname

MŪSŲ LĖLIŲ TEATRAS
Mūsų skyrius turėjo teatrą. 

Mes praktikavome keturis vai
dinimus su lėlėmis ir gyvuliais.

likau alkana.
Dalia Treinytė,

Bostono lit. mok. IV skyr.
PUTNAME

Aš nuvažiavau į stovyklą. . u
Ten tėvelis man išėmė lagami- Kur"B“ neleidzm mums baigt,, 
na ir nunešė i kambarį. Tėvelis vėl pradeda savo kalbėt, 
užmokėjo kiek reikėjo. Aš jam ^.su „nemanu- atsisėsti, 
pasakiau sudiev ir jis išvažia- Kunigas pradeda sakyti ps-
vo. Tada seselė mus nuvedė į m“ks1’- Gal™Jlb <to-
kambarį lr liepė užsidėti kel- 2“ P“ P*™**, Užmtršome.
nes, bliuską. megztuką ir pasi- Niekaip
imti antklodę, todėl kad eisim *<*> Iaba‘ *■*-
iškylauti. Mes ėjom į mišką. bMa man “k»; Turbūt klau-
Ten mos galėjom girdėti papu- J™ ba'B'!
ga. Visos mergaitės rėkė. Se- Kunigas pabaigia pamokslą, 
selė barė mus ir mes daugiau Jau eina . P™ aHoriaus. Tik 
taip nedarėm. Kai mes priėjom “'S11 atsimenu, ką reikia da- 
laužavietę, aš uždegiau laužą- rytb. Atoleidzia nervai 
Kai laužas baigė degti, ėjom Ema kunigas nuo altoriaus,

„ .__einame ir mudu. Prieiname prienamo ir gavom pieno su sausai . , _ , .
niais. Po to mes ėjom gulti ir 8^’M-
taip pasibaigė pirma diena sto- lr ™nda"l Mudu nueiname prie 

5. . mažo staliuko. Nežinome, ką
Vilija Ramonaitė, reikia dabar duoti Tur

Vinco Krėvės šeštad. mokykla b« vyną ir vandenį? Gerai įs-

MUSĖ SRIUBOJE

Restorano lankytojas:

— Prašau išimti musę iš 
mano sriubos.

Padavėjas: — Padaryk tai 
pats, aš nesu skenduolių gelbė
tojas (lifeguard).

su kunigu ir skaitytoju. Dreba 
kojos. Nesi tikras, ką reikia da 
ryti- Atsiklaupiame sukalbėti 
“Confiteor”. Kunigas sukalba 
ir mudu pradedame atsakyti.

pėjome.
Vėl reikia kažką kunigui į- 

duoti. Turlbūt vandenį ir rank
šluostį. Neįspėjome. Kunigas 
dar kažko nori. Jis rodo pirštu 
į stalą. Nieko ten nėra. Staiga 
pamatau mažą kristalinį bliūde- 
lį< Einu jį paimti, bet pirma nu 
eina antrasis ir grįžta su tuo 
bliūdeliu. Taip greitai jis vaik
što, kad net išpila truputį van
dens.

Pagaliau pradeda geriau sėk 
tis. Bet greitai ir mišios pasi
baigia. Daug rūpesčių turi pa
tirti pradedąs altoriaus tarnas.

—Aloyzas Pakalniškis..

PAJŪRYJE
Aud*»a sesė gelsvų juostų. 
Dobilais kaišytų,
O švelnutės katpėdėlės —* 
į da’nų įpintos.

Sk'r’a saulė šviesų takų 
Marių viduryje,
Nors ir pilki debesėliai —
Žveja' pajūryje.

šildo saulė visų žemę 
Ir augina diegus,
O švelnučiai spindulėliai —» 
Glosto naujus žiedus.

Stasė Slavinskienė 
* Katpėdėlės — gėlių pavadinimas




