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TRUMPAI
Š. Korėja vis tyli

Įgulos narių likimas vis 
neaiškus

SEOUL, P. Korėja. — Ame
rikiečiai vis tebelaukia Š. Ko
rėjos atsakymo — ar ji grąžins 
numuštą malūnsparnį su įgula. 
Jos narių likimas vis neaiškus. 
Korėjos komunistai tebetyli.

Š. Korėja per 6 metus yra 
numušus tris JAV karinius lėk
tuvus. Pirmasis atvejis buvo 
1963 m. — numuštas malūnspar 
nis ir jo įgula tegrąžinta tik 
pernai, šių metų balandžio 15 d. 
korėjiečiai numušė JAV žval
gybinį lėktuvą — žuvo 31 įgu
los narys.
Komunistų unija prieš 

Pompidou

Smarkiai puolama Pompidou 
režimo politika

PARYŽIUS. — CGT — komu 
nistų vadovaujama darbo są
junga — federacija savo mė
nesiniame žurnale “Le Peuple” 
paskelbė raštą, kuriame aštriais 
iVdŽriais pasmerkė prezidento
G. Pompidou socialinę, ūkio ir i 
užsienio politiką. Sąjunga yra 
Prancūzijoje geriausiai organi
zuota ir turi apie 2 mil. narių.

Dabar unija iškėlė eilę reika- Į 
lavimų — jie tokio, masto, kad 
juos vyriausybei patenkinus, 
tektų žymiai pažeisti krašto 
ūkį.

Pasiūlė pripažinti rytų 
Vokietiją

CGT pranešime iškelti reika
lavimai ir užsienio politikoje. 
Siūloma pripažinti R. Vokietiją, 
pasisakyta už “Europos kolek
tyvinį saug'umą”, už atsisaky
mą nuo atominių ginklų. Komu
nistų įtakoje esanti Sąjunga pa
smerkė kairiuosius (Castro, 
Mao, Trockio šalininkus), ta
čiau šį kartą neskelbė remian
ti Sovietų Sąjungos ar smer
kianti kom. Kiniją.

Daugiau kaip ISO viesulo aukų
GULFPORT, Miss. — Vakar 

jau buvo apie 150 viesulo “Ca- 
mille” aukų užmuštais — gali
mas dalykas, jų skaičius dar 
pakils. Sužeistųjų skaičius sie
kia iki 2,000, bent 200,000 gy
ventojų, daugiausia Mississippi 
valst. pakraščiuose, ties Meksi
kos įlanka, neteko pastogės. 
Nuostoliai, apytikriai apskaičia 
vus, siekia ne mažiau kaip 250 
mil. dolerių.

Prez. Nixonas paskelbė Mis-

' i

Ludwig Mies van der Rohe, vienas 
didžiųjų pasaulio architektų, rug
piūčio 17 d. miręs Chicagoje. Jis 
buvo pagarsėjęs “stiklo pasta
tais” New Yorke, Chicagoje, Eu
ropoje

Žmogus ir jo ašara su data: 1968 
m rugpiūčio 21 d. Tokie paveiks
lai buvo platinami Prahoje, sovie
tams lygiai prieš metus okupavus 
kraštą

Įvairios žinios
Buvęs TV siųstuvo savininkas 

— Am. Balso vadovas
WASHINGTON. — Naujuoju 

“Amerikos Balso” (Voice of 
America) direktorium paskir
tas ligšiolinis radijo ir TV siųs
tuvų Mobile mieste, Alabamos 
valst., savininkas, prekybinin
kas Kenneth R. Giddens, 60 m. 
amžiaus. “Am. Balsas” yra JAV 
Informacijos žinybos padalinys.

• Kinai, komunistinės komu
nos nariai, bėga pro Hong Kon
gą į laisvę. Per tris dienas jų 
pabėgo 30, vieno mėnesio metu 
— 30.

• Egipto ir Izraelio kariai 
vykdė artilerijos veiksmus išil
gai Suezo kanalo. Izraelis pa
skelbė, kad egiptiečiai numušė 
Izraelio lėktuvą, lakūnas iššo
ko, bet pateko į nelaisvę.

• Irakas užvakar nutraukė 
diplomatinius ryšius su Rumu
nija. Šioji palaiko santykius su 
Izraeliu. Irakas pasiūlė nutrauk
ti su Rumunija santykius ir ki
tiems arabų kraštams. Mano
ma, kad Irako pavyzdžiu galės 
pasekti Sirija ir Sudanas.

sissippi valstiją — katastrofos 
sritimi ir pradžiai paskyrė 1 mi
lijoną dol. paramos. Nelaimės 
srityse lankėsi viceprezidentas 
S. Agnew.
“Camille” viesulo jėgos išsenka

Pranešama, kad susisiekimo 
ryšiai, ypač telefonais, su vie
tovėmis Meksikos įlankos kryp
timi, žymiai sutriko. Neveikia 
'bent 80,000 telefono aparatų/ 
trečdalis visų pakraščių srityse. 
Pareigūnai skelbia: praeis dar 
nemaža laiko, kol bus įmanoma 
atstatyti tvarką.

“Camille” nuslinko į šiaurę, 
Tennessee valstiją ir čia jos pa
jėgumas jau silpnėjo.

Tuo tarpu Atlante, kontinen
to link, slinko jau ketvirtasis 
šių metų viesulas — “Debbie”. 
Vakar jis buvo netoli Puerto 
Rico ir vėjų greitis vis kilo, bu
vo pasiekęs iki 100 mylių per 
valandą.

• “Zondą 7”, sovietų erdvė
laivis, įvykdęs skridimus aplink 
mėnulį, grįžo žemėn. Tass skel
bia, kad “visi uždaviniai sėk
mingai. atlikti”.

• Afganistane parlamento 
rinkimai prasidės rugpiūčio 27 
diena ir vyks apie 10 dienų. 
Galės balsuoti 2 mil. iš 15 mil. 
krašto gyventojų.

• Mekongo upei išsiliejus, 
vanduo apsėmė Thai krašto ir 
Laoso šiaurės rytų sritis.

Okupacijos metinių išvakarėse — 

gyventojai rengiasi protestuoti, 
kariai su milicija — juos tramdyti

Čekoslovakijoje ryt laukiama gyventojų tylaus protesto prieš rusų okupaciją — Ga
li įvykti ir smurto bei demonstracijų — Neabejojama, pasaulis stebės krašto nepa- 

- Bus ir savotiškas bandymas gyventojams bei pačiam rėži-sitenkinimo apraiškas 
mui

Lapelis su užrašu ir 
rožių puokšte

PRAHA. — Šiandien, invazi
jos išvakarėse ir ryt, ketvirta
dienį, ne tik Čekoslovakijos gy
ventojai, bet ir pasaulis žvelgia 
į okupuotą kraštą ir ypatingai 
jos sostinę — Prahą: ar suskam 
bės “žadintuvas” ir ar kraštas 
paklus patriotinio pogrindžio 
siūlymui — boikoto bei kitomis 
priemonėmis liudyti okupantui 
bei visam pasauliui neapykantą 
rusams, nusivylimą okupacija?

Pirmadienis, šv. Vaclovo aikš 
tė sostinės centre, vieta, kurio
je įvyko daugybė tautos demon
stracijų, protestų prieš rusus, j 
okupaciją. Ties paminklu padė
ta rožių puokštė su nuo lietaus 
permirkusiu lapeliu, kuriame pa 
žymėta data: 1968 — rugpiūtis 
— 21”. Tai buvo pirmoji tautos 
protesto žymė.
Nušvilpė rusus sportininkus, 

Muštynės Prahoje

Kitas įvykis buvo Brno mies-
te, kur vyko pasaulinės dvira- kiją

BRITŲ IR AIRIŲ VADAI 
TARIASI LONDONE

LONDONAS. — Britų min. 
pirmininkas Harold Wilson, nu
traukęs atostogas, vakar Lon
done tarėsi su Š. Airijos min. 
pirmininku James Chichester - 
Clark. Pagrindinis pasitarimų 
tikslas: kaip rasti priemonių 
taikai šiaurės Airijoje pasiekti, 
patenkinti gyventojų — katali
ku. reikalavimus. Kiti klausimai, 
rūpėję abiems politikams, tai bri 
tų karių tolimesnis laikymas ir 
finansinė parama 2,000 gyven
tojų, netekusiems pastogės.

Manoma, kad Wilsonas pasi
sako už specialios komisijos su
darymą — įi turėtų parengti 
būsimus pakeitimus šio krašto 
vyriausybėje. Jis vakar griežtai 
reikalavo: siekti taikos Š. Airi
joje.

Min. pirm. Clark, kaip lau 
skelbta, priešinasi tokiai naujai 
vyriausybei, kurioje būtų ir ka
talikų. Jis norėtų komisijos, ku
rioje būtų ne tik protestantai, 
bet ir katalikai ir kurios už
davinys būtų gerinti policijos 
darbą, žiūrėti reikiamo darbų 
paskirstymo ir pan.

KALENDORIUS

Rugpiūčio 20 d.: šv. Bernar
das, šv. Marija Mat., Tolvinas, 
Neringa.

Rugpiūčio 21 d.: šv. Teogo- 
nas, šv. Joana Šant., Bukon-! 
tas, Žaibonė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, malonaus, nedrėgno 
oro tąsa, temp. sieks 70 ir dau
giau 1. F., vakarais vėsiau, ryt 
— debesuota, be pakitimų. 

Saulė teka 6:04, leidžias 7:44.

tininkų - mėgėjų varžybos. Nors 
pranešėjai skelbė: parodykite 
sportišką dvasią, tačiau apie 
10,000 susirinkusių čekų- žiū
rovų švilpimais sutiko sovietų 
sportininkus visur ten, kur jie 
pasirodydavo.

Vakar Prahos Šv. Vaclovo 
aikštėie susirinkus 200 - 300 gy

Maskva vis skelbia apie taikingą 
sambūvį... bet lygiai prieš metus 
sovietinis batas sutrypė komunis
tinio režimo kraštą — čekoslova-

Aikštėje ties šv. Vaclovo pamink
lu pasirodė gėlių puokštės...

Tyla prieš galimus naujus 
neramumus?

Belfaste ir kituose miestuose 
vakar buvo ramu, nors buvo gir
dėti paskiri šūviai. Britų kariai 
pašalino iš gatvių jų pastaty
tas užtvaras.

Uždraustos Airių respublikos 
armijos — IR A atstovai grasi
no vėl sukelsiu naujus nera
mumus. Tos armijos štabo vir
šininkas Dubline, Goulding, pa
reiškė, kad šiuo metu Airijoje 
mobilizuojami savanoriai ir jų 
pareiga būsianti kovoti už ka
talikų reikalavimus šiaurinėje 
Airijoje.

Goulding reikalavo, kad Bel
fasto vyriausybė uždraustų po
licijos rezervų, vad. B - Specials 
veiklą šiaurės Airijoje. Jų pri- 
sibijoma, nes jie, protestantai, 
laikomi “girtais chuliganais ar 
net velniais” ir pasižymi griež
tumu.
IRA organizacija uždrausta ne 

tik š. Airijoje — Ulstery, bet ir 
Airijos respublikoje. —

ventojų — jaunimo ir milicinin
kams pradėjus juos sklaidyti, 
įvyko muštynės.

Miniai šaukiant “Gestapo”, 
ją išsklaidė apie 15 čekų šar
vuočių.

Įtampa vis didėja — ar sukak
tis praslinks ramiai?

Pogrindžio siūlymu, krašto 
gyventojai ryt, invazijos meti
nių dieną (rusų tankai įsiveržė 
į kraštą naktį iš rugpiūčio 20 į 
21 dieną) turėtų būti “pasyviai, 
taikingai reiškiami protestai ’, 
betgi niekas nėra tikras, ar ne
pasireikš ir platesnio masto pro 
testai, demonstracijos, kurias 
neišvengiamai tramdytų kariai 
su milicija.

Kaip lengvai, gali kilti netikė
ti veiksmai, gali paliudyti pla
čiai pasklidusi žinia apie nušau
tus sovietų ir vieną čekų karei
vius. Įvykis buvo toks: girtas 
sovietų karininkas praėj. savai
tę nušovė čekų kareivį. Tai su
kėlė čekų kareivių įniršį ir, į- 
vykus susišaudymui, sovietų ka 
rininkas buvo nukautas. Albani- 
os radijo žiniomis, susirėmimo 

metu žuvo net 31 asmuo.

Ar kietieji komunistai išprovo
kuos smurto apraiškas?

Čekų ir slovakų pogrindis šio
mis dienomis su nerimo žvil
giais stebi maskvinių komunistų 
laikyseną. Keliamas klausimas: 
ar jie nepanorės išprovokuoti 
naujo smurto, demonstracijų in
vazijos metinių proga ir vėliau 
tai panaudoti, galutinai sužlug- 
dant laisvės likučius?

Kaip atrodys iš anksto numa
tytas tautos protestas?

Jei pogrindžio numatytas pla
nas — gyventojams pareikšti 
tylų protestą prieš okupaciją — 
būtų įvykdytas, jis atrodytų 
taip: gyventojai ketvirtadienio 
rytą gatvėse pasirodo su juo
dais raiščiais bei kaklaraiščiais 
— tai reikštų gedulą ‘gėdos die
nos” metinėse. Gyventojai į sa
vo tarnybas ar darbą vyks pės-

Tai buvo 1968 m. pavasarį A. Dubčeko laisvinimo reformų “garvežiui” pasukus demokratijos keliu. Siau- 
huvo palietęs “garvežio” vadovus Brežnevą su Kosyginu hei Ulbrichtą, Gomulką, Kadarą...

Čekų, slovakų įniršis, kraštą oku
pavus — Prahoje deginama oku
panto vėliava

Čekoslovakijoj

ti, bet nesinaudos autobusais 
ar tramvajais.

Jie ryt nelankys teatrų, kinų, 
restoranų ar barų, neis į krautu 
ves ir gėlių puokštėmis papuoš 
tautos didvyrių kapus ar pa
minklus.

12 vai. dieną visame krašte 
įvyksta penkios tylos minutės. 
Tuo metu jmonių darbininkai 
padeda savo įrankius .tarnau
tojai — paišelius, praeiviai mies 
tų gatvėse sustoja ,auto maši
nos sustabdomos ir uždega sa
vo pagrindines šviesas.

Ar režimas netrukdys tokį 
protestą? Viskas įmanoma, bet 
gi Prahos tramvajaus palydo
vas čia paaiškino: “Taip, mili
cininkai gali mus priversti ket
virtadienį vairuoti tramvajus, 
tačiau ką gi jie gali padaryti, 
jei... staiga autobusuose ar tram 
vajuose, ‘suges’ stabdžiai ir, ‘ne 
veiks’ automatinės durys?”

Svarbus protesto bruožas — 
darbo lėtinimas įmonėse, ka
syklose ir kitur. Dar prieš ke
lias dienas Moravijos kasyklų 
sienose buvo matyti kreida pažy 
mėti žodžiai: “Dirbk lėtai”.

Šiuo metu visi ženklai rodo: 
ryt platesnio masto demonstra
cijos gali įvykti, bet gali būti 
ir sulaikytos. Tačiau beveik tik

I $ VISUR
• Kinai kaltina Sovietų Są

jungą — ji pažeidusi sieną, nuo 
š. m. birželio m. — 429 kartus.

• Maskva didžiaisiais prie
šais tebelaiko JAV, Izraelį ir 
Vak. Vokietiją. Jie sudarą “pa
grindinę grėsmę pasaulio tai
kai” — pareiškė gynybos minis 
teris A. Grečko, sovietams mi
nėjus aviacijos dieną.
• Penki JAV studentai, įžei

dę Ispanijos vėliavą, ispanų teis 
mo nuteisti šešiems mėn. kalė
jimo.

ra, kad gyvenimas okupuotoje 
Čekoslovakijoje ryt, nors ir ke
lioms akimirkoms, vis dėlto, bus 
sulaikytas...
Rusų tankai Prahos užmiesty

Šių dienų įtampa yra palietusi 
kiekvieną Čekoslovakijos kampą 
ir visus gyventojus. Ją kelia 
Prahos užmiesty pastebėti trau 
kiniai, su jų platformose su
statytais sovietų tankais bei šar 
vuočiais.

Parengties padėty yra ne tik 
čekų, slovakų kariuomenė bei 
milicija. Kelios sovietų divizijos 
rytų Vokietijoje yra pasiruošu
sios, “reikalui atsiradus” pra
dėti žygį į Čekoslovakiją.
Ateina bandymas ne tik kraštai,

bet ir režimo vadams
Jau kelios dienos krašto sie

nos kai kam uždarytos — neįsi- 
leidžiami užsienio studentai ir 
spaudos atstovai. Egzaminai 
krašto mokyklose, turėję įvykti 
rugpiūčio m. vidury, atidėti mė
nesiui, nes... norima, kad mies
tuose neturėtų įtakos studentų 
vadai.

Invazijos metines ramiai pa
minėti siūlė ne tik krašto pre
zidentas L. Svoboda, partijos 
vadas dr. G. Husak, bet ir buvęs 
laisvėjimo reformų vadas, A. 
Dubček.

Husak pareiškė, kad ryt į- 
vyks “bandymas mūsų krašto 
žmonėms”. Iš tikrųjų, invazijos 
metinės laikomos ir paties re
žimo vadų “egzaminu”. Jį ypa
tingai seka Kremlius ir todėl 
gyventojams aišku, kad jei Hu- 
sakui nepavyks sulaikyti demon 
stracijų bei smurto apraiškų, 
tai.'., jis nesunkiai galįs būti pa
keistas kitu partiečiu, labiau 
priimtinesnių Maskvai (pvz. L 
Strugaliu).

Todėl dabar testatomas klau
simas: ąr metinių sukaktis pra
eis ramiai, bet su tyliu protes
tu, ar... krašto miestų gatvėse 
vėl liesis kraujas? Tuo atveju, 
įvyktų dar vienas Čekoslovaki
jos tragedijos veiksmas.
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PIRMA LOS ANGELES 
VILKIUKŲ STOVYKLA

.Nuo liepos 12 iki 20 Los Ange- dėjo, nors ir trumpai, bet viską 
les 14 vilkiukų dirbo, dainavo ir patys. Ne veltui vilkiukų dainoj
džiaugėsi kalnų gamtoj, Los An
geles skautų stovyklavietėje San 
Bernardino kalnuose, 7,000 pėdų 
aukštumoje. Los Angeles vilkiu
kai jau daug metų stovyklauja, 
tačiau šiemet jie stovyklavo vie
ni, be vyresniųjų brolių. Tad ir 
buvo Pirma Los Angeles vilkiu
kų stovykla, pavadinta draugovės 
vardu, Anykščių Šilelio.

Po stovyklos įrengimo ir pasi
puošimų ir oficialaus stovyklos 
atidarymo, sekmadienį, liepos 13 
d., stovykla įriedėjo į kasdienines 
užsiėmimų vėžes. Pasidėjo ran
kų darbai, piešimas, patyrimo 
laipsnių mokymasis ir jų laiky
mas, sportavimas, maudymasis, iš 
kylos, dainos ir laužai. Buvo ir 
nekasdieninių įvykių. Vilkiukai, 
kartu su astronautais skrido nu
sileisti ant mėnulio. O skrido jie 
su astronautais padarę žemės, ra
ketos, Apollo erdvėlaivio ir mė
nulio modelius. Erdvėlaivis, pa
kabintas ant virvės virš visos sto
vyklos kasdien buvo pastumia
mas, tol kol prieš apleidžiant sto
vyklą, jis jau skrido apie mėnulį. 
Astronautų išlipimą ant mėnu-l 
lio stebėjo jau namuose, ką tik 
grįžę iš stovyklos.

Buvo taip įdomu daryti laivus 
iš., pušų žievių ir ypač juos iš
bandyti ant vandens prie stovyk
los, esančiame prūde. Įdomu bu
vo per iškylą surasti seną sugriu
vusi aukso kasėjo namelį ir iš jo 
prisirinkti keturkampių vinių. 
Mat, prieš maždaug 60-70 metų. 
šioj apylinkėj buvo gana judrus 
it azartinis aukso kasimas. Da
bar, tik daug duobių ir kasyklų 
skylių nuo tų laikų liko, nors dar 
pasitaiko mėgėjų, kurie pralei
džia savaitgalius aukso ieškoda
mi. Pamėgo ir dainas dainuoti, 
o ypač “Mes esame vilkiukai...”, 
kurią išmoko iš naujai išleistos 
skautų plokštelės “Tra-lia-lia”.

• Stovykla baigėsi liepos 20 d. 
Ta proga buvo suruošta vilkiukų 
rankdarbių ir piešinių parodėlė. 
Vos tik palapinės buvo nuimtos 
ir „nuneštos į namą, lietus, kuris 
paskutines kelias dienas visus 
baugino, nustojo kantrybės ir pra
dėjo kaip kalnų milžinas verkti. 
Prieš tai vilkiukų įžodį suspėjo 
duoti A. Leškys ir R. Šėkas. Į 
skautus buvo išleisti trys seni 
vilkai: A. Grinius, P. Nefas ir A. 
Stančikas. Už pavyzdingą stovyk
lavimą ir elgesį buvo apdovano
ti P. Nefas, A. Stančikas, D. Stei
kūnas ir A. Leškys. Už pavyz
dingą lietuvių kalbos ir dainų 
žinojimą L. Butkiui buvo įteikta 
knyga “Gatvės berniuko nuoty
kiai”, .dovanotą Vydūno šalpos 
fondo, šios knygos leidėjo.

Stovyklai vadovavo ps. fil. P. 
Abelkis ir jam talkininkavo ps. 
K. Prišmantas, kuris irgi ėjo ūk
vedžio pareigas. Virtuvė buvo J. 
Avižienienės ir E. Prišmantienės, 
vyriausių šeimininkių priežiūroj. 
Joms talkininkavo B. Dabšienė, 
J. Leškienė, Ž. Brinkienė ir ps. 
A. Avižienytė. Jos daug prisidė
jo ir prie stovyklos programos. 
Sesė Dabšienė mokė dainų, ir 
laužus- su visokiomis linksmybė
mis pravedė, Leškienė mokė vi
sus piešti, sesė Avižienytė padė
jo mažiesiems ruoštis patyrimo 
laipsniams, o sesė Brinkienė rūpi
nosi pirmąja pagelba. Beveik su
minėtieji stovyklaujančių vilkiu
kų visi tėvai.

Šioję stovykloje, vilkai buvo vie 
ni. Viską darė su entuziazmu ir 
norų. Ir. vėliavas pakėlė, ir nulei
do, ir maldas sukalbėjo, ir daina
vo, kad net pušys lingavo, ir be

sakoma: “Mes esame vilkiukai, 
smarkiausi iš visų, kas sako kad 
išdykę, meluoja iš tiesų...”

P. A.

ATLANTO RAJONO 
STOVYKLA

Atlanto rajono skautų-čių sto
vykla “Trakai” įvyks rugpiūčio 
24-30 d. netoli Worcesterio, Wor- 
cester County 4-H Camp. No. 
Spencer. Mass. Tel. 617-8854891. 
Pagrindiniai stovyklos vadovai: 
v.s. P. Molis, ps. G. Stankūnienė, 
s. R. Lora, s. Č. Kiliulis »r ps. R. 
Jakubauskas.

Kurie dar nesutvarkė registra
cijos reikalų, gali tai atlikti tie
sioginiai pas stovyklos iždininką 
ps. A. Glodą, 15 Ayrshire Rd.
Worcester, Mass. 01604, tel. 617- 
754-3226.

Vėliavos “Rcimuvos” VII stovyklos iškilmėse. Nuotr. Gintaro Plačo

VILNIAUS STOVYKLA OMAHOJE
Atsimeni, kaip mes linksmai

stovyklavom,
Atsimeni, kaip mes prie laužo 

dainavom
Atsimeni, kaip mes per naktį 

budėjom ir kalbėjom...
Malonūs prisiminimai liko iš 

praėjusios Vilniaus stovyklos, ku 
ri įvyko liepos mėnesį, Ray Vak 
ley Lakęs netoli nuo Omahos. 
Ežerų ir upės apsuptoje Šilainėje 
skambėjo lietuvių kalba, jos isto
rija ir dainos. Visą savaitę stovyk
lautojai buvo labai užimti, bet 
jų šypsenose atsispindėjo malo
numas, kuris patiriamas gyve
nant gamtoje, bendroje skautiš
koje šeimoje.

Vilniaus stovyklos viršininku 
buvo s.v. vyr. sklt. Algimantas 
Antanėlis, ūkio reikalų tvarkyto
ja ir šeimininkė-ps. Laima Anta- 
nėlienė, stovyklos komendante

vyr. sk. sklt. Dangutė Antanėly- 
tė, laužavedė — vyr. sk. paskilt. 
Laima Starkutė, vyr. skaučių va
dovė -vyr. sk. pasklt. Gražina 
Mickevičiūtė, skaučių vyr. sk. 
psklt. -Julita Burzdienė, jaun. 
skaučių -vyr. sk. vyr. sklt. Martą 
Šarkienė. Broliams vadovavo s.v, 
vyr. sklt. Paulius Burzdžius. Sto
vyklavo 55 skautai ir skautės.

Stovyklai vieta buvo gauta per 
p. p. D. Martinkus, kurie įrengė 
virtuvę su įvairiais patogumais, 
davė piniginę paramą, pristatė 
kiekvieną dieną apšaldymui le
dus ir rūpinosi mūsų patogumu, 
kad kiekvienas būtų patenkintas. 
D. Martinkams skautai ir skautės 
visuomet bus dėkingi už jų gerus 
darbūs.

Stovykla susilaukė daug gerada
rių ir didelės paramos. P. J. Star
kai lankė stovyklą kasdien, pris-

(Nukelta į 4 pusi.)

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIV8

J858 We«l flSrd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
.ak. šeštadieniais 10—1 vai Trečia 
ilen) uždaryte Ligoniai pritinami au 
sltarus.

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

Rezld. relef 230-4083
BR. K. 6. BALUKAS

IKHIGRMA IR MOTERŲ LIGOS.
GINEKOIOGIN* CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel LU 5-6446

Priima ligonius pagal susltarlma 
•ei neatsiliepia skambinti S74-801T

0R. C K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

TeL 695-0588 - Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Dlinola

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 68-člos lr California 

Vai.: kaadlen nuo 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 2—4 vai.

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5840. rez 888-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7 lst Street
V*L: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-0, 
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-6758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie 

nals 2—9 v.. šeštadieniais 10—1 p p 
Ligoniai priimami pagal susltarlma

Skelbkitės “Drauge”.

Kaip geriausiai išnaudoti Long Distance pasikalbėjimą.

to

Čia paduodame keletu gudrybių, kurios 
padės jums tinkamiausiai išnaudoti minutes 
ir išleidžiamų pinigų skambinant Long 
Distance.

Senoviškas laikomads naudojamas 
verdant kiaušinius. Skambindami pasidėkite 
jį šalia telefono. Tai yra gera priemonė 
žmonėms, kurie nesusivokia kada reikia 
atsisveikinti.

“Kalbėk dar ilgiau” gudrybė: po trijų
pasikalbėjimo minučių, kaina didėja kas minutę. Jei jau iškalbėjote tris ir

t ’ f
pusę minutes, drąsiai kalbėkite iki keturių, nes daugiau nekainuos.

Senasis “vietovės su asmeniu” pasikalbėjimo būdas: Gal to, kuriam
*....... *---- ---- ------ **• ’ I 1

skambinate, nėra namuose? Pagalvokite: Dažnai du “vietovės į vietovę” 
pasikalbėjmai kainuos tiek pat, kiek “asmens su asmeniu”.

Jei norite sužinoti daugiau šios rūšies gudrybių, rašykite į Illinois Bell, Box 
LR—30D, 225 W. Randolph, Chicago, Illinois 60606.

Atsiųsime neapmokamų brošiūrų, “How to Get More for Your Money 
on Long Distance Calls,” su patarimais tiesiog iš operatorės dienyno.

(S) Illinois Bell

Mes pajėgiame suteikti daug daugiau, nei tik "paprastą pasikalbėjimą."
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Kanadoj ir kitur užsieny
• Redakcija straipsnius tai- 

S so savo nuožiūra. Nesunau- 
= dotų straipsnių nesaugo, juos 
S grąžina tik Iš anksto susita- 
= rus. Redakcija už skelbimų 
S turinį neatsako. Skelbimų 
S kainos prisiunčiamos gavus 
E prašymus.

$17.00
$15.00
$18.00

9.00
8,00
9.50 311

5.00
4.50
5.50

2.00 = 
1.75 SS 
2.25 =

• Redakcija dirba kasdien = 
8:30 — 4:30, šeštadieniais = 
8:30 — (2:00.

* Administracija dirba kas- = 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- = 
niais — 8:30 p- 12:00.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

BR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
TeL — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. Ir 
ketv. 1—4 lr 7—9: antrad. Ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-ee«0

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

8PECIALYBE — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS

Cravvford Medical Building 
0448 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AkušerUa lr moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgų a

6182 S. Kedzie Avė.. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų rez. PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K g A 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 iki 8 vai. lr nuo 6 lkl 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278 

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 VV. 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 8 

iki 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

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

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

Tel. — REllanee 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.

Tel. ofiso lr bnto OLymple 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 VV. 15th Street- Cicero
Kasdien 1—8 vai. ir 6—8 vai. vak 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCD1KIV IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALI STfi 

MEDICAL BUILDING
7158 South VVestern Avenue 

Pirmad.. antrad.. ketvlrt. Ir penki 
auo 11 vai. iki 1 vai. p. p. U nu<
4 — 8 vai vakare. Trečlad. nuc 
11 vai. ryto lkl 1 val. p.p., ieštad 
11 vai. ryto Iki 8 vai. d. p.

Ofiso telef. RE 7-1188 
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LIRAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-8545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso U4. PB 8-777S. Rez. FR 8-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street

Valandos: pirmad., ketv., 6—8 vaL, 
antra lr penkt. 1—4 vai. 

Prtlmln«Ja tik susitarus

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

Ofiso HE 4-1818 Rez PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v. 

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DN. FRANK PLECKAS, Opi.
3424 W. OSrd St, OR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius l> 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryte trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS,mr
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7607 

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 428 - 2660

DH. E. RINGUS
rentgenologas

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad.,1-antrad., ketvirtad. Ir 
-lenktad. 8 v. lkl 9 v. y. Treč. U

8 v. 8 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street

(Tel. 737-2290 ofiso ir reridencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus —- 

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2-—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest. HL

• ’f;
Kabineto tel. 887-2020 

Namų tel. 889-1071
_______Vizitai pagal susltarlma

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. OSrd Street 

Ofiso tel. REllanee 6-4410 
Rez. GRoveUiUl 6-0617 

Valandos: pirm, lr ket. nuo 12 vai 
lkl 2 vai. p.p. lr nuo 7 lkl 8 v. vak): 
antr. lr penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P, STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr ctrtrarglia 
Ofisas 2750 W. 71st Street. 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 V. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta 

Rezld. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir 
penkt. nuo 2 tkl 4 vai. lr nuo 8 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—-4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. TeL HE 4-2128, Namu GI 9-8195

DR. V. TUMASONIS
C H I# Ų R G A S 
2454 VVest 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak.

Trečlad. lr šeštad. uždaryta
Tel PROospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VASKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenne

Vai.: pirm., antrd., ketv. 8—8 vai 
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą.
Tel. ofiso FR 8-6446, rez. HE 4-9150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. lr 7 lkl 8 v. v. 

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namų 686-48M

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. fi’4 
lr 6-8 v. v., ketvlrt. 6-8 v. C 
■•štadlenlala 11-1 vai. popiet.



Katalikai Š. Airijoje

KOVOJA UŽ LYGYBĘ
ŠIAURĖS AIRIJOS TRAGEDIJA

Airių savybės kova ir Anglijos kariuomenės pasiuntimas

SAVŲJŲ PATARNAVIMAS ’ ” ' 
KOMUNISTU PROPAGANDAI

Šiaurės Airija nūdien tapo 
nauju neramumų židiniu. Ai
riai katalikai energingai prie
šinasi britų administracijai. 
Tačiau šioje kovoje religinio 
momento kaip ir nėra, bent 
jau jis ne esminis — airių ko
va yra politinė, ekonominė, so
cialinė, tautinė.

Airija mums artimas kraš
tas. Gal todėl, kad jos plotas 
(70,000 kv. km.) ir gyvento
jų skaičius (3 mil.) yra maž
daug lygūs Lietuvos plotui ir 
jos gyventojų skaičiui. Mus 
jungia ta pati katalikų tikyba, 
gyvenimo lygio panašumas. 
Airija, kaip ir Lietuva, iš es
mės žemės ūkio kraštas. La
bai stipri airių emigracija JA 
Valstybėse, su kuria Amerikos 
lietuviai dažnai turi įvairių rei
kalų.

Airijos ir Lietuvos ir likimai 
panašūs. Kaip mus,. taip ir 
juos ilgus amžius svetimieji 
engė. Pradedant XII amžiumi 
airius beatodairiškai skriaudė 
anglai: paglemžė jų nuosavy
bes, palikdami savo žemės nuo 
mininkais, išnaudodami eko
nomiškai, versdami priimti an
glų reformuotą tikėjimą, iš- 
tremdami iš krašto, žudydami. 
Vien tik tiktai 1049 — 1652 
m. sukilime prieš anglus žuvo 
apie pusė milijono gyventojų, 
o 100,000 airių buvo ištremta 
ar išemigravo. Katalikai ai
riai buvo priversti mokėti de
šimtinę protestantų kunigams. 
Ypač sunki airių būklė buvo 
karalienės Elzbietos I laikais. 
Tada ir vėliau daugelis airių, 
nepakeldami labai sunkių gy
venimo sąlygų, emigravo į JA 
Valstybes. Amžių bėgy per 
mokyklas ir kitu būdu anglai 
išplėšė iš airių net jų gimtąją 
keltišką kalbą, bet nepajėgė 
išplėšti jų tautiškumo ir ti
kybos. Airiai, thld' ir ne visi 
kalbėdami airiškai, liko ai
riais.

Sunkią ir ilgą laisvės kovą 
airiai laimėjo. 1922 m. Anglija 
pripažino nepriklausomą Airi
jos valstybę britų dominijos 
teisėmis. Airiai sutiko pripa
žinti D. Britanijos karalių, bet 
jau 1932 m. jų ministeris pir
mininkas De Valera atsisakė 
jam prisiekti. 1949 m. Airija 
visiškai išsiskyrė iš britų bend
ruomenės.

Tačiau kuriant Airijos val
stybę, jai nepavyko sujungti 
visų airių žemių. Nepriklauso
mai Airijai buvo priskirtos 26 
Pietų Airijos grafystės (ap
skritys), tačiau šiaurinė Airi
jos dalis (6 grafystės) su Ul
sterio provincija, iš viso 13,564 
kv. km. plotas su apie 1,4 mli. 
gyventojų, tankiausiai gyvena 
ma Airijos dalis ir ūkiniu po
žiūriu svarbiausia, pramonin- 
giausia ir turtingiausia, buvo 
palikta Anglijai. Savo laiku 
ši krašto dalis buvo labai stip
riai kolonizuota anglais, kurie 
balsavimo būdu ir pasisakė pa
siliksią prie Anglijos. Ši Airi
jos dalis turi savo parlamen
tą, tačiau praktiškai ją valdo 
Britanijos gubernatorius.

Britai Š. Airijoje visą laiką 
palaikė griežtą režimą. 1956 
m. jie uždraudė proairišką 
Sinn Fein partiją, nelegaliais 
paskelbė airių respublikonų 
Sąjūdžius bei organizacijas.

Šiaurės Airijos dalies senie
ji gyventojai airiai katalikai 
po kolonizacijos sudaro tik 
trečdalį gyventojų. Visa kraš
to valdžia beveik išimtinai bri
tų kolonistų rankose, o ii, kaip 
žinome, niekur nepasižymėjo 
švelnumu. Airių katalikų ma
žuma daug kenčia ir dabar. 
Britai juos išnaudoja ekono
miškai ir politiškai. Visi įsta
tymai britų pusėje. Darbų ir 
tarnybų gavimas taip sutvar- 
kitas, kad airiai arba jų negau 
na, arba gauna blogiausius, 
įžeminusiai atlyginamus dar

bus. Būna ir keistų atsitiki
mų. Neseniai Londonderryje 
vienam airiui katalikui atsa
kytas darbas, nurodant, kad 
jis per senas, nors teturėjo 18 
metų amžiaus. Š. m. pradžioje 
katalikų bedarbių skaičius sie
kė 17 proc., kai protestantų 
tik 5 proc. Visuomeniniais bu
tais pirmoje eilėje aprūpinami 
anglai. Tame pačiame London- 
deryje neseniai butas suteik
tas protestantų pareigūnui, 
nors 200 airių katalikų šeimų 
laukė eilės. Daugelis katalikų 
šeimų jau 17 metų laukia bu
tų. Katalikai diskriminuoja
mi ir rinkimų metu. Iš 8800 
Londonderrio piliečių, kuriems 
turto cenzo ir kt. sumetimais 
neduodama rinkiminė teisė, 
daugiau kaip 7000 yra katali
kų.

*

Pereitais metais mirė Geor
ge Forest — Ulsterio apskri
ties atstovas Britanijos žem. 
rūmuose. Papildomų rinkimų 
metu laimėjo jauna socialis
te Bernadetta Devlin, 22 m„ 
studentė psichologė. Britų pro
testantų iškeltas atstovas 
prieš ją pralaimėjo.

Bernadetta tik 1,51 m. aukš 
čio, dažnai nešioja mėlynos 
spalvos mini sijonėlį, ypatin
gu grožiu nepasižymi. Ši mer
gina — jauniausia atstovė bri
tų parlamente ir tai nuo neat
menamų laikų. Bet kalbėtoja 
ji gera. “Kai aš pamačiau, — 
pasakė ji parlamente savo nau 
jiems kolegoms, — kad tūks
tančiai policininkų ir kareivių 
pasiųsta ramiems gyventojams 
demoralizuoti, nustojau jiems 
bet kurios simpatijos”. Katali
kai airiai, pajutę joje jėgą, ė- 
mė per ją reikalauti socialinių 
ir politinių reformų. Kai kurie 
Bernadettos gerbėjai vadina 
ją keltų arba airių Joana ir 
teigia, kad ji turinti vadovau
ti kovoms už “baltųjų negrų” 
(taip save vadina airiai) tei
ses savojoje žemėje.

Pirmosios airių katalikų ko
vos su britais užvirė pr. metų 
spalio mėnesį ir labiausia reiš
kėsi Londonderio ir Belfasto 
gatvėse. Pasikartojo vėliau ir 
dabar. Kai kur airiai degino 
fabrikus, sakydami: “Kokia 
mums iš jų nauda, jeigu juose 
mūsų nepriima į darbą”.

Airių katalikų teisių reikalą 
vimas labai nepatiko britams 
ir vienas jų vadų (lan Pasi- 
ley) šaukė: “Jūs greičiau su 
arbatiniu šaukšteliu sustabdy
site Niagaros krioklio verži
mąsi, kaip mūsų judėjimą”. 
Britų valdžia nusprendė pa
siųsti daugiau kareivių. Ber
nadeta įspėjo: “Aš nenorėčiau 
būti motina ar sesuo tų karei
vių, kurie vyksta į Airiją”. O 
britams dar pasakė: 'Dar ne
gimė anglas, kuris airius su
prastų”.

Britai iš tiesų nenori ar bijo 
suprasti airių. Jie gerai žino, 
kad priešpaskutinis smarag
das gali iškristi iš Britanijos 
karūnos. Sukilimo vekismai iš
siplėtė. Užmuštų tik keli, bet 
sužeistųjų iš abiejų pusių šim
tai. Paskutiniu metu padėtis 
lyg aprimo. Britanija laiko 4, 
000 karių, žada pakelti jų skai 
čių ligi 6000. Jų vadai atsisa
ko duoti teisę Š. Airijai susi
jungti su savo tėvyne. Airius 
stipriai remia ne tik Airija, bei 
ir JAV-bių airiai, steigdami 
specialius pagalbos komitetus. 
Ir JAV viešoji nuomonė pa
laiko airius. Atrodo, kad ko- 
lonialistai britai, kaip ir ru
sai, turės sup’-asti, kad kolo
nializmo laikai jau praėjo ir 
kad mažos tautos turi lygiai 
tokią pačią teise gyventi ap
jungtos ir nepriklausomos, 
nors jos didžiųjų kaimynystė
je gyventų. b. kv.

Airiai tęsia istorinę kovą. Pro
testantai VIII. 12 d. daro eisenas 
paminėti 1689 m. įvykusį katali
ko karaliaus Jokūbo II kariuome
nės apsupimą Londonderry, ku
riame protestantai išsilaikė tris 
mėnesius. Savybės kovoje VIII. 12 
- 16 dienomis žuvo 9, o sužeistų 
500 su viršum. Šios aukos liudi
ja istorinį kovų tęstinumą. Kin
ta gyvenimo sąlygos, keičiasi po
litinė santvarka, išmiršta kartos 
ir naujos ateina, bet kova tęsia
ma.

Šiuo metu katalikai kovoja ne 
dėl tikėjimo laisvės, bet dėl tei
sių lygybės ir gerovės. Katalikai 
linkę įsijungti Airijos valstybėn, 
protestantai - naudotis Anglijos 
globa.

Aršioje kovoje katalikai laimė
jo teisių lygybę rinkimuose. Pro
testantai linkę atsisakyti luominės 
rinkimų tvarkos, kurioje turtas 
daug svėrė, neišskirti katalikų, į- 
sidarbinant protestantų įmonėse. 
Šie pažadai mažai tevilioja tebe- 
skurstančius katalikus tebegyve
nančius lūšnose, darbo negau
nančius ir protestantų policinin
kų mušamus.

Anglijos kariuomenė
Protestantų ir katalikų muš

tynės vertė Anglijos vyriausybę 
daryti sprendimą. Rugpiūčio 14 
d. Anglijos vyriausybė pasiuntė 
300 karių į Šiaurės Airiją, vadi
nama Ulsteriu. Kitą dieną vėl 
pasiuntė karių fronto paruoštyje. 
1600 anglų karių, apsiginklavu
sių šautuvais, kulkosvaidžiais, 
ašarinėmis granatomis, atvyko 
šarvuotuose vežimuose ir mies
tuose pastatė spygliuotas tvoras 
protestantus nuo katalikų atitver
ti.

GEDIMINAS GALVA

Protestantai džiaugdamiesi su
tiko anglus karius. Katalikuose 
vyravo niūri tyla. Londonderry

Bemadette Devlin — airių atsto
vė Anglijos parlamente. ‘‘Keltų 
Joana D’Are.”

biednoji miesto dalis Bogside, ku
rioje gyvena katalikai, vielų tvo
ra ir sargybinių apsupta.

Anglų kariai protestantams pri
mena laimėjimus, katalikams - 
pralaimėjimus, praėjusiais am
žiais. Kai kurie katalikų vadai 
patenkinti anglų įsikišimu, nes 
žygis dar kartą primenąs pasau
liui, kad ne airiai savo bylą 
sprendžia, bet Londonas.

Kovos Belfaste
Londonderry ir kitose vietovė

se aprimus neramumams, krau
tuvių plėšimams, padegimams ir 
kruviniems susidūrimams, kova 
VIII 16 užvirė Ulsterio sostinėje 
Belfaste.

Kovos metu buvo padegami 
namai, naikinamas turtas. An
glija pasiuntė naujus pėstininkų 
dalinius kovai malšinti. Angli
jos karių skaičius per kelias die
nas pašoko nuo 300 iki 4100.

Anglijos kariai dėjo pastangas 
trukdyti katalikų ir protestantų 
kovas. Spygliuotos užtvaros, gin
kluotos sargybos ir žvalgybiniai 
malūnsparniai padėjo apvaldyti 
tik didesnius kovos susidūrimus.

Katalikų šeimos, pasiėmusios 
turto likutį, ėmė trauktis iš kovų 
nusiaubtų butų ir ieškoti laiki
nos priebėgos.

Per porą dienų Belfaste keli 
asmenys užmušti ir daugiau kaip 
300 sužeistų. Kovos metu abi ša
lys naudoja ne tik akmenis, bon- 
kas, bet ir šautuvus.

Sujudimas Airijoje

Airija, kurioje vyrauja kata
likai, padarė kai kuriuos žygius 
Ulsterio katalikams paremti. Jos 
vyriausybė paskelbė, kad pasienio 
karinės ligoninės paruoštos pri
imti sužeistiems katalikams.

Anglijos ir jos globoje esančio 
Ulsterio vyriausybė pareiškė ne
pasitenkinimą dėl Airijos minis
terio pirmininko John Lyncho 
pagalbos prašymo Jungtinėse 
Tautose. Abi vyriausybės teigia, 
kad Airija neturinti teisės kištis 
į Ulsterio yįdąųsreįkalus. Nepai
sant Anglijos nepasitenkinimo, 
Airija pasiuntė užsienio reikalų 
ministerį tartis su Jungtinių Tau
tų generaliniu sekretoriumi. Rei
kia abejoti dėl J.T. įsikišimo.

Didesnį sujudimą sukėlė Airi
jos atsarginių karių šaukimas ir 
kariuomenės telkimas Ulsterio pa 
sienyje. Airija vargu kariuomenę 
siųs Ulsterio katalikams ginti ir 
karui su Anglija pradėti. Airija, 
veik tūkstantį metų kovojusi dėl 
laisvės ir ją gavusi po pirmo vi

KRAUJO BALSAS
Romanas
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— Atras, tai atras, bet ką? Negi nori, kad už a- 
merikiečio ar kokio suskiaus ištekėtų? Gana jau mes gy
venime privargom, nors ir galėjom gerai gyventi, jei ne 
tas karas. Tai dabar tegul bent mergaitė vargo nema
to, — nerimo motina.

Auksė nieko neatsakė. Ji buvo jau apsipratusi su 
panašiomis kalbomis, nors jos ir labai įgrisdavo. Seni 
žmonės kartais būdavo labai įkyrūs. Jie nenorėdavo ma
tyti, kad su laiku viskas keičiasi, taip pat ir žmonės.

Nusibosdavo jai ir tėvų draugai, kai susiburdavo 
kokio gimtadienio proga ir minėdavo neužmirštamus 
laikus Lietuvoje, pergyvenimus stovyklose, o neretai pa
burnodavo ir prieš Ameriką — kokia, girdi, čia val
džia, kokia tvarka!

—Mūsų laikais ne taip būdavo! — sakydavo jie ir 
niekam nekildavo abejonės, kad tai buvo auksiniai lai
kai. Net vargas ir skurdas tada būdavo lyg geresnis, 
tauresnis, net dalinai malonus. Jie gyveno tik prisimini
mais, lyg ateitis visai neegzistuotų. O jei ir užsimindavo 
apie ateitį, tai liūdnai, beviltiškai, lyg po laidotuvių, 
lyg kažkam mirus. Didžiausias jų liūdesys betgi buvo 
vaikų suamerikonėjimas, nes vis negalėjo susitaikyti su 
mintimi, kad svetimame krašte jaunimas negali užaug
ti toks, koks Lietuvoje.

Auksei buvo jų gaila, bet ji negalėjo jausti taip, 
kaip jiė jautė. Jai buvo nusibodę tie visi suvažiavimai, 
minėjimai su tautiniais šokiais, deklamacijomis ir visą 
laiką tomis pačiomis kalbomis. Jai pakyrėjo verkšleni

suotinio karo, daro dramatiš
kus žygius ne Anglijai gąsdinti, 
bet katalikams padrąsinti.

Airijos ministerio pirmininko 
žodžiais rėikia viską padaryti, kad 
degą klausimai būtų išspręsti.

Susirūpinimas Anglijoje

Anglijos ministerio lordo Chal- 
fonto pasitarimai su Airijos už
sienio reikalų ministeriu Patrick 

I Hillery nieko gero nedavė. Chal- 
fontas, ministeris Commonvveal- 
tho reikalams, aiškiai nepritarė 
Airijos atsarginių šaukimui tai
kai palaikyti. Airijos užsienio rei
kalų ministeris pareiškė, kad at
sarginiai pašaukti tikintis ben
dravimo su Anglija taikai Uls- 
teryje įgyvendinti. Anglija leido 
suprasti, kad ji nepageidauja 
bendradarbiauti.

Anglijoje vyrauja nepasitenki- i 
nimo slogutis. Skaitytojus jaudi- 
dina airių kovos žiaurumai. Vy
riausybė jaudinasi nesėkme iš
spręsti amžiną airių nesutarimą. 
Katalikiška Airija neturi jokių 
nesusipratimų su protestantų ma
žuma.

Ulsterio vyriausybė, anglų ka
riams į kraštą atvykus tvarkai 
palaikyti, jau ne šeimininkė. Jos 
ateitis neaiški. Galimas dalykas, 
kad Anglija imsis kraštutinių

Puikiai šarvuotas, apsirūpinęs dujokaukę, britų policininkas ašarinių dujų 
bombomis šaudo j laisvės siekiančius airius.

mas, dejavimas ir graudenimas dėl prarastos laisvės, ku
rią bent šiuo metu vistiek buvo neįmanoma atgauti. Ji 
norėjo pažinti pasaulį ir jame gyvenančius žmones, pa
justi, kas juos skiria ir jungia, ir atrasti savo vietą jų 
tarpe.

— Gyvename besikeičiančiame pasaulyje. Lietuva 
irgi pasikeitus, o jei ne, tai reikia ją pakeisti, kad' neat
siliktų nuo gyvenimo. Mūsų patirtis yra ateičiai, be 
jos mes nebūsim naudingi niekam, juo labiau savo tau
tai. Aš esu lietuvė ir būsiu, to niekas negali pakeisti, bet 
užsidaryti tik savo tautos nelaimėje būtų beprotybė. Jūs 
gyvenote Lietuvoje, tarp lietuvių ir nieko kito nenorė
jote. Gal nieko kito tada ir nereikėjo. Mes gi pirštais ap- 
čiuopiam svetimus kraštus, regime jų kuriamus stebuk
lus, protu žinome, kad visa tai mums prieinama, o 
jūs reikalaujate, kad pasitenkintume jūsų troškimais. Tai 
tas pats, ką paukščiui duoti sparnus ir reikalauti, kad jis 
neskraidytų, — kalbėjo ji tą vieną ir vienintelį kartą.

Bet motina supyko, o tėvas buvo liūdnas ir nešne
kus. Jie nesuprato vieni kitų. Nuo to laiko Auksė tylė
jo.

Lyg norėdama nubaidyti nemalonias mintis, ji pa
purtė galvą. Kam prisiminti tai, nuo ko bėgo? Pakilus 
apsidairė. Žmonių prisirinko tiek, kad visas smėlis mir
guliavo lyg parkas, prikritęs rudens lapų. Bangos leng
vai talaskavo krantą ir lyg erzindamos tai bėgo artyn, 
tai vėl traukėsi atgal.

— Sinjorita, sinjorita!.. — staiga ją apspito būrelis 
jaunų vyrukų, kurie šypsojosi baltais dantimis, kalbėjo 
nesuprantamus žodžius ir norėjo būti draugiški.

Auksė išsiveržė iš jų būrio ir nubėgo prie vandens. 
Bet jai buvo malonus jų dėmesys, ji pasijuto įdomi ir vi
liojančiai graži, kaip tada su Vytautu, ir norėjo juoktis 
ir verkti.

įsibridusi iki juosmens, pasisėmusi rieškutes van
dens, apsilaistė įkaitusius pečius. Nugarą nukrėtė leng
vas drebulys ir lyg mažos šalčio kruopelės pasirodė ant 
odos. įsidrąsinusi staiga pasinėrė į vandenį ir pradėjo

plaukti. Pamažu atsileido raumenys, kraujas pradėjo 
kaisti ir vanduo atrodė maloniai gaivinantis.

Kai po gero pusvalandžio išlipo į krantą, jis atro
dė kaip musių nusėstas. Pasiėmusi savo ryšulėlį, kuria
me buvo sukenlė, batai ir pintas krepšelis su smulkme
nomis, ėjo neskubėdama pakraščiu, rinko kriaukles ir 
mėtė jas į vandenį.

— Atsiprašau, sinjorita, jūs kažką pametėte, — 
staiga išgirdo laužyta anglų kalba.

Užpakaly jos ėjo vidutinio ūgio vyras: jo perliniai 
dantys švitėjo saulėje, o susiraitę plaukai buvo pilni van
dens lašų. Rankoje jis laikė jos pintą krepšelį, kuris kaž
kaip netyčia jai išslydo.

— Ačiū! — paėmė krepšelį Auksė.
—Sinjorita viena? — jis ėjo šalia.

— Taip! —nenoromis atsakė Auksė ir pasilen
kus vėl rinko kriaukles, bet nepyko ant šalia einančio 
jaunuolio.

— Atleiskit už mano drąsą, — tęsė jis, — bet aš 
irgi vienas. O kas nori būti vienas tokią gražią dieną! 
Mes, italai, iš prigimties draugiški, todėl nesupraskit ma
nės blogai. Šiandien neįmanoma varžytis etiketu, ku
ris taip arti natūralios gamtos ir tokiame glaudžiame 
žmonių susibūrime atrodo dirbtinis ir nenormalus. Bet 
jei jūs tikrai nepageidautumėt mano kompanijos, kuo 
labai nenorėčiau patikėti, žinoma, grynai iš egoistinio 
taško, aš pasitrauksiu, — kalbėjo nepažįstamasis visai 
negalvodamas pasitraukti.

Auksė nusijuokė. Iš tikrųjų, ji beveik džiaugėsi, kad 
yra kas su ja kalba! Pagaliau čia Italija! Čia kitokie 
žmonės!

Išgirdęs Auksės juoką nepažįstamasis prisistatė:
— Leonardo Rossini, — ir atkišo jai ranką.
Auksė to nesitikėjo ir nežinojo ką daryti. Bet Ros

sini laikė atkišęs ranką ir šypsojosi. Ji neturėjo išeities:
— Auksė Klimas, — pasisveikino ir, žiūrėdama į jį, 

patį turėjo šypsotis. Jis atrodė toks nuoširdus, natūralus,
iBua daugiau!

Sen. Ellender pažiūros į Sovietų. Sąjungą 

GRAŽINA KKIVICKIENfi
Šen. Allen J. Ellender (D., 

Ia.) prieš kurį laiką nedidelei 
korespondentų grupei apžvalgi
nėje spaudos konferencijoje nu
rodė, kad Amerikai reikia siekti 
glaudesnių santykių su Sovie
tų Sąjunga. Savo pranešime se
natorius teigė, kad dabar So
vietų Sąjungos santvarka esan
ti pasikeitusi, reikia tik vie
niems kitus geriau pažinti ir 
nuoširdžiai bendradarbiauti į- 
vairiose srityse. Amerikos ir So-

priemonių užtikrinti katalikams 
teisių lygybę balsuoti, gauti dar
bus ir butus , ir kovoti prieš 
skurdą. Tuo atveju konservato
rių sudarytoji protestantiškoji 
vyriausybė turės pasitraukti, pa
naikinti senąją rinkimų tvarką, 
kurioje lemia protestantai turtuo
liai, skelbti naujus rinkimus, ir 
jų metu vienam asmeniui suteik
ti vieną balsą.

Anglija jaučia, kad dėl Ulste
rio neramumų ir jai tenka atsa
komybė. Jei) šiuo metu anglai 
neatliks savo pareigos, Ulsterį 
paskatins glaustis prie Airijos, 
nors airiai protestantai ir nenorė
tų.

vietų Sąjungos žmonių tikslai 
esą tie patys — siekti geresnio 
gyvenimo, geresnių tarpusavio 
santykių, taikos. Jis sakėsi 
daug kartų yra važinėjęs po So
vietų Sąjungą ir turėjęs progos 
įvairiomis temomis laisvai kal
bėtis su Sovietų Sąjungos žmo
nėmis. Amerikai, anot jo, nesą 
reikalo išleisti pinigus ginkla
vimuisi, reikia tik nuoširdžiai 
kalbėtis su Sovietais ir siekti 
bendros taikos.

Tokiomis “taikos balandžio” 
mintimis apšvietė koresponden
tus po Sovietų Sąjungą važinė
jęs senatorius.

Tiktai kai šią vasarą šen. El
lender plačiajai Washingtono 
visuomenei senato auditorijoje 
rodė dvi dienas po tris seansus 
jo paties įkalbėtą spalvotą, gra
žiai pagamintą filmą — Rusijos 
veidai, paaiškėjo, kaip jis “lais
vai” galėjo kalbėtis su Sovietų 
Sąjungos žmonėmis.

Filme nuolatos buvo nurodo
mi dailiai išsipuošę vyrai ir mo
terys (dažniausiai vis tie pa
tys), su juo važinė ję, jam buvę 
vertėjais ir jį informavę apie 
Sovietų Sąjungos pažangą ir 
jos taikos bei gerovės siekimus.

Tiesa, jis yra aplankęs keletą 
dešimčių didesniųjų miestų į- 
vairiose Sovietų Sąjungos res
publikose, nufilmavęs jų įmo
nes, senus ir naujus gražius pa
status, gražiai apsirengusius vai 
kus, paleistus iš mokyklų jo su 
tikti ir pan. Tik filmuojant ke
lių miestų turgus, galima buvo 
pamatyti eilinius turgų belan
kančius tikruosius Rusijos žmo
nių veidus: suvargusią, apsku
rusią sovietinio rojaus liaudį.

Kai pro ekraną ėjo Sibiro snie 
gu apkloti miškai, neseniai su
kurtos pramonės vaizdai, sena
torius sarkastiškai pastebėjo, 
kad Amerikoje dar yra galvo
jančių, jog Sibiras esąs kon
centracijos stovyklų vieta, o 
štai koks jis esąs tikrovėje! Kai 
kurie filmo žiūrovai sužavėti jo 
paaiškinimais, gražiai parody
tais vaizdais, plojo išgirdę to
kias jo pastabas. Žinoma, nei 
darbo stovyklos vergai, nei mi
rusieji, iš savo kraštų ištrem
tieji, baisiose sąlygose dirbę miš 
kuose, kasyklose, statant Sibi
ro pramonę, nebuvo paminėti. 
Kažin ar sovietų informacijos 
biuras būtų geriau pagaminęs 
propagandinį sovietinį filmą?

Filme buvo parodyti ir trijų 
(Nukelta į 4 pusi.)
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SAVŲJŲ PATARNAVIMAS...

(Atkelta iš 5 pusi.) 
Pabaltijos respublikų, neatski
riant jų nuo Rusijos imperijos, 
miestai, pilys, grupėmis sustaty 
tl žmonės. Kad ir prosovietinia
me fone, miela buvo matyti Lie
tuvos vaizdus, Kauno, Vilniaus 
gatves. Rodant Vilniaus kated
rą, buvo paaiškinta, kad ten da
bar esąs muziejus. Šv. Onos, 
Aušros Vartai buvo rodomi su 
Rygos miesto vaizdais. Visa tai 
senatoriaus buvo priskirta Ru
sijos vaizdams.

Kažin ar senatorius tik nebus 
pamiršęs, kad JAV vyriausybė, 
kongresas, laisvę mylį Amerikos 
žmonės nepripažįsta Pabaltijos 
valstybių užgrobimo, jų inkor
poracijos į Sovietų Sąjungą ir 
nelaiko šių valstybių Sovietų 
Sąjungos dalimi.

SKAUTAI

.. . (Atkelta iš 2 pusi.)
tatydami pavakarius ir aukoda
mi savo brangų laiką dirbdami 
su stovyklautojais virtuvėje, ir 
kitur. Šeštadienio parade skam
bėjo p.p. J. Starkų parūpinti muz. 
Br. Jonušo maršai.

Piniginę paramą gavome iš 
Omahos L. bendruomenės, Oma
hos L. Ramovėnų, dr. ir p.J.Skau- 
dŽių (p. Skaudienė -Neries tun
to rėmėjų pirmininkė) ir p.p. V. 
Gaidelių (p. Gaidelis -Dr. V. Ku
dirkos vietininkijos rėmėjų pirm.)

Prie Vilniaus stovyklos pageri
nimų moraliai ir materialiniai

prisidėjo: p.p. Adamoniai, p. 
Dapšienė, p. Drazdienė, p.p. 
Drazdžiai, p. Gartigienė, p.p. 
Jaudegiai, p.J. Guzulaitis, pan. 
Lašaitytė, p.p. Mackevičiai, p. 
Micutienė, p. Paukštaitienė, p.p. 
Prišmantai, p.p. Reškevičiai, p. 
Starkevičienė, p. Šermukšnis, p. 
Vasiliauskienė ir pora svetimtau
čių.

Vilniaus stovyklos stovyklauto
jai - Neries tunto sesės ir dr. V. 
Kudirkos vietininkijos skautai- be 
Jūsų didvyriškos paramos nebū
tų sugebėję atsiekti tokios gra
žios nuotaikos, sveiko maisto ir 
kilnios dvasios.

MIŠKŲ GAISRAI LIETUVOJE

“Pernai Lietuvos miškuose 
kilo 568 gaisrai”, priminė švy
turio atstovas miškų valdytojui 
A. Matulioniui, kurs pažadėjo 
užleisti daugiau vietos miškuo
se poilsiautojams...

Iš viso miškų Lietuvos terito
rijoj esą 25%, o tai mažesnis 
nuošimtis, kaip Latvijoj, Estijoj, 
net kaip kaikuriose pramonin
gose Europos valstybėse. A. Ma 
tulionis tačiau sako, kad moks
lininkai jį raminę, sakydami 
25% yra dar pakankamas mini
mumas, bet jį jau reikia išlai
kyti. Tvirtina, kad bus išlaiky
tas, nes kirtimas esąs rūpestin
gai kompensuojamas naujais 
sodiniais. (ELTA)

<does

VOGTAS AUTOMOBILIS 
POLICIJAI

ISydnėjaus mieste, Australijo
je, vagys nudžiovė greitosios pa
galbos automobilį, nulupo ženk
lus, uždėjo kitus, nudažė ir par 
davė policijai.

CLASSI F I E D GUIDE
MISCELLANEOUS

A. ABALL ROOFING CO.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuoslu. vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūra “tuck- 
polntlng”. Pilnai apsldraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-8047 arba RO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke. 

2846 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1068

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

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

RICHMOND AUTO SERVICE 
2984 VVeat 63rd Street

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

Tel. GB 0-3184 arba GB 6-33*8 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

ĮSIGYKITE DABAR

SEPTYNIASDEŠIMT

SEPTYNI ANEKDOTAI

KRIZAS PLEPERIS

Kai jumoru išsakomi vargai, 
skriaudos ir neteisybės, gyveni
mo niūri realybė prablaivėja ir 
yra lengviau ją pakelti.

Iš tos gyvenimo taisyklės ki
lo ir šie 77 anekdotai, kuriuos 
autorius surinko į vieną leidinė
lį ir kurie apima rusų okupaci
jos laikų Lietuvoje įvykius ir 
nuotaikas.

— Ką galima nupirkti už se
ną rublį?

— Nieko.
— O ką už naują?
— Dešimt kartų daugiau.
Tokiu ir panašiu jumoru yra 

perpintas visas leidinėlis, kurio 
kaina tik 1.00 dol.

Gaunamas DRAUGE. Prie 
kainos prašom pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

REAL ESTATE

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liūdijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Taz ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

Naujas liuksusinis 

12 BUTŲ
apartmentinis namas sn balkonais. 
Pilnai išnuomotas (leased). Paja
mų $2,250.00 per. mėnesį.

6251 So. Mason Avenue
Tel. 469-8282 arba LA 8-8267

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Botų nuomavimas — Income Taz

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2288 
Mūr. 2 butai po 4 kamb. tr r*S-

IŠNUOMOJAMA POR RENT "hSlJWAl»fTEB —' VYRAI

IŠNUOM. 4 kamb. butas Brighton 
Pke. 4549 So. Califomia Avenue, 
FR 6-4332, po 5 vai. vakaro.
BlITAJ: rinktiniams nuomininkams.
Best Agentui, 2923 W. 03. PR 8-11032 
Nelaukit — užslreglstruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali » me
tus. Savininkai krelpkitSa <161 pa. 
tarnavimo nemokamai.

EXPERIENCED & OVER 25
Small interesting offiee. 

Diversified duties
GOOD STARTING SALARY 
Work in your neighborhood

3818 N. Clark St. Call 348-2950

DĖMESIO!

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

CONSTRUCTION C0,

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI* 

g MEDICINOS IR 
Į kitokį PASTATAII

2457 West 69tti Staeet 
TeL HE 4-7482

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim-iiiiiiiiiiiimiuiiii  

AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS

O. NENDRE
Tremtinių, tik atvykusių i A- 

meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini-

72 lr Talman. Mflr. rezidencija — 
8 kamb. pirmam aukfite ir 2 kamb. 
antrame. Geram stovy namas. $28,000.

Prie Nabisco mflr. 6 kamb. bun
galovv. 13 metų senumo. $21,200.

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

Brighton P-ke, mflr. namas — 4 
kamb. butas lr taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $86,000.

VAINA REALTY
2517 VV. 7 Ist St — RE 7-9515

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HKATING A SHEET METAL 
4444 S. Western, Chicago 9, UI.

Telefonas VI 7-3447

RADIO PROGRAMA Pirmieji įspūdžiai

— Šiandien verta dvi rytdie
nas. — B. Franklin

MISCELLANEOUS

PARDUODAMI 
IS MODELINU NAMU BALDAI 
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai. 
SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika dainos ir Mag- 
dutėB pasaka. Programų veda — 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krantnvė, 502 E. 
Broodtvay, So. Boston, Mass. Tek 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas lr 
dienraštis “Draugas”.

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

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

Gaunama “Drauge”. Raini 
$5.00.
nilnoiH Stato gyventojui prie kalno* 

turi pridėti 5% mokesčių.

2 po 5% kamb. Ir 3 kamb. angį iš 
kam rūsy. 13 metų mūr. prie 71 ir 
Sacramento. Dvigubas mū-o garažas. 
$47,900.

5 kamb., 20 metų mūr. bungalow 
prie 51 ii- Pulaski. 2 auto garažas. 
$19,600.

4 butų, 2-jų aukštų mūr. prie 71 ir 
Oampbell. Nauja gazo šiluma. $46,900

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 ir Albany. 2 maš. garažas. 
$19,500.

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

11 butų, 10 metų, 2-Jų aukštų mfl.r 
namas prie 71 ir Callfornla. $162,000.

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplewood $.10,600, .

0 kamb., 20 metų mūr. Cape God

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 W. 71st St. Tel. 925-6015

ĮSIGYKITE dabar

[WISI rOLKS CALL IT

HOUSE PAINT;
-Jūs tikrai su šiuo sutiksite, 

kai dažote savo namus “Dutch 
Boy” dažais. Galite matyti kaip 
lygiai jie tepa, kaip ekonomiš' 
kai jie padengia, kaip gražiai 
atrodo. Tikrai įvertinti “Dutoh 
Boy” dažus galite tik tada, kai 
po kelių metų jūsų namai vis 
dar bus gražūs. Taigi nerizikuo
kite mėgindami pigius dažus — 
reikalaukite “Dutch Boy” dažų 
savo namams.
YERKES HARDWARE 

6832 S. VVestern Avė.
Ckicago, IU. 60629, Tel.PR 6-1300

IŠ GERŲ RANKŲ
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Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 

RECIPIES

Joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nera
gautą, kurių čia yra virš 200.
Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims.

DIE SET UP 8c 
STOCK MAN

Company in Addison need* man to 
do vyriaus duties.

Hours 7 A.M. to 3:30 P.M. 
Gotod pay seale and benefits. 
Easy accęss — North Avė. 

a hd Lake at.

Avanti R. 8C D., Inc. 
543-9350

EXPER’D OR INEXPER’D

SECURITY 
G U A R D

Can earn $100 or more per week. 
Full or part time work. Excellent 
conditions.

THE WM. J. BURNS 
INTER’L DETECTIVE AGENCY 

221 No. La Šalie Street
CHICAGO, ILLINOIS

An Eąual opportunity employer

BUS DRIVERS 

WANTED

VVILL TRAIN.

Skokie Schools. Women preferred. 
Good starting salary. Short hours. 

Overtime. Hospitalization.

CaU 0R 6-9000, Ext. 95 

for appointment

DISTRIBUTOR VVANTED
For Fantastlc New Cosmetic 

Product, Recomended by Doctors. 
MODEL’S BRAND, INC.

6 E. Lake 236-0875

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. RUDIS — Tet CL 4-1050

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 VV. 6Srd St. — Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rudėnas K. šimulis

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namu, gyvybes, 

automobiliu, 
sveikatos, blz-

■MBSESSMESSSMES

DRAUGE galima gauti vidu
tiniško formato Aušros Vartų 
Marijos paveikslų, kurių kaina 
tik po 25 ct

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

Patogios iisL. 
mok&llnu. M 
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2288

M O V I N G
SERENAS perkrausto baldus lr 
kitus daiktus. Ir Iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Plaoe — VVA 5-8068

10% — 20% — 80% pigiau mok6«4» 
ai apdraudė nuo ugnies tr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208 VVest 95th Street 
Illinois

Tel. GA 4-8054 lr GR 0-4380

SIUNTINIAI J LIETUVA
Ir kitus kraštas

P. NEDZINSKAS, 4665 Archer Av. 
Chicago, Dl. 60682. TeL TA 7-5980

H I G

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
-• SAVINGS 

CURRENT RATE

BRIGHTON SAVINGS & LOAN
4070 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60682

-------- --

TĘS
5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS

$1,000 MIN.

ASSOCIATION
LA 8-8248

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

REAL ESTATE
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. KE 7-5168 

illliilllllllllllllllllillllllllllliilllilllllllliip

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFI PARCEL SERV. 
2608 OOth St. Tel. WA *.2787
2601 69tta St. Tel. WA 0.2787
8333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis Įvairių prekių pasirinkimu*.

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

80 and 00 gal. Free delivery 
5622 So. Racine, 434-1113

Remkit tuos biznierius, kuirie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Remkite “Draugę”.

5% kamb. mūro bunguloir, 9 me
tų. be garažo. 62 ir Kedzie.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge ir garažu. 48 ir Roekwoll. 
$28,000.

18 vienetų mūr. atnaujintas room- 
lng house prie Lincoln Parko, 2 
bloką Iki ežero. $17,600 pajamų. 
Kaina $70,000.
SIMAITIS REALTY

Insurance — Income Taz 
Notary Public

2787 VV. 48rd St — CL 4-2390

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

8 kamb. mūras. 2 maš. mūr. ga
ražas Plytelių vonia. Kabinetų vlr- 
tuvS. Gazo šildymas. Apie 67 Rock- 
well. $22,500.

2-Jų butų švarus tvirtas mūras. I rnntp«ėinm« 
Naujas gazo šildymas. Blokas nuo 1 
Marą. P. $27,500.

Dvaras lietuviškam Lemonte. 2-Jų 
metų, 7 kamb. mūras. Daug žemSs 
paskirta sodui ir alSjoms. Pamaty
kite.

5 kamb., apie 10 metų, gelsvas 
mūras. Garažas. Karpetai. Alumin. 
langai. Marąuette pke. $28.900.

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

Kaina tik 2.50 dol., galima gau
ti DRAUGE.
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc.
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Wanted Efcperienced TV 
& Radio TECHNICIAN

Good Salary. Call 778-2898
MARTROY ELECTRONICS 

3141 W. 7 Ist Street

SHIPPING CLERK
VVILL TRAIN

Good position for dependable man 
ini stoekroom of long established 
concern.

GOOD STARTING PAY 
PERMANENT 

Cicero - Devon Area 
Call morns. to 11:30 or aftemoon

777-7604
►omaiianMinmiaaKmnOšannosHiatoiianKMsnoaBaoamato
HELP VVANTED — MOTERYS

Lotas 30 p. Marą. Panke 011,000

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St. RE 7-7200

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

REAL ESTATE
iiimiimmiimiiiiiiiimiimmimiiiiiiiiiiiiimiiimiimiiimiiimiimiiiiiimiimiimii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
ALEI ŠATAS — REALTOR

Main offiee 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, UL Tel. OL 6-2288 
Tarime šimtas namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, LaGrange Park 
lr kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir Išsirinkti iš katalogo.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

8009 W. 63rd STREET TEL 471-0821

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

EXPERIENCED COMPTOMETER 
OPERATOR AND OFFICE

Steady work. Good starting salary.

B-G FOODS, INC.
1444 So. Michigan, Chicago

Tel.  HA 7-7967

DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

Perskaitę “Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

BILLER TYPIST
Age 25 to 35. Able to type at least 
GO wordH per minute. Excell. salary 
with full range Of co. benefits. Por 
toterylevr — MISS ,WHITE.
GENERAL BATHROOM PRODUCTS 

CORPORATION
2201 Touliy Avė., Eik Grove Village 

PHONE 439-1300. ........ -
Platinkite “Draugę”.

HELP VVANTED — MOTERYS

HELP WANTED
LADIES

(AGE IS NO PROBLEM) ' f

NEEDED IMMEDIATELY

For light line work in our modern NEW Food 
Processing Plant.

DAY SHIFT — 7:30 A M. - 4:00 P.M. 
HOUSEWIV!ES SPECIAL SHIFTS 

9 A-M. — 3 P M. OR 5:30 P.M. — 11:30 P.M-.

WE WILL TRAIN 
EXCELLENT BENEFITS

UNIFORMS FURNISHED 
MUSIC WHILE YOU WORK

Apply in person 9 a.m. - 5 p.m.
Monday through Friday 
Saturday 9 a.m. - 1 p.m.

POLO
FOOD PRODUCTS CO.

601 E. Algonquin Rd. Schaumburg, Illinois
% mile west of Meacham Rd. on Route 62



JAU 10 M. KAI JO NEBĖRA SU MUMIS

A. a. Vladas Pninskis

Prancūzų gamtininko H. Fab- 
re antkapyje yra įrašas:

-— Tie, kuriuos laikome miru
siais, tėra tik keliautojai, išvykę 
pirma mūsų...

Vienu tokių keliautojų į amži
nybę yra prieš 10 metų (1959 m. 
rugp. 21 d,) miręs dr. Vladas 
Prunskis. Tai buvo mielas ir 
taurus lietuvis. Gimęs 1912 m. rug 
sėjo 29 d. Žvilbučiuose, Utenos 
apskr. Taigi mirdamas dar netu
rėjo pilnų 47 m. amžiaus. Anta
lieptėje buvo išėjęs vidurinę mo
kyklą, dalyvaudamas skautų veik 
loję ir būdamas draugovės adju
tantu. Gimnaziją baigė Utenoje. 
Medicinos mokslus išėjo Vyt Di 
džiojo universitete, Kaune. Dirbo 
Utenos ligoninėje ir buvo gim
nazijos gydytojas.

Bolševikų okupacijos metu bu
vo į Sibirą išvežti jo tėvai jr daug 
kitų artimųjų. Sibire mirė tėvas, 
kęturi dėdės. Suprantama, kad, 
artėjant antrai bolševikų okupaci 
jai, jis pasitraukė į vakarus. Trem 
tyje gilino studijas, eidamas tro-

pikinės medicinos kursą.
1949 m. atvyko į Chicagą. Kai 

kurį laiką buvęs intemu šv* Elz
bietos ligoninėje, gavęs teisės, 
Bridgeportc atidarė savo kabine
tą, drauge būdamas Nabisco fab 
riko gydytoju ir aptarnaudamas 
unijų narius dr. Simmons klini
koje. Jau studentaudamas buvo 
nuoširdus ateitininkas, ėjęs parei 
gas ir valdybose. Buvo ramus, 
darbštus, su visais geruoju sugy
venąs, nuoširdžiai savo Šeima be
sirūpinąs žmogus. 1945 m. dar 
Vokietijoje vedė Vilniaus krašto 
lietuvaitę gydytoją Albiną Pun- 
dytę, kuri su dideliu atsidavimu 
ir rūpestingumu jį slaugė sun
kios, ilgos ligos metu. Panašaus 
nuoširdumo velionis susilaukė ir 
iš savo seserų Anelės Prunskytės 
ir dantų gytytojos Onos Garūnie- 
nės bei savo brolių kun. Juozo ir 
Jono Prunskių. Iš Sibiro grįžusi 
ir į JAV atvyksi motina Ona 
Prunskienė rado a. a. dr. Vladą 
prieš kelius mėnesius mirusį.

Velionis mirdamas buvo pali
kęs tris mažamečius vaikus, ta
čiau dėka ypatingai rūpestingai 
globai jo žmonos dr. Albinos 
Prunskienės, vyresnioji duktė Te
resė jau netrukus baigs studijuoti 
mediciną, antroji duktė — Mary
tė — jau įpusėjusi kalbų studi
jas Illinois universitete, o sūnus 
Jonas rudenį lankys Brother 
Rice aukštesniąją mokyklą. Ve
lionis ne tik šeimos narių, bet ir 
kitų jo pažįstamų yra dažnai pri
simenamas. Už jo sielą bus au
kojamos šv. Mišios rugp. 23 d. 7 
vai. 30 min. ir rugp. 24 d. 7 vai. 
Gimimo Švč. M. Mergelės bažny
čioje, o rugp. 21 d. 7 vai. tėvų 
marijonų koplyčioje. J. D.

MŪSŲ KOLONIJOSE
STOVYKLAUTOJŲ ATSISVEIKINIMĄ 

PRISIMINUS

Liepos 27 d. Putname, vienuo
lyno sodyboje, įvyko tradicinė lie
tuvių Šventė — metinis piknikas, 
kurio metu mergaitės stovyklau
tojos pasirodė su menine progra
ma, kurią per keturias savaites 
stovykloje išmoko. Kadangi iki 
šiol spaudoje dar nebuvo rašyta 
apie šią šventę, tad nors kiek pa
vėluotai norima skaitytojus supa
žindinti.

Pamaldas atlaikė ir pamokslą 
pasakė Matulaičio namų kepelio- 
nas kun. V. Zakaras. Po pamal
dų vyko procesija prie Fatimos 
Marijos statulos, kur buvo atikai

si apie lietuviškas kaimo vestuves 
su atitinkamais paaiškinimais. 
Kodėl pasirinktos vestuvės? Šių 
metų stovyklos pagrindinė min
tis buvo draugystė, kuri vyravo 
visuose stovyklautojų užsiėmi
muose: svarstomas buvo mergai
čių bendravimas, šeimos, pasau
lio ir gamtos vienybė. Lietuvių 
papročiuose yra viena ypatinga 
draugystės forma — vestuvinė 
draugystė, kuri vaizdžiai išreikš
ta lietuvių tautiniuose šokiuose.
Vestuvių programa suskirstyta į 

tris dalis: piršlybos, po jų merg
vakaris — atsisveikinimas su jau-

bėtos pasiaukojimo Švč. Mergelės, nystės draugais ir, pagaliau, pa- 
Marijos širdžiai ihaldos. Po to|čjOs vestuvės. Su atitinkamais šo- 
prasidėjo piknikinės pramogų gė- kiais buvo atlikos dainos — Pas
rybės: pietūs rožių sodelyje, rug 
štus pienas ir kugelis salėje ir į- 
vairūs užkandžiai prie seselių rė
mėjų stalų (Worcesterio Šv. Kazi
miero ir Aušros Vartų parapijų, 
Lawrence, Brocktono ir Water- 
burio skyrių). Per garsiakalbį 
skambėjo dr. P. Kaladės ir A. 
Saulaičio balsai, primeną sve
čiams, kur ko galima gauti, kur 
kuo galima apsirūpinti: ypatin
gai buvo raginami įsigyti seselių 
bičių medaus ir neužmiršti apsi
lankyti registracijos palapinėje ir 
palikti savo auką naujai įgytai 
mergaičių stovyklai.

Prel. Pranciškus Juras budėjo 
savo suorganizuotame ir vis dar 
nenuilstamai plečiamame Alkos 
muziejuje ir atsilankiusiems su di 
dęliu rūpestingumu aprodinėjo 
Ąlko muziejaus eksponatus: kny
gyną, archyvą, menininkų pavei
kslus bei tautodailės rinkinius,

Nors oras buvo nepalankus pik 
pakauti, smarkus lietus nulijo dar 
prieš pamaldas ir pora kartų po 
pamaldų, tačiau žmonių buvo 
gana gausiai susirinkę ir nekan
triai laukė stovyklautojų ir prog 
ramos, bijodami kad lietus nesu 
trukdytų jos. Ir stovyklos vado
vybė pasistengė anksčiau pradėti 
programą, negu įprastu metu. 

Lietuviškos vestuvės
Mergaičių stovyklos vadovybė 

kiekvienais metais, parengia nau
ją programą, sukoncentruotą a- 
pie vieną pagrindinę mintį. Šie
met mergaičių tautiški Šokiai, 
žaidimai ir dainos koncentravo-

močiūtę augau, Subatėlė, Pasisė-

MALDOS IR AUKOS DIENA 
UŽ PERSEKIOJAMUOSIUS

Marijos gimimo šventės proga ar kitą artimesnį sekmadienį ra- 
— Šilinių rugsėjo 8 d. lietuviai y- ginamos rengti savo parapijose 
ra pasiryžę ypatingai melstis ir maldos ir aukos valandėles. Šv.

Mišių auka, šventoji valanda, 
procesija ar kitoks pamaldumas 
turėtų būti vykdomas kiekvienoje 
lietuvių parapijos bažnyčioje. Tą 
reikia padaryti ne tik lietuviams 
ir stengtis įtraukti kuo daugiau
siai katalikų į maldos ir aukos žy
gį už Dievą ir tikėjimą. Tai bū
tų vienas praktiškų, naudingų 
naujų parapijų Tarybų darbų. 
Jie galėtu suorganizuoti ir pra
vesti įvairių pamaldų bei kitokių 
paminėjimų.

Šios šventės proga paraginami 
lietuviai ir kiti paremti aukomis

aukotis persekiojamos Bažnyčios 
Lietuvoje intencija. Ta proga lie
tuvių parapijos, organizacijos ir 
pavieniai asmens asmeniškai ir 
organizuotai atsimena savo bro
lius ir sesutes Kristuje. Prašo už
tarymo Dievo Motinos Marijos ir 
telkia jėgas ir aukas pagelbėti 
jiems, kiek tik galima.

Didesnis maldos žygis yra or
ganizuojama šventoji kelionė, 
rugsėjo 7 d., sekmadienį į Wa- 
shingtoną Amerikos Katalikų 
šventovę, kur lietuvių gražiojoje 
koplyčioje bus maldos ir pamal
dos už Bažnyčią. New Yorko,
New Jersey apylinkės lietuvių pa-, persekiojamą Bažnyčią. Aukas tel 
rapijos rengia ekskursijas. Balti- kia parapijos, kurios persiunčia
morės lietuviai visuomet jungia
si į bendrą maldą. Būtų labai ge
ra, kad ir iš toliau tą dieną, visi 
vyktų į lietuvių šventovę. Toks 
didingas, gausus ir vieningas lie
tuvių susibūrimas parodytų lie
tuvių rūpestį ir sielojimasi savo 
tautos ir Bažnyčios likimu Tėvy
nėje. Tiksli maldų ir pamaldų 
tvarka bus skelbiama spaudoje.

Lietuvių parapijos rugsėjo 7 d.

Liet. Kat. Religinei Šalpai. Auko
tojų dovanos yra atleidžiamos ir 
nuo federaliniu mokesčių-taksų.

LKRŠ Valdyba

Cleveland, Ohio
MOKSLO METAMS 

RUOŠIANTIS
Kazimiero lituanistinės mo-Sv.

kyklos mokinių Tėvų susirinki
mas, kuriame bus renkamas nau
jas Tėvų Komitetas ir svarstomi 
įvairūs kiti mokyklinio gyvenimo 
bei darbo klausimai, kviečiamas 
rugpiučio 24 d. sekmadienį, tuo
jau po lietuviškų pamaldų nau
josios parapijos patalpose.

Susirinkime prašomi dalyvauti; 
ir tie tėvai, kurių vaikai naujai 
į mokyklą šiais mokslo metais y- 
ra numatę įstoti.

Mokykloje, jei bus pakankamai 
kandidatų, veiks 12 skyrių ir, be 
lituanistinių dalykų bus mokoma 
tautinių šokių bei dainavimo.

Darbą mokykla pradeda rug
sėjo 6 dieną, 9:30.

Tėvų Komitetas

MOKYTOJAI J 
KONFERENCIJA

Vysk. M. Valančiaus lituanis
tinės mokyklos mokytojai: Stasys 
Barzdukas, Ingrida Bublienė ir 
Pranas Joga dalyvauja Mokytojų 
Studijų Savaitėje, kuri vyksta Dai 
navoje. Mokslas prasidės rugsėjo 
6 dieną. Mokykloje veiks vaikų 
darželis ir 12 skyrių. Prašomi tė
vai iš anksto susirūpinti, kad vi
si vaikai galėtų lankyti mokyk
lą. Kitos detalės bus praneštos vė
liau.
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— Ar myli gyvenimą? Tuo. 
met neleisk laiko veltui, nes iŠ 
jo ir susidaro gyvenimas.

_  R. Franklin.

_ Senas medis braška — jau
nas lūžta. (Lietuviška patarlė).

— Geros galvos ne visiems 
dalijamos. (Jiezniškių patarlė).

A. f A. VERONICA LAPIE
PO TĖVAIS PRETKUS

Daugel) metų gyv. West Pullinane
Staiga mirė rugpiūčio 18 d.. 1969, 4:30 vai. po pietų.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Rokiškio apskrities, Panemunėlio paš
to, Jurkupių kaimo.

Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Vera Chapon ir 

žentas Stanley, Bernice ir Virginią Lapie, sūnus' Walter ir 
marti Veronica. Marti Stella Lapie, 3 anūkai Sharon ir Ronald 
Chapon ir W. Richard Lapie ir jo žmona Susan Jane, sesuo 
Karolina Alexejunas ir jos vyras Peter ir jų šeima, pusbrolis Frank 
Matukas. Giminės a. a. Anelė Razmus šeima ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Velionė buvo žmona mirusio Kazimiero ir motina mirusio 
Charles. Lietuvoje liko brolis Povilas Pretkus ir jo šeima.

Priklausė S.L.A. 55 kuopai (pirmininkė), West Pulman Lie
tuvių Civic klubui Šv. Kazimiero seselių rėmėjų dr-jai, Utenos 
apskrities draugiškam klubui ir 9-to Wardo lietuvių demokratų 
klubui.

Kūnas pašarvotas Leonard koplyčioje, 10821 So. Michigan 
Avė. Laidotuvės jvyks ketvirtadienį, rugpiūčio 21 d. iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėta j Šv. Petro ir Povilo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą.. 
Po pamaldų bus nulydėta į Lietuvių Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: dukterys, sūnus, žentai, marčios, anūkai ir proanūkai, 
ir kiti giminės.

Laid. direkt. Leonard Bukauskas ir sūnus. Tel. CO 4-2228..

pravesta, buvo gana įspūdinga. 
Tai tikra tautinių šokių šventė, 
atlikta 120 mergaičių, apsirengu
sių tautiškais rūbais.

Po programos tuoj prasidėjo ir 
graudūs verksmai, kai mergaitės 
ėjo nuleisti vėliavų paskutinį kar
tą. Ne tik mergaitės atsisveikin
damos verkė, bet ir ne viena ma
mytė nubraukė ašarėlę. Tai vie
nas iš didžiausių įrodymų, ką rei 
Škia mūsų jaunimui vasaros sto
vykla, kurioje jaunimas žaismin
gu būdu lavina savo talentus, ar
čiau pažįsta lietuvišką kultūrą, 
kalbą, sudaro artimas pažintis ir 
1.1.
Šių metų vasaros stovyklos perso 

nalą sudarė didokas štabas: Sto
vyklos vadovė ir ryšininkė sesuo 
Dalia Keblinskaitė, jos padėjėja 
sesuo Marija Saulaitytė, sesuo M. 
Cecelija vadovavo rankdarbiams 
ir pasikalbėjimams, sesuo Onutė 
Mikailaitė meno vadovė, mažųjų 
mokytoja ir globėja, Ona Ado
maitienė, sporto ir meno vadovė 
Živolė Vilaišytė, tautinių šokių ir 
laužų vadovė Aldona Dabrilaitė, 
lituanistikos — Jūratė Jasaitytė, 
siuvinėjimo — Lilė Kizaitė, spor
to, tautinių šokių ir laikraštėlio 
— Vytas Kliorys, išraiškos šokio 
ir dramos — Aldona Rigelytė, 
muzikos ir dainų — Darius Šil- 
kaitis, lituanistikos ir diskusijų — 
Gaida Visockytė, pagelbininkių 
ir visos stovykos darbų tvarkos de
rintoją Gitą Merkevičiūtė. Sto
vyklos pagelbininkės: seniūnė Ra 
sa Sodaitytė, jos pagelbininkė Li-

vt. x . *• • • x gija Erčiūtė, D. Bagdžiūnaitė, R.jau žalią rūtą ir trys tautiniai 5o- B<vytė> R Juzukonytėi M Matu.
kiai — sadutė, sukčius ir rezgi- 
nėlė. Programa, labai sklandžiai

laitytė, R. Navickaitė, J. Vaičiu- 
laitytė ir B. Zdanutė. Pr.

Būrys Liet. fronto bičiulių studijų savaitės dalyvių. Nuotr. J. Urbono

INcT

8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. VVestern PR 8-5875 t. LIEPONIS
Pirmadieniais ir katvtrtadtaniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 ma « va*. «»Hra*<Menlat» uždaryta.

A. -J- A.
ONAI BUGAREVIČIENEI mirus, 

sūnų HENRIKĄ ir jo žmoną ELENUTĘ nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime.

Kazė Viskantienė,
Anatolijus ir Viktoria Viskantai

PETKUS
tėvas ir sonus

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 VVest 71 st Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Pamlnklama Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telet. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nno kapinių.

| KRPTĘĮRI5

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUe 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(BAČKAWICZ)

424 W. 69th Street Tet REpubllc 7-1213 
314 W. 23rd Place_______ TeL VIrginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
3331 S. Halsted Street Tel. YArils 7-

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica Avė. Tel. YArda 7-1188-1189PETRAS BIELIONAS

48*8 8. Čalifornia Ava, Tel. LAfayette 3-3572

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. SOth Avė., Cicero, III. Tel. OL 2-1008

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-8401

MAZEIKA&EVANS

FUNERAL HOME

Pranešame giminėms, draugams lr pažįstamiems, kad po sun
ktas ir Ilgos Ilgos 1»6» m. rugpiūčio 18 tL( 2 vai. ryte mirė mūsų 
mylima žmona ir sesuo

A. + A.

ELENA ŠIMKIENĖ 
GRUBLIAUSKAITE

Gyveno 1430 S. 48 Court Cicero, Illinois.
Gimė Lietuvoje. Gyvenusi Raseinių parap., Anėkikių vienkiemio.
Amerikoje Išgyveno 20 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Kazimieras, brolis Stanis

lovas lr sesuo Monika, Kanadoje ir Uetuvoje liko sesers valkai, lr 
kiti giminės bei draugai.

Priklausė Tretininkų, Mišių Aukos lr T. Marijonu Rėmėjų draugijoms.
Kūnas pašarvotas Vasaitls - Butkus koplyčioje, 1446 S. 50tli 

Avė., Cicero.

laidotuvės jvyks ketv., rugp. 2J d. iš koplyčios » vai. ryto 
bus atlydėta j sv Antano pa r api J oh bažnyčią, kurioje įvyks aedu- 
Ungos pamaldos uz velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta 1 Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines draugus ir pažistamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: VYRAS, BROLIS, SESUO IR KITI GIMINES.
Laidotuvių direktorius Vasaitls - Butkus. Tel. 012-1003.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimini
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up lr Motorą Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-8588 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

Ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 
BEVERLY KIBUS GfiUINYCIA

2443 W. 03rd Street, Chicago, Illinoia 
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

——
aTCnrsBCTras “draug®”.

A. + A.
ANTANINA STANKEVIČIENEI mirus, 
reiškiame gilią užuojautą jos sūnui ZIGMUI ir mar
čiai MAGDUTEI STANKEVIČIAMS, dukroms ALDO
NAI PAUKŠTELIENEI su vyru ir JANINAI ir ANTA
NUI PETRAIČIAMS.

Kazys ir Olga Nasfonai

A. -f A. ELENAI ŠIMKIENEI mirus, 
vyrui KAZIMIERUI, broliui STASIUI ir seseriai MO
NIKAI nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdi
me.

Elena ir Henrikas Bugarevičiai 
Valerija ir Eugenijus Geruliai 
Emilijonas, P. ir E. Misiūnai
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X Leokadija Matulevičienė, 
patyrusi ir plačiai žinoma įvairių 
parengimų šeimininkė, sutiko 
padėti ir mūsų dienralščiui: 
“Draugo” gegužinės (pikniko) 
metu, kuri įvyksta darbo dienos 
savaitgalį, rugpiūčio 31 d., sek-

X Kazimieras Motušis, buvęs 
Švėkšnos gimnazijos mokytojas, 
vyksta su žmona į Chicagą., kur 
š. m. rugpiūčio 30—31 dieno
mis dalyvaus Švėkšnos gimnazi
jos iškilmingame 50 metų sukak 
ties minėjime. Po minėjimo p. 
įMotušiai bus svečiais iki rugsė
jo 15 d. pas brolį inž. Kostą u* 
Eleną Motušius, pusbrolį Kostą 
ar Karoliną Bružus ir kitus gi.- 
minės bei prietelius. Vėliau lan
kysis Clevelande, Baltimorė, 
Washington D. C., Winnipege, 
Oalgary, Vancouver B. C. ir San

madienį; ji vadovaus virtuvei, Francisco. Kelionėje išbus apie 
kuri gamins visiems svečiams 4 savaites.
skanų, sveiką ir nebrangų mais 
tą.

X Kun. Jonas Jutt-Jutkevi- 
čius, Amerikos Lietuvių kunigų 
vienybės pirmininkas, JAV Lie
tuvių bendruomenės tarybos pre 
zidiumo vicepirmininkas, ir Jo
nas Virbalis, Lietuvos Atgimi
mo sąjūdžio vyr. valdybos pirm., 
yra Amerikos lietuvių kongreso 
garbės komiteto nariai.

Amerikos Lietuvių kongresas 
įvyks Darbo dienos savaitgalį 
Detroite.

Chicagos žinios
SAUGIAI PRAVEŽĖ DUJAS

Traukinys veždamas 210 to
nų nuodingų phosgene dujų 14- 
oje prekinių vagonų saugiai pra 
važiavo Chicagą Indiana Har- 
bor Beit geležinkelio bėgiais.

ARKLIŲ LIGONINĖ
Veterinarijos daktarė Carol 

Hayes prie Valparaiso, Ind., tu
ri arklių ligoninę. Ji atvažiuoja 
į Ohicagą, kur arklių lenktynių 
vietovėse kasdien patikrina apie 
300 arklių.

VAISTININKŲ STREIKAS
Vaistininkai baigė 12 dienų 

užsitęsusį streiką prie Oeeo-Je- 
wel (krautuvių esančiose vaisti • 
nėse. Naujame kontrakte vaisti
ninkai gaus $6 valandinį atlygi
nimą 40 valandų savaitėje.

Žvaigždutė
Įsteigtas Lietuvių Moky' ojų S-gos Chicagos sk.
Red. J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avė., Chicago, BĮ. 60636

X LS Seserijos vyriausioji 
skautininke v. s. Malvina Joni
kienė rugpiūčio 13 d. grįžo iš 
Europos, kurion buvo nuskridu
si dalyvauti Anglijos rajono 
skautų ir skaučių sukaktuvinėje 
dvidešimtmečio stovykloje, šioje 
stovykloje dalyvavo ir Vokieti
jos rajono skautai-tės. Grįžda
ma ilš Anglijos vyr. skautininke 
lankėsi Vokietijoje Vasario 1S- 
tos gimnazijoje. Būdama Ro
moje dalyvavo audiencijoje pas 
Šv. ITėvą, aplankė kardinolą A. 
Samore, ministerį Lozoraitį ir

X Tris šimtus kartų ar dau- kt Grįžusią Chicagon vyriausią 
giau kasmet “Draugas” aplanko skautininkę jos namuose malo- 
savo skaitytojus, teikdamas nau niai sutiko šeimos nariai ir di
dingų žinių. Priderėtų, kad ir desnė daJis Seseriios vadijos na- 
skaitytojai savo dienraščio ne- ri^’
pamirštų, bent kartą metuose x Progas Vytautas Alek- 
jį aplankydami. Tam gera pro- sandravičius, “Čiurlionio”’ ga
ga yra “Draugo” dienraščio ge - ',leri3os direktoriaus škulpt. Pet-
■gužinė (piknikas), kuri įvyksta
rugpiūčio 31 
Bučo darže.

d., sekmadienį.

X Amerikos Lietuvių Kon
gresas įvyks Detroite, Statler 
Hilton viešbutyje, rugpiūčio 30- 
31 d. Pradžia šeštadienį 10 vai. 
Organizacijos prašomos siųsti 
delegatus. Visi atstovai ir sve
čiai, norintieji gyventi viešbuty
je, prašomi registruotis ALTo 
biure; 6818 So. Westem avė. 
Chicago, UI. 60636. Chicagiečiai 
važiuojantieji į Detroitą auto
mobiliais ir galintieji paimti vie
ną — du keleivius, prašomi pra
nešti tel: 778-6901. Pakvietimus 
į banketą galima gauti ALTo 
biure arba DLOCe, 2002 Ferdi
nand st. Detroit, Mich. 48209.

ro Aleksos brolis, atvykęs iš 
Kauno, per vasarą viešėjo sam 
(brolio šeimoje Chicagoje. Praė 
jusį šeštadienį Aleksų namuose 
Chicagoje jam buvo surengtos 
išleistuvės, kuriose dalyvavo bū
relis meno žmonių ir artimųjų.

X Bręskime atsparumu prie
tarams — 277 Alvudo radijo 
paskaita šį .ketvirtadienį, rug
pjūčio 21 d. 10 v. r. Sophie Bar
čus Radijo šeimos valandoj.

š>{-

X Kun. P. Patlaba, šv. Petro 
dir Povilo parapijos (West Pull
man), išvykęs poilsio.

x šv. Petro ir Povilo para
pijos šv. Vardo draugija rugpiū 
čio 31 d. ruošia golfo turnyrą 
Tuckaway golfo aikštėje.

x Atostogų metu ar joms pa
sibaigus lietuviškoji knyga bu
vo ir lieka geriausiu draugu, 
Kuris niekada nesupyksta ir nie 
kad neapgauna. Gerų lietuviškų 
knygų galima gauti -‘Drauge”. 
Pareikalavusiems katalogai siuij 
čiami nemokamai.

x Lietuvių liaudies drožiniai 
— jeigu jie meniškai ir skonin
gai atlikti, yra puikus buto pa
gražinimas. Įvairių Liudo Mon
trimo gražiai ir skoningai atlik
tų drožinių galima gauti “Drau - 
ge”. Iš įvairių vietovių atvažia
vusieji lietuviai kviečiami užeiti 
ir pasirinkti.

X Lietuvių Fronto bičiulių 
studijų savaitė “Dainavoje” bu
vo užbaigta. Nuleidžiant vėliavą, 
sugiedotas Tautos himnas. Ta 
proga žodį tarė PLB pirminin
kas iSt. Barzdukas.

X K. Repšys, Fr. ir Jz. Zen- 
kus, Jz. Maockevičius, K. Bra
zaitis, Gudoniai, O. Banienė,

LIETUVOS HIMNAS 
Lietuva, tėvynė mūsų

Lietuvos himną parašė Vin
cas Kudirka. Jis sako, kad lie
tuviai turi semtis stiprybės iš 
praeities, kad Lietuva buvo ga
linga ir didelė valstybė nuo Bal
tijos iki Juodosios jūros. Jis Lie 
tuvą vadina didvyrių žeme, iš 
didvyrių darbų galima pasimo
kyti. Lietuviai turi būti dori. 
Lietuviai turi dirbti ne tik savo

X Dainuojanti Žymantų
ma išpildys dalį meninės pra
gramus Švėkšnos gimnazijos Kotr. Repišdenė, J. šlapelis, Situ- 
auksinio jubiliejaus įšventė j e kienė, P. Razaitienė, M. Umbra- 
Chicagoj. Pranė Žymantienė mt' I žiūnienė, Jdv. Sasnauskienė, Sa
kėsi ir gavo brandos atestatu, pelienė ir kiti jau įsijungė į Mar- 
Švėkšnos gimnazijoje. Jos aš- ąuette Parko namų savininkų 
tuoni vaikai pasižymi nepapras, orgnaizacijos rengiamą pikniką, 

Banketas įvyks sekmadienį, rug- tais gabumais meno ir dainos kuris įvyiks rugsėjo 1 d., Willow 
—Springs, m., O. Bruzgulienės 

darže. Kviečiami dalyvauti visi 
lietuviai, o ypatingai sąjungos

piūčio 31 d. 8:00 vakare.
(s*k.) ALT.

.< Didelė 500 vietų salė ir ke
turios mažesnės salės vestuvėms 
bei įvairiems baliams. Taip pat 
patalpos konferencijoms ir su
važiavimams. Kreiptis į Lito 
Bendrovės administruojamą O’ 
HARE CONGRESS INN, 3010 
N. Mannheim Rd., Franklin 
Park,, Illinois 60131. Tel.: 455 
-4300 (šk.)

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

(sk.)
X Kas turi kokių klausimų

akcijų pirkimo ir pardavimo 
reikalais, prašoma kreiptis į 
stockbrokerį Arūną Vasį, Howe, 
Bames & Johnson, Ine., telf. 
782-9600. (sk.)

srityje.
x T. n. Bronius Žukauskas

sutiko eiti akademikų Akvari- 
jaus stovyklos viršininko parei
gas. Stovykla tęsis nuo rugp. 
23 ilki rugsėjo 1 d. Raiko ūkyje, 
Custer, Mich. Registruotis: J 
Raslavičiūtė, 7234 'S. Saeramen
to, Chicago, IU. Tel. 776-3254.

X Lietuvos vyčių senjorai 
kviečiami į susirinkimą šį tre
čiadienį, rugp. 20 d. 7:30 vai. 
vak. Bus įdomi P. Dirkio pa
skaita.

nariai, tuo padedant sutelkti 
daugiau lėšų, kurios bus greit 
reikalingos šioje lietuvių kolo
nijoje, kur savo snapą mėgina 
kišti visokį nepageidaujami as
mens ir čia atnešti visokį neri
mą ir baimę. (pr.)

X Dabar yra geriausias lai
kas praleisti savo atostogas Gin
taro vasarvietėje ant Michigano 
ežero kranto Union Pier. Skam
banti 616 — 469-3298. (sk.)

PAGERBTI LIETUVOS
KANKINIUS DABARTINĖ
PROGA NEPASIKARTOS

Mums dabar gyvenantiems 
tenka nepasikartojanti privile
gija įamžinti Lietuvos vardą ir 
jog kankinių atminimą lietuviš
ka koplyčia Šv. Petro baziliko
je, Romoje.

Tapti šio darbo dalininku 
laiko jau ne daug beliko.

Kviečiame visus įamžinti sa
vo ir savųjų vardus Lietuvos 
Kankinių koplyčios kūrėjų tar 
pe.

Aukas siųsti adresu:
Lithuanian Martyrs’ Chapel 

Fund,
2701 W. 68th St. 

Chicago, BĮ. 60629.

vakarienę. Po to žaidėme mūsų 
kambaryje. Aš parodžiau Renu 
tei, kaip mes vieną kartą su Li
na ir Rasa išgąądinom Grasioj ę, 
maino sesutę. Paėmėm mėlyną 
siūlą ir prirašom prie popieriaus 
su skyle. Mūsų kilimas yra mė-^ 
lynas. Kai užgesinom šviesą, 
siūlo visai nesimatė. Tada aš 
siūlą traukiau, Grasielę taip iš- 
gąsdinom, kad ji pradėjo šaukti 
ir rėkti ir bėgo prie lempos

Kai Raimundas pirmą kartą 
matė filmą, jis vis sakė: “Čia 
tu, čia ji.” Filmas buvo per ilgas, 
tai visi kitą šeštadienį atėjo.

Violeta Matukaitė,
Dariaus - Girėno lit. mokykla,

VI skyrius.

tuviškas knygas. Lituanis
tinėje mokykloje, kurią lankau 
šeštadieniais, turiu stengtis kuo 
daugiausia įsigyti žinių apie Lie
tuvą.

Lietuvių tauta žinoma savo 
dainomis. Jose atsispindi lietu
vių tautos charakteris. Iš jų aš 
sužinau daug įdomių dalykų apie 
Lietuvos gamtą ir žmones. Ir 
kankles nereikia užmiršti. Kan k 
lės yra mūsų liaudies muzikos 
instrumentas.

Priklausymas lietuviškoms 
organizacijoms, taip pat priside
da prie mūsų tautos išlaikymo. 
Mūsų jaunimo organizacijos su
teikia mums daug žinių apie Lie
tuvą. Didelės reikšmės turi ir 
priklausymas lietuviškoms pa
rapijoms. Namuose sengiamės 
laikytis lietuviškų papročių: sa
vo darželyje auginame linus ir 
rūteles, ir kiekvienais mėtis Ka
lėdų išvakarėse valgome Kūčias.

Mūsų linkėjimas aštuntąjį 
skyrių baigiantiems mokiniams 
yra panašus daug kartų linkėtą 
mokyklą baigiantiems moki 
niams. Mes tikim kad visi, ku
rie baigs aštuntąjį skyrių ir to
liau lankys lietuvišką mokyklą, 
padės kitiems daugiau sužinoti 
apie Lietuvą. Per visus šiuos aš 
tuonerius metus jie daug išmoko 
apie Lietuvos gamtą, geograf iją, 
istoriją, apie mūsų didžiuosius 
kunigaikščius: karalių Mindau
gą, Gediminą, Vytautą Didijį. 
Jie jau išmokę mūsų gražiąją 
kalbą. Jie išmoks daug lietuviš
kų dainų, žaidimų ir šokių, ku

ri avome prie ežero. Ežeras >ra'rįų ilgai neužmirš. Lietuviškai 
viena mylia nuo mūsų namu- melstis išmoko namuose ir mo-

MOŠŲ ŠEIMA

Mūsų šeimoje yra keturi 
žmonės. Tėtis, mama, broliukas 
ir aš. Mano tėčio vardas yra 
Juozas, mamytės vardas Mari
ja. Mano broliuko vardas Ed
mundas, o mano vardas yra Ra
moną. Mano tėtis važiuoja į 
darbą, o mama tvarko namus, 
■broliukas dar neina į mokyklą. 
Jis dar per mažas, bet šeštadie
nį einia į lietuvišką darželį, o ki-

.. , ■ tom dienom iis žaidžia su savonaudai, bet ir žmonijos gerovei. _ .-J1“Spalvoja HT kltUSLietuviai turi mylėti mokslą, bū
ti šviesūs ir vieningi, o meilė 
Lietuvos turi degti jįj širdyse.

Mindaugas Klausa,

Philadelphia, Vinco Krėvės lit. 
m-los VUI sk. mok.

žaidimus žaidžia. Aš šeštadie
niais einu į lietuvišką mokyklą, 
o sekmadienį į skaučių sueigas.

Ramona Žygaitė, 
MarąuetteP. Lit. mok. II B, 

skyriaus mokinė

Grupė L. Fronto bičiulių stovyklos dalyvių. Iš k. į d.: stovyklos vado
vas Vikt. Palūnas, dr. J. Girnius, rašyt. Al. Baronas, dr. R. Šilbajoris, 
kun. G. Kijauskas, dr. A. Klimas, LF bičiulių c. v. pirm. J. Mikonis ir 
J. Žilionis.

SKAUČIŲ IŠKYLA

Nuotr. J. Urbono

šeštadienį mes su skautais ko, tai turėdavome suvaikščioti 
važiuosim iškylanti. Būsime par I apie divi mylias. Mums tai buvo 
ke, eisime per mišką, žaisime ir1 nesvarbu, nes prie ežero pailsė- 
į medžius laipiosim. Kepsime davom ir daugiausiai būdavom 
dešreles ir “marshmellovvs”. Va-' vandenyje. Eidamos namo nusi- 
žiuoeame mašina, o vakare par- pirkdavom ledų. Namuose persi- mokykloje.

kykloje.
Tokiu būdu daug galės padė

ti lietuvybės išlaikymui jeigu ne 
pamirš ką išmoko lietuviškoje

važiuosim į namus apie 7 vai. rengusios žaisdavom
Apsirengsime plačiomis kelnė
mis. Mano sesutės irgi turi pla
čias kelnes. Aš noriu būti su 
Daina Jurkute.

Daiva Valaitytė, 
Brooklyn’o Maironio lit. mok

ios IV sk. mok.

VASAROS ATSIMINIMAI

Vasarą mes važiavome į Mi- 
chiganą. Ten turime mažą na
muką ir nemažą kiemą.

Daug įkartų su sesute supo
mės. Beveik kiekvieną dieną ei-

Paskui
čiais.

važinėdavomės
tinklinį.

dviia-
Viktutė Jogaitė,

7 skyriaus mokinė 
Vysk. Valančiaus Lit. mokykla,

MANO VASARA

Mes vsarojam Union Piere. 
Aš neturėjau daug draugių, tik

Sekmadieniais važiuodavome į 
mažą miestelį, į Šv. Marijos 
bažnyčią.

Dabar noriu, kad greičiau 
praeitų mokslo metai ir vėl pra- j keturias: Liną ir Rasą, jos buvo 
sidėtų vasaros atostogos. 'sesutės; Renutę ir Adrianą, jos

Irena Selbutytė, VU kl. irgi buvo sesutės. Jos turėjo bro

Paremkime lietuviška spauda
Lietuvybės išlaikymui išeivijoje ir kovoje su bedievišku komunizmu 

lietuviška spauda yra svarbiausia priemonė. Lietuviškos spaudos kelias 
išeivijoje yra labai sunkus ir nedėkingas. Leisti dienraštį platinti lietu
viškas knygas yra vis sunkiau ir sunkiau. Todėl į tą darbą turi įsijungti 
kiekvienas lietuvis, o tai galima padaryti ne tnūc rašant į dienraštį, bet ir 
jį skaitant bei platinant; perkant knygas ir jas platinant; pinigine auka 
paremiant Lietuvių Spaudos Centrą — Draugą. ITaigi, kas palaiko ra
šytą lietuvišką žodį, tas yra tikras lietuvybės apaštalas.

Kasmet Darbo dienos proga, Draugas rengia tradicinę gegužinę - pik
niką. Toji iškyla šiais metais įvyks rugpiūčio 31 d., sekmadienį, Buco 
darže.

Iškylos tikslas yra: 1) Suburti Chicagos ir apylinkės miestų ne 
tik Draugo skaitytojus, rėmėjus, bet ir visus lietuvius ir sudaryti są
lygas šeimyniškai pabendrauti. 2) Ta, proga sutelkti finansų Draugo 
ir lietuviškos knygos palaikymui bei platesniam paskleidimui.

Maloniai kviečiame Jus atvykti į metinę Draugo iškylą ir ta proga 
paremti lietuvišką spaudą savo auka. Draugo metinės šventės proga 
prašome skirti kad ir mažą auką lietuviškos spaudos reikalams.

♦M#*-'** f

"Pirmieji žingsniai” K. Donelai
čio lit. m-los laikr. nr. 5.

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

Daug kas iš jaunųjų yra įsiti
kinę, kad tik mūsų tėvai, yra 
lietuviai, nes jie gimę Lietuvo
je, o mes, gimę Amerikoje, esa
me amerikiečiai. Tokia mintis 
yra mūsų pačių ir tautos paže
minimas. Gaila, kad daugelio lie
tuvių vaikai to įsitikinimo lai
kosi ir iš viso nemoka lietuviš
kai kalbėti. Yra, ir tokių, kurie 
labai blogai kalba, o lietuviškai 
skaityti ir rašyti visiškai ne
moka.

Jei mes gerbiame ir mylime 
savo tėvus, negalime užmiršti 
ir jų tautybės. Lietuva yra mū
sų tėvų ir protėvių žemė, todėl 
turime gerbti ir mylėti ir tą tau
tą, (iš kurios tėvai) o tuo pačiu 
ir mes esame 'kilę. Gatvėse, par
kuose ir autobusuose girdime 
visokių kalbų. Kodėl mes turi
me bijoti savąja kalba kalbėti? 
Nei bijoti, nei gėdytis nėra ko. 
Iš istorijos žinome, kad mūsų 
tauta turėjo didžią praeitį, todėl 
garbė 'būti lietuviu ir mokėti lie
tuviškai šnekėti. Todėl visi turi
me bandyti prisidėti prie lietu
vybės išlaikymo.

Prie lietuvybės išlaikymo aš 
galiu prisidėti įvairiais būdais. 
Pirmiausia mokėdama ir varto
dama lietuvių kalbą. Namuose 
aš turiu stengtis lietuviškai 
skaityti laikraščius bei lie-

liuką, trijų metų Raimundą.
Lina ir Rasa buvo vienuolikos 

mėtų amžiaus. Jos dažnai atei
davo. Mes supomės, žaidėme 
mano žaislais, kartais tik sėdėjo 
me ant patiesalo ir kalbėjome. 
Kai mes pas jas nueidavome, tai 
supomės, žaidėme su sviediniu, 
kalbėjome, žaidėme žaidimus. 
Taip pat žaidėme su kitais vai
kais, nes Linos ir Rasos tėveliai 
nuomodavo vasarai namus.

Renutė Ibuvo aštuonių metų, o 
Adriana šešių. Jų tėveliai atėjo 
vieną šeštadienio vakarą žiūrėti 
filmų, kuriuos mes nufilmavome. 
Prieš filmų rodymą mes žaidė
me lauke. Kai jau darėsi tam
su, ėjome į vidų ir visi valgėme

Su savo katinuku Linas

VIEŠBUTYJE
Keliautojas išmiegojęs maža

me užmiesčio motelyje skundžia
si, Ikad jis per naktį negalėjęs 
užmigti, kambarys buvęs pilnas 
parazitų.

Šeimininkė (pasipiktinusi):
— (Tamsta nori, kad už du 

dolerius kambarys būtų pilnas 
dramblių.

APUOKO KALBA
Seni žmonės ir paukščių kal

boje rasdavo minties, štai kaip 
suprasdavo apuoko kalbą:

“Kuo vystys, (kuo vystys?
“Suvystyk, suvystyk, suvys

tyk!
Tur būt kalbama apie vaikų 

vystymą vystyklais.
Pasakyk greitai: Gervė gy

rime gyrėsi gerą girą girioje 
gėrusi.

PASITEISINIMAS
Vienas nesąžiningas žmogus 

grįždamas iš svečių parsinešė 
lietsargį, žinoma, ne savo.

Vieną lietingą dieną teko su
sitikti su lietsargio savininke:

Ji: — Kur tu gavai tą liet
sargį?

Jis: (mikčiodamas) — Tai
dovana nuo mano sesutės.

Ji: — Kelis kartus man sa
kei, kad visai neturi seserų.

Jis: — Žinau, bet aš negaliu 
kitaip. Ant lietsargio rankenos
išgraviruota: “dovana _  nuo ,
sesers”.

Smagu vasarą. Piešė 
lit. m-low IV »k. įmok

Danlutė :'Weinhoeferrytė, Marąuette Parko


