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Milton Patrick iš Oklahocnos iš
rinktas Amerikos legiono ko- 

manderiu veteranų suvažiavime 
Atlanta, Ga., mieste. Dešinėje 
buvęs kemanderis W. C. Doyle.

Libijoj kariai nuvertė karalių
Kas ištiks vakariečių alyvos pramonę ir ba zes

Beirutas, Libanas — Karinės sus remti revoliuciją, įvykusią
pajėgos paėmė į savo kontrolę 
valdžią arabų krašte Libijoj ir 
paskelbė kraštą socialistine res—

be kraujo praliejimo. Vietos radi 
jai skelbia šūkius, kviečiančius 
arabus į vienybę, socializmą ir

publika. Apie tai praneša Libi-' laisvę. Tai šūkiai Arabijos Socia-

naujoji vyriausybė respektuos vi
sus buvusius susitarimus įskai
tant ir alyvos bendrovių sutartis.

Libija tapo nepriklausoma 19- 
51 m. Ji buvo Turkijos, vėliau

Amerikiečiai keliasi
į Australiją

Sydney, Australija. — JAV e- 
migrantai pastaruoju metu vis 
gausiau vyksta į Australiją. JAV 
piliečiams ar kitiems Amerikos 
gyventojams, turintiems geresnes 
profesijas, dabartinis metas laiko
mas ypač tinkamu.

Prieš savaitę “Oriana” laivu į 
Australiją iš JAV atvyko 150 
Amerikos emigrantų. Australijos 
vyriausybė, norėdama palengvin
ti kelionės išlaidų naštą, kiekvie
nam emigrantui sumokėjo jų da
lį - po 155 dol.

Kaip tik šiuo metu Australijos 
įstaigos deda pastangų palen
gvinti įsikurti įvairių profesijų e- 
migrantams. Jos susirūpinusios 
kurių emigrantų, įvairių profesi
jų atstovų, baimė bei nusivyli
mu, nes kai kuriais atvejais ne
buvo pripažinta nei jų profesija, 
nei buvusioji darbo patirtis. Da
bar sudaromas komitetas, kuris 
rūpinasi tinkamu emigrantų į- 
kurdinimu.

jos radijo stotys. Perversmas 
įvyko kai dabartinis karalius Idris 
Al-Senussi atostogavo Turkijoj. 
Jis skelbia, kad tokia revoliucija 
nereikšmingas ir jis grįžtąs į savo 
kraštą kaip to krašto pilnas val
dovas. Bet karaliaus pusbrolis 
princas Al Hassan Ridaa per ra
diją paskelbė, kad jis pasitraukiąs 
kaip Libijos aktyvus monarchas. 
Jis sakosi remiąs naująjį režimą 
ir kviečia Libijos 1,500,000 gyven 
tojų taip pat elgtis. Jis apaliavo į 
krašto gyventojus nevartoti gin
klų ir neatsako už tuos, kurie to 
nepaklausys.

Apsiausties stovis įvestas Tripo 
Ii ir Benghazi miestuose ir visi 
aerodromai ir uostai buvo užda- 
ryti.Telefono susisiekimas su ki
tais užsienio kraštais yra nutrauk 
tas.

Sukilimas įvykdytas kairiosios 
karininkų grupės, jų tarpe aviaci
jos karininkų, kurie jau anksčiau 
buvo sudarę revoliucinę tarybą. 
Tai tarybai vadovavo pulk. Sa’- 
aduddin Abu Shuireb. Valdžios 
atstovas per radiją paskelbė, kad 
esą įgyvendinta visų krašto gy
ventojų svajonė ir įvestas socializ
mas. Valdžios atstovas kvietė vi-

A? *
inean Seo

listų partijos, kuri yra gana stipri Italijos kolonija. Neoficialūs šal-
Libijoj.

Revoliucinis komitetas paskel
bė, kad visi užsieniečiai bus ar
mijos apsaugoti, kad sukilimas y- 
ra tik vidaus reikalas, iškilęs prieš 
užsienio pajėgas, norinčias kištis 
į vidaus krašto gyvenimą.

Prie ankstyvesnės valdžios Li
bijoj buvo JAV ir Britanijos ba
zės. Amerikos bazė buvo prie 
Wheelus Field, netoli Tripoli 
miesto ir ten buvo atliekami šau
dymo pratimai.

Krašte yra dideli alyvos kiekiai 
ir jie priklauso Amerikos bendruo 
menėms. 1968 m. ten pagamin
ta 900 mil. statinių alyvos ir bu
vo Vakarų Europos didžiausias 
alyvos šaltinis.

Iš Paryžiaus skelbiama, kad 
naujoji valdžia pakvietė JAV, 
Britanijos ir Prancūzijos ir Sovie
tų Rusijos atstovus Tripoli mies
te. Skelbiama, kad tiems parei
gūnams buvo patikinta, kad

Libija prie Viduržemio jūros

Antisovietinė histerija Kinijoj
Kremliaus kaltinimai Pekinui

Washingtonas. — Komunistų visur Europoje Maskva būtų už- 
laikraštis “Pravda” ne kartą pas- tikrinta ir saugi galimo su Kinija

Lietuvis raketų 
pradininkas

Itališko Elta -Press rugpiūčio 
mėn. biuletenio vedamoji tema. 
Pirmo puslapio iliustracijose ir 
pirmojoj žinioj parodytas ir ap
rašytas Lietuvos bajoro Kazimie
ro Semenazvičiaus mokei, veika
las “Didysis artilerijos menas”, 
išleistas Amsterdame, 1650 me
tais, lotynų kalba (vėliau išvers
tas į daugelį kitų kalbų). Ten 
yra išdėstyti ir raketų veikimo 
planas.

Kviečia gubernatorius 
būti savarankiškais

tiniai skelbia, kad Libijos pervers 
mą labai rėmė Tunisija.

Irakas buvo pirmoji valstybė, 
kuri pripažino Libijos naująją 
vyriausybę. Amerikos vyriausybė 
Washingtone sakosi neturi labai 
daug smulkesnių informacijų.

Pasaulio pilotų streikas

PARYŽIUS. — Pasaulio lėktu
vų pi’otų 24 valandų sLeikas 
įvyks, jei Sirija nepaleis poro? 
Izraelio piliečių, kuriuos suėmė 
pagrobdami JAV lėktuvą. Pa
saulio pilotų unijai priklauso 
44 000 nPoto žurna’istų nuo
mone, tok® Sirijos veiksmas y- 
ra labai kenksmingas arabams.

Surado pavogtus 
k lkosvaidžius

KARLSRUHE, Vokietija, —
Šiame mieste vagys buvo pavo
gę iš amerikieči" sandėlio 42 
kulkosvaidžius, 67,000 dol. ver
tės. Skelbiama, kad su kulko-l 
svaidžiais sunkvežimis rastas 
netoli Hartwald, miškų rajone, 
netoli Karlsruhes.

Varžys vandens 
naudojimą

SAO PAULO —

Kaina 10 o.

Cia pradėtas II-sis pasaulinis karas. Tai Vokietijos seimo posėdis 1936 
m. rugsėjo 1 d. Berlyne. Nuotraukoje matyti Hitleris, Rudolf Hess 
kuris vėliau pabėgo i Angliją, maršalas Hermann Goering ir kit 
aukštieji nacių pareigūnai. Jau trisdešimt metų sukako nuo karo 
pradžios, kurį nacius įgalino pradėti Hitlerio ir Stalino susitarimas.

“PRAVDA" GIRIA NACIU 
IR KOMUNISTŲ DRAUGYSTE

Gromyko žodžiai ir darbai. Molotovo - Ribbentropo pak 
tas gyvas ir šiandien.

Maskva. — Minint 30 m. su
kaktį nuo karo pradžios “Prav
da” rugsėjo 1 d. laidoje išspausdi
no straipsnį, kuriame, giriasi, kad

Skelbiama, kad dėl sausrų bus Ps pasirašė su Hitleriu nepuoli- 
. [mo paktą, kuris, kaip žinoma, i- 

galino Hitlerį pradėti karą. “Prav 
da” skelbia, kad tas paktas, su
darytas tik dvi savaites prieš Len
kijos užpuolimą, įgalino Sovietų 
Rusiją pasiruošti, prieš tai, kol 
Vokietija užpuolė Sov. Rusiją. 
Gen. P. Žilin, parašęs tą straips
nį “Pravdoje”, atmetąs, didelį

pradėtas va^žv'-’ vandens nau 
doiimas. — Brazilijoj šiuo metu 
yra sausiausia žiema .buvusi 80 
jnėtu laikotarpyje.

Lietuvoje
1970

taruoju metu rašė apie trečiojo 
pasaulinio karo pavojus. Prieš 
kiek laiko “Pravda” gana atvi
rai pasisakė, kad į Kinijos puoli
mus bus atsakyta visais galimais 
ginklais. Tokiuo teigimu “Prav
da” nori nuteikti pasaulį, kad 
už galimus susirėmimus turi būti 
kaltinamas Pekinas. “Pravda” 
Kinijos vadovybę vadina karin
ga ir besiruošiančia karui. Pasak 
žurnalisto David Lawrence toks 
Maskvos tonas kaip tik ban
dąs įtikinti pasaulį, kad ir ato
minių ginklų panaudojimas prieš 
Kiniją būtų būtinas.

Kremlius taip pat Europos ry
tines valstybes bando įvelti į an- 
tikinietišką veiklą, siekdamas į- 
rodyti, kad Kinijos ir Rusijos kon
fliktas yra ir Kremliaus sateliti
nių valstybių konfliktas. Sovietų 
Rusija su rytinėmis valstybėmis 
yra susijungusi įvairiais paktais 
ir stengiasi, kad šie kraštai būtų 
pastoviai Maskvos įtakoje, kad

Kalendorius

Rugsėjo 3 d.: šv. Pilus X po
piežius, šv. Bronislava, Sirputis. 
Mirga.

Rugsėjo 4 d • šv Amii?”as. 
šv. Rozalija, R mantas, Ger
mantė.

Saulė teka 6:17, leidžias 7:22.

Oras

Chicagoje ir apylinkėse ir to
liau šilta. Temperatūra daugiau 
80 laipsnių.

konflikto atveju.
Washingtonas, Japonija, An

glija ir Prancūzija kaip tik deda 
pastangas, kad tokio konflikto 
būtų išvengta. Washingtonas 
kaip žinoma, tuo reikalu neutra
lus, tačiau jis gali kviesti visus 
prie derybų stalo, kad būtų iš
vengta krizės. Maskva skelbia, 
kad Kinijoj po pastarųjų susirė
mimų, siaučianti nauja antisovie- 
tinės histerijos banga. Visa, pa
sak žurnalisto Lawrence, tėra tik 
žodžiai, tačiau be jokio klausi
mo Kinijos Sovietų Rusijos gin
čai graso pasaulio taikai.

• “Nevv York Times” dienraš
tis pradėtas leisti 1851 m. rug
sėjo 18 d.

Sovietų raitieji žvalgai Kinijos 
pasienyje

COLORADO SPRINGS, GoJo 
— Prez. Nixonas, kalbėdamas
suvažiavusiems krašto valstijų rašymui. Surašinėtojus ir jų in- 
gribernatoriams, pabrėžė, kad struktorius - kontrolierius kvies 
gubernatoriai turi imtis dau- įstaigų bei įmonių pareigūnus, 
giau atsakomybės ir savarankis- mokytojus, studentus ir vyresnių- 
kumo. Washingtonas nenorįs'jų kursų technikumų mokinius 

(gimnazistų nelies). Surašinėto
jai bus atleisti nuo darbo 17-19

Gyventojų surašymas----------
m. sausio m. . , . x1 \ ,cių-komunistų sutartis atidarė ke- 

Jau ruošiasi ir Lietuvoj 1970 lią Hitleriui. Esą už karą kalta 
metų sausio 15-sios gyventojų su-

agresijos būdu užimtų žemių pa
silaikyti nevalia, ir kad jos turi 
būti grąžintos tam, kam priklau
so”.

“Gromykos žodžiai buvo krei
piami į Izraelį. Jo patarimas, ta
čiau, būtų buvęs daug svaresnis, 
jei šalis, kuriai jis atstovauja, 
pati prisilaikytų to dėsnio, kurį jis 
taip iškilmingai paskelbė”.

“Plyšys tarp Gromyko žodžiui 
ir Sovietų politikos itin akivaiz
dus šiais Hitlerio- Stalino pakto 
trisdešimtmečio sukakties me 
tais”.

Ar Molotovo -Ribbentropo 
Anglija, Prancūzija ir Lenkija.Už pasirašytasis paktas šiandien jau

jiems diktuoti.
’i

marinų vadas, kai buvo suimtas 
pulk. Rheault, kaltinamas, kad 
nužudė vieną vietnamietį, kuris 
išdavęs komunistams kai kuriuos 
duomenis.

dienų, o instruktoriai — kontro
lieriai 27-29 dienas ir surašymo 
skyrių vedėjai net 56 dienas. 
Jiems bus paliktas jų normalus 
atlyginimas, o studentams bei 
technikumų moksleiviams — jų 
stipendija. Šiems bus dar ir kiek 
papildomo atlyginimo pridėta.

Vyriausia surašymo vadovybė 
ir priežiūra, žinoma, yra Statisti
kos valdyba Maskvoje, o Lietu—

tą karą tiesiogiai yra atsakingi 
buržuazinės Lenkijos atstovai. E- 
są buržuazinė Lenkijos vyriau
sybė išsikasė pati sau kapą, at
mesdama Sovietų Rusijos drau
gystę. Gen. Žilinąs tačiau nemi
ni, kad Sovietų Rusija smeigė 
peilį į nugarą ir užgrobė Lenki
jos sritis, ir taip pat nepriminė, 
kaip Chicago Tribūne skelbia, 
kad tokio pakto sudarymo pro
ga Maskva prarijo Baltijos val
stybes.

Britanija ir Prancūzija' esą nė
jo su Sov. Rusija prieš nacius ir 
tai sugundę Hitlerį pulti Lenki
ją. Gen Žilin gina Hitlerio ir 
Stalino paktą, kadangi Maskva 
buvusi atsidūrusi prieš sunkiąvoj — tos valdybos padalinys 

Pulk. Michael Healey yra naujas Vilniuje, kur viršininkas yra Du- diĮemą. Ta dilema buvusi ta^

1
Čeky vaikai turės 
gerbti Maskvą

PRAHA. — Šią savaitę dau
giau kaip 2 milijonai Čekoslo
vakijos vaikų sugrįžta į mokyk
las. Mokiniai bus mokomi, kad 
visų gerovių šaltinis yra Mask
va. Naujasis prosovietiškos lini
jos švietimo mihisteris Jamiori 
Hbbek skelbia, kad visi moki
niai nusistatę prieš Sovietų Ru
siją ar prieš komunizmą bus iš
metami. Jis skelbia, kad mokyk
loj nebus toleruojamas šoviniz
mas ir antimaskviniai išsišoki- 

į mai.

basovas. (E)
• Britų medicinos žurnalas

skelbia, kad iš 4486 vyrų naš
lių, 213 mirė mėnesio laikotar
pyje, mirus žmonoms. Esą, per
gyvenimai labiau paveikią naš
lius nei našles.

• Vengrijoje praėj. metais pa
didėjo smurto nusikaltimų skai
čius.

MIAMI. — Uraganas Fran- 
cella, lekiąs 85 myl. per valandą 
ir grasąs nusiaubti Britų Hon
dūrą ir Meksikos įlanką. Čia 
audrų per pastaruosius 15 me
tų buvo užmušta 800 asmenų. 
Dr. Robert Simpson, oro stebė
jimo centro Miami, Fla., vedė
jas, perspėja gyventojus, kad 
šie būtų pasirengę sutikti vie
sulą, einantį 100 mylių per va- 

I landą.

kad Maskva turėjo pasirinkti ar 
mušti vokiečius be Prancūzijos 
ir Anglijos pagalbos 1939 m., ar
ba turėti kiek laiko pasiruošti.

Lenkijoj 30 m. karo pradžios 
sukaktis paminėta susikaupimu. 
Pietų metu visose įmonėse buvo 
poros minučių susikaupimas.

V. Sidzikausko laiškas “New 
York Times”

Rugpiūčio 23 d. “New York 
Times” paskelbė Vaclovo Sidzi
kausko laišką apie Hitlerio-Stali- 
no paktą, nuo kurio sudarymo 
tą dieną kaip tik suėjo lygiai 30 
metų. Laišką V.S. pasirašė, kaip 
Baltijos Valstybių Laisvės tary
bos pirmininkas. Laiške sakoma:

“Andriejus A. Gromyko, USSR 
užsienių reikalų ministras, savo 
kalboj aukščiausiame soviete lie
pos 10 d. pareiškė: “Blaivesnis 
žvilgsnis būty pripažinimas2 kad

miręs. Atsakymas — ne. Kai nu
galėta Vokietija neteko visų slap
tojo Stalino- Hitlerio sandėrio 
naudmenų, Sovietų Sąjunga ir 
šiandien tebelaiko to sandėrio 
dėka užimtas teritorijas, ypač Es
tiją, Latviją ir Lietuvą”.

iELTO-S INFORMACIJA 
VOKIEČIAMS

“Elta - Pressedienst” (leidžia
ma vokiečių kalba Vokietijoje) 
visas rugpiūčio numeris (20 
puslapių) paskirtas prieš 30 m°- 
tų sudarytojo Molotovo - Rib 
bentropo sąmokslo dokumentaci 
jai. Pirmaiame (virš'1 ilsiame) 
puslapyje įdėta Maskvoj sutar
to slaptojo protokolo nuotrau-

Ar Hitleris buvo 
sveikas?

Hamburg, Vokietija. — Bri
tas David Irving, pasinaudoda
mas buvusio Vokietijos diktato
riaus Hitlerio asmens gydytoje 
dr. T. Morell paliktais raštais, 
pateikė naujų duomenų apie A- 
dolfo Hitlerio sveikatą ir jos ne
galavimus- Jie paskelbti plačiai 
skaitomame “Stem” žurnale. Ir 
ving teigia, kad A. Hitleris tu
rėjęs širdies negalavimus ir bu
vo prisiekęs kokainistas, tačiau 
nesirgęs, kaip buvo skelbiama, 
Parkinsono liga, nei kuria nors 
venerine liga, buvęs sveikas lyti
niu atžvilgiu. Be to, jis nebuvo 
paranoikas (persekiojimo liga) ar 
šizofrenikas (dvilypė asmeny
bė).

Tačiau esą tikra, kad Hitleris 
sunaudodavo daug įvairių vaistų, 
injekcijų bei neįtikėtinai daug į- 
vairių piliulių bei tablečių.

J. Delmas: naujas 
valdžios stilius

Vyriausybė su naujais polėkiais, 
stiliumi

....Paryžius. J. Chaban-Delmas, 
Prancūzijos min. pirmininkas, 
Šiomis dienomis paskelbė nevyks- 
ąs atostogų (tai kasmet, pagal 
radiciją, stropiai, rugpiūčio mėn. 

vykdo milijonai paryžiečių), bet 
pasiryžęs reikiamai pasiruošti ru
dens darbui. Vyriausybė tikisi, 
kad rugsėjo - spalio mėnesiais 
galės prasidėti normalus darbas 
krašto mokyklose bei pramonės 
įmonėse.

Vyriausybė, pagal Delmas, šie 
kianti naujo stiliaus. Ji vengian
ti autoritetinio atspalvio, kuris 
buvo gen. de Gaulle laikmečiu. 
Norima daugiau bendrauti su pi 
Mečiais ir juos tinkamai, objekty
viai informuoti.

Visa eilė naujų priemonių
Min. pirmininkas nurodė, kad, 

naujų priemonių tarpe, vyriausy 
bė jau keliais atvejais tarėsi su 
darbo unijomis, įmonių atsto
vais. Panaikinta informacijos mi 
nisterija ir du pareigūnai būsią 
valdžios “ausimis” bei “balsu”. 
Suteikta daugiau laisvės krašto 
televizijai bei radijams.

Naujas stilius buvęs įžiūrėtas, 
prezidentui Pompidou turėjus 
pirmąjį pasikalbėjimą su spauda. 
Ar naujos reformos patenkins 
darbininkus bei studentus, paro
dys jau netolima ateitis.

• Helsinkyje, Suomijoj, bus 
pradėtas statyti požeminė susi
siekimo linija. Kainuos 71 mil. 
dol. Bus baigta 1977 m.

ka: vokiško egzemplioriaus pra
džia ir rusiško egzemplioriaus 
pabaiga su ryškiais Molotovo ir 
Ribbentropo parašais.

Tlgabarzdžiai žydai žygiuoja demonstracijoje Jeruzalėje, protestuodami 
grieš žydų nužudymą Irake.



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 3 d.

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE
Redaguoja ps. Irena Regienė, 2652 W. 65th St., Chicago, Illinois 60629 

Telef. — 476 - 7089

Dalis Los Angeles vilkiukų savo pirmoje stovykloje, įkopę į pąčią 
kalno viršūnę žvelgia į papėdėje likusią Califomijos dykumą.

Nuotr, P. Abelkio

DOMISI RELIGIJA
Ateinantiems mokslo metams 

Oekoslovaikijoj pramatomas re
kordinis religijos pamokų lan
kytojų skaičius. Praėjusiais me
tais Čekoslovakijoje mokiniams 
buvo leista religijos pamokoms 
įsirašyti ne per mokyklų vedė-

MU; jus, bet per kieibonus. Šis palen- 
gvinimas ir valdiškos kontrolės 
sumažinimas nulėmė religijos 
pamokų mokinių skaičiaus pa
didėjimą.
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LIETUVIUS SKAUTUS, SKAUTES 
EUROPOJE APLANKIUS

Vyr. skaut. M. Jonikienės kelionių įspūdžiai

(Tęsinys)
Anglijos rajono 20-čio jubilie-

I
'iriėje stovykloje išbuvau iki pa-
>ąigos, rugpiūčio 3 d. Stovykla 

nukėlė mane tolimon praeitin, į 
stovyklas Lietuvos miškuose, kur 
nereikėjo nei virtuvių, nei sekly
čių, nei kitokių prašmatnybių. 
Štai Anglijos rajono stovyklos 
vaizdas — nuo kelio palypėji ke
lis natūraliai išmintus laiptelius 
aukštyn ir atsiduri stovykloje. 
Žvilgsnį pagauna kiek tolėliau že 
mėje iškastas gražiai išpuoštas 
stalas. Nuo jo į kairę — lauko 
virtuvė, kur stovyklos ūkvedys 
v. si. A. Gerdžiūnas su žmona, 
padedant sesėms ir broliams, ga
mina maistą. Į dešinę — skautų 
pastovyklė “Sodyba”. Prie vartų 
iškabintos buvusiųjų devynioli
kos stovyklų gairelės. Stovyklos 
keleliu paėjus toliau atsiduri 
skaučių pastovyklėje “Lietuva”, 
o už jos — laužavietė. Brolių ir 
sesių palapinėse švara ir tvarka. 
Prie palapinių maži papuošimai. 
Užsiėmimų būta abiejų pastovyk 
lių bendrų ir atskirų. Nežiūrint 
nei amžiaus, nei skirtingų cha-

jau geriau pamatyti Angliją. 
Nuobodžiauti tikrai nebuvo ka
da, nes nenutraukiama dainų py 
nė skambėjo visą kelią. 7 v. v. 
pasiekiame Derby. Sustoju pas 
skautininkus Zinkus. Vakare žiū 
rime skaidres skautiškos veiklos, 
pasikalbame apie skautiško vei
kimo Anglijoje sunkumus ir lai
mėjimus. Kitą rytą atvažiuoja 
Anglijos rajono vadas s. J. Mas
lauskas, kiek vėliau J. Damaše- 
vičius su dukrele. Važiuojame į 
Nottinghamą — Robin Hood tė
viškę. Aplankome porą muziejų 
ir pavakaryje išvykstu į Londo
ną.

Londono traukinių stotyje pa
sitinka Anglijos rajono vadeivė 
ps. Gajutė Valterytė ir p. Baub
lys. Dviaukščių autobusu važiuo
jame pas Baublius. Rugpiūčio 5 
d. rytą su s. Jaru Alkiu pradedu 
ekskursiją po Londoną. Aplanko 
me parlamento rūmus, Lietuvos 
atstovą Balicką, Westminster Ab- 
bey, Tate galeriją, Katedrą, Na
tional galeriją, London Tower. 
Nuvažiuojame į Viktorijos stotį 
išlydėti Vokietijos skaučių ir sk-

Los Angelas vilkiukai stovykloj išbando aavo gamybos laivelius.
Nuotr. P. Abelkio

rakterių visų nuotaika puiki, su
tarimas gražus.

Rugpiūčio 2 d., šeštadienis — 
svečių diena. Suvažiavo tėveliai, 
inamytės, rėmėjai ir pritariantie
ji skautiškajam darbui. Štai čia 
Lietuvos atstovas Anglijai p. Ba- 
lickas, Britanijos Lietuvių s-gos 
pirm. Vilčinskas, Vasario 16 gim 
nazijos direk. Natkevičius ir tos 
gini, mokyt. Antanaitis. Suei
ga vėliavų aikštėje. Stovyklos vir 
sininkas s. J. Alkis pradeda suei
gą, svėikindmas visus ir kviesda
mas tarti žodį Lietuvos atstovą 
Balicką, Vilčinską, Seserijos Vyr. 
Skautininkę, Natkevičių. Skaito
mi įsakymai, įžodis, pažangiau
siu Vokietijos ir Anglijos skaučių 
-tų apdovanojimai bei pakėli
mai į aukštesnius laipsnius.

Įteikiu LSS ordiną už Nuopel
nus s. kun. V. Šarkai (apdova
notas vyr. skaut. v.s. V. Vijeikio) 
ir ilgametei Nottinghamo skau
čių rėmėjai M. Grokauskienei or
diną už Nuopelnus su rėmėjų 
kaspinu. Ši sueiga kartu ir sto- 
vykos užbaigimas, tai padėkoja
ma už bendradarbiavimą, už są
žiningą pareigų atlikimą, pasikei
čiama dovanomis, o po to prasi
deda sueigos antroji — linksmo
ji dalis.

Vokietijos ir Anglijos lietuviai 
skautai pakaitomis grakščiai pa
šoka keletą tautinių šokių. Sve
čiai išsiskirsto. Pradeda lyti. Lyja 
visą naktį.

Rugpiūčio 3 d. rytą Anglijos 
skautės-ai, susitvarkę savo turtą, 
kraunasi į autobusą ir 11 v. iš
vyksta iš stovyklos. Vokietijos 
skautės-ai su stovyklos viršininku 
s. J. Alkiu pasilieka sutvarkyti 
stovyklą. Su stovyklautojais au
tobusu važiuoju Derby link. Au
tobusas pradėjo gesti, vos slenka. 
Tuo buvau patenkinta — galė

tų. Rugpiūčio 6 d. rytą brolis Ja
ras palydi į aerodromą tolimes
nei kelionei į Romą.
(Pabaiga sekančioje SKAUTY
BĖS KELIO laidoje).

AKADEMINIO SKAUTU
SĄJŪDŽIO SUVAŽIAVIMAS

Akademinio Skautų sąjūdžio 
nariai yra skatinami nedelsiant 
registruotis korespondenciniam 
suvažiavimui, prisiunčiant 1 dol. 
registracijos mokestį ir ad'rėsą 
komisijos pirmininkui: V. Pažiū
ra, 1284 Live Oak Drive, Ana- 
heim, Calif. 92805. Nariai priva
lo būti susimokėję 1969 m. na
rio mokestį. Jį galima siųsti kar
tu su registracijos mokesčiu.

Užsiregistravusiems išsiunti
nėjamas antras suvažiavimo biu 
letenis, kuriame pristatomi svar
būs įstatymų pakeitimo projek
tai su balsavimo lapeliu. Balsa
vimo lapeliai turi būti grąžinti 
komisijos pirmininkui iki rugsė
jo 15 d.

ASS KS Komisija

SKAUTŲ S-GOS 1969 M.

SUVAŽIAVIMO KVIESLYS

LSS tarybos pirmija, kviečia 
Lietuvių skautų są-gos suvažiavi
mą—

a) išklausyti LSS vadovybės 
pranešimams,

b) susipažinti su suvažiavimo 
dalyvių pasisakymais bei siūly
mais,

c) priimti nutarimams organi
zacijos klausimais ir

d) išrinkti LSS vadovybės or
ganams.

LSS tarybos pirmija suvažiavi
mo prezidiumą pakvietė Bosto
ne, Mass., ir Prežidiumd Pirmi
ninku išrinko s. fil. Kostą Nenor

tą, 44 Alban Street, Dorchester, 
Mass., 02124, USA.

Suvažiavimo atstovų registraci 
jos mokestis 2.00 do. asmeniui, 
mokamas suvažiavimo prezidiu
mui registruojantis.

Anglijos ir Australijos rajonų 
atstovai-ės suvažiavimo atstovo 
registracijos mokestį moka savo 
rajonų vadams (s. J. Maslaus- 
kui ar v. s. V. Neverauskui).

Vokietijos rajono vadovai - ės 
nuo registracijos mokesčio atleis
ti.

Suvažiavimo atstovai-ės turi 
būti nario mokestį sumokėję už 
visą kadencijos laiką — už 1967, 
1968 ir 1969 metus.

Nario mokesčio nemoka LSS 
nariai, apdovanoti Geležinio Vil

ko ordinu ir tie, kurie rajonų va
dams pristačius Pirmijos atleisti.

Suvažiavimo darbų datos:
1. Atstovų registracija ligi rug

sėjo 25 d.,
2. Renkamų LSS vadovybės 

organų kandidatų siūlymai ligi 
rugsėjo 25 d.,

3. Pranešimus, pasisakymus 
bei siūlymus suvažiavimo nuta
rimams suvažiavimo prezidiu
mui pateikti ligi spalio 5 d.

Suvažiavimo prezidiumas galu
tinį kandidatų sąrašą tikisi pa
skelbti apie spalio 25 d., o balsa
vimus vykdyti apie lapkričio 10 
d.

Kiekvienas suvažiavimo atsto- 
vas-ė turi užpildyti anketą ir ją 
pasiųsti suvažiavimo prezidiu
mui.

Kandidatams siūlyti taip pat 
yra paruošta anketa.

LSS vadovybės organai (Vadi- 
jos irk.), kurie turi pagal suva
žiavimo nuostatus pristatyti su
važiavimo prezidiumui vienetų, 
padalinių, vadovų-ių bei regist
ruotu skautininkų-ių sąrašus, pra 
šomi tą atlikti galimai greičiau.

V. S. A. Saulaitis, 

LSS TArybos Pirmininkas

ARTINASI VARŽYBŲ
ŠVENTĖ

Tradicinė Chicagos skautų- 
čių varžybų šventė įvyks rugsė
jo 28 d., Bučo sode, Willow 
Springs, Illinois. Pakvieskite tė
velius if pažįstamus rezervuoti 
minėtą savaitgalį pabendravi
mui su skautais-tėmis rudens 
gamtoje.

VILKIUKU TĖVU 
DĖMESIUI

Lituanicos tunto vilkiukai pra 
deda sueigas rūgs. 14 d. Tą die
ną, 10 v. ryto katalikai vilkiu
kai dalyvauja šv. Mišiose tėvų 
jėzuitų koplyčioje, po kurių 11 
vai. renkasi Jaunimo centre suei 
gai.

Tėvai, kurie nori įrašyti savo 
sūrius į vilkiukus, turi kreiptis į 
vilkiukų draugininkus. Trijų vil
kiukų draugovių, veikiančių Jau

nimo centro ribose, sueigos vyks
ta kiekvieną sekmadienį, 11 v. ry 
to. Nauji nariai priimami suei
gų metu.

Uorintieji įstoti į Marąuette 
Parko veikiančią Dr. V. Kudir
kos vilkiukų draugovę, kreipiasi 
į ps. Vaclovą Plioplį, telef. 776- 
8127.

“Tėviškės” parapijos apylinkė 
je veikiančion Dr. Vydūno vil
kiukų draugovėn įstoti norintieji 
telefonuokite s.v. vyr. sL Kęstu
čiui Mačiulaičiui, telef. 925- 
4829.

Cicero apylinkėje kreipkitės į 
si. Vladą Žukauską, telef. OL 6- 
4170.

Dėl informacijų įvairiais rei
kalais kreipkitės j tuntininką s. 
Joną Paronį, telef. RE 7-2261.

SKAUTŲ SUEIGŲ PRADŽIA

Lituanicos tunto skautai suei
gas pradeda rugsėjo 14 d., 10 v. 
ryto Jaunimo centre. Norintieji 
įstoti yra kviečiami atvykti ir 
kreiptis į draugininkus.

DRAUGININKŲ KURSAI

Vidurio rajono vadeivė s. B. 
Kožicienė organizuoja rajono 
vadovėms dviejų dienų draugi- 
ninkių kursus rūgs. 13-14 d. nė- 
toli Clevelando esančioje Brecks 
ville, Ohio amerikiečių skaučių 
stovyklavietėje. Kursai pavadinti 
a. a. skautininkės dr. D. Kesiū- 
naitės vardu.

Dalyvauja Vidurio rajono 
paukštyčių, skaučių, vyr. skaučių 
dr-kės ir jų pavaduotojos, vyr. 
skautės (galimos ar būsimos va
dovės) ir tuntininkių nuožiūra 
parinktos skautės.

Svečiai; Kviečiama vyr. skaut. 
ir seserijos vadijos narės Atlanto 
ir Kanados rajonų vad'eivės ar 
ba jų atstovės.

Ruošia: Vidurio rajono vadei
vė.

Kursus priima ir globoja Cle
velando Akademikių Skaučių 
Šatrijos Raganos Dr-vė.

Bus knygos “Vergijos Kryžke
liuose” įvertinimas — konkur
sas. Todėl visos kursų dalyvės y- 
ra kviečiamos iš anksto perskaity 
ti S. Rūkienės knygą “Vergijos 
kryžkeliuose”. Korikurso laimėto 
joms skiriamos keturios pinigi
nės premijos, kurias paskyrė Cle 
velando skautininldų draugove. 
Konkurso vertinimo koiriišiją su
daro v. s. S. Radzevičiūtė, v.s. A.

: Augiištinavičfehė ir s. A. Balašai 
tiena.

0R. ANNA BALIŪNAS
ARTŲ ATTSŲ NOSIE? rR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINTUS 

. 2858 Went flSrd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
dieni uždarv+s Ligoniai priimami su 
altanų.

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

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS.
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius nagai suaitarlma 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8019

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

Tet 695-0538 — Elgin 
425 No IJbert.y Street 

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-čloa lr Callfornia 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutart: 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-304S

TeL ofiso HE 4-5842. rea 388-2233

0R. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso — HE 4-5758.

0R. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51 s t Street

Valandos: antradieniais, penktadle 
nals 1—9 v šeštadieniais 10- I p p 
Ligoniai priimami pagal susitari mi

NEGRŲ PRAMONES PARODA

Chicagos negrai spalio 3-5 d. 

ruošia pramonės parodą Inter- 

national amfiteatrė, kur įvyta) 

lietuvių šokių ir dainos Šventės. 

Jie tikisi sufl&ukti iki 300,000 

lankytojų.

cfoes įtr-ries#/

fWl«l FOLKS CALL IT
l" *,

------ ----------------- i*?**—
FRANK’S TV and RADIO, INC

3240 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., 62 H So. VVestern J. LIEPONIS
PR 8-5875

Pliunadlenlals lr ketvirtadieniais nuo 9 Iki 9:20. Kitom dienom nno 
9 Iki 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

[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.
YERKESHARDWARE 

6832 S. Weslem Avė.
Chicago, Bl. 60629, Tel.PR 6-1300

5 Subsc-iption. $17.00 per yr. In Cook County, Illinois, $15.00 per 5 
year outside Cook County, $18.00 foreign countries =

= Prenumerata; Metams ft metų
S Cook County. Illinois $17.00 9.00
= Kitur JAV $15.00 8.0Q i.
H Kanadoj ir kitur užsieny $18.00 9.50
= • Redakcija straipsnius tai
— so savo nuožiūra. Nesunau- 
= dotų straipsnių nesaugo, juos 
= grąžina tik iš anksto susita- 
E rus. Redakcija už skelbimų 
E turinj neatsako. Skelbimų
— kainos prisiunčiamos gavus 
= prašymus.

d men. 1 men. 
5.00 2.00
4.50
5.50

1.75
2.25

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

• Administracija dirba kas- E
dien 8:30 — 5:00, Seštadie- 5 
niais — 8:30 — 12:00. =

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Df. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

BR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street

TeL — GR 6-2400

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

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 
LietuviSkai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opt.
3424 W OSrd St. GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą
Uždaryta trečiadieniais

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0900

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 
EMOCINĖS EIGOS

Cravvford Medical Building
0449 So. Pulaski Road

Valandos pagal suaitarlma
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. VIDAUS LIGOS

Tel. Ofiso PR 0-7800; Namų 025-7097
5159 So. Damen Avenne

Valandos tik pagal susltarinia 
Trečiadieniais uždaryta.

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

Akušerija lr motoru Ilgos 
Ginekologine Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė.. WA 5-2670 
Valandos pagal suBitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001. Telef. 423 - 2660

DR. E, RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue

Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. lt 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. Ir 
Šeštad 8 v. r. Iki 8 v popiet

Ofiso teL PR 8-2220
Namų rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
J O K 6 A

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo 12 Iki 8 vai. lr nuo 6 Iki 8 v v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai. DR. ZIGMAS RUDAITIS

SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(Bįp api>olntment)

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 sueita rus DR. LEONAS SEIBUTIS

INKSTU, PGSLfiS IR PROSTATO 
;bGHirurgija

Ofisas 2454 W. 71 st Street
Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 

ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 
Ofiso telef. 776-2880
Rezid. telef. 448-5545

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VV. 6Srd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 6 
tkl 8 vai. Pročlad. lr šeštad. uždaryta DR. ALDONA ŠIMKUS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, DL

Kabineto tel. 687-2020
Namų tel. 839-1071

Vizitai pagal susitarimą

Ofiso ir 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. 
ir šeštad. tik susitarus. DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street

Ofiso tel. REllanee 5-4410
Rez. GRovelhill 6-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
lkl 2 vai. p:p. Ir nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr. lr penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p
ir vakarais pagal suaitarlma.

Tel. — REllanee 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. Ii 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p.. 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta. DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika lr chirurgija 

Ofisas 2750 W. 71st Street. 
Telefonas — 9<?5-8296

Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r.. 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. VVA 5-3009

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. I5th Street. Cicero
Kasdien 1—2 vai. Ir 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet DR. VYT. TAURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 

LIGOS
Ofisas lr rez. 2652 W. 59th St. 

Tel. PRospeet 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. lr nuo 6 lkl 8 
v. v. fieštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal suaitarlma.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KĖD1KIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTĖ

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenne 

Pirmad., antrad.. ketvirt tr penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo
8 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
H vaL ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto Iki 3 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1108
Rez. tel. 230-2919

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

PrlimtnSJa ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 p. p. lr 6—8 vai. vak. 

Trečiad. lr šeštad. uždaryta

DR, MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 West 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimu

Tel PROospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenue
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kiltu-laiku pagal suaitarlma

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., 6—8 vai., 
antrad. Ir penkt. 1—4 vai. 

Prllmlnfiie tik suslta-rus

Tel. ofiso PR 0-0440, rez. HE 4-3150

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street

Vai.: 2 iki i v. p. ir 7 iki 8 v. v. 
Treč. lr šeštad. pagal ausitarima

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS

Ofiso tel. 767-2141 Namų 630-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad:,' antrad., penktad. 1-4 
lr 6-8 v. v., ketvirt. 6-8 v. . vakaro. 
Šeštadieniais 11-1 vai. popiet.



Maskvos rūpesčiai —

RAUDONASIS DRAKONAS
VENGTINA UNIFORMINE POLITIKA

Amerikiečiai negali būti amžini status quo čempionai

JAUNIMAS KELIA NERIMĄ
Komunistinis jaunimas neatlieka pareigą

v i

Pastaruoju metu Sovietai 
stiprina propagandą prieš ko
munistinę Kiniją. Ir ne tik 
propagandą, bet ruošiasi kariš 
kai, vykdo karinių jėgų per
grupavimą Kinijos pasienyje, 
veža moderniausius ginklus, 
svarsto būsimo karo galimu
mus.

Tai praneša Vakarų kraštų 
ir Amerikos laisvoji spauda. 
Šias žinias, suprantama, reikia 
priimti kritiškai, tačiau nie
kam nekyla abejonė, kad šū
viai prie Ussuri upės ir po to 
kilę visa eilė karinių inciden
tų buvo tielk svarbūs, kad ėmė 
keisti pačią globalinę politiką.

Paprastai gerai informuotas 
vokiečių “Der Spiegei” nuro
do, kad nesutarimai nuėję taip 
toli, jog mažiausia po pusant
ro milijono kareivių iš vienos 
ir iš kitos pusės nuolat laiko
ma karinėj parengty. Žinoma, 
ne visi jie budi prie sienos, bet 
visi taip išdėstyti, kad trum
pu laiku galėtų smogti priešui 
ten, kur būtų reikalinga ir tiks 
lu.

Ir viena ir kita pusė gerai 
žino, kad konflikto atveju tek
tų kariauti ir Mongolijos že
mėje, kuri, kaip žinoma, yra 
padalyta tarp Rusijos ir Kini
jos. Stebėtojai nurodo, kad to
kiu būdu kinų - rusų frontas 
išsitęstų ligi 11,000 kilometrų.

*
Kalbama, kad Maskvoje ga

limo karo perspektyvos svars
tomos atidžiai ir rimtai. Pran
cūzų “’Le Monde” aiškina, kad 
kol kas Kremliuje nesą vienos 
tvirtos linijos. Komunistų par
tija ir dabartinė šalies vyriau
sybė mananti, kad Kinijos už
puolimas iš rusų pusės propa- 
gandiškai būtų daug nepopu
liaresnis, kaip pernai metais į- 
vykdyta Čekoslovakijos okupa 
cija. Toks užpuolimas esą dar 
labiau suskaldytų ir taip jau 
suskilusį komunistų frontą. 
Daugelis įvairių kraštų komu
nistų partijų nustotų rėmusios 
sovietus. Tačiau lygiagrečiai 
kalbama, kad Maskvoje vis 
daugiau svorio įgaunanti kariš 
kių nuomonė, kuri esanti aiški 
ir tiesi; rusai turėtų pulti Ki
niją ir pulti netrukus, kol ki
nų atominių ginklų pramonė 
nėra stipri ir kol kinai neturi 
atominiams užtaisams paleista 
tolimo šaudymo raketų.

Kariškiai samprotaują, kad 
rusų - kinų karas, jeigu kada 
iš viso įvyks, būsiąs atomi
nis. Maskvos generolai ir mar
šalai, esą, jau išdirbę planus, 
kad rusai turį pirmieji smogti 
ir užimti svarbiuosius kinų vai 
stybės centrus, įskaitant Pe
kiną s“ Šanghajumi. Tokiu at
veju Kinijos sostinėje turėtų 
būti sukurta “tikroji Kinijos 
komunistinė vyriausybė”, ap
jungianti visus Mao režimo 
priešininkus. Tokie kvislingai 
jau esą rasti, jų agentai vei
kią įvairiose Kinijos vietose.

Abidvi pusės gerai žino, kad 
Kinijos Achilo kulnis yra Sin- 
kiango provincija, kurią iš šiau 
rėš vakarų supa Sovietų Są
junga, iš šiaurės rytų — Išori
nė Mongolija, praktiškai So
vietų okupuota. Tai pramonės 
kraštas, kuriame Kinija ne be 
Sovietų pagalbos yra sukūru
si savo atomines įmones. Sin- 
kiango provincija nėra kiniš
ka, nors pastaruoju gerokai 
kinų kolonizuota. Senieji kraš
to gyventojai yra ugrai, kirgi
zai, kazachai, kai kurios ki
tos islamiškos klajoklių tau
telės, rusų - kinų sienos per
skirtos, taigi gera dirva įvai
riems ginčams kelti. Kinai tai 
žino ir jau kuris laikas sten
giasi šią sritį kolonizuoti pir
moje eilėje jaunais žmonėmis, 
kaip ir rusai savo pusėje da
ro.

Strateginė būklė yra tokia, 
kad karo atveju rusai galėtų 
Sinkiangą iš trijų pusių pulti

ir paimti tiek kinų atominę 
pramonę, tiek uranijaus kasyk
las.

*
Maskvos ir net vilniškėj 

spaudoj dabar nebetrūksta į- 
vairių tikrų ir pramanytų ži
nių apie Kiniją. Maskvos ra
dijas ir laikraščiai ypač iške
lia kinų vykdomus Sinkiango 
kolonizacijos planus. Pabrėžia 
ma, kad ypač dėl to kenčią ug
rai ir kazachai: jų radijo sto
tys buvusios kinų sudaužytos, 
vietiniai laikraščiai tomis kal
bomis ir tautinės mokyklos už
darytos, į tą sritį nuolat ga
benami nauji jauno amžiaus 
gyventojai kinai, Mao politi
kos šalininkai. Jaunos vietinės 
merginos verčiamos prievarta 
ištekėti už komunistų kinie
čių. Tame rusų tvirtinime, ma
tyt, yra tiesos, nes neseniai 
Pekino radijas paskelbė žinią, 
kad ugrai esą labai ištikimi ir 
lojalūs jų valstybės vadui Mao 
ir drauge pridėjo: “Aštuoni 
milijonai įvairių tautybių ugrų 
autonominės provincijos sūnų 
ir dukrų apsisprendė savo tė
vynės šiaurės vakarų pakraštį 
paversti geležinio mūro nesu
naikinama tvirtove”. Tuo pa
čiu metu 500,000 atominio 
Lantšou centro darbininkų ir 
Lop Noro urano kasyklų ka
sėjų, taip pat pasienio srities 
piemenų karo atveju automa
tiškai virstų “liaudies išlaisvi
nimo armija”.

*
Abidvi ginčo šalys neslepia, 

kad karinis konfliktas yra ga
limas. Rusai pabrėžtinai nuro
do, kad toks karas virstų tre
čiuoju pasauliniu karu. Pas
taruoju metu į rusų - kinų ga
limą karinį konfliktą vis labiau 
dėmesio ėmė kreipti JAV poli
tikai. Washingtono sluoksniuo
se nurodoma, kad tokio karo 
galimybė šiuo metu pakilusi 
nuo 10 ligi 50 procentų.

Paskutinės žinios iš Mask
vos sako, kad rusų politikai ir 
kariškiai greičiausia būsią pri
versti atsisakyti jau planuoto 
“žaibo karo” prieš komunisti
nę Kiniją. Žiniomis iš tų pačių 
šaltinių, vis labiau apsistoja- 
ma prie sumanymo staigiu puo
limu, jeigu būtų reikalo pa
naudojus ir atominius ginklus, 
sunaikinti Kinijos atominius 
centrus ir uranijaus kasyklas, 
tuo padarant Kiniją ilgesniam 
laikuj nepavojingą. Tai jaučia 
kinai ir jie jau pradėję savo 
atominius centrus pertvarkyti, 
įrengimus kalnuose slėpti.

Lygiagrečiai stiprinamas ir 
propagandinis karas. Maskvos 
“Literaturnaja gazeta” nuro
do, kad tik 1955 — 1965 m. 
bėgyje kinai sunaikinę 25 mili
jonus savo gyventojų, daugiau 
kaip 30 mil. žmonių perkėlę į 
negyvenamas sritis. Ypatingai 
kinai skriaudžią tautines mažu
mas, kurios laikomos antros 
klasės žmonėmis, žodžiu, vie
nas žmogžudys kaltina kitą 
žmogžudį žmogžudystėmis.

*

Ateinančios iš okupuotos 
Lietuvos žinios sako, kad mū
sų šalies gyventojai rimtai bai
minasi dėl vis didėjančio kon
flikto. Jau po Ussurio inciden
to gausiam agitacijos apara
tui ir spaudai buvo įsakyta ves 
ti prieš kom. Kiniją griežtą 
liniją. Ta pačia proga buvo nu
rodyta, kad Sovietų žiniomis 
kinai turį 38 atomines bom
bas, kurios “karo atveju galė
tų daug žalos mūsų šaliai pa
daryti”. Nėra abejonės, kad 
daug raudonoje armijoje tar
naujančių lietuvių vyrų buvo 
perkelta arčiau Kinijos pasie
nio.

Raudonasis drakonas rimtai 
grūmoja raudonajam smakui 
ir abudu ruošiasi. b. kv.

Jokia užsienio politika negali 
'būti sėkminga, jeigu ji į viską 
žiūri vienodai. Vietname ameri
kiečiai nesugebėjo įtikinti sa
vo priešų, kad jiems Pietų Viet
namas yra vertas paaukoti to
kius jų interesus, kaip pvz. pa
kenčiamus santykius su Sovietų 
Rusija, taiką su raud. Kinija, 
NATO išlikimą ir ramybę na
mie. Jiem tai nepavyko, nes jie 
patys nebuvo įsitikinę, kad taip 
yra.

Vidaus maištai
Niekad amerikiečiai, rašo S.

H., nepasieks įmanomos pasau
lio tvarkos, ligi jie nesutiks su 
faktu, kad pripuolami smurtin
gi vidiniai maištai užsienyje y- 
ra neišvengiami ir negali būti 
jų rankom užgniaužiami. Tai ne 
reiškia, kad humaniškais sume
timais iie neturi mėginti bend
rom jėgom sustabdyti pilietiniu 
karų, kaip kad Nigerijoje. Ta
čiau jie neprivalo amžinai mė
ginti įsikišti. Jie neturi būti am
žini status quo čempionai. Pa
saulio tvarkai ir Amerikos vi
daus ramybei rizika yra perdi- 
delė, ir daugeliu atvejų žala, ku 
rią naminė revoliucija gali pa
daryti Amerikos reikalams, vie
šiem ir privattškiem, bus ma
žesnė už ža'ą susidarytą nuo 
Amerikos intervencijos.

Jeigu įtakinga bei svari vals
tybė yra įvelta, amerikiečiai 
negali sėkmingai įsikišti Taip, 
pvz. Vietname, nepaisant ko
kius svarbius interesus ji tu
rėjo neleisdama sukilėliams jė
ga užimti krašto, nes jie buvo 
ne tik komunistai, bet Hano
jaus palaikomi ir apginkluoti 
— amerikiečiai neturėjo kištis 
ir spręsti kokios rūšies santvar
ka susiklostys Saigone, kai Šiau 
rėš Vietnamo ir Amerikos jėgos 
iš ten pasitrauks.

Šitokia elgsena, rašo S. Hoff
mannas, turėtų pagelbėti ame
rikiečiams pasiekti trijų svar
biausių jų naujosios užsienio 
politikos tikslų: sudarymo re
gioninių jėgos pusiausvyrą, taip 
kad būtų galima pasidalinti at
sakomybe tarp JAV ir kitų tau
tų, reguliavimo trečios šalies 
pasaulio taikai pavojingų ginčų, 
ir konfliktų tarp JAV ir kitų 
dviejų jų priešų stabdymo. Kaip 
galėtų amerikiečių interesai į- 
vairiose pasaulio dalyse būti pa 
liesti, jeigu panašiai būtų susi
tvarkyta ?

Pusiausvyros siekiant
Azijoje, kai amerikiečiai ku

rią dieną garbingai išsipainios 
iš Vietnamo, jie galės grįžt prie 
savo svarbiausio rūpesčio: suda

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENE RASA
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— Mes esame pasaulio vaikai, visas pasaulis mū

sų namai, — kalbėjo Rimas, bet Auksė tylėjo ir neži
nojo, ar jis teisus.

— Kam priklauso mūsų lojalumas? — klausė ji, o 
Rimas nežinojo ką atsakyti.

Kai nutilo muzika ir paskutinieji svečiai pakilo, 
Auksė ir Rimas pamatė, kad jau tikrai vėlu. Miestas bu
vo ramus, lyg užsnūdęs, tik virš. Petro bazilikos vėlėsi 
debesys, o tolimame danguje spinksėjo Grigo ratai.

Rimo mažas automobiliukas birbė tuščiomis gatvė
mis ir atrodė vienišas, visų apleistas. Privažiavę viešbutį 
jie dar norėjo kalbėtis, bet duryse laukė berniukas su 
apskrita raudona kepure.

— Pasimatysim Chicagoje! — atsisuko Auksė į Ri
mą.

— Tikiuosi! — nusišypsojo jis, spausdamas jos 
smulkią ranką savo didelėje kietoje plaštakoje. Jie jau
tėsi draugai, kuriems gaila skirtis.

Grįžus į Chicagą Auksė dar ilgai vaikščiojo kaip 
sapne: mynė lygius šaligatvius, kurie tiesėsi pagal pla
čias gatves, kvėpavo karštu dulkinu oru, skubėjo rytą į 
darbą ir gėrė kavą iš automato, bet akyse dar vis sto
vėjo senove apsinešę paminklai, čiurleno fontanų van
duo, kvepėjo gėlės ir vakaro maldai gaudė šimtai baž
nyčių varpų.

Ji pasakojo motinai ir tėvui, pasakojo draugams ir 
bendradarbiams, bet žodžiai buvo blankūs ir bespalviai

P. GAUČYS

rymo realios tvarkos, kurioje 
Kinija būtų didžiausia, tačiau 
neviešpataujanti jėga. Tada su
sidarytų idea'i pusiausvyra tarp 
Kinijos ir kitu tautų, kaip In- 
diia ir Japomia. Tote nauioie 
tvarkoje, reikia laukti, Ameri
ka pripažintų Kiniią, ją įsileistų 
į. Jungtines Tautas ir atšauktų 
draudimą prekiauti su ia — ne
turint jokių iliuzijų dėl greitų 
teigiamų padarinių. Amerikie
čiams reikia atsisakyti visų pas 
tangų. izoliuoti. Kiniią; jeigu ii 
nori pasilikti izoliuota, tebūnie 
tai jos pačios valia. Visa tai, 
rašo prof. Hoffmannas, nė 
trupučiukio nepakenks ameri
kiečiu interesams. Čia svarbiau
sias dalykas yra pusiausvyra. 
JAV su Sovietų Rusija turi ben
drą interesą neleisti raud. Kini
jai viešpatauti Pietryčių Azijo
je. Bet, taip pat Amerika turi 
bendrą interesą su raud. Kini
ja apriboti Sovietų Rusijos įta
ką.

Ameriką pasiliks svarbiausia 
Azijos valstybių saugotoja nuo 
raudonosios Kinijos atominio 
grasinimo. Tam reikalui ameri
kiečiai pasilaikys kai kūnas a- 
tomines bazes Ramiajam van- 
nenyne, o taip pat tam tikrą 
karinę jėgą Vakarų Pacifike jr 
Pietų Korėjoje. Bet joms iau 
nebebus reikalingos daugialytės 
organizacijos, kaip SEATO ar 
karinių bazių žiedas aplink Ki
niją. Amerikiečiams bus daug 
geriau vienašalė garantija, o 
taip pat Japonijos - JAV saugu
mo sutartis, kuri tikrai gerai 
atliks savo uždavinį.

Daug kuklesnė JAV laikyse
na taip pat pagerins ir jų san
tykius su Japonija. Karo baigi
mas Vietnamė, Okinavos salos

Kiniečiai lakūnai ir jų lėktuvai ruošiami sutikti rusus.

grąžinimas Japonijai, iš ame
rikiečiams nesvarbių bazių, o 
taip pat ženklai, kad jie deda 
pastangas pagerinti santykius 

[SU raud. Kinija, užtikrins JAV 
-Japonijos sutarties atnaujini
mą, kuri baigiasi ateinančiais 
metais. Tai leis Japonijai iš
vengti ginklavimosi naštos, kar 
tu su tuo visa tai padrąsins Ja
poniją vaidinti svarbesni politi
nį vaidmenį Azijoje ir Ramiojo 
vandenyno erdvėje.

Jei Vidurio Rytuose 
kiltų karas?

Rizika Vidurio Rytuose, kur 
kiekviena didvalstybė atsidūrė 
stipriai priklausoma nuo malo
nės savo sąjungininko, kurio ji 
negali kontroliuoti, yra aiškiai 
nepakenčiama. JAV ir Sovietų 
Rusija skatino vietines ginkla
vimosi rungtynės, ir jeigu ten 
įsiliepsnos naujas karas, kils 
didelis pavojus joms susikirsti.
Sovietų Rusija negali lengva šir' vingumas jau seniai atlyžęs.
dimi leisti savo sąjungininkams 
arabams vėl pralaimėti, JAV 
negali pasyviai žiūrėti, matyda
mos rusų karinę intervenciją. 
Ir taip, nepaisant, kad per 20 
metų taika buvo išlaikyta, ven
giant karinio susidūrimo tarp 
dviejų milžinų, pavojus, kad 
kaip tik taip gali įvykti, yra 
labai tikras. Ligi šiol visos di
džiųjų pastangos buvo bergž
džios.

Tačiau, rašo S. H., amerikie
čiai turi įsidėmėti, kad jų įsipa
reigojimas išlaikyti Izraelį ne
reiškia, kad jie turi sutikti su 
visais Izraelio norais ir reikala
vimais. Jeigu amerikiečiai taip 
darytų, jie pakenktų savo pa
čių interesams toje erdvėje, ne
kalbant apie tai, kad jie paliktų 
arabus visiškoje rusų įtakoje 
ir susilpnintų arabų nuosaikiuo
sius, kurių padėtis darosi vis

prieš prisiminimuose išlikusius vaizdus. Čia viskas at
rodė paprasta, kasdieniška, ten — gražu ir nepasiekia
ma. Net žmonės ten buvo skirtingi, ne tokie bejaus
miai manekenai, kaip čia, nuolat skubą, lenktyniuoją 
su laiku, be sielos ir gyvenimo džiaugsmo.

— Kaip ten moterys rengiasi? — klausinėjo Jean, 
kuri visada dėvėjo paskutinės mados sukneles, sekė vė- 

L liausiąs šukuosenas ir apie žmogų sprendė iš jo rūbų.
Bet Auksė mažai tegalėjo jai papasakoti, prisiminė 

tik bliuzeles su mezginėliais ir vitrinose matytus buko
mis nosimis batukus.

— Jų ir čia yra, — numojo ranka Jean, — prieš 
savaitę porą nusipirkau.

— Kokie ten vyrai? —domėjosi Rutha. Ji buvo vo
kietaitė ir labai norėjo greitai ištekėti.

Auksė nusišypsojo patenkinta, nes nujautė turėsian
ti įdėmią klausytoją savo nuotykiui su Rossini.

Motinai, kuri norėjo viską žinoti, apie Rossini ji 
neužsiminė.

— Nusigąs, kad jos duktė su nepažįstamais kalba
si ir draugauja, — nusprendė ji sau ir tyliai nusijuokė. 
Ir apie Vytautą ji jai nepasakojo, nors dėl kitos prie

žasties. Vytautą ji norėjo pasilaikyti tik sau, lyg ištardama 
jo vardą būtų turėjusi su kitais juo pasidalinti. Už tai 
smulkiai išpasakojo apie Petkus ir Rimą. Bet Klimienei 
dar vis buvo negana, ji vis ko nors kito klausinėjo apie 
savo draugę, labai domėjosi Rimu ir kokį įspūdį tas jau
nuolis dukteriai padarė. Bet Auksė buvo santūri.

— Iš kur ta mergiščia tokia ir atsirado! Lyg būtų 
užsigimusi sena pana, — burbėjo ji vyrui nepatenkin
ta. Joje jau buvo gimusi viltis, kad čia gali susidaryti 
pora.

Pagaliau ir ji nurimo. Dienos bėgo vienodai, gy
venimas grįžo į normalią vagą ir vasaros atostogų per
gyvenimai pamažu net Auksei nustojo realumo, virto 
gražia pasaka. _____

JURGIS VĖTR A

Komunistinio jaunimo orga
nizacija juda, braška. Ji naudo
jasi partijos medžiagine para
ma. Jos narių skaičius kasmet 
didėja, bet veikla sustingusi. 
Jaunuoliai stoja į organizaciją, 
nes jie priversti stoti. Vargu 
daugelis jaunuolių norėtų sto
ti kariuomenėn, bet jie karinę 
prievolę atlieka, nors niekas ne- 
siteirauja, ar patinka būti ka
riuomenėje.

Kom. jaunimo centro komiteto 
posėdžiai

Rugpiūčio 19 d. prasidėjo ko
munistinio jaunimo centro ko
miteto posėdžiai, kuriuose da
lyvavo jo nariai ir organizaci
jos biurokratai.

Komunistinio jaunimo centro 
komiteto sekretorius V. Morkū
nas padarė pranešimą apie pir
minių komjaunimo organizaci
jų kovingumo stiprinimą. Ko-

Sekretoriai ir šiaip pranešėjai 
jau ne kartą skatino kom. jau
nimą būti veiklesniais. Iš kalbų 
jie virvės nenuvijo.

Morkūno pranešimas padri
kas ir jį apkarpius vietomis sun 
kiai suprantamas (Komjaunimo 
tiesa, VHI.20 d., Ns 162). Pra
nešime ne kartą panaudotas iš
sireiškimas: kelia nerimą. Ke
lia nerimą komjaunuolių mo
kymasis, įsidarbinimas, studi
jos, ideologinis pasiruošimas ir 
organizacinis padrikumas.

sunkiau ir sunkiau beišlaikoma, 
pagal tai, kaip arabų keršto į- 
-nrštis didėja ir žydų atsiteisi
mas intensyvėja.

Apie tai, kas darytina, norint 
^tikinti rusus, arabus ir žydus 
užbaigti tą konfliktą, nagrinė
sime kituose straipsniuose.

Atėjo ruduo. Pageltę lapai nuklojo parko nuskuru
sią žolę ir takus, o vėjas suko juos verpetais ir nešė į 
gatves, kur automobilių ratai trynė juos į purvą. Reta 
saulėta diena praskaidrindavo nuotaikas, bet jau kitą ry
tą įkyrus vėjas ir lietus varydavo visus po lietsargiaiš ar 
po stogais.

Auksė apsisprendė nebegrįžti universitetan, nors bu
vo motinai žadėjusi. Mokytojauti ji nenorėjo, nes gal
vojo, kad neturės kantrybės su vaikais, nemokės jų su
valdyti. Ką nors iš naujo pradėti studijuoti, atrodė, per 
vėlu. O dirbti lėktuvų bendrovėje nebuvo taip blogai.

— Taip nieko ir nepasieksiu gyvenime, — pašai
piai kalbėjo ji Irenai, — o taip veržiausi kažkur! Ne
radau sau vietos čia, ieškojau jos plačiame pasaulyje ir 
kas iš to? Sugrįžau ir sėdžiu toj pačioj raštinėj, tik gal 
kiek ramesnė, su nusvilusiais sparnais...

— O ko tu galėjai pasiekti? Kokie laimėjimai mums 
moterims reikalingi? Vienintelis pasiekimas — gimdyti 
vaikus ir tinkamai juos auginti, — patraukė pečiais Ire
na, kuri laukėsi savo pirmojo 5r jautėsi laiminga.

Motina jau nieko nebesakė, nes matė, kad nepadės.
— Užsispyrusi kaip tėvas. Nekalba, bet savo daro 

ir tiek! — skundėsi kaimynei, kuri net didesnių bėdų su 
vaikais turėjo.

— Tokie jau laikai! Nieko tu jiems nepasakyski, 
nepamokysi, — guodėsi viena kitai.

— Tu daryk kaip tau geriau atrodo, — pasilikęs 
vienas su dukterim kalbėjo Klimas. — Motina gero no
ri, bet nesi vaikas, pati turi savo gyvenimą tvarkyti.

Auksė buvo dėkinga tėvui už jo tylų pritarimą. Bal
siai prieš žmoną jis nenorėdavo kalbėti, vis dėl šventos 
ramybės.

Visuomeninis gyvenimas atgijo. Prasidėjo parengi
mų, koncertų ir vaidinimų sezonas. Klimienė sunerimo,

XBus daugiau),

Aplaidumas moksle
Mokyklų tinklas gana tan

kus, bet jis nepašalina jaunuolių 
aplaidumo moksle. V. Morkūnas 
nesidangstydamas pamini kai 
kurias negeroves:

“Ministrų Tarybos nutarimą 
“Dėl priemonių bendrojo lavi
nimo vidurinių mokyklų darbui 
pagerinti”, komjaunimo organi
zacijos nemažai nuveikė, kad 
būtų įtvirtintas visuotinio moky 
mo įstatymas. Tačiau reikia pa
žymėti, kad, dirbant mokymo 
ir auklėjimo darbą, pasitaiko 
nemažai sunkumų, problemų ir 
klaidų. Vis dar daug mokslei
vių nubyra, nemažai yra nepa- 
žangių ir antramečių.

Moksleivių žinios dar ne vi
sada būna pakankamai gilios. 
Kai kurie mokiniai dar silpnai 
žino politinių mokslų pagrindus, 
negauna reikiamo užsigrūdini
mo, kuris būtinas jaunuoliui, 
pradedančiam savarankišką gy
venimą”.

Ideologinis Įskiepi jimas,.
Žymi dalis Lietuvos jaunimo 

mažai domisi primestu komūnis 
tinės ideologijos skiepijimu. Jau 
nimo nuotaikos jau kitokios. 
Jam rūpi ne Lenino atgyventos 
idėjos, nors organizacijai pri
mestas Lenino vardas, ne rusų 
proletariato kovos, bet šio meto 
tikroviški klausimai: išsimoks
linti, įsidarbinti ir siekti dides
nės gerovės. Jaunimas seka ne 
revoliucijos, bet dabartinio tarp 
snio komunistus, kurie siekia 
asmeninės gerovės, pridengtos 
partijos garsiaisiais šūkiais.

Pranešėjas atvirai pripažįsta 
ideologinio ir politinio įdiegimo 
negeroves;

“Bet politinis mokymas iki 
šiol neatsikratė klaidų ir trū
kumų .formalizmo ir šablono.

Pavyzdžiui, Švenčionių rajone 
politiniai rateliai buvo organi- 
ezuoti tik septyniose iš 22 kolū
kių ir tarybinių ūkių komjau
nimo organizacijų, o užsiėmimai 
vyko tik keturiose. Biržų rajo
ne politinių ratelių darbas toliau 
planų, sudarytų metų pradžio
je, nepažengė. Kaip ir anksčiau, 
labai aštri propagandistų pa
rinkimo problema.

Tačiau kai kurių aukštųjų 
mokyklų, technikumų ir profe
sinių technikos mokyklų kom
jaunimo organizacijų darbe pa
stebėta rimtų jaunimo idėji
nio politinio auklėjimo trūku
mų. Kai kurios jų dar nesuge
ba pasirinkti pagrindinės savo 
darbo krypties, menkai žino jau 
nimo poreikius”.

(Nukelta į 5 pusL)



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 3 d.
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Lituanicos tunto skautas kandidatas R. Viktorą stovykloje pritaiko 
savo pionerijos žinias, ruošdamas batų džiovinimo įrengimus.

Nuotr. G. Plačo

BOSTONO ŽINIOS
LIGONINIU LIGA

Kad žmonės ir gyvuliai serga 
yra visai natūralu. Bet šiuo kar
tu Amerikoje, o ypatingai Bosto
ne, susirgo ligoninės. Ir kokia li
ga? Ligoninės buvo brangios vi
są laika- Tačiau mokėti arti šim
to Moterių už pusiau privatų kam
barį įi’arai, yra tikra liga. 
Kai kurios Bostono ligoni
nes kelia mokestį iki 85-95 
dęl. parai už pusiau privatų kam
barį. I tą sumą neįeina daktarai, 
vaistai, o tik kambarys ir patar
navimas. Tai yra baisu.

Bostone yra aukščiausi nuosa
vybės taksai - apie 145 dol. už 
tūkstantį, o dabar ir ligoninės.

PRADEDA GIEDOTINES 
MIŠIAS

Sekmadienį, rugsėjo 7 d. 10 
vai. ryto bus pirmos naujo sezo-

Chicagos žinios
NAUJA GORILA

Šiomis dienomis iš Afrikos į 
Lincoln Patriko žvėryną, lėktuvu 
atvežta 160 svarų gorila, pra
minta Lenore.

TV STOTIES BANDYMAS
Chicagos Daribo ir pramonės 

unijinės tarybos federacija pra 
netša, ikad lapteničio mėnesį iš
bandys naujai statomą televizi 
jos stotį WCFL-TV, kanalas 38. 
Stotis bus galutinai įrengta iki 
1970 m. rudens, kada prasidės 
reguliarios transliacijos.

ŠVIESUS MOTOCIKLISTAI
Gubernatorius Richard Ogil

vie pasirašė įstatymą, kuriuo 
mėtociklistaii saistomi ir nakties 
ir dienos metu vairuoti su uždeg 
toain šviesom.

PARAPINĖS MOKYKLOS 
ATSIDARO

fčugs. 3 d. 'arkivyskupijos pa
rapinės ir aulkšt. mokyklos pra 
deda molkslo metus, šįmet kata- 
likiškag mokyklas lankys apie 
300,000 moksleivių, atseit apie 
23,000 mažiau negu pernai. 
Veįks 84 aukštesnės ir 423 pra 
(įiuės mokyklos, šią vasarą už
sidarė 6 parapinės ir 6 aukšt. 
mokyklos dėl finansinių sunku
mų. Pradinėse mokyklose dės
tys 4,000 pasauliečių ir 3,400 
vienuolių. Apie 3,600 mokytojų 
dėstys aukšt. mokyklose. Apie 
25,000 negrų lanko katalikų pra 
dines mokyklas. Aukšt. mokyk
lose jų yna 5,100.
Apie tai praneša Chicagos ka
talikiškųjų mokylklų superinten 
dentas kun. Robert Clark.

SUSTABDĖ LAIVĄ 
DETROITE

Pakralščio sargyba Detroite 
sustabdė Škotijos prekini laivą 
Verdala, kuris, prieš išplaukda 
mas iš Chicagos, prie Navy 
prieplaukos išleido į ežerą apie 
1,000 galionų alyvos. Toks pra
sižengimas, teršiant ežero van
denis, baudžiamas ir federali- 
niais ir vietos įstatymais. De
troite dėl šio įvykio tardomas 
laito^ltapitonas.

no mišios. Šv. Petro parapijos cho 
ras kviečiamas jose dalyvauti.

Jaunimas, kuris įsijungė perei
tais metais į chorą, maloniai kvie 
čiamas ir toliau talkininkauti 
šiam kilniam darbui. Be to, jau 
dabar bus ruošiama dainų pro
grama koncertui, kuris įvyks sek
madienį lapkričio 30 d. Solistas 
tame koncerte bus mūsų žymu
sis Stasys Baranauskas. Jis atliks 
dalį koncerto programos.

JANIO CIRULIO PARODA
Latvio dailininko Janio Ciru- 

lio tapybos paroda bus rūgs. 6-14 
dienomis Latvių tautiniuose na
muose, 64 Sigourney gatvėj, Ja- 
maica Plain. Paroda bus atdara 
sekmadieniais nuo 1 iki 7 vai. ir 
kitomis dienomis nuo 6:30 iki 
8:30. Parodos atidarymas rugsėjo 
6 d. 5 vai. vakare.

ŠOKĖJŲ PARENGIMAS
Tautinių šokėjų sambūrio, ku

riam vadovauja Ona Ivaškienė, 
parengimas įvyks rugsėjo 28 d. 
Lietuvių Piliečių D-jos auditori
joj, So. Bostone.

BALFO BANKETAS
Balfo metinis banketas - vaka

rienė bus spalio 5 d. Lietuvių Pi
liečių d-jos auditorijoj, So. Bosto
ne. Tą dieną prašoma nerengti 
kitų parengimų.

PRASIDĖS SEZONAS
Kultūriniai subatvakariai 19- 

69-70 metų sezoną pradės rugsė
jo 20 d., kaip ir visada, Tautinės 
S-gos namuose, So Bostone.

— Mintys galingesnės už ka
riuomenes. — Wm, Paxton

— Šimtas vagių negali api

plėšti vieno nuogo žmogaus, 
ypač jei jo oda nulupta.

— Ben Franklin

Paieškojimas

Ieškomas ROMUALDAS SAMU
LIS. Ieško Vanda Giriūnaitė. Jis 
pats arba apie jj turintieji žinių 
prašomi atsiliepti adr.: B. Jančys, 
6500 S. Bell Avė., Chicago, UI. 
Tel. 312-778-7888

BE
MY GUEST, 

BŪT W 
PLEASE.~

Only you 
can prevent 
forest 
fires!

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS UISCEI.LANEOl s IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 
i. RUDIS - TeL CL 4-1050

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namu, gyvybės, 

automobilių.
sveikatos, blz-
nio.
Patogios lšsi-
mokėjimo su-
lygos.

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

iiimmmiiiiiiiiiiiiiiintniiiiiiiiiiiiiiimiii
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
iiiiiiinniunniinniiiniunmnunninnit>

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiamo visų rflšlų stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuoslui vamzdžius. Da
žome Iš lauko. Taisome mūra “tuok- 
polntlng". Pilnai apsldraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

10% — 20% — »0% pigiau mokėsit 
ui apdraudę nuo ugnies lr automo* 
bilio pus
FRANK ZAPOLIS

8208 U West »Sth Street 
Obleugo, Illinois 

TeJ. GA 4-86B4 lr GR 8-4888

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

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

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus k 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 671 h Place — WA 5-8068

jREZIDENCINIAI, 
jKOMERCINIAI,
I MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rflšlų namo apšildymo 
pečius lr alr-aoindltlonlng — * 
naujus lr senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu tr leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SH'I'F’T METAI' 
4444 S. VVestern, Chicago 8, DL

Telefonas VI 7-3447

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
828 WHST 84th PLAOE 
Telef. FRontier 6-1882

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

80 and 50 gaL Free delivery 
5622 So. Racine, 434-1113

Platinkite “Draugę”.

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street

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

Tel. GR 0-3184 arba GR 0-3353 
Savininkas Juozas i Joe) Juraitis

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60682. TeL YA 7-5680

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

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

Vakarais skambinti WA 5-8007 
P. Rudėnas K. šimulis

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 Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av- CL 4-7450

Parduodamas 6 kambarių namas 
arti Marąuette Parko 
________Tel. — 636-1525________

HOT SPRINGS, ARKANSAS 
132 CJiapel Street

SKUBIAI PARDUODAMAS NA
MAS, geram stovy — 15 kamba
rių, 12 išnuomojami ir 3 sau gy
venti. Kiekvienas kambarys pilnai 
apstatytas visais baldais ir pečiais. 
Pajamų mėnesiui $500.00. Priežas
tis pardavimo — žmonai mirus, vie
nam sunku išlaikyti. Skambinkite 
tel. 501-623-0553 iki 9 vai. vakaro.

CICERO-BLVD. MANOR. 5 
kamb. mūr. Georgian. Modern. 
virtuvė; kilimai. Skambinkit sa
vininkui tel. TO 8-4606 arba 
969-6022.

6H kamb. mūro bungalovv, 9 me
tų, be garažo. 62 lr Kedzie.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge lr garažu. 43 lr Rockvvell. 
328.000.

18 vienetų mūr. atnaujintas room
ing house prie Lincoln Parko, 2 
bloką iki ežero. 317,500 pajamų. 
Kaina 370,000.
SIMAITIS REALTY

Insurance — Income Taz 
Notary PubUc

2787 W. 43rd St — CL 4-2390

Perskaitę “Draugą", duo

kite ji kitiems pasiskaityti.

REAL ESTATE
iimiiiiimiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiĮmiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SALES > MORTGAGES- MANAGEMENT

Members of ML.S.
ALEX UTIS- REALTOR

Main Office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, DL TeL OL 6-2288 
Turime šimtus namų Clceroje, Bertvyne, Riverside, LaGrange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti I mūsų įstaiga 
ir Išsirinkti iš katalogo.

tiimiiHiiiiiiiinuiiiiiiiiHiiiiiiiiniHiiiiiiiHiHiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiniiiiHiiiuiniiiiuninH

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas ji užsisako 
paštu ar telefonu LU 5-9500.

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus
dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.

mini

IŠNUOM. 5 kamb. apšildomas bu
tas. Apyl. 43-čios ir Maplewood.

FR 6-7298 po 6 v. v.
BUTAI: rinktiniams nuomlnlnkamę.
liesi Agency. 2»25 W. SS. PR S-HO.32 
Nelaukit — užsireglstruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 rne 
tus Savininkai kreipkitšs <161 pa. 
((.rnitviino nemokamai

REAL ESTATE

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Botų nuomavimas —* Income Taz

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — PB 8-2288 
Mflr. 2 butai po 4 kamb. Ir nJ-

72 lr Talman. Mflr. rezidencija — 
8 kamb. pirmam aukšte ir 2 kamb. 
antrame. Geram stovy namas. 828,000.

Prie Nabisco mūr. B kamb. bun
galovv. 13 metų senumo. 821,200.

Mūr. S butai po 4 kamb. Ir raš- 
tinč. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. 821.900

Brighton P-ke, mflr. namas — 4 
kamb. butas lr taverna. Labai pel
ningos tavernos biznis. 885,000.

VAINA -REALTY
2517 W. 71rt SL — BE 7-951B

2 po BH kamb. ir 3 kamb. angį Iš 
kam rūsy. 13 metų mūr. prie 71 k 
Sacramento. Dvigubas mū.-o garažas 
847,900.

5 kamb., 20 metu mūr. bungalovv 
prie 51 lr Pulaski. 2 auto garažas
819,500.

4 butų, 2-Jų aukštų mūr. prie 71 ir 
Campbell. Nauja gazo šiluma. 846,900

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 ir Albany. 2 maš. garažas
819,500.

Ui ankšto, 10 metu mūr.: 5 kam h 
(8 mieg.) Ir 4 kamb. Prie 69 lr Ca- 
lifornla. Gazo karšto vandens atski 
ri šildymai. Alum. langai. 2 auto ga
ražas. 841,000.

11 butų, 10 metu, 2-Ju aukštų mū.r 
namas prie 71 ir Callfornia. 8152,000.

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplevvood 3.10,600.

0 kamb., 20 metų mūr. Cape Ood

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

IŠ GERŲ RANKŲ
2-Ju butų mūras. Naujas šildymas. 

Platus lotas. GeležinS tvora Garažaa 
Marą. P. 821,600.

8 kamb. niūras. 2 maš. mūr. ga
ražas Plytelių vonia. Kabinetu vir
tuve. Gazo šildymas. Apie 67 Rock
vvell. $22,500.

2-Ju butų švarus tvirtas niūras. 
Naujas gazo šildymas. Blokas nuo 
Marą. P. $27,500.

Dvaras lietuviškam Lemonte. 2-Ju 
metų, 7 kamb. mūras. Daug žemes 
paskirta sodui lr alėjoms. Pamaty
kite.

B kamb., apie 10 metų, gelsvas 
mūras. Garažas. Karpetai. Alumin. 
langai. Marąuette pke. $28,900.

4 butą mūras. Gage parke. Gert. 
gražūs butai. Garažas. 141,000.

Lotas 30 p. Marą. Parke $11,000

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

Naujas liuksusinis 

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

6251 So. Mason Avenue
Tel. 469-8282 arba LA 8-3267

Skelbkitės “Drauge”.

PARDAVIMUI

Parduodama baltiniams džiovinti 
mašina — Westinghou.se gas dryer.
Kaip nauja, porą kartų vartota. 
Parduosiu už pusę kainos. Kreip
tis adr.: E. Barauskienė, 3417 Ma- 
r.vland St., Gary, Indiana 46409

DĖMESIO!

RADIO PROGRAMA

*

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. perduodama: vėliausių 
naša ulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas lr 
dienraštis “Draugas”.

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

HELP VVANTED — MOTERYS

Dirbančių pora ieško moters valy
ti butą ketv. ir penkt. Gage Parke.
WA 5-6846.
Reikalinga moteris lengvam namų 
ruošos darbui (jokio skalbimo ar 
prosinimo). 1 dieną savaitėj — ket
virtad. ar penktad. Arti 103-čios 
ir VVestern. Tel. BE 8-8768.

SEWING MACHINE OPRS.
Clean, pleasant unonklng conditlona. 

40 Hour Week.
BLUE CROSS PLAN AVAILABLE 

COMPANY BENEFITS

Ollicago Flag & Decorating Co.
823 S. VVabash — HA 7-3960

GAL FRIDAY
Shorthand, Typing and Light 

Bookkeepbig. Should be exper’d.
Steady Employment. Near VVrigley 
Field.
Call For Appointment — 281-6812

VYRAI IR MOTERYS

Golf Mill State Bank
IS LOOKING FOR EXPER’D

•TELLERS
VVork Close To Home.

5 Day VVork Week. 
Excellent VVorking Conditions.

See or Contact 
MR. KUENSTLER

824-2116

D fi M E S I O !
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 
knygos :

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT .... ............. $5.00
atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA .....................................  .... $7.00
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas.

Knygos gaunamos DRAUGE. IUinois gyventojai prie knygor 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
<i>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiii,ii,iiiimiiiiiiiiiiii3iiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiiiniiii

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

Perskaitė Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

HELI W ANTEB VYRAI

PLASTIC
CONTAINER
DECORATOR
Need 2 men to handle latest 

eąuipment in Nevv, Modern plant. 
Experienced in bottle decorating 
preferred, bųt will teach the right 
men who have some screening ex- 
perience. All benefits, excellent sal
ary.

Only the serious need apply

Suburbau Screen Print
3585 Commercial Avenue
NORTHBROOK, ILLINOIS 

TEL. 498-2210

WAREHOUSE MEN
An Eąual opportunity empiover

Ist ajid 2nd Shift
Immediate opening for full time 

work. Duties will include shipping 
& receiving, order filling and stock 
work. Good starting salary and ex- 
cellent benefit program.

BAXTER LABORATORIES, 
INC.

6301 Lincoln Avenue
Morton Grove, Illinois

TEL 965-4700
An Eąual opportunity employer

SHIPPING
CLERK

Young man for shipping, receiv
ing and general warehouse dntieii. 
Excellent wonking conditions in a 
amall modern facility in skokie, Ii'

Paid hospitalization, Profit shar- 
ln, Penslon plan.

SALARY OPEN
Phone for lnterview MR. LITTLE 

or MR. MARTIN
463-4275

METAL FABRICATING 
ESTIMATOR

. Metai Fabricating Experience .
Good pay and bnight future for man 
with knowledge of job shop and pro
duetion sheet metai operatkvn arui 
ability to read blueprints. WeU estab
lished manufacturer m clean modom 
plant. Call tar appointment.

Wilbur Jahaaski, 625-1300

Linotype Operator
Open trade plant in N. W. suburb. 
Steady job for the right man. plūs 
overtime, plūs. benefits. — Profit 
sharing after, 1 year.
________CALL — 439-4540______

ROUTE DRIVER 
Reliable and Dependable 

For Ice Cream Deliveries

Phone - 427-0041

EXPERIENOED VVASHMAN
Good pay. Paid vacation, Union 

benefits, plenty of overtime.
Appjy in Person

MORGAN INDUSTRIAL GARMENT 
'SERVICE

1080 W. Wrightwood Avenue
CHICAGO, ILLINOIS

Westinghou.se


56-o,io Vyčių seimo dalyviai ir svečiai.

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

Nuotr. v. Maželio

nas įnešęs šimtinę liktų fondo 
nariu. Pradėjus telkti kapitalą 
per Lietuvių fondą, būtų už
tikrinta, kad šie pinigai yra ski
riami Lietuvių Sodybos centro 
ir kultūros parko steigimui.

Planui vykdyti galima būtų pa 
kviesti Tėvus Pranciškonus, kad 
Sodyboje įsteigtų lietuvių gim
naziją su bažnyčia ar koplyčia. 
Sodybos administracija būtų iš 
lietuvių renkama.

Kuprionis “Drauge” VII. 18 tei
gia, kad reikalinga vienas pasi
turintis asmuo, kuris būtų pajė
gus įkurti sodybą. Autorius pri
leidžia, kad galima klausimą sprę
sti, ir kooperatyviniai pagrindais. 
Tai jau kita versija. Reikia ma
nyti, kad kapitalo investuotojas 
vargiai laikytųsi lietuvybės prin
cipo, greičiau tik pelno siekimo. 
Tokia sodyba gali virsti mišria. 
Tinkamesnis kelias būtų steigti 
šimtininkų suaukotais pinigais.

Tie kurie mano iš to padary
ti pelną, galėtų steigti lietuvių 
statybos bendrovę. Linkėkime 
sėkmės naujai lietuvių statybos 
bendrovei ir idealistams sudėti 
po vieną ar kitą šimtinę, kad to
kią sodybą įsteigtų.

Jonas Valauskas

LIETUVIŲ DIENOS RUOŠA

Dr. Julius J. Bielskis dalyvaus 
Lietuvių Dienoje. Lietuvos gene
ralinis konsulas dr. Julius J. Biel
skis dalyvaus Kalifornijos Lietu
vių dienoje, rugsėjo 6 d., 
Veteranų Memorial Bldg. salėje, 
4117 Over 1 and Avė. Culver Ci
ty ir pasakys pagrindinę kalbą. 
Pažymėtina, kad jau 30 metų 
Los Angeles mieste veikia Lietu
vos konsulatas. Ta proga Valsty
bės Departmentas neseniai išda
vė raštą, kuriuo patvirtina, kad 
JAV vyriausybė nepripažįsta Lie
tuvos įjungimo į Sovietų Sąjun
gą ir kad dr. J.J. Bielskis pripa
žįstamas Lietuvos generaliniu 
konsulu, (m)

JAUNAS KELIAUNINKAS

SODYBOS REIKALU

Jau kuris laikas Spaudoje ir ki
tur keliamas lietuviškos sodybos 
steigimo klausimas. Tuo reikalu 
yra įvairiausių pasiūlymų. Man 
rodosi, kad steigimo problema 
turėtų būti sprendžiama bent 
tuo būdu. Reiktų pirkti geroje 
vietoje keletos dešimčių akerių 
žemės plotą ir įsteigti Sodybos 
cėntrą su lietuvių kultūros par
ku, kuris būtų visos Sodybos gy 
ventoj ų nuosavybe.

Parke Sodybos gyventojai galė
tų poilsiauti, o jaunimas sportuo- 
ti.Tam turėtų būti pastatyta spor
to salė su kūRuros muziejumi, i

Priklausantieji prie Sodybos 
Parko galėtų pirkti bent po vie
ną akerį žemės ir galėtų statytis 
savo rezidencijas. Taip klausimą 
išsprendus atpultų sunkiai spren
džiamos sodybos steigimo išlai
dos. Daugiabučių namų staty

ba nepageidautina, nes juose 
dažniausiai gyvena neramūs gy
ventojai.

Lietuvių Sodybos įsigijimui ka
pitalas galėtų būti telkiamas per 
Lietuvių fondą. Bent tūkstan
čiui asmenų įnešus į Lietuvių 
fondą po šimtą dolerių būtų ne
bloga pradžia.

Lietuvių Sodybos plano neįvyk
džius sutelktas kapitalas turėtų 
likti Lietuvių fonde ir kiekvie-

JAUNIMAS KELIA 
NERIMĄ

(Atkelta iš 3 pusi.)
Komunistinio jaunimo 

organizacijos biurokratija
Pranešėjas guodžiasi: 
“Panagrinėjus atskirų kom

jaunimo komitetų darbą, iš pir
mo žvilgsnio gali pasirodyti, 
kad čia gyvenimas virte verda: 
nurodymai ir nutarimai “reika
lauja”, “įpareigoja”, “atkreipia 
dėmesį”. Bet tereikia įsigilinti, 
ir paaiškėja, kad paliepimai ne
vykdomi, griežti įspėjimai nieko 
nejaudina, nes nieks netikrina, 
kaip jie faktiškai vykdomi.

Nemažų trūkumų, organizuo
jant kontrolę, pasitaikė dauge
lyje komjaunimo rajonų ir mies 
tų komitetų, o vigų pirma — 
Jurbarko, Utenos, Šiaulių mies
to organizacijose’.
Jaunuoliai bėga iš žemės ūkio 

V. Morkūno žodžiais žemdir
bių padėtis esanti sunki. Ką 
gi daro komjaunuoliai? Pasak 
pranešėjo, jie bėga iš kolekty
vinių ūkių:

“Per pastaruosius trejus me
tus fermose dirbančių komjau
nuolių skaičius sumažėjo beveik 
20%, o tokiuose rajonuose, kaip 
Šilalės, Biržų, Vilkaviškio. — 
nuo 26 iki 34%. Tai įpareigoja 
komjaunimo rajono komitetus 
skirti daugiau dėmesio šiai kai
mo jaunimo kategorijai, pasi- j 
rūpinti, kad būtų sudarytos ge- ' 
resnės darbo, buities, poilsio są
lygos, gyvulininkystės fermose 
įdiegti pažangūs darbo metodai: 
pasistengti įvesti dviejų pamai
nų darbą, suskirstyti jaunus 
gyvulininkystės darbuotojus pa 
gal klases ir kategorijas”.

Tūkstančiai biurokratų vado
vauja komunistiniams jaunuo
liams, bet jie eina savo keliu. 
Partija gali priversti jaunuolius 
priklausyti komjaunimo sąjun
gai, bet jai sunku priversti jau
nuolius paklusti veidą nusukti

fiųo tėvynės link Maskvos ir 
apti rusiško sukirpimo komu

nistais.

Stasys Paplauskas

Mūsų lietuviškas jaunimas, 
kaip ir tėvai, priversti keliauti 
po pasaulį. Persikėlęs su tėvais 
iš Naujosios Zelandijos į Kalifor
niją, prieš šešeris metus, jaunas 
Stasys Paplauskas turėjo 1967- 
tais metais nutraukti studijas ir 
palikęs tėvus ir draugus Los An
geles mieste, atlikti karinę prie
volę.

Kariuomenėje, jis baigė spe
cialius elektronikos kursus New 
Jersey valstybėje ir išbuvo išti
sus metus Oklahomoje. Perkeltas 
į seržantus, Stasys užbaigė savo 
tarnybą Korėjoje, kur ėjo kuopos 
raštininko pareigas. Prieš sugrįž- 
d&hias ghllltinai hSrtto fotlėdoms,

Stasys nutarė aplankyti dar vie
ną pasaulio kampą. Šiuo metu 
atostogauja Australijoje, kur, 
Geelongo mieste, įsikūręs moti
nos brolis, medicinos daktaras 
Stasys Skapinskas su šeima. Jo 
sūnus Jurginas neseniai baigęs 
inžinerijos mokslus, o duktė Rū
ta dirba ligoninėje kaipo gailes
tingoji sesuo. Geelonge Stasys ža
da išbūti tris savaites.

Stasio Paplausko, nekantriai 
laukia ne tik tėvai, Juozas ir Ve
ronika Paplauskai, bet ir daugy
bė draugų. Atrodo, kad jaunam 
seržantui nusibodo keliavimas ir, 
kad jis taip pat trokšta vėl atsi
rasti pas savus, užbaigti studi
jas, ir atšvęsti savo 24-tą gimta
dienį Los Angeles mieste.

ATVYKSTA SOLISTĖ R. 
MASTIENĖ

Roma Mastienė

Solistė Roma Mastienė, mez
zosopranas, paskutiniu metu vis 
labiau atsižyminti dainos meno 
srityje, atvyksta į Kaliforniją, kur 
rugsėjo 6 d. šešt. vakare, Vete
ranų Memorial Bldg. salėj, 4117 
Overland Avė. , Culver City, iš
pildys meninės programos svar
biausią dalį, atlikdama lietuvių 
kompozitorių B. Budriūno, G. Gu 
dauskienės, VI. Jokubėno ir ki
tų kūrinius, o taip pat pasauli
nio masto kompozitorių kūrinius. 
Lietuvių Bendruomenė, rengda
ma Lietuvių dienas, nesitiki iš 
to kokio nors pelno, bet nori su
pažindinti Kalifornijoj gyvenan
čius lietuvius su iškiliaisiais mū
sų išeivijos menininkais, (m)

VISU LIETUVIŲ ŠVENTĖ

Rugsėjo mėn. 6 d. veteranų 
salėje (4117 Overland Avė., Cul
ver City, Calif or.) įvyksta meti
nė Lietuvių diena, visų Kaliforni
jos lietuvių tradicinė šventė. Ka
lifornijos Lietuvių diena visada 
sutraukia lietuvius ne tik iš Ka
lifornijos, bet ir iš visos LB apy
gardos. Tad ir šiais me- 

laukiama svečių ir iš Ari
zonos, Oregono, Nevados, Wa- 
shingtono ir kt

Šią šventę iki šiol organizuo
davo LB Los Angeles apylinkė. 
Šiemet Lietuvių diena organizuo
jama bendromis LB Vakarų apy
gardos, Los Angeles ir Santa Mo
nicos apylinkių jėgomis.

Jungtiniam organizaciniam 
komitetui vadovauja ištvermin
gas bendruomenininkas, Vakarų 
apygardos pirmininkas Ignas Me
džiukas.

Šventė numatoma pravesti 
bendruomeniškoje dvasioje, duo
dant progų pasireikšti LB Vaka
rų apygardos apylinkių darbuo
tojams. Šventėje dalyvaus Lietu
vos gen. konsulas dr. Julius J. 
Bielskis ir kiti žymūs svečiai.

Meninės programos centre - 
solistės Romos Mastienės koncer
tas. Viešnia dainininkė Vakari
nės Amerikos lietuviams dainuos 
įjirittą kartą. Tai talentinga, pas 
pirmaeilius lietuvių, vokiečių ir 
aHiėfikfečltį' rriofcytojus lavinūsi

balsą dainių., dainavimo studi
jas bakalauro laipsniu baigusi 
Indianos valstybėje. Gražus p. 
Mastienės mezzosopranas pa
traukė ne tik lietuvių, bet ir ame
rikiečių dėmesį, tad buvo kviečia
ma ir atliko pagrindinius vaid
menis veik visuose Chicagos lie
tuvi it operos pastatymuose, o taip 
pat ir amerikiečių kompanijų sta
tytose operose Savo dainų rečita
lius yra davusi lietuvių ir ameri
kiečių publikai ir susilaukusi pa- 

I lankių kritikos Įvertitiitrių.

R. Mastienės akompaniatorė ir 
programos talkininkė bus visų 
pamėgtoji pianistė Raimonda A- 
peikytė.

Lietuvių Dienos proga Šv. Ka
zimiero parapijos salėje rugsėjo 
6 ir 7 d.d. vyks dailininko Petro 
Luko meno paroda.

J programą įsijungia ir lietuvių 
jaunimas sportu, tautiniais šo
kiais ir deklamacijomis.

MIN. J. KAJECKAS KALIFOR
NIJOJE

Lietuvos atstovas Amerikoje 
Juozas Rajeckas prez. R. Nixono 
pakviestas, rugpiūčio 13 dalyva
vo Apollo XI astronautų pagerbi
me Los Angeles mieste. Ta proga 
kartu su visais kitais diplom-ita 
nių misijų šefais buvo pagerbtas 
World Affairs tarybos priėmime. 
J pagerbimą p. Rajeckas buvo 
palydėtas Lietuvos gen. konsulo 
dr. Juliaus J. Bielskio su ponia.

Konsulo lydimas atstovas J. Ka 
jeckas vizitavo “Lietuvių Dienų” 
redaktorių Bern. Brazdžionį ir

PADĖKA
A.-J-A.

MIKALINA ELENA VALUCKAS
Gyveno 903 N. 19th Avė., Melrose Park, III.
Mirė 1969 m. rugp. 21 d., 11 v. vak., sulaukus 59 m. amž., 

gimus 1909 m. gruod. 24 d Palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.
Dėkojame gerb. kun. Stanley Santarui už gražu pamokslą 

ir iškilmingas apeigas bažnyčioje, koplyčioje ir kapinėse.
Dėkojame karsto nešėjams, giminėms ir draugams. Dėko

jame prisiuntusiems gėlių velionei, užprašiusiems šv. Mišias už 
jos sielą. ir visiems atsilaukiusieans koplyčioj bei dalyvavusiems 
laidotuvėse. Dėkojam John Bormann už patarnavimą.

Vyras Pianas, sesuo Antanina Gūdžius 
švogerka Agota Klostoris lr kiti giminės
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A. -J- A.
VLADAS UMBRASAS

Gyveno 3701 West 64th Street, Chicago, Ui.
Mirė rūgs. 2 d., 1969. 5:55 vai. ryto, sulaukęs 61 m am

žiaus.
Gimė Latvijoje, Rygoje. Amerikoje išgyveno 20 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Aldona (Dubauskai- 

tė), sūnus Pvt. Jonas, U. S. Army, duktė Dalia Žuraitienė, žen
tas Charles, anūkai Charles ir Laura, duktė Violeta Kriščiūnie- 
nė, žentas Vytautas, anūkė Vita, Kanadoje sesuo Elena Spil- 
chak, švogeris Povilas, duktė Ramunė, uošvė Agota Dubaus- 
kienė, jos sūnūs Alfonsas ir Kazys ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 S. 
Westem Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., rugsėjo 6 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Š|eima pageidauja, kad vietoje gėlių aukos būtų siunčiamos 
Jaunimo centrui.

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, dukterys, marti, žentai ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600

Perskaitę Draugo, duokite kitiems pasiskaityti
iiiiiiiiiiimiiiiifiiiimiiiiiimmiiiiimmii
LEO’S SIHCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533 

iiiimiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HILLS GftLINYCIA
2443 W. OSrd Street, Ohtcaoo, Illinois 

rei. pr s-oaaa - rn 8-osa4

SRELfiBTribS “DRAUGE".

Sv. Kazimiero parapijos kleboną 
prel. J. Kučingį.

Lietuvos atstovo Vakarų A- 
merikoje atsilankymo proga gen. 
konsulas J. Bielskis organizavo 
platesnį susitikimą su pagrindi
nių organizacijų vadovybėmis, 
bet p. Rajeckas, reikalų verčia
mas, Iš Los Angeles turėjo išsku
bėti, tad planuotas Susitikimas nė 
beįvyko. Kj.

LONG BEACH LIET. KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Long Beach Lietuvių klubo su
sirinkimas įvyko rugpiūčio 16 d. 
Susirinkimą atidarė klubo pirm. 
Br. Morkis, kuris paprašė klubo 
narių pagerbti mirusią klubo val
dybos vicepirmininkę Mariją Af- 
tukienę. Jos vyras Juozas Aftu- 
kas klubui padėkojo už prisiųstas 
gėles. Klubo sekret St. Jasulis 
perskaitė pereito susirinkimo pro
tokolą. Papildymui klubo valdy
bos sąstato vicepirmininku vien
balsiai išrinktas, veiklus klubo 
narys Jurgis Mikalonis.

Nutarta suruošti gegužinę Ta
mošaičių sodyboje.

D. Mekišius

ATGAIVINAMOS RADIJO 

PROGRAMOS

Po ilgesnių pasitarimų arti
miausiu laiku yira numatoma vėl 
atgaivinti radijo programas Lie
tuvai, Latvijai dir Estijai iš Ma
drido radijo stoties. Lietuviškų 
radijo programų transliacijas 
iš Madrido numatoma pradėti 
nuo rugsėjo mėnesio vidurio.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 South California 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
(LAOKAWIOZ)

2424 W. 69th Street Tet REpubllc 7-1213 
2814 W, 23rd Place______ TeL Vlrginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. Halsted Street tel. Y Arda 7-

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. California Avę. Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica <ve. Tel. YArds 7-1138-1139

ANTANAS M. PHILLIPS
SSOT S. Liftuuifca AMu TeL YArds 7-S401

VASAITIS - BUTKUS
1446 8. 50th Ava* Cicero, 111. Tel. OL 2-1003

DRAUGAS, trečiadienis, 1961) m. rugsėjo mėn. 3 d. 5

A. -|“ A.
DR. ADOMUI LASKAUSKUI

mirus,
sūnų KĘSTUTĮ ir jo Šeimą ir seserį MARIJĄ PALIO
KIENĘ nuoširdžiai užjaučiame.

Ona ir Juozas Laškauskai 
Zina Laskauskaitė-Morkuniinė

llillillliliiilllllliliiiliiilllilliiilllliilllliillliilimillliilllllllllllllllllllllllllllllllimilllil

Kelionės yra vienas iš gyvenimo malonumų, kuris visus 
traukia, bet kartais ne visiems prieinamas.

Pigiausias būdas keliauti, yra pasiskaityti kitų žmonių ke
lionių aprašymus, kurie atidaro skaitytojui plačius pasaulio var
tus. Todėl įsigykite šias knygas:

ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS,
Dan Kuraitis, 2.00

DAUG KRAŠTŲ, DAUG ŽMONIŲ,
Dan Kuraitis 2.00

ČIA MŪSŲ 2IMĖ
A. Vilainis 0.50

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE
A. Vilainis 1.50

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
Kun. J. A. Pauliukas 3.00

KELIONĖ PO EUROPĄ IR [SPŪDŽIAI
Kun. Pr. Vaitukaitis 1-00

KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON 3.00
'uiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiHiiiiiiiiiHiiiiuHiuiiiiiiiiuii

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FU N ERAI HOME W
TRYS MODERNIŠKOS 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
Ukfliiatisias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telet. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

MAZEJKA&EBNS
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parkiag Facllittoa

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubllc 7-8600



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 3 d. i X Kun. Jonas Hermanas Šul
cas, salezietis iš Italijos, yra. at-

6

X Rašyt. Anat. Kairio gim- vykęs į Chicagą ir ateinantį sek
tadienio proga, vaišėse, įvyku 
siose jo namuose, buvo ir litera 
tūrinė valandėlė. C. Grineevi 
čius paskaitė linksmą ištrauką 
iš romano, K. Bradūnas paskai
tė keletą naujausių eilėraščių, 

i VI. Butėnas papasakojo įdomių
X Literatūrinių premijų įtei- momentų iš mūsų partizanų ko-

kimas ir koncertas ruošiamas 
Jaunimo centre spalio 11 d. Jo 
metu bus įteikta 1968 m. Lietu
vių Paišytojų draugijos metinė 
premija 1000 dol. skirta Lietu
vių fondo fcan. Myk. Vaitkui, ir 
Danutei Brazytei Jaunimo pre
mija, įkirta švietimo tarybos, 
už knygą mūsų paaugliams. Į 
premijos įteikimo iškilmes at
vyksta ir kan. M. Vaitkus. Kon 
certinę dalį atliks mūsų viena 
ryškiausių solisčių, pavasarį sėk 
iningai davusį koncertą Chica
gos Orchestra Hali, Valentina 
Kojelienė.

X Ateitininkų sendraugių
Chicagos skyriaus susirinkimas 
įvyksta rugsėjo 5 d. Jaunimo 
centre. Po susirinkimo kavutė. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

X Rūta ir Jonas Vidžiūnai, 
iš Valencia, Calif., buvo atvykę 
į Chicagą. Aplankę brolio Jur
gio Vidžiūno šeimą, daugeli gi
minių ir pažįstamų, dalyvavę 
Draugo piknike, rugsėjo 2 d iš 
vyko atgal į Kaliforniją.

X E. Juciutė, mūsų bendra
darbė iš Bostono, buvo atvyku
si į Švėkšnos 'gimnazijos 50 ties 
metų sukakties minėjimą. Ta 
proga aplankė Draugo redakci
ja ir pasikalbėjo spaudos reika
lais. Ji greitu laiku rengiasi iš
leisti įdomią savo atsiminimų 
knygą. Ją leis J. Kapočius. Lie
tuvių enciklopedijos leidėjas.

X Cicero aukštesnėje litua
nistinėje mokykloje mokslo me
tai prasidės rugsėjo mėn. 13 d. 
9 vai. 30 min šv. Antano pa ra
pijos bažnyčioje trumpu religi
niu susikaupimu. Visi tėvai, ku 
rie jaučiasi lietuviais, yra pra 
šom ir raginami savus vaikus 
į šią mokyklą leisti.

X Lietuviška Montessori mo
kykla — Vaikų nameliai, 2743 
W. 69th (Slt., laukia naujų moki
nių. Informacijai skambinti tel. 
471-0250.

X Valdas V. Adamkus, kan
didatavęs į Sanitarinio distrikto 
patikėtinio poziciją, duos išsa
mią savo rinkiminės kampani
jos, rinkimų rezultatų ir ‘lietu
vių vaidmens juose analizę San-

vų, poetė J. švabaitė perskaitė 
Alf. Maldonio tėvynės grožį ap
dainuojantį eilėraštį, P. Gau
dys pateikė pora įdomių poezi
jos vertimų, o Al. Baronas pa
skaitė pluoštelį humoristinių ei
lėraščių. Taip vaišėse buvo ne 
tik pasivaišinta, bet ir kultūriš
kai pabendrauta.

X Dr. Algirdas J. ir Ingrida 
Ramonai ir sūnus Dalius išvy
ko į Japoniją, kur daktaras da
lyvauja pasauliniame medikų 
suvažiavime. Po to dar lankysis 
kituose to krašto miestuose ir 
vėliau vyks į Hong Kongą ir 
Banigkoką.

madienį, rugsėjo 7 d., 12 vai 
laikys primicijas — pirmąsias 
Mišias tėvų jėzuitų koplyčioje. 
Daugelis jaunąjį kunigą pažįsta 
kaip studentą, dalyvavusį lietu
vių jaunimo kongrese. Jaunimas 
ir kiti kviečiami šiose jauno ku
nigo primicijose dalyvauti.

X Dana Petkevičiūtė, atvy
kusi iš Melbourno, Australijos, 
į savo pusbrolio inž. Algio Kaz
lausko ir Teresės Ptrunskytės 
vestuves, yra sustojusi pas savo 
draugę Aušrą Gylytę, 7142 So.

vičiūtė yra mokytoja. Paėmusi 
apie 8 mėn. atostogų, aplankyt, 
daugelį Amerikos ir Europos 
kraštų. JAV-se, išbus apie 3—4 
mėnesius;

X Rožė ir Jonas Tijūnai rug
sėjo 5 d. laikinai apleido karštą 
Chicagą ir išvažiavo atostogų 
Floridon. Ta proga žada aplan
kyti gerus prietelius ir senus 
pažįstamus. Ilgiau apsistos St. 
Petersburge, kuris paskutiniu 
laiku lietuvių yra labai pamėg
tas. Nori susipažinti su ten vyks 
tančiu lietuvišku gyvenimu, ta
riamu lietuviams tinkamu klnna 
tu ir kitomis gyvenimo sąlygo
mis. “Žinovai” tvirtina, kad 
audros nebebusiančios pavojin
gos, nes nusisukto į jūrą ir visai 
sužlugo.

X Kun. B. Sugintas per Bp.1- 
fą pasiuntė už š. m. rugsėjo mė 
nesį: Vasario 16 gimnazijai — 
720 dol., Liet. saleziečių įstai
gai -----  200 dol., Punsko liet.
gimnazijai — 20 dol. Vienas ge
radaris (pavardės prašė ne
skelbti) Vasario 16 gimnazijai 
paskyrė 100 dolerių.

x Julijos Pleirytės ir Vytau-1 x Vyčių choras, palaikyda- 
to Kasniūno, jr., vestuvės ;vyks (mas nusistovėjusią tradiciją, pa- 
šį (šeštadienį rugsėjo 6 d. 5 vai. puošia mirusių Vyčių ir jų arti- 
po pietų Švenčiausios Panelės mųjų Šermenis savo darniu gie- 
Marijos bažnyčioje, Marąuette dojimu. Petro Nausėdo Serme- 
parke. Vestuvinės vaišės vyks nyse s^tl^ susirin-
Congress Inn ( Lito ) _ salėje. Į giedojo, vadovaujant nau- 
Abu jaunieji yra veiklūs skani- jam valdybos pirmininkui Vy
tai, Lietuvių studentų sąjungos tautui Bilitavičiui. Sujaudintas 
nariai, korp! Neo-Lithumia velionies brolis Juozas Vyčių 

Chorui velionies vardu paaukojo

W*. Žvaigždutė
{steigtas Lietuvių Moky'ojų S-gos Chicagos sk.

Red. J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avė., Chieago, IU. 60636

PRAKTIŠKUMAS

Pirmas veiksmas 
Vasaros metu, tėveliai nuve-

Troy, tėl.: 776-9438. D. .Perą- 46 Jonulk4 pagyventi pas tetą ir 
dėdę. Jie vadinosi Karolina ir

senjorai. Vytautas Kąsni ūnas, 
jr. yra Lituanus žurnalo fonda
cijos pirmininkas.

nigsėjo 27 ir 28 d. Jaunimo 
Centre. Parodos pelnas skiria
mas mergaičių stovyklos įren
gimui. Bilietai gaunami Margi
niuose. (pr.)

x Prof. dr. Benediktas Ma- 
taros - šviesos Federacijos su- čiuika Santaros - šviesos fede- 
važiavime. Raimundas Mieželis nacijos suvažiavime kalbės tema 
kalbės apie Pietų

$100.00.
x Lituanus knygas tikrino 

x Tradicinę Madų Parodą JAV LB revizijos komisija ir 
rengia Putnamo seselių rėmėjos užprotokolavo: “Pajamų ir iš-

Amerikos i “S^a^nės problemos Lietuvo-
teocio - politinę padėtį. (pr.)

X Jaunučio Puodžiūno baleto 
studija rudens sezoną pradės 
rugsėjo 4 d., ketv. Naujus mo
kinius kviečiame registruoti tel. 
778-7182 arba baleto studijoje 
— 2656 W. 71 St. (sk.)

X Albinas Kurkulis,
brokeris reprezentuoja

je.” Stuvažiavimas vyksta rug
sėjo 3—7 d. Tabor Formoje.

(pr.)
.< 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 

455
-4300. (ėk.)

akcijų 
Glore

Foigan, Wm. R. Staats, Ine. Tel. park„ nlinois 60131 Tgl . 
FI 6-1234. Albinas turi daug 
metų asmeniško patyrimo su 
akcijomis ir jums sąžiningai pa
tars investavime vertybėse.

(ak.)
ŠILUVOS MARIJOS 

ATLAIDAI
Procesija ir mišios už Lietu

vių tautą įvyks rugsėjo 7 d. Vi
so® lietuvių organizacijos su sa
vo vėliavomis ir pavieniai as
menys prašomi rinktis 2 vai. p. 
p. Marijos Aukštesniosios Mo
kyklos kieme (68 ir California), 
iš kur eisime į Švč. Panelės Ma
rijos Gimimo bažnyčią. Šv. Mi
šios prasideda 3 vai. p. p.

Procesijai vadovaus ir Mišias 
laikys vyskupas V. Brizgys, .pa
mokslą sakys kun. A. Grauslys. 
Visi lietuviai kviečiami dalyvau
ti ‘šioje bažnytinėje ir tautinėje 
šventėje. ISkautai, Dariaus - Gi
rėno Postas, vyčiai ir ateitinin
kai jau sutiiko dalyvauti su sa
vo vėliavomis, teneatsiliefca ir 
kitos organizacijos.

Iškilmes organizuoja ALRK 
Federacijos Chicagos Apskritis.

(®L)

X Labai įdomūs naujieji 
Grundig ir Telef unken radijai: 
staliniai, nešiojami ir su pate
fonais. Gradinskas, 2512 W. 47 
!S!t., FR 6-1998. (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 
Kanlkinių koplyčios kūrėjų tar 
pe.

Aukas siųsti adresu:
Lithuanian Martyrs’ Chapel 

Fund,
2701 W. 68th St. 

Chieago, BĮ. 60629.

laidų pateisinamieji dokumentai 
rasti visi tvarkoje, knygos ir 
kartoteka labai tvarkingai ve
damos. Vedėjo pastangomis Li
tuanus fondacija atleista nuo 
mokesčių.” šių metų gale Litu
anus taip pat bus revizuojamas

X Dariaus - Girėno lituanis
tinė mokykla naujus mokslo me 
tus pradeda rūgs. 6 d., šefitadie- 
nį, 9 vai. ryto Nightingaie mo
kyklos, 5300 So. Roeknve'J pa
talpose.

X Cicero šv. Antano parapi
jos mokykla mokslo metus pra 
deda šį trečiadienį šv. Mišiomis 
8 v. r. Mokykloje yra 235 mo
kiniai, pernai buvo 238. Gali
mas daiktas, kad mokinių dar 
keletas užsiregistruos. Didžiau
sia klasė 40 mokinių, mažiausia 
20. Mokykloje moko penkios 
seselės kazimierietės ir trys ci
viliai mokytojai. Apie pusė mo
kinių yra lietuviai, kurie moko
si lietuvių kalbos normalių pa
mokų metu.

X Chicagos lietuvių opera
savo sezoną pradeda rūgs. 5 d.,, 
šį penktadienį. 8 vai. vak. Jau
nimo centre. Iki Naujųjų metų 
bus vykdoma tik viena repetici
ja savaitėje. Visi choristai pra
šomi repeticijas lankyti. Pagei
dautini nauji dainininkai su tvir 
ta muzikine klausa ir gero ar vi
dutinio pajėgumo balsu.

Juozas. Vieną vasaros vakarą, 
Jonukas sėdėdamas lauke, išgir
do savo tetą ir dėdę tarp sa
vęs kalbantis:

Dėdė — Mūsų šuo Aidas yra 
senas. Jis niekiam nebetinka. 
Yra aklas ir nebegali nė mažiau 
šio darbo atlikti. Reikės pasa
kyti savo darbininkui Tarnui, 
kad Aidą paskandintų.

Teta: — Bet Jonukas labai 
nusimins, Aidas yra jo geriau
sias draugas.

Dėdė: — Aš žinau, kad Jonu
kas myli Aidą, bet nieko kito 
nebeliko daryti, kaip nuskan
dinti. Pasakysiu Tomui, kad tą 
padarytų rytoj.

Už Ikeletos minučių, teta, dė
dė ir Jonukas įeina j vidų mie
goti.

Antras veiksmas
Atėjo antra diena. Po pietų 

dė pasiunčia Jonuką į krautu
vę, kad jam nupirktų cigarų. 
Jonukas eina neskubėdamas. 
Jis pamato (Tomą laiveliu plau
kiant. Šalia jo Aidas su virtve 
ant Ikaklo, kurios gale akmuo. 
Jonukas mato, kaip blogas To
mas įmeta šunį į vandenį. To
mas su laiveliu grįžta atgal. Jo
nukas pribėga prie upelio, šoka 
j vandenį ir išgeibsti Aidą.

Jonas: — Oi, Aidai, tu visas 
Slapias, atsigulk čia ant žolės 
ir sušilk. Mes čia palauksim kol 
sutems. Tada eisim pas ūkinin
ką Kazį ir ten nakvosim.

(Neužilgo Jonukas su Aidu 
užmiega).

Trečias veiksmas
Pirma scena

Jonukas pabunda ir prikelia 
Aidą. Abu keliaują pas ūkininlką 
Kazį. Jonukas sutinka ūkininką 
kieme.

Kazys: — Labas, Jonuk! 
Kaip tau einasi?

Jonas: — Ačiū, gerai. Dėdė 
norėjo paskandinti Aidą, aš jį 
išgelbėjau. Dėdė saiko, kad jis 
jam nebetinka ir perdaug kai
nuoja laikyti namuose. Aš netu
riu pinigų. Ar aš negalėčiau pas 
jus nakvoti?

Kazys: — Dėdė tavimi rūpin
sis, jis nežino, kad tu čia. Jeigu 
tu nori Aidą išlaikyti, tau reikia 
pinigų. Aš tau duosiu 75 centus 
savaitei, jei tu (kiekvieną vakarą 
man parveši karves namo. Tais 
pinigais tu galėsi užmokėti už 
Aido Išlaikymą.
_ Jonas: — Ačiū už darbą. Aš
tuoj grįžtu pas dėdę jam pasa
kyti.

Antra scena
Jonukas grįžta pas dėdę.

s 41 * * *
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Paukštelis lekia per Lietuvą, 
lit. mokyklos m skyr. mok.

Piešė Raminta Pemkutė, Dariaus-Girėno

Gatvėse gulėjo didžiausi me
džiai ir namų langai buvo išdau
žyti. Eidamos matėme vis dides
nius nuostolius audros padary-

Jonas: — Dėde, aš išgelbėjau 
Aidą. Aš žinau, kad tu norėjai 
jį nuskandinti.

Dėdė: — Neturėjai tai pada
ryti, sūnau. 1 tus. Prieiname mano draugės

Jonas: _  Dėde, aš galėsiu namus, ant namo užvirtęs di-
užmdkėti už Aido išlaikymą. Aš džiausiąs medis. Namas visai 
gavau darbo Iš ūkininko Kazio, sugriautas. Paskui aš viena nu-

D VI RATUKAS

Vieną gražią linksmą dieną,
Išgirdau gerą naujieną:
Tėtis perka dviratuką,
Mama žada sviedinuką.

Blizgia, šviečia jau kieme,
Neberilmstu aš name.
Laukiu ryto ir galvoju,
Sapne dviračiu važiuoju.

Dviratukas, kaip arkliukas,
Kur tik noriu ten ir sukas.
Lygus kelias, tiesus takas,
Man važiuoti gerai sekas.

Vėliavėlė ore plakas,
O akelės kelią seką.
Bėga kiškis skersai kelią,
Varlės šoka į balelę...

Tiesios gatvės ir asfaltas,
Balnas naujas, aukštai keltas,
Šviečia ženklas Lietuvos,
Prie trispalvės vėliavos.

Alb, Kašiubienė

MŪSŲ KELIONE Į CRATER 
LAKE

Šią vasarą musų šeima aplan
kė Kaliforniją, Oregoną ir Wa- 
ahingtoną. Man įdomiausia buvo 
pamatyti Crater Lake, nes tas

parvesti karves. Jis man mokės bėgau ant kryžkelės 95th ir į ežeras atsiradęs iš vulkano.
75 centus į savaitę. Tais pinigais Southnvest Highway. Kryžkelės
aš užmokėsiu už Aido išlaikymą.

Dėdė: —Gerai tu galvoji. Da
bar aš suprantu, kad buvau per
daug praktiškas. Mes laikysim
Aidą čia.

Jonas: — O, ačiū, dėde! 
Jonukas vėliau pagalvojo, kad

jam reikia taupyti pinigus tiems 
dalykams, Henrių jam reikia ir 
kurie jam brangūs.

kampas buvo audros nušluotas. 
Ant to kampo stovėjo: maisto 
krautuvė, 2 gazolino stotys, gim 
nazija, 2 restoranai, motelis ir 
likerio krautuvė. Kaip aš nuėjau, 
tad -tas kampas buvo tuščias 
(tik gimnazijos kampas buvo 
sugriautas). Negyvi žmonės gu
lėjo ant gatvės, uždengti marš
komis. Policija ir kiti žmonės 
dėjo tuos visus negyvus žmonesĮscenizavo Aldona Steponaity- .... „ y.

tė, Dariaus - Girėno lituanisti- į ^rei ]os J>a^.a. masinaa 
nės mokyklos vm sk. mokinė. bandė atkast, tuos

žmones, kūne buvo užgriauti. 
Buvo baisu ir liūdna. Aš sugrį- 

AUDRA žau namo. Viskas atsitiko per
kelias minutes, jos buvo siaubin 

Bialandžio 21 d. 1967 m. buvo, gos, kurių niekad nenorėčiau 
daugiau išgyventi.penktadienio vakaras. Ai buvau 

parėjusi iš mokyklos, sėdėjau 
prie stalo ir ruošiau savo lietu
viškas pamokas. Mano sesuo bu
vo kitame kambaryje, močiutė 
rūsyje, brolis lauke, o tėvai bu
vo išvažiavę į Michigan. Buvo 
labai šilta ir tvanku. Vakaruose 
kilo tamsūs debesys. Staiga pra 
dčjo pūsti didelis vėjas. Močiutė 
greitai atbėgo ir pasišaukė bro
lį į kambarį. Lauke pasidarė lyg 
žalia. Močiutė ir mes visi stove- i 
jome prieangyje. Vėjas pakilo, 
buvo baisus ūžesys. Aš mačiau 
kaip šiukšlių dėžės ir tvoros 
lakstė ore. Močiutė suriko: “Vai 
kai, į rūsį!” Oro spaudimas už
gulė mūsų ausis. Mes nespėjome 
nė į rūsį nubėgti, kaip viskas pa
sibaigė. mk lauke lijo ir silpnas 
griaustinis buvo girdėti. Mūsų 
kieme buvo vienas medis išvers
tas ir elektros laidai nutraukti. 
Pro mus praėjo tornado. Močiu
tė ir aš apsivilkom ir išėjom į 
lauką. Mes apėjome kelis blokus.

Rasa Macevičiūtė 
“Pirmieji žingsniai” K. Donelai
čio lit. imtos laikr. nr. 5

SUTERŠTAM EŽERE NEBUS 
MAUDYMOSI

Parkų distrikto prezidentas 
Daniel Shannon pareiškė, kad 
dėl didėjančio Michigan ežero 
suteršimo, galimas dalykas, jog 
iki 1971 m. vasaros reikės už
daryti visus paežerio paplūdi
mius ir visas maudymasis bus 
Uždraustus, i Mokslo motus pradėjus. Piešimo pamoku. Nuotr, Vyt. Mažulio

Piešė Jovita Kerelytė, Marąuette 
Parke lit. mokyklos IV sk. mok.

KODĖL AŠ LANKAU
LITUANISTINĘ MOKYKLĄ

Aš lankau lituanistinę mo
kyklą todėl, kad aš esu lietuvė. 
Mano tėveliai lietuviai, ir aš tu
riu išmokti gerai lietuvių kal
bą, Lietuvos istoriją, literatū
rą ir t. t.

Aš lankau Marąuette Parko 
Lituanistinę mokyklą ir esu IV 
skyriuje. Čia mūsų lituanistinė
je mokykloje yra daug lietuviu
kų, vien mūsų skyriuje yra 35 
mokiniai. Mūsų mokytoja yra 
labai gera ir mes jau iš jos esa
me daug išmokę.

Lietuvių kalbos pamokai tu
rime tik pusę valandos, bet 
kiekvieną dieną. Mes praleidžia
me tą pamoką skaitydami, rašy
dami, besimokydami linksniuoti, 
asmenuoti. Mes turime daug su
žinoti apie savo tėvynę, nes mes 
norime būti ateityje jai naudin
gi, todėl aš ir lankau lituanisti
nę mokyklą.

Vida Kazlauskaitė
Marąuette Parko Lit. 
mok. IV skyr. mokinė ,

Ledynų laikais ta vieta buvo 
didelis vulkanas, Mt. Mazajna. 
Vieną kartą viršūnė sprogo ir 
krito į vidū vulkano, padaryda
ma didelę skylę. Per daug metų 
lietus ir sniegas pripildė tą sky 
lę ir pasidarė ežeras.

Mes pirmadienį plaukėme lai 
vu aplinkui ežerą. Ežeras turi 
aukštus, stačius krantus. Mes 
turėjom apvažiuoti aplink pusę 
ežero Iki vietos, kur buvo take
lis lipti žemyn. Nulipom 500 pė
dų žemyn prie kranto.

Ežero vanduo yra tamsiai 
mėlynas ir labai švarus. Vidury 
ežero yra maža sala. Ji vadina
si Wizard Island. Mes sustojom 
ten 10 minučių ir laipiojom bu
vusio vulkano akmenimis. Ištroš 
kę atsigėrėme vandens iš ežero.

Apiplaukę aplink ežerą, grį
žome atgal prie kranto. Taku 
lipti į Ikalną buvo sunkiau, ne
gu žemyn. Pasiekėme mašiną ir 
baigėme apvažiuoti visą ežerą.

Rimas Polikaitis (11 m.)
Los Angeles, Kalifornija

ŠOKIŲ SALĖJE
Viena jauna mergaitė buvo 

supažindinta su jaunu berniu
ku. Kai jis ją palkvietė sekan
čiam šokiui, ji susidomėjus pa
klausė:

— Koks ten labai negražios 
išvaizdos vyras buvo atsisėdęs 
šalia jūsų?

_ Tai mano brolis — atsakė
berniukas.

— O atsiprašau — taria su
mišusi mergaitė. — Aš net ne
pastebėjau, kaip tamsta į jį pa
našus.

Protas rankas ir kojas vaduoja.

Lietuvoje yra paukščiukas 
šiikšlys. Kai šalta, čirkiSlys rė
kia: “čirkš, čirkš, kentėk, ken
tėk...”

Kai oras užšyla, jis čirena: 
"Čiririri, pakentėjus bus gerai”.

Prigimimas yra jautresnis už 
visus sargus.

IŠTRAUKĖ PROPELERĮ K 
EŽERO

Šiomis dienomis Bell Howell 
narų klubo nariai iš ežero dug
no Ištraukė 5,500 svarų, 1897 
m. po įvykusio gaisro nuskendu
sio prekinio laivo George Mor- 
ley, propelerį. Jis, tkaip istorinė 
liekana, įteiktas Evanstono is
torijos draugijai. Laivas nusken 
do tris mylias į rytus nuo to 
miesto.


