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DEIMANTAI
- NAUJA
MASKVOS
INVAZIJA

Rusai virto vienu svarbiausių 
deimantų tiekėjų

Londonas. — Jei kas numato 
įsigyti deimantų, tegul nenus
temba: pasipelnys Maskva- Šiuo 
metu Londone paaiškėjo, kad 
sovietai virsta vienu stambiausių 
deimantų rinkos pasauly tiekėjų. 
Britų muitinėje yra paaiškėję, 
kad Sovietų Sąjunga, per šių m. 
keturius mėnesius pasiuntusi į 
Londoną parduoti savo deiman
tų, surinko 52,8 mil. dol. sumą. 
Tuo tarpu Pietų Afrikos deiman
tai Londone buvo vertinami 72 
mil. dol. suma.

Kaip greitai bei tyliai vykdo
ma sovietinė “deimantų invazi
ja”, liudija tai, kad prieš metus, 
per pirmuosius keturis mėnesius, 
rusai Londone už deimantus te
gavo 17 mil. dol. Jei anksčiau 
pagrindine rusų eksporto į Angli
ją preke buvo medžio išdirbi
niai, tai dabar medį pakeitė dei
mantai.

Dėmesys, Sibire atradus turtin
gus deimantų šaltinius

Sovietų Sąjunga Vakaruose 
pradėjo pardavinėti savo deiman
tus, prieš penkerius metus Sibire 
atradus jų žymius šaltinius. Pas
taruoju metu rusai deimantus 
Londone pardavinėjo pasinaudo
dami tarpininkais.

Sovietų deimantų pardavimas 
Londone per vienerius metus pa
kilo trigubai, gi P. Afrikos rinka 
sumažėjo penkiais mil. dol.

Rusai jau patys šlifuoja 
deimantus

Sovietai pradžioje eksportuo
davo neapdirbtus, nešlifuotus 
deimantus ir dėl to pasipelnyda
vo belgų, Izraelio ir New Yorko 
šlifuotojai. Dabar rusai Maskvoj 
įrengė pirmą, po carų laikų, ap
dirbimo įmonę.

Daug deimantų keliauja į JAV 
-bes. Tik pernai už juos šiame 
krašte išmokėta 473 mil- dol. Jei 
rusams ir toliau vyks jų “biznis”, 
tai jie, iš “meilės Amerikai” su
gebės šiais metais išsigabenti 150 
mil. dol.

Staigmena rusui Ukrainos 
restorane

“Ėst. Events” paskelbė įdomų 
faktą: vienas rusas atsidūrė U- 
krainos miesto restorane ir nus
tebo, kai valgių sąrašas buvo at
spausdintas ukrainiečių, prancū
zų ir anglų kalbomis, bet... ne ru
sų kalba.

Italijoje sustreikavus geležinkeliečių unijai: darbininkai šnekučiuojasi 
Romos geležinkelio stoty.

Izraelis ir aplinkinės arabų sritys

Kautynės ties Suezu
Karo šią vasarą nelaukiama
Izraelio ir arabų kariniai veiks

mai pirmadienį paaštrėjo ir y- 
patingai Suezo kanalo srityje. 
Pirmadienio naktį Egipto par
tizanams prasiveržus ir peržen
gus Suezo kanalą, juos atrėmė 
Izraelio kariai. J. Tautų gen. 
sekretorius U Thant New Yor
ke pareiškė, kad “išilgai Suezo 
kanalo paliaubų sienos” vykstąs

tikras karas.
Kitais šaltiniais, tikro karo 

šią vasarą nelaukiama, nors 
(gali įvykti vis smarkesnio po
būdžio susidūrimai. Egipto dip
lomatai Romoje pareiškė, kad 
Egiptas pasiryžęs karinei tamy 
bai pašaukti atsarginius.

Aviacija vykdė kautynes o- 
re. Arabai teigia numušę ke
lis Izraelio lėktuvus, gi Izrae
lis paskelbė numušęs net 7 Si
rijos “MIG” lėktuvus.

611 žuvusių
> Mirtis JAV keliuose nešventė

Pirmadienį paskelbus daugiau 
žinių apie nelaimingus įvykius 
JAV keliuose, ypač mirus kelio
likai sužeistųjų, žuvusių per tris 
šventės d’enas (liepos 4-6) vi
sose JAV-se, jų keliuose, skai
čius pasiekė 611. Tuo būdu, žu
vo daugiau, kaip 1966 m., taip 
pat nepriklausomybės šventės 
dienomis (577). Betgi 1967 m. 
buvus keturioms šventės die
noms, anuomet žuvusių buvo 
732.

Visus rekordus buvo sumu
šęs 1968 m. Padėkos idenos, ke
turių dienų, savaitgalis, JAV 
keliuose žuvus net 964 ameri
kiečiams.

• Sovietai sulaikė du lakūnus,
vieną amerikietį ir vieną vak. 
vokietį. Jie su savo lėktuvu nu
sileido netoli Turkijos sienos. 
Rusai pareiškė, kad lėktuvas pa 
žeidęs sovietų oro erdvę.

RUMUNAI RYŠKINA SAVO POLITIKĄ
Rumunijos partinis dienraštis teisina ir ne tiesioginiai pasisako dėl būsimos prez. Ni- 
xono kelionės — Nė žodžio dėl Kremliaus vadų kelionės į Bukareštą — Pabrėžia
mas reikalas palaikyti ryšius su įvairių režimų kraštais

Po tylos — pirmasis atgarsis 
Rumunijoje

BUKAREŠTAS. — Rumuni
jos spauda, prieš savaitę vos ke
liom eilutėm paminėjusi numa
tytą, rugpiūčio 2 d., JAV pre
zidento kelionę į Bukareštą, lie
pos 6 d. paskelbė pirmąją, nors 
ir netiesioginę, oficialią pažiū
rą.

Komunistų partijos organas, 
dienrašt’s “Scinteia” pabrėžė 
tarptautinio bendradarbiavimo 
reikalą, nors ir neminėjo būsi
mos Nixono viešnagės. Savo 
ruožtu, Rumunijos partinio dien 
raščio straipsnis laikomas no
ru sušvelninti Maskvos nuotai
kas, nes... vis dažniau skelbia
ma apie Kremliaus vadų nepa
sitenkinimą būsima JAV prezi
dento kelione.
Nurodo J draugiškus ryšius su 

Maskva, jos satelitais
Dienraštis, paminėjęs, kad 

Rumunija pasiryžusi palaikyti 
ryšius su kraštais, kurių sant
varka kitokia negu Bukarešto, 
{toliau pabrėžė, kad pagrindinis 
Rumunijos politikos bruožas, tai 
krašto draugiški ryšiai su “so
cialistinėmis šalimis”.

Dar nurodyta, kad sovietų 
bei rumunų kariai kovoję prieš

Rusų laivai Kubon

Laivų lankymasis .Kuboje •— 
atsakymas prez. Nixan.ui?
MASKVA. — Sovietų žinių 

agentūrai paskelbus apie sovie
tų karo laivų lankymąsi Hava
noje, Kuboje, liepos 20 - 27 d., 
politiniai sluoksniai Maskvoje 
kelia klausimą: koks tos viešna
gės tikšlas?

Tiesa, Maskva Viduržemio jū
roje laiko keliasdešimt laivų ir 
pastaruoju metu dažnu atveju i 
su savo laivais aplanko įvairius 
Azijos uostus.

| Tačiau pasiųsdama visą eilę 
'karo laivų į Kubą, vos 90 myl. 
atstu nuo JAV, Maskva norinti 
pabrėžti esanti “jūros galia pa
sauly”. Kai kurių Vakarų ste
bėtojų nuomone, toji laivų vieš
nagė galinti būti laikoma savo
tišku atkirčiu prez. Nixonui, š. 
»n. rugpiūčio 2 d. vykstančiam 
į Rumunijos sostinę Bukareštą.

I Tai bus pirmasis atvejis, kai 
JAV prezidentas, po 2 pas. ka
ro numato peržengti sovietų 
įtakos sferą rytų Europoje.

Italijos krizė klimpsta
Sunkumai baigti politinę krizę

ROMA. — Italijos vyriausy
bės krizė dar labiau įklimpę, 
smulkiajai respublikonų parti
jai paskelbus nesutinkant įeiti 
į būsimos naujos vyriausybės 
sudėtį. Šioji partija, nors 630 
atstovų parlamente teturėjusi 
vos 9 atstovus, yra ne kartą 
suvaidinusi svarbų, net raktinį 
vaidmenį.

Prezidentas G. Saragat pasi
tarimus su partijomis pradeda 
tik ketvirtadienį. Politinių sluok 
snių nuomone, labai galimas da
lykas, kad prezidentas kreipsis 
į ligšiolinį min. pirmininką M. 
Rumor ar kitą krikščionių dem.

nacius ir, kad solidarumas tarp 
abiejų kraštų esąs pagrindinis 
santykių su užnieniu bruožas.

Bet... kur dingo Draugystės 
sutartis?

Rumunijos komunistai, aišku, 
negailėjo gražių žodžių Mask
vai, bet... jie neužsiminė apie 
rumunų - sovietų draugystės su
tartį, kurios pratęsimo buvo Įau 
kiama šį mėnesį. Sutarties ga
liojimo laikas baigėsi prieš 18 
'mėnesių ir liepos mėn. vidury 
tikėtasi atvyksiant Kremliaus 
vadų trijulei.

Dabar, kaip jau skelbta, so
vietų politikai savo kelionę į 
Bukareštą, atrodo, bus atšau-

N. Ceausescu, Rumunijos preziden
tas ir partijos vadas

Tik prekiniai sovietų laivai 
Karibų jūroje

Kai kas mano, kad sovietų 
karo laivų lankymasis Havano
je galėtų reikšti ir įspėjimą — 
esą, ir Sovietų Sąiunga gali pa
žeisti buvusius tylius susitari
mus dėl “nesikišimo į k:to kraš
to įtakos sferą”.

Kremlius ligšiolinę, ūkinio ar 
karinio pobūdžio, paramą Ku
bai gabendavo prekiniai laivais 
ir vengdavo į Karibų jūrą siųs
ti savo karo laivus.
Kanada susekė sovietų laivus

HALIFAX, Nova Scotia. — 
Kanados laivas - naikintuvas 
“St. Laurent” ir keli lėktuvai 
liepos 7 d. susekė tris sovietų 
laivus - naikintuvus, plaukian
čius lygiagrečiai Nova Scotia 
krantų, apie 200 mylių nuo pa
kraščių. Kanados laivas plaukė 
apie mylią nuo sovietų laivų at
stu.

H. Humphrey 
Suomijoje

HELSINKI, Suomija. — Bu
vęs JAV viceprezidentas H. 
Humphrey iš Šveicarijos atskri
do į Suomiją. Jis, kaip privatus 
pilietis, krašte praleis keturias 
dienas.

Ryt ar poryt JAV politikas 
vyksta į Sov. Sąjungą ir Mask
voje tikisi pasimatyti su Krem
liaus politikais.

partijos politiką, prašydamas 
sudaryti vienos partijos mažu
mos vyriausybę — ji valdytų 
kraštą ligi busimųjų rinkimų, 
kurie turėtų įvykti šių metų 
rudenį ar kitų metų pavasarį.

Padėtį gali žymiai pažeisti vis 
nauji streikai ir kiti neramu
mai.

kę ir pačių rumunų šaltiniais, 
čia lemiamos reikšmės turėjęs 
sovietų susierzinimas, Rumuni
jai pakvietus į Bukareštą apsi
lankyti prez. Nixoną.

Rumunai vis dar tyli, neskel
bia apie laukiamą Kremliaus 
vadų kelionę, tačiau minėtas oar 
tijos organo balsas jau laiko
mas ženklu, kad Maskvos poli
tikai, bent laikinai, savo kelio
nę bus atšaukę.

Lankėsi gen. de Gaulle ir 
eilė kitų

Rumunų laikraštis priminė, 
kad per pastaruosius dvejus me 
tus Bukarešte lankėsi buv. Pi an 
cūzijos prezidentas gen. de Gau
lle, be to, įvairių kraštų ar vy
riausybių vadai, iš Austrijos, 
Indijos, Švedijos, Turkijos, Tu
niso ir Somaiijos.

Esą, visi kraštai, jų dydžio 
nepaisant, turį jausti pareigą 
prisidėti pr'e tarptautinių klau
simų sprendimo ir tai — visiš
kai normalus reiškinys.

Tai, aišku, liečia ir rugpiūčio 
2 d. laukiamą didelio krašto 
svečią. Ar tos mintys bus aiš
kios bei priimtinos ir Maskvai?

Lietuvoje
Lėktuvai Vilnius — 

Sverdlovskas
VILNIUS. — Liepos mėn. pir 

momis dienomis atidaryta nau
ja oro susisiekimo linija, kuri 
sujungė Vilnių, okup. Lietuvos 
sostinę su Sverdlovsku, Uralo 
srityje. Lėktuvas, pakilęs 4:30 
vai. po pietų Vilniuje, trumpam 
nusileidęs Gorkyje, Sverdlovską 
pasiekia 8:30 vai. vakare.

Šį ruožą aptarnauja TU-124 
rusų lėktuvai. Naujoji oro lini
ja atidaryta geriau aptarnauti 
Uralo srities rusus, kad jie ga
lėtų geriau poilsiauti lietuviš
koje Palangoje. Jau dabar iš 
Vilniaus į Palangą kasdien 
skrenda po 500-600 žmonių, be
veik išimtinai rusų, atvykusių 
iš įvairių sričių. Daroma vis
kas, kad Palanga virstų dideliu 
Rusijos kurortu. Iš kitos pusės, 
žadama okup. Lietuvos pramo
nę daugiau surišti su Uralo sun 
kiąja pramone ir žaliavomis.

1 (bk)
Mirė kun. J. Babilius

Iš okup. Lietuvos pranešama, 
kad ten mirė kun. Jonas Babi
lius, Šventežerio parapijos kle
bonas. Velionis buvo gimęs 
1911.1.23. Kunigu įšventintas 
1935 m. Įvairiose Vilkaviškio 
vyskupijos parapijose ėjo vika
ro, vėliau klebono pareigas. Pa
laidotas Šventežeryje.

KALENDORIUS

Liepos 9 d.: šv. Tomas M., 
šv. Veronika G., Gertantas, Vi
da.

Liepos 10 d.: šv. Leontas, šv. 
Rufina, Gilvainas, Eirimė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
iš dalies debesuota, šilčiau, tem
peratūra sieks apie 80 1. F., ga
limas lietus su perkūnija, ryt 
— be pakitimų.

Saulė teka 5:24, leidžias 8:27.

“Apollo 11” erdvėlaivis stūkso “Saturn 5” raketos viršūnėje. Dar sa
vaitė ir trys astronautai kils istoriniam skrydžiui j mėnulį

Naujausios žinios
SovietŲ kariai

Čekoslovakijoje
;8 dienų nauji kariniai pratimai

PRAHA. — Čekoslovakijos 
žinių agentūra ČTK paskelbė: 
sovietų kariniai daliniai, esą 
krašte, šiuo metu vykdo kari
nius pratimas.'Jie prausti praėj. 
sekmadienį ir numatomi baigti 
(ateinantį pirmadienį.

Nurodyta, kad pratimai vyks 
ta, pritarus Prahos vyriausybei 
ir gynybos ministerijai.

Paryžius ir užsienio
politika

Keturi vyrai spręs 
užsienio politikos klausimus
PARYŽIUS. — Prancūzijos 

-prezidentas G. Pompidou atsisa 
iko savarankiškai, gen. de Gaulle 
pavyzdžiu, tvarkyti užsienio po
litikos klausimus. Jis sudarė 
“Užsienio reikalų tarybą”, į ku
rią įeina min. pirmininkas J. 
Chaban-Delmas, užsienio reika
lų ministeris M. Schumann ir 

/gynybos ministeris M. Debre. 
Posėdžiams, kurie vyktų kas 
savaitę, pirmininkaus pats Pom
pidou.

1 M. Debre, manoma, posė
džiuose neoficialiai ats' ovaus de 
Gaulle ir bus šio “akimis bei au
simis”. Dar neaišku, ar jam 
pavyks paveikti naują vyriau
sybę vykdyti buvusią linamę už 
sienio srityje.

Pompidou numato spaudos 
konferencijas ne du kartus per 
metus, kaip de Gaubė laikmečiu, 
bet bent kas du mėnesius. Pir
moji tokia konferencija įvyks 
šiandien.

Pirmieji kanai is
Vienamo - namo

Iškilmingai išleisti ir sutinkami
Jungt. Amerikos Valstybėse
McCHORD BAZE, Wash- 

ington. — Vakar devyniais tran 
sportiniais lėktuvais iš P. Viet
namo atskraidinta į JAV, Wash 
ingtono valstiją, 814 JAV ka
rių — veteranų. Kariams išvyks 
tant, juos išlydėjo ir atsisvei
kino P. Vietnamo prezidentas 
Thieu su viceprezidentu Ky. Tai 
pirmieji kariai, iš numatytų šią 
vasarą į kraštą grąžinti 25.000 
JAV vyrų.

Šiandien jie iškilmingai sutin
kami McChord bazėje.

Neramumai Kenijoje
> NAIROBI, Kenija. — Laido
jant nužudytą ūkio ministerį T. 
Mboja, ties katalikų katedra 
įvyko riaušės. Prezidento J. 
Kenyattos auto mašina apmėty
ta akmenimis, sužeista apie 70 
policininkų. Jie, sklaidydami mi 
nią, panaudojo ašarines dujas. 

Beždžione - “astronau
tas” nebegyva

HONOLULU. — Beždžionė 
Bonny, liepos 7 d. nuleista į že
mę ir ją apskridusi 130 kartų, 
po 12 valandų jau buvo nebegy
va. Erdvės tyrinėjimų įstaiga 
buvo numačiusi beždžionę leis
ti skristi 30 dienų, tačiau su
šlubavus sveikatai, jos kelionę 
įteko užbaigti po 9 dienų.

Ateity numatoma ir vėl vyk
dyti erdvės bandymus su bež
džionėmis bei kitais gyviais.

r

Rusai savo karine medžiaga vis labiau remia arabus — čia jų laivas 
Egipte
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LITUANICA
Šios vasaros Lituanicos tunto 

(Chicagoje) stovykla, vykstant/ 
šiuo metu Rako ąžuolyne, yra 
pavadinta sukaktuviniu Lituani
ca XX vardu, Dvidešimt gražių 
skautybės metų didžiausiame LS- 
B tunte. Šią neeilinę sukaktį vie
netas paminės stovykloje bei ru
denį iškilminga sueiga, o šio sky
relio skiltyse norime pasidalinti 
su skaitytojais Lituanicos (ir 
bendrai Chicagos liet. skautų) 
pirmūno ps. Liūto Griniaus min
timis. Paklausykime, ką mūsų 
mielas brolis Liūtas pasakoja a- 
pie Lituanicos pirmąsias dienas:

“Chicagos skautų tunto steigi
mo diena yra 1949 m. rugpiūčio 
25 d. — tos dienos vadovų nuta
rimu jis buvo įsteigtas. Apie tun
to įsteigimą pranešta LSS tary
bos p-kui v.s. K. Palčiauskui ir 
brolijos VS v.s. Čepui. Rugpiūčio 
29 d. buvo gautas skautininko 
K. Palčiausko sveikinimas tuntą 
įsteigus. Sveikinimas kartu su įsa
kymu skaitytas vienetų sueigose.

Drauge su sveikinimu Palčiaus 
kas paragino steigti Chicagos 
skautininkų ramovę. Pastaroji 
mano iniciatyva įsteigta rugsėjo 
10 ar 11 dieną, sušaukiant stei
giamąją sueigą.

Ryšium su tunto steigimu ver
ta pastebėti, kad tunto pavadini
mas buvo išrinktas vienetų (skil
čių, draugovių) balsavimo būdu. 
Tuntas vadinosi Žalgirio vardu 
iki jo pakeitimo į Lituanicą vadi
jos nutarimu bene 1951 sausio 
5 d.

Rugsėjo 3 dienos (1949 m.) 
duomenimis, vienetų bei skautų 
Žalgirio tunte buvo:

Gelež. vilko draugovė -37 
skautai, vadovas si. V. šliupas;

Šarūno sk. vyčių drg. - 42 vy
čiai bei kand., vadovas v.sl. E. 
Vilkas;

Vilkiukų draugovė - 14 narių, 
vadovas v.sl. V. Kizlaitis;

Cicero skiltis - 9 skautai, vado
vas Snabaitis.

Tunto vadija, šalia minėtų vie
netų vadovų ir Griniaus, einan
čio tuntininko pareigas, susidėjo 
iš: adj.- pi. A. Zailsko, ižd. - 
v.sl. G. Vėžio, dvasios vad. -kun. 
J. Vaišnio, SJ ir tiekimo sk. ve
dėjo - si. R. Orento.

Šalia minėtų vienetų buvo žin- 
nių apie East Chicagos draugovę, 
vadovaujamą pk. K. Domarko ir 
Racine, Wis. vieneto steigimą, 
tačiau žinių bei ryšių su jais ne
buvo užmegzti.

Stovyklų prasme reikėtų žvilg
terėti į tų metų liepos 2-4 dieno
mis suruoštą išvyką su ant nu
garų gabentu inventoriumi ir 
dviem ipalapinėmis į Indiana 
State Dunes parką (Tremont, 
Ind.), kurioje dalyvavo 9 skau
tai; rugsėjo 2-4 dienomis stovyk
lauta Illinois valst. parke prie 
Zion vietovės su trimis palapinė
mis ir taip pat atsineštu ant savų 
pečių inventoriumi. Šioje stovykr 
loję dalyvavo 1,6 skautų, o kun. 
J. Vaišnys laikė pirmąsias skau
tiškas stovyklos Mišias atvirame 
ore, skautams patarnaujant.

ATSIPRAŠOME
Praeitoje SKAUTYBĖS KE 

LIO laidoję pasitaikė eilė korek
tūros klaidų bei praleistų žodžių. 
Atsiprašome už klaidingai at
spausdintas pavardes Atlanto ra
jono vadeivę s. Lilę Milukienę 
VVashingtono D.C. Pušyno drau
govės vadovę ps- Aldoną Bačkie- 
nę. Jaunąsias Pušyno draugovės 
sesytes, kurios taip maloniai savo 
sueigoje priėmė vyr. skautininkę, 
atsiprašome už jų vieneto vardo į 
praleidimą. (Str. “Atlanto rajo
no pakraščiais”).

“‘Wisconsin Delis bangomis” 
— turėjo būti: “Laužui gęstant 
buvo sugiedota “Ateities Naktis”, 
bet ne “Ateities naktis”. Taip 
pat šiame straipsnyje klaidingai 
buvo atspausdintos pavardės p. 
E. Karaliūnienės, j. jaun. sk. Rai
mundo Kunstmano, Antano 
Šiurnos ir Eugenijaus Kriaučeliū- 
no. Atsiprašome.
Atlanto pakraščių sk. sporto 

varžybų rezultatai
Vilkiukai 6-9 m. amžiausJOO 

pėdų bėgimas: I v. Maikalis - 
Worcester, II v. A. Šimkus - Bos
tonas, III v. A. Kleinas - Bosto
nas. r

200 pėdų bėgime: I v- A. Šim
kus — Bostonas, II v. A. Kleinas- 
Bostonas ir III v. V. Šarkaus- 
kas - Worcesteris.

Bėgimas maiše I v. A. Šimkus - 
Kleinas-Bostonas, II v. V. L,ora- 
Elizabetas, III v. T. Lora-Eliza- 
betas.

Estafetėje: I v. Bostono koman
da, II v. Worcesterio komanda ir 
III v. Elizabeto.

9-11 m. amžiaus: 100 pėdų 
bėgime: I V. A. Vailokaitis- Wor- 
cesteris, II v. A. Šarkauskas -Wor-

cesteris ir III v. A Birutis - Nevv 
Yorkas;

200 pėdų bėgime: Iv. A. Vai
lokaitis - Worcesteris, II v. A. 
Šarkauskas- Worcesteris ir III v. 
A. Birutis -Nevv Yorkas;

Bėgimas maiše: I v. A. Šarkaus
kas-Worcesteris, II v. Z. Abroma
vičius -Worcester is ir III v. R. 
Malkelis - Worcesteris.
.Jaunučiai lengvoje atletikoje:

100 pėdų bėgime: I. v. J. Šei
mininkas- Hart, II v. G. Žiaugra 
Bost, III v. J. Jasaitis-Bostonas 
200 pėdų bėgime: I. v. R. Birutis- 
N.Y., II v. G. Žiaugra- Bost., 
III v. J. Jasaitis - Bost.

Rutulio stūmime: I v. J. Šeimi
ninkas -Hart., II v. G. Žiaugra- 
BosL, III v. J. Jasaitis - Bostonas

Šokime į tolį: I v. J. Šeiminin
kas- Hart., II v. L. Dabrila- Bost., 
III v. P. Braždžionis- Hart.

Plaukime: I v. S. Labutis N.Y.,
II v. R. Slušnys - Worc., III v. M. 
Zenkus- Worc.

Jauniai lengvoje atletikoje:
100 pėdų bėgime: I v. R. Šilba

joris - N.Y., II v R. Slušnys - 
Worc., III v. A. Raškys - Hartf.,

200 pėdų bėgime: I v. R. Šilba
joris -N.Y., II v- V. Šaimininkas- 
Hartf., III v. R. Slušnys -Worc.

Rutulio stūmime: I v. R. Sluš
nys- Worc., II v. R. Zdanys - 
Hartf., III v. A. Zenkus -Worc.

Estafetėje: I v. Hartfordo ko
manda, II v. Nevv Yorko koman
da, III v. Bostono komanda.

Šokime į tolį: I v- A. Raškys- 
Hartf., II v. R. Zdanys - Hartf.,
III v. R. Sušnys - Worc.

Stalo tenise: I v. Nevv Yorkas, 
II v. Bostonas.

Stalo teniso -senjorai: I v. Hart 
fordas, II v. Kennebunkportas. 
jaunučių krepšinis: I v. Bosto
nas, II v. Nevv Yorkas.

Jaunių krepšinis: I v. Worces- 
teris, II v. Hartfordas.

Senjorų krepšinis: I v. Ken- 
nebunkport, II v. Bostonas.

Jaunių tinklinis: I v. Hartfor
das, II v. Bostonas.

Senjorų tinklinis: I v. Kenne
bunkportas, II v. Bostonas.

Lengvoji atletika -skautės
Jaunučių grupėje -160 jardų 

bėgimas: I v. L. Zdanytė- Hartf.,
II v. L. Zdanytė -Hartf. III v. 
Treinytė ir Ivaškaitė -Boston.

Jaunučių 50 jardų bėgime: I v. 
L. Zdanytė- Hartf., II v. L. Zda
nytė - Hartf., III v. D. Kleinai- 
tė- Bost.

Jaunučių šokime į tolį: I v. L. 
Zdanytė, II v. G. Treinytė, III v. 
L. Zdanytė.

Jaunutės estafetėje: I v. Hart
fordo komanda, II v. Bostono ko
manda, III v. Elizabeto kom.

Jaunės estafetėje: I v. Hart
fordo komanda, II v. Bostono ko
manda, III v. Elizabeto kom.

Jaunės 50 j. bėgime: I v. D. 
Matulevičiūtė-Worc., II v. B. 
Zdanytė -Hartf., III v. R. Jurkevi
čiūtė- Hartf. ■

Jaunės 100 j. bėgime: I v. R 
Jurkevičiūtė -Hartf., II v. D. Ma
tulevičiūtė -Hartf., III v. B. Zda
nytė -Hartf.

Jaunės šokime į tolį: I v. D. 
Matulevičiūtė- Worc., II v. B. 
Zdanytė-Hartf., III v. B. Račkaus
kaitė -Bost.

Jaunės estafetėje: I v. Hartfor
do komanda,II v. Bostono ko
manda, III v. Worcesterio kom.

Sesės plaukime: I v. L. Zda
nytė-Hartf., II v. Statkūtė-Worc.,
III v- A. Raškytė- Hartf.

Sesės stalo tenise: I v. Hart
fordas, II v. Elizabetas, III v. Bos
tonas ir Worcesteris.

Tinklinis: I v. Nevv Yorko se
sės, II v. Hartfordo sesės ir III v. 
Worcesterio sesės.
ATLANTO RAJONO PAKRAŠ

ČIAIS
(Tęsinys ir praėjusio S. K. laidos)

Birželio 8 d. 1:30 v. vyr. skau
tininke skautų, skaičių ir tėvelių 
sutinkama šv. Andriejaus baž
nyčios salėje, Philadelphijoje. Čia 
skautės ir skautai atsikūrė 1967. 
3.1. VS sutikdami stovi gretose 
jaunesnės skautės, skautai, vyr. 
vyr. skautės su vadovėmis ir bro
liai skautai ir jų vadovai. Vyr. 
skautininkę pasveikino Danutė 
Surdėnienė.

VS savo žodyje pabrėžė, kad ji 
giliai tikinti LSS didele nauda 
pačiai skautei, tėveliams, tautai 
ir tėvynei. Skaučių pasirodymų 
pynė: dainos, deklamacijos, pia
no ir kanklių muzika. Prie vai
šių stalo VS susipažįsta su klebo
nu kun. Jurgiu Degučiu, pasikei
čiama mintimis su buvusiu tė
vų komiteto pirm. Algiu Danta 
ir su naujuoju - Juozu Ardžiu. 
Pasišnekama su tėveliais, mamy
tėmis. Ypatingą padėką išreiškė 
vienas vilkiukas ir jo mamytė už 
raudono kaklaraiščio užrišimą. 
Vėliau, skautininkų Surdėnų 
šeimos ir sūnaus Vaidučio lydi
ma VS aplanko istorines Phila
delphijos vietas fr Laisvės Varpą. 
Atsisveikinusi malonius vadovus 
Danutę ir Gediminą Surdėnus, 
išskuba vyr. skautininke į Eliza
beth, kur 7 v., vakaro turi įvyk-

ti Palangos vietininkijos sueiga.

Palangos vietininkijai šiuo me
tu vadovauja ps. Audronė Barty
tė. Jai vadovauja buvusi ilgame
tė vietininkės. Ramutė Lora ir 
vyr. skautė Aldona Meilutė. Va
dovių nedaug, bet pastebimas 
gražus vadovių ir skaučių sutari
mas. Sueiga vyksta vietininkės 
sodelyje. Skautės papasakoja a- 
pie Tautinę stovyklą ir kitus 
skautavimo įspūdžius. VS papa
sakoja apie mergaitę ir duonos 
kepaliuką, kur padaroma išvada, 
kad kuklumas ir mandagumas y- 
ra didelė dorybė, kuri anksčiau 
ar vėliau būna pastebėta ir įver
tinta.

Temstant parodomas filmas 
iš Palangos vietininkijos skaučių 
veiklos. Kitos dienos rytą VS ap
lanko ponus Mamaičius. Pono 
Mamaičio ir Pranutės Loros ly
dima aplanko kleboną kun. Juo
zą Pragulbicką. Užsuka į bažny
čią, kur VS parodomas gabalas 
akmens, ant kurio stovėjusi šv. 
panelė Marija pasirodydama Ši
luvoje. Užsukame į pąrapinę 
pradžios mokyklą. Vedėja seselė 
Konstantina aprodo mokyklą.
VS aplanko lietuvių namus, kur; 
paprastai šaukiamos sueigos: ir 
vėl keliauja toliau — New Yor
ko link.

(Tęsinys sekančioje Skautybės Ke 
lio laidoje)

Prenumerata ;
Cook County, Illinois
Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Ske'bimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

Metams
$17.00
$15.00
$18.00

fa metų 
9.00 
8.00 
9.50

3 mėn. 1 mėn. į 
5.00 2.00 ~
4.50
5.50

1.75
2.25

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

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

CR. EDMUND E. CIARA
2709 W. Slst Street 
TeL — GR 6-2400

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6060

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

SPECIALYBE — NERVŲ IR 
EMOCINES LIGOS

Cravvford Medieal Building 
6440 So. Pulaski Road

Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija lr moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 
“contact Ienses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Dalis Chicagos stovyklaujančių skautų, čių Rako stovyklavietėje, sau
lei leidžiantis, vėliavų pakėlimo metu

‘‘Lituanicos” tunto viena jaun. skautų skiltis dabar vykstančioje sto
vykloje vieno skautiško žaidimo metu.

We Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

52
f]

6 or 12
MONTH
$10,000
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or one 
year—in minimum 
amounts of $10,000,00, 
and thereafter in 
multipta of $1.000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

5r
6 or 12
MONTH
$5,000
or MORE

per annum

Passbook Savings 
Accounts

Paid Quarierly
Computed and Paid 

as of:
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Dee. 31

Savings certificates issued 
for six months or one 
year — in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and thereafter in 
multiples of $500.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

ederal
avings
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 tt. CERMAK RD. 
Chicago. III. 60608 

Vlrginia 7-7747 M

----------------------------------.---------
Vytautas the Great

Prel. J.B. Končius
Knyga apima gražiausią Lie

tuvos istorijos laikotarpį, kuris 
turi būti įdomus ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečių visuo
menei.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina—$2.00. 
Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Karnų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. ir penkt 
nuo 12 lkl 8 vai. Ir nuo 5 lkl 8 v.v. 
SeStad, nuo 1 lkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
i' Bendra praktika 
2815 W. 71st Street

Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susita
rus. i : ,

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. h

Senktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. h 
eštad. 8 v. r. iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street

(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc 1
Priima ligonius tiktai nusitarus — 

(By appt.)

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 . 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
dien} uždaryta. Ligoniai priimami su
si tarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

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

Tel. 695-0583 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čios ir Callfornla 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. lr šešt. tik 
susitarus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VV. fiSrd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 6 
tkl 8 vai. Trečlad lr šeštad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLymplo 2-188

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court. Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7 Trečia*, 
ir šeštad tik susitarus

Tel. — REliance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietu vis gydytojas)
8925 West 59th Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.
Tel. ofiso lr buto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—S vai. ir 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

FLORIAN KRASS
(Krasauskas) 

REGISTERED PHYSICAL 
THERAPIST

4738 S. Damen Avė., Chicago, III. 
Dlathermy — Ultrasound — 

Massage 
Tik susitarus

Vai.: pirm. — antrad. — ketv. — 
penkt. 2—8 v. popiet, šeštad. 2—4 
vai. popiet.
Tel. FR 6-3085 arba FR 6-6885

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAI, BUILDING 
7156 South Western Avenue

Plrmad., antrad.. ketvlrt. ir penkt 
nuo II vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 val vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p.. šeštad 
11 vai. ryto lkl S vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. tel. 239-2919

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 7 lst Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKITJIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, III

Kabineto tol. 687-2020 
Namų tel. 839-107J 

Vizitai pagal susita,imą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street

Ofiso tel REUanee 5-4410 
Rez. GRovehill 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2760 W. 71st Strmr 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. vu penktad. 10—18 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečlad. uždaryta 
_______ Rezid. tel. WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR 51OTERU 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospeot 8-1223

Ofiso vai : Pirm., antr., Treč. lt 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. lr nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51 st Street
Valandos: antradieniais, penatarile- 

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

Platinkite “Draugę”*

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

1Ofiso tr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street

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

PriimlnSja tik susitarus.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

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

Trečlad. lr šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400
0R. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3156

DR. F. G. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
Vai.: 2 Iki 4 v. p. Ir 7 iki 8 v. v.

Treč. lr šešlad. pagal susitarimą 

Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vai.: plrmad., antrad., penktad. 1-4 
ir 6-8 v. v., ketvlrt. 6-8 v. vakaro, 
šeštadieniais 11-1 vai. popiet.



Kolonializmas

BALTAS IR RAUDONAS
Neseniai visą kultūringą pa

saulį sujaudino žinia, kad Ro
dezijos valstybė Afrikoje, bu- 
vus: anglų koloniia, prieš ke
letą metų tapusi savarankiška 
Britų dominiia. apsisprendė iš 
šios sąjungos išstoti, nutrau
kė bet kokius ryšius su D. Bri
tanijos karūna ir pasiskelbė 
nepriklausoma respublika. Bri
tanijos karalienės atstovas Ro 
dezijoje generalinis guberna
torius Sir Humphrey Gibbs 
drebančiu balsu pasakė savo 
atsisveikinimo kalbą.

Mes, laisvės netekusios tau
tos vaikai, visada džiaugiamės 
laisvės susilaukusia tauta ir 
tai darome ne kuriais nors sa
vanaudiškais sumetimais, bet 
kad esame įsitikinę, kad pašau 
lio žmonės jiems Kūrėjo skir
tą uždavinį gali atlikti tauto
mis gyvendami.

Šia prasme tektų sveikinti 
ir naująją Rodezijos respubli
ką. Tačiau šiuo atveju mes to 
nedarome.

*
Pažvelkime į naujos respub
likos gyventojų sudėti. 230,000 
baltųjų (beveik išimtinai bri
tiškos kilmės) ir 4,500 000 af
rikiečių (negrų). Afrikiečiai 
sudaro 98 proc. visų gyvento
jų, kai baltųjų tėra 2 procen
tai. Vienas baltasis priešais 
20 negrų. Kas gi vsldo šią 
šalį, turtingą auksu, cinu. va
riu, manganu, švinu, akmens 
anglimis derlingais laukais? 
Gal gyventojų dauguma, jos 
rinktieji atstovai?

Jau daugelis metų baltieji 
kolonistai žemvaldžiai yra šios 
šalies žemę ir gamtos turtus 
užgrobę. Milijonai čiabuvių 
buvo nustumti į uolvnus — ak
menynus, blogas žemes, o tuo 
pačiu į vargą .skurdą, tamsą, 
vergiją. Senieji krašto gyven
tojai praktiškai tėra beteisiai 
kolonistu darbo gyvuliai.

Tie kolonizatoriai taip “de
mokratiškai” sutvarkė savo 
užimto krašto valdymą, kad 
politinė ir ekonominė Rodezi
jos valdžia yra tik turtą tu
rinčiųjų rankose. Neturi tur
to — neturi ir baiso valstybės 
tvarkymo reikaluose, negali 
balsuoti ar būti renkamas. Kai 
tariamų rinkimų metu prie 
urnų ateina 81,000 baltųjų, tai 
tik 9,000 juodų :ų balsuotojų 
if prileidžiami. Juodosios šalies 
parlamentas baltas.

Š. Rodezijo. nepaklausoma 
paskelbta 1962 m., bet visą 
laiką priklausė D. Britanijos 
sąjungai. Britai dažnai įtaigo
jo Rodezijo3 baltuosius atsi
sakyti rasizmo ir įvesti tikrą 
dembkratinę santvarką.

Jau visiems seniai aišku, kad 
kolonijų laibai praėjo. Taigi 
ir baltieji Afrikoje ar kitur 
gali būti tiktai radėjėjai, pa
tarėjai, svečiai, bet ne valdo
vai. Tačiau Rodezijos kolonia- 
listai buvo kitos nuomonės.

Norėdamos juos sudrausti J. 
Tautos, pačiai D. Britanijai pa
sinius, paskelbė Rodezijai eko
nomines sankcijas. Tačiau, 
kaip ir vinur, taip ir čia tarp 
tautinės garantijos m a jokios 
gaiantijos. Draudimas buvo 
tik popierinis. Iš Rodeziios iš
vežamų ir įvežamų prekių kie
kis ne tik nesumažėjo, bet dar 
pakilo. Iš vieno JT sekreto
riato laiško matyti, kad dau
giausia prekių eina kaip tik 
per tą Rodezijos kaimyną, ku
ris daugiausia Rodezijos val
džiai priekaištauja — Zambi
ja. Taigi tarptautinė interven
cija nieko nepadėjo ir Rodezi
jos gyventojai buvo palikti jų 
pačių valiai.

Rodezijos laisvės kovotojas 
Nr. 1 — Jošu Nkomo jau il
gesnis laikas be jokio teismo 
sprendimo sėdi baltųjų kalėji
me. Gyventojų dauguma jau 
ne nuo šiandien juda prieš bal
tuosius. Kapitalistiniai kraštai 
praktiškai jiems nieko nena- 
deda. Už tat Zambijoje ruo
šiami juoduiu laisvės kovoto
ju būriai. Deja, juos treniruo
ja komunistinės Kinijos specia
listai.

*
Kai smerkiame kolonializ

mą, reikia smerkti visas io rū
šis bei atskiras apraiškas ’š 
esmės. Smerkdami baltui” Rn- 
lonialistų rasinį rėžimą Rode- 
ziioie, neturime pamiršti ir r*»n 
donoio kolonializmo. Maskvos 
kolonializmas nėra nė kiek ma
žesnis ar laisvesnis kain Poe
zijos baltųjų mažumos kolo”ia 
lizmas. Ir vienur ir kitur čia
buviams atimtos teisės: nelei
džiama gyventojams patiems 
nusistatyti krašto valdvmo tei
sę. Rusų mažuma Lietuvoje 
vartoja nė kiek ne švelnesnes 
priemones kraštui valdyti kain 
baltųjų saujelė tame Afrikos 
krašte. Rodezijoje yra nuskur
dintas ir prievartaujamas neg
ras, okupuotoje Lietuvoje — 
lietuvis.

Yra sričių, kur Rodeziios 
negras lyg ir laisvesnis. Paga
liau jį užstoja eilė kraštų, jų 
tarpe Anglija, JAV. Indija, 
Afrikos kraštai, net pačios J. 
Tautos su gen. sekretorium U 
Thant. Mes laibai džiaugiamės 
ir didžiuojamės, kad Jirosfinėo 
Tautos pasmerkė Rodeziios 
baltąiį kolonializmą ir rasiz
mą. Bet kodėl gi tie patys at
stovai ir tas pats U Thant nė
ra nė karto pasmerkę raudo
nojo kolonializmo ir raudonojo 
rasizmo Lietuvoje, Latvijoje. 
Estijoje, Ukrainoje, Kaukaze 
ir kituose kraštuose?

Pavergtųjų tautų savaitė, 
kurią yra paskelbęs šio krašto 
Prezidentas ir kuri mūsų mi
nima liepos 13 -19 dienomis, 
mus ypatingai įpareigoja iš
kelti laisvę mylinčiam pasau
liui ir raudonojo kolonializ
mo žiaurumus. b. kv.

Pietų Vietname Ben Het bazėje kovos truputį aprimo, nes bazę priešas mažiau puola. Ramumu pasinaudo
jęs vietnamietis išsiplovė skalbinius ir džiauna juos ant spygliuotos vielos užtvarų.

JAV-SOVIETŲ SUARTĖJIMAS
Prezidento kelionė į Rumuniją. Sovietų pastangos gerinti santykius su vakariečiais

Komunistų partijų suvažiavi
me Maskvoje, birželio 17 d. nu
tarimuose, griežtais žodžiais pa
smerkta JAV imperialistinė po
litika. Rumunijos prezidentas 
ir komunistų partijos vadovas 
Nicolae Ceausescu, kelis kartus 
smerkęs Maskvos pastangas kiš 
tis į kitų kraštų vidaus reika
lus, be sąlygų pasirašė minėtus 
nutarimus. Komunistų nutari
mus pasirašius Maskva bandė 
aptildyti Lenkijos ir Rytų Vo
kietijos išpuolius prieš Federa- 
Vnę Vokietiją.

Sovietai vėl sustiprino spau
dimą Artimuosiuose Rytuose. 
Ilgai užtrukę JAV - Sovietų pa
sitarimai Artimųjų Rytu klau
simais iki š;o meto neužbaigti. 
Maskva atvirai gina arabus, kai 
JAV užuolankomis bando remti 
Ir.raeli. Liepos 3 d. padarytas 
Jungtinių Tautų Saugumo ta
rybos pakartotinas nutarimas 

! pasmerkti Izraelio įvykdytam 
arabų valdytos Jeruzalės dalies 
prijungimui nerodo, kad Wash- 
ing’tonas yra radęs atsparos taš 
ką Artimuose Rytuose. Izraelis 
įžūliai atk'rto: mes nekreipsime
dėmesio į nutarimą.

JAV prezidento kelionė 
į Rumuniją

Rumunija priklauso karinei 
Varšuvos santarvei, nors jos 
kariniai daliniai nedalyvavo 
“pratimuose” įsibraunant į Če
koslovakiją. Ji dalyvauja komu
nistinėje ūkinėje bendrijoje, bet 
nepritaria Maskvos ūkio politi
kai. Dažnais atvejais Bukareš
tas nesutaria su Maskva užsie
nio politikos klausimais. Sos
tines skiria ne komunistinės dog 
mos, bet rumunų tautinė politi
ka. Rumunų komunistų partija

GEDIMINAS GALVA

nežada laisvės krašto gyvento
jams, nedaro reformų krašte, 
bet siekia bendravimo su viso
mis valstybėmis, jei jis naudin
gas Rumunijai.

Pranešimas, kad JAV prezi
dentas R. Nixonas, rugpiūčio 
mėh., lankysis Bukarešte buvo 
staigmena. Dar didesnė staig
mena buvo paskelbta liepos m. 
2 d., kad JAV iš anksto pranešė 
Sovietams apie prezidento ke- 

. lionę ir aiškinosi, jog ja neno- 
I rimą pakenkti kraštų geriems
santykiams.

i Pranešimas ir aiškinimasis 
į sudaro įspūdį, kad Washingtono 
| manymu Rumunija nėra suvere
ni valstybė. Aleksėj N. Kosygi
nas nepranešė Washingtonui a- 
pie savo keliones į Paryžių, Lon
doną ir nesiaiškino. Washing- 
tono aiškinimasis rodo Europos 
padalinimą į įtakos sritis.

Neįtikėt'nas ir valstybės de
partamento sekretoriaus prane
šimas, kad JAV prezidentas 
vykstąs i Bukareštą kalbėtis tik 
anie prekybinių santykių page
rinimą. Rumunija siekia d'džiau 
šio'palankumo prekybos sutar
ties. bet jai sudaryti yra kiti 
būdai.

Sovietų pastangos
Prezidento kelionės tikslas į 

Bukareštą dengiamas paslap 
ties. Jo kelionė iššaukė kai ku
rias painiavas. L. Brežnevas ir 
A. Kosyginas nebevyksią į ru- 

| munų komunistų partijos suva- 
i ž:avimą, prasidedantį rugpiūčio 

4 d. Kodėl jie pasižadėjo daly
vauti rumunų komunistų suva
žiavime žinodami apie JAV pre-

dalyvauti nesietinas su preziden 
to Nixono pokalbiu Bukarešte 
“prekybos” reikalais.

Sovietai dažnai puola du prie
šus: patį didžiausią JAV ir jų 
palydovę Federalinę Vokietiją. 
Su JAV jie veda neviešus pasi
tarimus. Maskva dažnai patei
kia Washingtonui patrauklius 
siūlymus, nors jais retai tesu- 
tariama. 'Šiuo metu Maskva me
tė pačią svarbiausią kortą tar
tis dėl branduolinio nusiginkla
vimo.

Siūlymai Vokietijai
Sovietai pradėjo keistą šnek

tą su federaline Vokietija, kuri 
buvo ujama ir niekinama kiek
vienoje viešoje sovietinių vado
vų kalboje. Sovietų ambasado
rius Semion Carapkinas kovo 
mėn. 11 d. prašė vokiečių kanc
lerį Kurt Georg Kiesinger} ne
pasinaudoti proga, kai sovieti
nės kariuomenės dafniai atitrau 
kiami iš Europos į Kinijos pa
sienį. —

Balandžio pabaigoje Sovietų 
užsienio prekybos ministeris Ni- 
kolaj Patoličevas, pramonės pa
rodos metu Hannoveryje, pasiū
lė parduoti Vokietijai 8 mil. to ' 
naftos gaminių žemesnėmis kai i 
nomis negu perkama iš Art. Ry
tų ar Venecuelos. šiam siūlymui 
vokiečiai pritarė. Jie įkūrė nau
ją naftos gaminių bendrovę De- 
mmex, kuri varžosi su amerikie
čių, anglų ir olandų atitinkamo 
mis bendrovėmis.

Sovietai pradėjo pasitarimus 
su Thyssen Rohrwerke bendro
ve dėl vamzdžių naftai tieki
mo. Derybos vedamos su minė
ta įmone pastatyti vamzdžių į- 

zidento kelionę ? Jų atsisakymas I monei Sovietuose.

KANADIŠKOJI ARABIJA
Turtinga ir didelių galimybių sritis 

J. VAIČ EUCNAS
Kanados šiaurėje esančiam 

North West Territories plotui 
duodamas Kanados Arabijos 
pavadinimas dėl savo požemi
nių turtų, ypač alyvos. Tarp tų 
Aralbijų yra didelis skirtumas. 
(Tikroji Arabija yra šiltoje 'kli
mato juostoje. Ji beveik išimti
nai padengta smėliu. Kanados 
Arabija (North West Territo
ries - NWT) yra šaltoje klima
to juostoje. Ji padengta šiaurės 
miškais, žole, sniegu. Į to kraš
to sudėtį įeina ir keliasdešimt 
salų, (kurių didžiausia yra Bafi- 
no sala 183.810 kv. mylių plo
to. Šiaurinės salos yra netoli 
šiaurės ašigabo amžinojo ledo 
linijos.

Šios šiame vaikarų teritorijos 
gal kada gaus Kanados provin 
cijos teises. Tada, tvarkymosi 
atžvilgiu, susilygins su kitomis 
Kanados provincijomis; ploto 
atžvilgiu tai būtų pirmoji pro
vincija 1.309.682 Ikv. mylių pio 
to, nustumdama į antrą vietą 
Quėbeko provinciją (594.860 
kv. mylių ploto).

Tame didžiuliame plote gyve
na apie 32.000 gyventojų, ku
rių trečdalis yra eskimai, o 
penktadalis — indėnai. Pasta
rųjų dauguma gyvena Madken- 
zie upės slėnio rajone. Baltųjų 
gyventojų yra apie 15.000. Jie 
čia atvyko žemės turtų išnau
dojimo tikslais. Kraštas 'apgy
ventas retai (1 gyv. 43 kv. my
lių plote). Anot vieno Kanados 
ministerio: š. vakarų teritori
jos visus gyventojus galima su
talpinti Toronto ONE stadio
ne”.

Pirmieji to krašto valdovai 
buvo Hudson Bay Co. vadovai. 
Ta bendrovė sutrumpintai va
dinasi HBC. Kai kas tas raides 
pritaiko žodžiams: Here Before 
Christ, nors ta bendrovė Ang
lijo® didikų buvo įkurta 1670 
m. Kanados vyriausybė tą Iklraš-

Skersvėjai politikoje
Sovietų pasitarimai su vokie

čiais vertė sušvelninti Vokieti
jos puolimą pastaruoju metu. 
Vėl atgyja šnektos apie galimus 
vok;ečių - rusų politinius pasi
tarimus.

Sovietai pergyvena sunkmetį 
krašte, santykiuose su komunis- 
tiiniasi kraštais ir užsienio politi
koje. Kinijos spaudimas kelia 
rimtą rūpestį. Kinai, siekdami 
vienybės 1 krašte, ėmė skelbti 
būk Sovietai užpulsią kraštą a- 
teinantį spalio mėn.

Kongresas tikisi, kad JAV 
prezidento kelionė patarnausian 
ti išplėsti prekybos santykiams 
su liaudies respublikomis.

Rumunija JAV prezidento at- 
s lankymą dideliu įvykiu. Ji ti
kisi su JAV sudaryti didžiausio 
pa'ankumo sutartį iv praverti 
duris su vakaaris bendrauti.

tą (NWT) 1869 m. iš HBC nu
pirko už 300.000 svarų arba uz 
maždaug milijoną dolerių. Tai
gi kvadratinė mylia kainavo tik 
apie 80 centų. Taip jau yra: 
anglai užėmė eskimų ir indėnų 
žemę ir ją pardavė. Pardavinė
ja pasaulis svetimas žemes ir 
dabar.

Nore NWT kraštas nuo 1869 
m. jau skaitėsi Kanados terito
rija, bet Kanados vyriausybė 
tais tuščiais plotais mažai do
mėjosi. Tik dėl raudonųjų Mas
kvos valdovų agresingumo per 
tą kraštą buvo pravesta DEIVI7 
(Distant Early Waminig) ap
saugos linija. Atrasti žemės tur 
tai atkreipė į tą kraštą ne tik 
Kanados vyriausybės, bet ir į- 
vairių verslo bendrovių dėme
sį. Kanados vyriausybė dalį val
džios, skirtos tam kraštui, iš 
Ottawos perkėlė į to krašto sos 
tinę Yellowknife. Dėl to ir to 
miesto gyventojų skaičius iš 
4.000 pašoko iki 6.000 ir dar 
didės. Susirūpinta eskimus pa
daryti sėsliais gyventojais. 
Jiems statomi namai, mokyk
los, ligoninės, bažnyčios. Dabar 
Kanados eskimai jau beveik ne
benaudoja iš sniego padarytų 
namukų — igloo. Taip pat jiems 
teikiama ekonominė parama. 
Tame krašte yra 88 gyvenvie
tės, kurių tik kelios turi per
1.000 gyventojų. Dviejose vie
tovėse yra Kanados kariuome
nės postai, neskaitant DEW 
Unijos tarnybos.

ŽEMĖS TURiTAI
North West Territories ver

tę sudaro žemės turtai, kurių 
svarbiausios yra žemės alyva. 
Geologai spėja, kad to krašto 
žemės alyvos kiekis siekia. 300 
biUjonų statinių. Tai būtų ant
ra tiek, negu iki šiol buvo skai 
čiuojamos žemės alyvos atsar
gos laisvajame pasaulyje. Tie 
žemės alyvos plotai yra sausu
moje ir po vandeniu.

Per ateinančius penkerius me 
tus tik žemės alyvos bendrovės 
tyrimo bei gręžimo darbams nu
mato išleisti daugiau kaip bili
joną dolerių. Kanados Panartic 
Oils Co., kurios 45% akcijų tu
ri Kanados vyriausybė, Melville 
saloje atlieka 15 žemės gręžimų 
alyvos ieškojimo tikslu.

Tame krašte Ieškoma Ir mi
neralų, neskaitant jau vykstan
čios produkcijos. Praeitais me
tais to krašto mineralų produk
cijos vertė siekė 126 mil. dole
rių, kai 1963 m. — tik 18 mil. 
dolerių. NWT randama aukso, 
sidabro, nikelio, vario, cinko, 
uranijaus ir kitokių metalų. Ba 
fino saloje spėjama esant apie 
100 bilijonų tonų metalu rūdos, 
kurios apie 70% geležies.

Slinkus transportas

Vienas sunkumas — krašte 
(Nukelta į 7 psl.)

Spaudoj ir gyvenime

SPAUDOS ŽODIS 
APIE PAVERGTUOSIUS

Artėja Pavergtų tautų savaitė 
— liepos 14- 20 diena. Jau gau
name įvairių informacijų iš ko
lonijų, kad ruošiami tos savaitės 
minėjimai ne tik savųjų tarpe, 
spraudžiamasi ir į amerikiečių 
spaudą su informacijomis. Pvz. 
laikraštis “Kenosha News” birž. 
30 d. įsidėjo ilgoką pranešimą, 
kad Wisconsino lietuvių dieną 
bus ir Pavergtų tautų savaitės 
programa. Liepos 1 d. Šv. Tere
sės par. Parke kalbės Wisconsin 
gubernatorius Olson.

“Kenosha News” įsidėjo ir Lie
tuvių dienos rengimo komiteto 
prim. J. Milišausko pareiškimą, 
kuriame išryškinama komuniz
mo pajungtų tautų vergija. “Da
bartiniu momentu”, rašo lai
kraštis, “yra milijonai vyrų ir 
moterų, pūnančių komunistų ka
lėjimuose, vergaujančiu darbo

stovyklose ir kenčiančių kitas bai
sybes vien todėl, kad jie išdrįso 
pareikšti troškimą laisvės savo 
pačių ateitį apsprendžiant”.

Primenama, kaip brutaliai So
vietų triuškinami žmonės Poz- 
namėje, Budapešte, Rytų Ber
lyne, Prahoje ieškojo laisvės. 
Prieš juos Sovietai išėjo su tan
kais, liet jie vis nesiliauja kėlę 
laisvės šauksmą ne tik pavergto
se tautose, bet ir pačioje Maskvos 
Raudonoje aikštėje.

“Pavergtų tautų savaitėje mes 
norime parodyti savo nepasiten
kinimą Sovietų Sąjungos prie
varta”, rašoma laikrašty.

J. Žvilbutis

17
Viešbutyje sutinku šveicarą virėją ir švedą su barz

dele. Jaučiamės seni pažįstami, nes mūsų keliai jau bu
vo susikirtę. Švedas kurį laiką dirbo Raud. Kryžiuje ir 
buvo net Biafroj. Padėtis ten ne kokia. Nors maisto 
jau netrūksta, išmeta jo žmonėms iš lėktuvų, bet labai 
stinga ligoninių. Jis tarp kitko tvirtina, kad Afrikos už
kampiuose yra dar žmogėdrų, kurie, kaip tradicija, per 
didesnes šventes dar pasigardžiuoja balta mėsa. Yra daug 
apleistų, pamestų vaikų, kuriuos Raud. Kryžius renka ir 
globoja, bet daugelis jų miršta badu ar žvėrys juos 
sudrasko. Aš klausau ir nenoriu patikėti, kad taip gali 
būti.

Nusprendžiu nuvažiuoti į muziejų ir į gyvačių par
ką, kurį švedas pataria apžiūrėti. Mr. Taylor pasisiūlo 
j palydovus. Muziejus įdomus įvairių Afrikos genčių cha
rakteringais rūbais, jų naudojamais ginklais ir įrankiais 
bei gyvulių ir ypatingų paukščių iškamšų įvairumu. Gy
vačių parku betgi nusivyliau, nes net Chicagos zoologi
jos sode galima pamatyti daugiau ir įdomesnių gyva- 

— Tik iš begalinio istorijos kie-1 gjy.
kio susidaro kad ir mažiausia tra-l Rytinė Afrika gali sudominti savo natūraliu, lau- 

dicija. p— Henry James kiniu vaizdu, civilizacijos nepaliestu gyvenimu, kuris

vistik labai atsilikęs nuo mūsų įprastų reikalavimų.
Paskutinė vakarienė su Mr. Taylor, Betty ir Ches

ter. Savaitės bendri įspūdžiai, patirti sunkumai ir malo
numai suartino ir dabar gaila išsiskirti. Betty su Ches
ter važiuoja į Ziurichą, o iš ten į Prancūziją, Italiją ir 
tik birželio pabaigoje grįžta namo. Mr. Taylor po poros 
dienų išvyksta į Atėnus. Visi pasikeičiam adresais ir pa
sižadant rašyti.

Taip besišnekučiuojant prie mūsų prieina austra
liečių pora, tipiški anglai. Abu aukšti, ploni, kalbos ma
nieros išpūstos, nenatūralios. Bet tai, kas man atrodo 
vaidyba, jiems yra natūralu. Mane kutena juokas ir bi
jau pasižiūrėti j savo draugus, kad juose neišskaityčiau

Berengti parke viena iš palapinių stovyklos pakraštyje

tų pačių nuotaikų ir nepradėčiau kvatotis. Australas, 
sužinojęs, kad esu iš Lietuvos, pasisako ten buvęs 1939 
metais biznio reikalais. Prisimena Vilnių, lankėsi Lat
vijoj, bet daugiau ir nesužinau, nes, atrodo, nenori apie 
tai kalbėti. Įdomu juo labiau, kad apie Lietuvą mažai 
kas žino ir visada turiu daug vargo, iki išaiškinu, kur 
ir kas ji yra.

Naufi lūkesčiai

Vėl lėktuve. Po bastymosi visokiais keliais ir šun
keliais tai atrodo kažkas malonaus. Skrendu į Etiopijos 
sostinę Addis Ababą. Drauge sėdi visas būrelis švedų, o 
jų tarpe ir mano pažįstamas su barzdele.

Vežuosi tik vieną lagaminėlį. Kitus daiktus palikau 
Nairobi. Harrison pristatė supakuotą ožkos kailį, bet 
manęs tuo laiku nebuvo, tai net nepadėkojau. Bet vistik 
nupirkau tam kailiui lagaminą, nes nusprendžiau, 
kad jis per daug įtartinai atrodo ir dar įtartiniau kve
pia, geriau paslėpti nuo žmonių akių.

Jaučiuosi dar nepasiruošus naujiems įspūdžiams, 
nes dar vis prisimena safari. Bet jau šiandien turiu pri
sistatyti į Addis Ababos United Touring Co., kur ma* 
nęs laukia programa ir instrukcijos.

Addis Ababos aerodromas nesimpatiškas. Ir žmo
nės čia kitokie, nesišypso, lyg pikti. Neturiu vizos, bet 
čia pat aerodrome ją gaunu už 4 dol. Muitinėje tikrina 
lagaminus, smulkiai peržiūri bagažu. Bet aš, tur būt, 
neatrodau nei spekuliantė, nei kontrabandininke, nes 
tuojau praleidžia.

(Bub daugiau)

(
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VOKIETIJOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS 

SAVAITGALIS ROMUVOJE
Vokietijos LB valdyba, vyk

dydama tarybos patvirtintą š. 
m. veiklos planą, birželio 13 - 
15 d. sušaukė j Romuvą apylin
kių vadovus, įgaliotinius prie 
kraštų vyriausybių ir vargo mo 
kyklų mokytojus. Buvo atsto
vaujama 21 apylinkė, dalyvavo 
6 įgaliotiniai prie 7 kraštų vy
riausybių ir vienos vargo mo
kyklos mokytoja.

Suvažiav'mą apie 19 vai. ati
darė Vokietijos LB valdybos 
vicepirmininkas kun. Bronius
Liubinas, kuriam valdyba buvo tuviškiems reikalams suaukota 
pavedusi atlikti paruošiamuo- DM 33,393. Pirmininkas Mikas
sius darbus. Pasveikinęs apie 
40 susmukusių veikėjų, pakvie
tė tarti žodį Romuvos šeiminin
ką, Vasario 16 gimnazijos direk
torių Vincą Natkevičių. 

Apylinkių pranešimai
Apylinkių vadovai pranešė a- 

pie veiklą ir rūpesčius pagrin
diniuose organizacijos padali
niuose, apylinkėse. Pranešimai 
vyko ta 'varka, kuria atvyku
sieji užsiregistravo Krašto val
dybos raštinėje.

Romuvos apylinkė. Jos pirmi- 
ni'kas vyr. mok. Saliamonas An
tanaitis pasidžiaugė, kad yra 
paaugęs narių skaičius, kad 
sklandžiai sekasi surinkti narių 
solidarumo įnašą, kad labai tvar 
kingai buvę pravesti rinkimai 
į Krašto tarybą, kad vykdoma 
gyva kultūrinė veikla. Apylin
kės vadovybė posėdžiavusi 13 
kartų. Apylinkė šiemet šven
čia 15 metų egzistavimo sukak
tį, o tuo pačiu ir Antanaičio 
pirmininkavimo penkiolikmetį.

Dortmundo apylinkė. Refera
vo pirmininkas Lukošaitis. A- 
pyiinkei priklauso S nariai, ta
čiau lietuvių esą kur kas dau
giau. Vystoma judri veikla, ben 
dradarbiaujama su kitomis tau
tybėmis, dalyvaujama įvairiose 
demonstracijose.

Mainzo apylinkė. Dipl ekon. 
Juozas Matulaitis priminė, kad 
toje srityje i'ki 1964 pabaigos 
veikė 4204 LS lietuvių kuopa, 
kurios vadu jis buvo ir kur; su
darė aktyvios LB apylinkės bra n 
duolį. Kuopą likvidavus, nuo 
1965.1.1 iki 1968 vasario 18 
lietuviai buvo jungiami katalikų 
pamaldomis, vykstančiomis kar 
tą į mėnesį. Po pamaldų susi
rinkus aptariami visi lietuviš
kieji reikalai ir iš čia išplauku
si galutinė iniciatyva įsteigti 
oficialią LB apylinkę. Prieš stei
giamąjį susirinkimą Matulaitis 
asmeniškai aplankė didžiąją da
lį ten gyvenančių lietuvių, taip, 
kad steigiamajame susirinkime 
jau dalyvavo 14 pilnateisių na
rių. Dabar jų yra 33, gyveną 
Mainze, Wiesbadene, Bad Kreuz- 
nache. Ruošiami įvairūs lietu
viškieji minėjimai, turima dide
lių planų ateičiai.

Miesau apylinkė atgaivinta 
1969 vasario 16. Iki tol eilė ten 
gyvenančių lietuvių priklausė 
Lietuvių bendruomenei tiesiog 
per Krašto valdybą. Apylinkė 
turi 14 pilnateisių narių, kurių 
šeimose yra 17 vaikų. Tėvai ra
ginami leisti vaikus į vasaros 
stovyklą ir Vasario 16 gimnazi
ją. Pranešimą darė valdybos 
sekretorius J. Venys.

Burgsteinfurto apylinkės pir
mininkas Žiemelis pranešė, kad 
yra 11 narių, kad būtų vaikų 
vargo mokyklai, 'bet negauna
ma mokytojo.

Pinnebergo apylinkėje yra 7
nariai. Pirmininkės Bėrentienės 
žodžia’s, būtų galima ją prijung 
ti prie čia pat esančios didžiu
lės Hamburgo apylinkės, bet tai 
nebūtų tikslinga, nes dabar gau
nama paramos iš Schleswig 
Holsteino vyriausybės (pav., 
moterų tautiniams rūbams), o 
Hamburgo senatas lietuvių veik 
lai pinigų neskiriąs.

Osnabriuko apylinkė. Pirmi
ninkas Žaliukas pasiguodė, kad 
LB apylinkės veikloje nedaly
vaujanti lietuviškoji inteligenti
ja. Prašė daugiau paramos iš 
krašto valdybos, ypač, skati
nant jungtis į LB raštinguosius.

Schwetzingeno apylinkė vei
kia nuo 1951 m. Yra 47 regist
ruoti nariai. Minėjimai daromi 
vasario 16, rugsėjo 8 ir lapkri
čio 23 d. Renkamos aukos gim
nazijai, mokami solidarumo mo
kesčiai. Nuo 1952 iki dabar lie-

Miniauškas.
Rastatto apylinkėje yra 20 

narių. Pirmininkas J. Rugulis 
nusiskundė, kad trūksta pinigų 
veiklai. Taip pat per retai apy
linkę aplanką Krašto valdybos 
nariai.

Stuttgarto apylinkė. Pirminin 
kas Kazys Simanauskas sujun
gė apylinkės pradžią su 1949 
Ludw’gsburge įsteigtu Tremti
nių bendruomenės skyriumi, o 
Bad Canstatte LB apylinkė vei
kianti nuo 1950 metų. Dabar 
apylinkei priklauso 56 regist
ruoti nariai. Šalia jų yra lietu
vių be LB nario knygelių, kurie 
'moka mokesčius. Tai išeina a- 
pylinkei į gera, nes tų asmenų 
įnašai pilnai liekasi apylinkės 
kasoje. Finansiškai veiklą gau
siai remia Baden Wuerttem- 
bergo vyriausybė, o taip pat 
gauta paramos ir iš Balfo. Vei
kia vargo mokykla su 23 vai
kais, vadovaujama Lucienės.

' Planuojama mokyklą perduoti 
katalikų parapijai, sau pasilie
kant tik jos finansavimą. Ruo
šiami minėjimai bent kas mė
nesį. o kai kada net į mėnesį 
po du. Buvo suruoštas jaunimo 
seminaras. Leidžiami 2 biulete
niai — apylinkės ir parapijos. 
Geri santykiai visu su visais. 
K šimanausko manymu, reiktų 
veikti viso Baden Wuerttem- 
bergo krašto mastu.

Hannoverio apylinkei atsto
vavo V. Šukys. Yra 15 narių, 
daugumoje seni žmonės. Suruoš 
ta senelių šventa vakarienė.

Bocholto apylinkės pirminin
kas J. Gulbinas priminė, kad 
1947 ten buvę apie 8000 lietu
vių vyrų. Šiuo metu yra 25 lie
tuviai, iš jų 20 moka solidaru
mo įnašus. Visi mokesč’ai ati
duodami Krašto valdybai, sau 
nepasilaikant pagal nuostatus 
priklausančių 30 nuošimčių. Sa
viems reikalams turima atski
ra kasa. Kultūrinę veiklą sunki
na toji aplinkybė, kad trūks
ta lietuviškų šeimų. Rūpinamasi 
įkurti vargo mokyklą, jau su
rasta mokytoja. Materialinė pa
dėtis gera. daug turi savo na
mus ir automobilius.

Kaiserslautemo apylinkė. Re
feravo pirmininkas Vytautas 
Stončius. Apylinkės branduolys 
yra 8593 LS lietuvių kuopoie. 
Kiti nariai išsisklaidę plačioje 
apylinkėje. Veiklą finansiškai 
ir kitaip daug paremia 8593 
LR kuopa, kurios rėmuose vei- 
kia tain pat būrelis remti Va
sario 16 gimnazijai. Žinoma, 
kuopos palankumas išplaukia 
iŠ ios vado Juozo Venckaus lie
tuviško sąmonmenjmo Apylin
kei priklauso 77 pilnateisiai na
riai kartu su šeimomis 140 as
menų. Jaun’mo mažokai, vaiku 
daue Nemažas in skaičius lan
ko Vasario 16 eimnaziia. Pre- 

: numeruodami lietuviški laikraš
čiai, kuonoie yra didelis knv- 
evnas. Reikalui atsiradus, iš
leidžiamas apylinkės informaci
jos biuletenis.

Weinheimo apylinkėje yra 14 
nariu. Pranešima darė pirminin
kas Antanas Žolynas.

Darmstadto apylinkė buvo 
įsteigta 1967. Kultūrinio darbo 
labai maža. Buvo Vasario 16

Vokietijos LB veikėjų suvažiavimo dalyviai Romuvoje. Nuotr. J. Dėdino

minėjimas. Renkami pinigai 
gimnazijai, E. Simonaičio ant
kapiui, Raudonajam kryžiui — 
pranešė pirm. Arminas Lipšys.

Bonu - Koeino apylinkės pir
mininkas Kasparas Dikšaitis 
pranešė, kad apylinkėje yra 56 
pilnateisiai nariai, iš jų 20 jau
nesni kaip 30 metų, 24 tarp 
30 - 50 metų ir 12 virš 50. Vai
kų iki 10 metų yra 12 ir tiek 
pat nuo 10 iki 18 metų. Mini
mos įprastinės šventės, į minėji 
mus susirenka iki 150 asmenų. 
Nariai labai aktyviai prisideda 
prie organizavimo darbų. Pla
nuojama literatūros vakaras, ; 
paskaitos apie meną, iliustruoja 
mą skaidrėmis. Bus steigiama ■ 
vargo mokykla, organizuoja
mas tautinių šokių būrelis. Y- 
ra bibliotekai knygos, reikia 
tik tvarkytojo. Geri santykiai 
su įgaliotiniu prie Krašto vy
riausybės G. Šimkevičium. Kon
taktuojama su Belgijos lietu
viais. Apylinkės nariai infor
muojami aplinkraščiais.

Bielefeldo apylinkėje yra virš 
40 narių, kurie savo tarpe ge
rai sugyvena, pranešė pirmi
ninkas Švažas.

Hamburgo apylinkėje yra 41 
narys. Veikla gal net per dide
lė, nes nėra tokios šventės, ku
ri nebūtų paminima. Į minėji
mų programas traukiami vai
kai. kuriems pasiruošimas tam- 
na tam tikra lietuviška mo- 
kvkla, tačiau ne vargo! Siūlo 
iš viso keisti lietu viškųių mo
kyklėlių vardą, t. y. l’autis jas 
vadinus vargo mokyklomis. A- 
nvlinkei šiemet sukanka 20 me
tu. Anie ios veikia pranešė pir
mininkas Jonas Valaitis.

Hageno apylinkė. Pirm. L. 
Vilčinskas pranešė, kad vra 36 
nariai su šeimomis 70 žmonių. 
Vra dar ir daugiau lietuviu. LB 
nepriklausančiu Jiems lietuvy
bė neįdomi, užsiėmė vien savo 
asmeniškais reikalais. Veikia 
mokvkla su 11 mokinių. Moky- 
toiauia Buhnetis.

Memmingeno apylinkei atsto
vavo ios vadovybės narvs iau- 
immp reikalams Marius Dresle- 
ri«j ir vargo mokyklos mokyto
ja žibutė Pagels, kuri perskai
tė anidipkės nirmininko laiška,. 
pa aiškinanti, kodėl iis nedaly
vautas šiame suvažiavime. A- 
"-u/Hrikė nariu skaičiumi yra pati 
dirl#in,u«in Vokietiioie.

TtupĮjseMnrfo anvHnkė visai 
uauiai atgniv'nta. Jai atstova
vo rti-Tu Martynas Valaitis, ku
rią relSVė džiau'gsmn nauia velk
io ii- ąb-otino kremti daugiau dė
mesio i senelius ir vienišus be- 
įumus

y:nnplinrn nrtvl'nlrės pirmi- 
■oin.lroo A 'Rrakanokas atsiuntė 
Fo-oofi'ois orei e apylinkės vaik
io loAion s”‘”,ažiamme iis nega.- 
\lA4n Bū+i rerglrai+’J+ną nes TTraŠ 

to vnidvba pasiekė tik sekma
dieni

Įgaliotiniai prie kraštų 
vyriausvbių

Prisitaikvdama prie V. Vo- 
į-iet’ios federalinės santvarkos, 
V-ios LB valdyba vra paskyru
sį savo įgaliotinius prie kiek- 
Hriemo krašto vvriausvbės. Įga
liotiniai buvo pakviesti dalyvau
ti B-uės veikėju suvažiavime ir 
padaryti pranešimus. Atvyko 7 
kraštų atstovai.

Niedersachsen (sostinė Han- 
nover). Vokietijos LB valdybai 
nuo 1964 atstovauja Vaclovas 
Šukys. Jis pranešė apie savo 
išvystytą veiklą, nusiškųsda- 
mas, kad labai trūksta lietuviš
kos inteligentijos.

Baden Wuerttemberge (sos
tinė Stuttgart) V-jos LB val
dybos įgaliotine yra Zinaida 
Glemžienė, kurią šiame suvažia
vime pavadavo Jonas Glemža. 
Jis pabrėžė, kad yra daug į LB 
neįsijungusių lietuvių. LB vei
kėjų užduotis juos suburti į LB 
organizaciją. Krašto vyriausy
bė lietuvių veiklą dosniai remia.

Nordtrhein Westfalen (sosti
nė Duesseldorf). Čia V-jos LB 
valdybai atstovauja trijų asme
nų komisija, vadovaujama G. 
Šimkevičiaus (kiti nariai; Blin- 
kevičius ir L. Vičinskas). Jie 
darbą pradėjo 1968 gruodžio 1, 
o 1969 sausio 23 prisistatė kom 
petentingiems ministerijos val
dininkams. Sušaukė krašte vei
kiančių apylinkių pirmininkų su
važiavimą, kur dalyvavo 5 pir
mininkai. Dabar veikia 7 apylin 
kės. Gražiai pavyko jaunimo 
suvažiavimas Bad Godestoerge, 
kur dalyvavo 65 jaunuoliai. Stei 
giamos vargo hiokyklos: Hage- 
ne, Bonnoje ir Bocholte. Orga
nizuojama atskira vaikų vasa
ros stovykla, kur dalyvaus 54 
vaikai. Krašto vyriausybė veik
lą remia labai^ dosniai.

Saare (sostinė Saarbruecken) 
įgaliotiniu yra kun. Bronius 

Liubinas. Krašte veikia viena 
apylinkė. Vasario 16 gimnazi
joje mokosi iš Saaro krašto 4 
vaikai. Vyriausybė veiklos ne
remia.

Rheinland Pfalz (sostinė Ma- 
inz). Vokietijos LB valdybai at
stovauja kun. Bronius Liubinas. 
Krašte veikia 3 apylinkės: Kai- 
serslautem, Mainz ir Miesau. 
Dar galėtų būti įsteigta apy
linkė Bad Kreuznalche. Vasario 
16 gimnazijoje mokosi 22 vai
kai iš šio krašto. Iš trijų šių 
metų abiturientų 2 yra iš Rhein 
land Pfalz: P. Buračas iš Kai
serslautemo ir P. Nevulis iš 
Miesau. Krašto vyriausybė veik 
lą truputį paremia. Pvz. šių me 
tų centriniam minėjimui pasky
rė DM 500, nes jis vyko Mainze. 
Kaiserslautemo apylinkės veik
lą finansiškai remia 8593 LS 
kuopa.

Bavarija (sostinė Miunchen). 
Iki šiol V-jos LB valdybai at
stovavo E. Rugiemienė, o jai at
sisakius, dabar yra paskirtas 
stud. Mečys Landas.

Hessene (sostinė Wiesbaden) 
ilgą laiką jokio įgaliotinio ne
buvo. Šiorrrs dienomis sutiko 
tas pareigas eiti kun. Alfonsas 
Bernatonis.

Vargo mokyklos
Nors iš apylinkių pranešimų 

paaiškėjo, kad jų skaičius yra 
po paskutiniojo Krašto tarybos 
posėdžio kone padvigubėjęs (bu
vo 4, yra 7), tačiau suvažiavi
me tedalyvavo tik viena moky
toja. Tai ponia Žibutė Pagels 
iš Memmingeno. Ji specialaus 
pranešimo nedarė, o tik per
skaitė savo apylinkės vadovy
bės pirmininko laišką, paaiški
nantį, kodėl jis nedalyvaująs 
šiame suvažiavime.
Krašto valdybos narių referatai

Pirm. inž. Jonas K. Valiūnas 
kalbėjo tema 1‘Bendruomenė ir 
jos tikslai”. Suminėti socialiniai 
tikslai, didelį vaidmenį vaidinę 
tada, kai Bendruomenė kūrėsi. 
Pabrėžta kultūrinė veikla, švie
timas, lietuvybės išlaikymas. 
Nusiskųsta nevieningumu, be
reikalingais ginčais, piktais kal
tinimais. Skatinta kritikuoti ne 
tiek kitus, kiek pačius save. 
Apgailestauta, kad yra lietuvių, 
kurie gėdinasi net lietuviškai 
kalbėti, kiti gėdinasi stoti na
riais į lietuvišką organizaciją. 
Dabartinė padėtis esanti bloga, 
bet ne beviltiška. Svarbu išlai
kyti tikėjimą į Lietuvos laisvę. 
Reikia visur skelbti Lietuvos 
nelaimę! Reikia leisti vaikus į 
Vasario 16 gimnaziją, kuri nė
ra per prasta. Jos absolventai 
lygiaverčiai su kitų gimnazijų 
absolventais, iš jų eilių jau yra 
kilę mokytų žmonių ir uolių 
Bendruomenės veikėjų.

Vicepirm. kun. Bronius Liu
binas kalbėjo apie švietimą ir 
įkultūrinę veiklą apylinkėse. Pa
brėžė šeimos uždavinius moky
me, taigi ’r lietuviškajame švie 
time. Pagrindinė mokykla yra 
vokiška. Veikiančios vargo mo
kyklos tikrai varganos. Jos su
siduria su daugeliu sunkumų. 
Didžiajai va;kų daliai lietuvių 
kalba nėra gimtoji, t. y. nėra 
išmokta šeimose, nėra kalba, 
kuria susikalba su savo ma
ma. Ne visuomet vaikams aiš
ku, kam jiems toji kalba iš vi
so reikalinga, nes net namuose 
nevartojama. Yra ir techniškų 
sunkumų, nes šeimos gyvena to
li viena nuo kitos, sunku vai
kus sugabenti į vieną vietą, y- 
pač kai Vokietijoje pamokos 
mokyklose yra taip pat ir šeš
tadieniais. Trūksta norinčių ir 
pas’ruošusių mokytojų. Kreipta 
dėmesys, kad reikia padaryti 
mokymą patraukliu ir simpatiš
ku, nes verčiau blogai kalban
tis lietuvių draugas, negu pui
kiai lietuviškai mokąs tautos 
priešas. Svarstyta ar nereiktų 
stengtis organizuoti keliaujan
čius mokytojus didesnėms sri
tims.

Didelės reikšmės lietuviška
jam mokymui yra vasaros sto
vyklos. Ir šiemet Krašto valdy
ba jų vieną ruošia, organizavi
mo darbus pavedusi savo sek
retorei Onai Bartusevičienei. Ki
ta ruošiama Nordrhein West- 
falijos krašto įgaliotinių komi
sijos. Tėvai turėtų į jas leisti 
visus savo vaikus, ir tokius, ku
rie dėl gabumų stokos ar ki
tų priežasčių negali lankyti Va
sario 16 gimnazijos. Iš kultūri
nės veiklos sričių suminėtos: 
knygynėlių ir skaityklų organi
zavimas, liaudies meno puoselė
jimas, susitikimai su kultūrine 
programa, minėjimai, studijų 
savaitės, o ypač, Vasario 16 gim 
nazijos kultūrinės jėgos ir jų 
parengimai, spinduliuoją į apy
linkes. Kalbant apie įvairius vie 
tinius leidinėlius, suabejota, ar 
nėra per daug sklaidomasi, ar 
jie visi tikrai prisideda prie kul 
tūrinio lygio kėlimo.

Narys jaunimo reikalams 
stud. Andrius Šmitas kalbėjo 
apie lietuvių jaunimo problemas 
ir veiklą. Jis apgailestavo, kad 
lietuvių tarpe rodosi tik mažas 
jaunuolių skaičius. Mėgino ieš

koti nutautėjimo priežasčių. Kai 
kuriuos atstumia nuolatinės se
nių peštynės. Kaltas yra ir tė
vų nesusipratimas, kurie kar
tais vengia su savo vaikais net 
lietuviškai kalbėti. Svarbią vie
tą priežasčių eilėje užima tau
tiniai mišrios šeimos. Stoka kon 
taktų ir susidomėjimo jauni
mu. Niekas dar nemėgino ap
jungti visų jaunuolių. Mėginta 
palikti darbą ideologinio pobū
džio organizacijoms bet jos tik 
rai veikia tik Vasario 16 gimna
zijoj. Nuo 1966 įsteigta Jauni
mo sekcija yra suorganizuota 
veikiančiųjų organizacijų pagrin 
du. Mėginta sudaryti jaunimo 
sąrašą, bet nesusilaukta reikia
mo atgarsio apylinkių vadovų 
tarpe. Planuojama pertvarky
ti Jaunimo sekciją. Norima vie
toj organizacijų pagrindo rem
tis apylinkėmis, g. m. rudenį 
bus šaukiamas buvusių Vasario 
16 gimnazijos mokinių suvažia
vimas. 1970 vasarą pramatoma 
10 dienų vasaros stovykla jau
nimui.

Iždininkas Jurgis Barasas kai

Kas tik turi gera skonj,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER. INC,

Marąuette Pk., 6211 So. VVestern PR 8-5875 
J. LIEPOMS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:80. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

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 TELEVIkIJOS APARATAI.

Amžinasis gyvenimas kun J. Danielius 2.00
Gyvoji dvasia, kun. J. Vaitkevičius,

4 dal. kiekviena po 5.00 
Meilės ugnis, kun. K. Matulaitis, MIC 4.00
Žodis ir gyvenimas, tėv. T,V. Žiūraitis. OP 2.75
Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 

prie knygos kainos turi pridėti 5 proc mokesčiams

Lietuviška knyga yra .būtinybėj kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

Kad knyga būtų prieinama didesniam lietuvių skai
čiui, kad jos įsigijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, knygų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na
rys privalo nupirkti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžiąs pats save. neįstodamas į LIETUVIŠKOS. 
KNYGOS KLUBĄ.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu, 
įsitikinkite paryš, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

CRANESAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEW1CZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vienų Me
tu Certificatų sąskaitas 

Minimum $9,000.00
Naujas aukštas divi
dendas mokamas už 

mvestavimo sąskaitas.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
1 D.

I

i

VALANDOS

__________

PIRMAD lr KETVIRTAI} 
ANTRAD lr PENKTAD 

Seštad 9 v r iki 12 v d

bėjo apie organizacinės veiklos 
techniką, aiškindamas statuto 
skyrius, liečiančius apylinkių 
veiklą. Patiekė susirinkimo pro
tokolo pavyzdį.

Diskusijos
Išklausius visų pranešimų, 

prasidėjo diskusijos, kurioms 
vadovauti buvo išrinkti Kaspa
ras Dikšaitis ir Lukošaitis. Dis
kusijose pasisakė didelis skai
čius dalyvių. Buvo svarstomi 
narių verbavimo reikalai, sta
tuto pertvarkymas, naujai iš 
Lietuvos atvykstančių sutikimas 
Friedlando stovykloje. Siūlyta 
net kurti liaudies banką (dr. 
Karvelis). Abejota daugybės 
vietinių leidinėlių tikslingumu, 
ypač kai jie panaudojami savi
tarpio ginčams vesti. Kai kada 
atrodo, kad eina panaši kova, 
kaip tarp Guareschi humoristi
nių raštų herojų Don Camillo — 
klebono ir Peppone — viršaičio. 
Taip pat visokių klubų ir orga
nizacijų dauginimasis nebūtinai 
laikytinas pozityviu reiškiniu,

(Nukelta j 6 psl.)

9 v. r .ki 9 v. V. 
9 v r. iki B v. v. 
Trečiad uždaryta

i



BOSTONO ŽINIOS DRAUGAS, trečiadienis, 1960 m. liepos mėn. 9 d.

VISIŠKA TYLA

Galima būtų dainuoti “Nuri
mo takai ištuštėjusio sodo, liko 
tik geltoni šviesos žiburiai”.
Toks dabar atrodo Bostonas. Pra
eita žiema Bostone buvo triukš
minga ir nerami. Didžiosios bė
dos prasidėjo Brandeis (žydų) 
universitete, kai kelios dešimtys 
karingųjų negrų studentų užė
mė universiteto komputerių ir 
administracijos pastatus. Dery
bos tarp universiteto preziden
to ir sukilėlių tęsėsi ilgai. Televi 
zijos reporteriai slankiojo su fil
mavimo aparatais apie universi
teto pastatus, o vėliau televizi
jos žinios rodė, kaip pristatomas 
sukilėliams maistas per langus, 
kaip jie palaiko ryšį su 
spaudos ir televizijos reporteriais 
ir išoriniu pasauliu. Viena negrė 
motina, atėjusi prie universiteto 
patalpų, iššaukė savo sūnų ir 
parsivedė namo. Teko stebėtis to
kiuo karingo studento klusnumu 
motinai. Po to sekė Bostono uni
versitetas. Repeticija ta pati, kaip 
ir Brandeis universitete. Kai de
kanas iššaukė policiją, atvykusi 
ji rado tik priterštas tuščias pa
talpas, o karingieji okupantai iš
bėgo por užpakalines duris. To
liau sekė M.I.T. (Massachusetts 
Institute of Technology). Bet 
čia buvo skirtingas reikalas. Kai 
kurie profesoriai, kurie kalba 
prieš Ameriką, jos ginklavimąsi, 
prieš karą Vietname ir “demo
kratinius” Rusijos ir Kinijos ėji
mus ir valdymosi formą, sušau
kė visų Bostono esančių universi
tetų mokslininkų mitingą strei
kui, kad niekas nedirbtų Ameri
kos valdžios užsakymuose. Pa
grindiniu kalbėtoju buvo porf. 
George Wald. Į didžiąją M.I.T.

auditoriją prisirinko keli šimtai. 
Daugumą sudarė visai paša
liniai, nepriklausą jokiems uni
versitetams. Tačiau buvo keletas 
profesorių iš to paties M.I.T. 
Harvardo ir kitų bei dalis studen
tų. Visi kalbėjo už streiką, kad 
nereikia dirbti valdžios užsaky
muose. Prof. G. Wald, daryda
mas valdžios užsakymų tyrimus, 
už tuos tyrimus gavo net Nobe
lio premiją. Tačiau šį kartą jis ir 
kiti kalbėjo prieš tuos, kurie 
jiems duoda darbą ir padeda. 
Žinoma, iš to streiko nieko neiš
ėjo. Vėliau prieš R.O.T. C. ban
ga praėjo visus universitetus. Sti
priausiai ji pasireiškė Harvardo 
universitete. Harvardas turi apie 
15000 studentų, tų SDS rėksnių 
yra gal apie porą šimtų, bet jie 
pritriukšmavo pakankamai. Už
ėmė universiteto patalpas, išme
tė dekanus, išplėšė slaptų bylų 
spintas. Kai policija juos išvijo, o 
didelę daugumą net suėmė, pa-< 
sirodė, kad ir čia daug buvo visai 
ne studentai, o iš Bostono ar ki
tur atvykę agitatoriai. Nežiūrint, 
kad SDS yra tik tokia maža sau
jelė, bet jie privertė universiteto 
vadovybę, kad per universiteto 
išleistuves jiems būtų leista kal
bėti. Na ir keikė universitetą, pro- 
vesorius, rektorių, Ameriką. 
Tufts universitete tas triukšmas 
praėjo tyliau.) Tačiau dauguma 
universitetų sutiko su jų reikala
vimais ir pažadėjo tą R.O.T.C., 
(Atsargos karininkų parengimas) 
panaikinti. Tik vienintelis Nor- 
theastem universitetas, patiems 
studentams balsuojant maždaug 
100:1 atmetė SDS reikalavimus. 
Šis universitetas yra neturtingų
jų. Jis yra labai didelis. Čia stu
dentai 10 savaičių dirba, o kitas 
10 mokosi, kol baigia universite
tą. Reiškia, antiamerikoniški vė
jai ateina iš turtingųjų sluoks
nių. Didžiojo Bostono universi
tetai viso turi apie porą šimtų 
tūkstančių studentų.

Bostono kolegijoj, jėzuitų iš- 
laikomoj, buvo kiek ramiau, bet 
negalima sakyti, kad sekančiais 
metais bus ramu. Šiais metais dau 
giausia triukšmo buvo dėl vienos 
atleisto lektorės. Šį pavasarį vie
nas to universiteto profesorius 
kunigas su kitais lankėsi Vietna
me. Grįžęs parašė “The Boston 
Globė” laikraštyje seriją straips
nių prieš Ameriką, o televizijos 
reporterio klausinėjamas pasa
kė, kad jis sutinka su visais riau

šininkų studentų reikalavimais ir 
juos remia. Toks pakurstymas, 
reikia manyti, atsilieps kolegi
jai.

Tačiau 'Studentija išvažinėjo, 
o likusieji yra tik dirbantieji. To
dėl ir visas triukšmas nutilo. Jei 
gu kokie kitoki vėjai neužpūs, 
gal turėsime ramesnę vasarą.
JAU PASIRODYS L. ENCIKLO

PEDIJOS PAPILDOMAS- 
TOMAS

Papildomą L.E. tomą reda
gavo dr. J. Girnius. Jame bus vi
si pataisymai ir papildymai, o be 
to, ir naujų žinių, kurios leidžiant 
anuos tomus, nebuvo žinomos, o 
atsirado per tą laiką ir naujų as
menų, kurie savo darbais užsipel
no patekti į eniciklopediia.

INŽ. ANTANAS GIRNIUS 
KULTŪROS KLUBO

PIRMININKAS

Lietuvių Bendruomenės kultū
ros klubo pirmininku sekantiems 
metams bus inž. Antanas Gir
nų v

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
JAUNIMO ŠVENTĖS BAN

KETAS d.,
Birželio 28 dieną Sheraton’Jaunimo šventė prasidėjo šv. 

West Hotelyje įvyko Jaunimo Mišiomis Šv. Kazimiero parapi-
Šventės 20 -imtmečio banketas. 
Susirinko pilna salė žmonių - 
daug jaunimo. Programą atida
rė, prie prezidiumo stalo sėdin
tis, LB Vakarų apygardos pirm. 
I. Medžiukas. Kiti prie prezidiu
mo stalo nariai buvo O Razuty
tė, banketo programos pravedė- 
ja, p. Liaudanskas, P. Medziukie- 
nė, gen. konsulas dr. Julius J. 
Bielskis su ponia, P. Budriūnas 
su ponia, P. Barauskienė ir p. 
Razutienė. P. Medžiukas pakvie
tė kalbėti dr. J.J. Bielskį. Genera
linis konsulas pasveikino susirin
kusius. Sveikinimus raštu skaitė 
D. Razutytė. Sekė meninė dalis. 
Sol. Vytenis Dūda dainavo solo: 
“Sveikinimas jaunystei”, žod. V. 
Kevalaitienės, muz. G? Gudaus
kienės; “Apkeliavau”, E. Balsio 
ir “Žvejo meilė”, Raudonikio. 
Akompanavo muz. G. Gudaus
kienė. Vydūnas Tumas padek
lamavo B. Braždžionio “Taikos 
dvasia”. Modernaus šokio jude
siais išreikštos mintys iš lietu
vių tautosakos, paruošė Rūta 
Skiriūtė. Šoka: Violeta Dičiūtė, 
Dalia Dičiūtė, Rūta Juodikytė, 
Jūratė Pažėraitė, Danguolė Ra
zutytė, Alma Ruizgytė ir Alma 
Vilkaitė. Muziką parašė ir akom
panavo G. Gudauskienė. Mintis 
skaitė Erdvilas Janulaitis.

Po programos įvyko vaišės ir 
šokiai. Visi, ir jauni ir seni la
bai linksmai pasišoko ir pasi
žmonėjo. Po to visi ragavo su
kaktuvinį tortą, kurį labai ska
niai iškepė ir gražiai papuošė vi
sų mylima ir gerai žinoma šeimi
ninkė O. Puikunienė.

Du nauji modernūs viešbučiai pastatyti Las Vegas.

Cntherine May, 
Wa.shiiU!lun

Charlottė Reid, 
iliiucu*

Florence Owyer, Margaret Heckler,
i.-iv Jerfces Alassaohjuuala

Šios keturios respublikonų partijos veikėjos kaltina prez. Nixoną, kad jis neišlaikęs žodžio ir permaža mo
terims skyrė aukštų postų. Moterys esą turėjo gauti daugiau aukštų vietų, gi iš 1,200 naujų postų jos te- 
gavę tik tuziną.

KANADOS ŽINIOS
Toronto Ont.

LAIMA ŠVF.GŽDAITĖ — 
MŪSŲ PIRMININKE

Kanados LB — stiprus veiks
nys lietuvių gyvenime. Kana-

JAUNIMO ŠVENTĖ 

Sekmadienį, birželio 29

joje. Po mišių parapijos salėje 
buvo atidaryta jaunųjų meninin
kų paroda, kurioje dalyvavo visi 
pradedantys, ir jau gerokai atsie
kę menininkai.

3:30 v. p. p. Santa Monikos au
ditorijoje įvyko pati gražiausia 
jaunimo švenės dalis. Gal dar 
niekas iš Losangeliečių nebuvo 
matę tiek daug jaunimo vienoj 
vietoj iki šiol.

Programoje dalyvavo visos L. 
A. šokių grupės ir svečiai latviai 
su savo grupe “Perkonitis”. Da
lyvavo ir jaunimo choras. Progra
mą pravedė Erdvilas Janulaitis 
ir Dana I uminaitė.

Šventę atidarė B. Braždžionis, 
JAV LB Tarybos narys. Sekė svei
kinimai nuo gen. kon. dr. J.J. 
Bielskio, Santa Monicos miesto 
atstovė, o taip pat ir p. Danio.

Buvo labai smagu, įdomu. Bu
vo daug žmonių ir daug svečių. 
Nuopelnai tenka mok. O. Razu- 
tienei ir jos pagalbininkams, nes 
jie visi išdirbo 20 metų nesigailė
dami laiko nei sveikatos.

Linkime atšvęsti 25 metų ju
biliejų dar didesniam pakilime.

M. Grušaitė

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
STOVYKLA

Stovykla šiemet vyks nuo rug
piūčio 17 iki 24 d. įprastinėje vie
toje, Mile High Resort, Twin 
Peaks, Calif. Stovyklauja jau- 
jaunieji ateitininkai nuo 8 iki 13 
metų amžiaus ir to paties am
žiaus jų draugai, kalbantys lietu
viškai.

Dvasios vadas — kun. Romas 
Kasponis, jaunimo vadovas —

diečiai lietuviai, bene patys iš 
pirmųjų susiorganizavę į Bend
ruomenę ir toji organizacija — 
čia veikia, galima sakyti, be 
priekaištų.

Todėl nenuostabu, kad kana
diečiai lietuviai kreipiame ypa
tingai atidų dėmesį ir į tos or
ganizacijos vadovus.

Toronto KLB-nės apylinkė — 
yra bene didžiausia ir veikliau
sia, galima sakyti, visuose di
džiuliuose Kanados plotuose.

Toronte ddelį vadmenį vad- 
na apylnkės valdyba.

Ir dėl tos tad priežasties To
ronto apyl. valdybos pirmininko 
pareigoms visada buvo stengia
masi surasti itin stiprias or- 

' ganizacinio darbo rankas. Už 
tai ligi šiol čia apylinkės vady
bai ir vadovavo (net po kelias 
kadencijas) tokie žinomi visuo
menės ir organizacių veikėjai, 
kaip J. R. Simanavičius, Augus-

a ■ 
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Gaukite nemokamai dovaną — pasirinkite 
— ar gražią “bone” spalvos veliūro odi
nę moterišką Constellation piniginę arba 
labai gražią vyrišką juodą “seal grain” 
odinę pinignę. šios praktiškos odinės pini
ginės yra dovaninėj dėžutėj, ir galite pa
sirinkti.
Galit pasirinkti vyrišką ir moterišką 
piniginę, kai atidarote naują taupymo są
skaitą su $200 ar daugiau arba tokią su
mą padedat j jūsų turimą sąskaitą Union 
Federal bendrovėj. Pasiūlymas galioja 
nuo birželio 12 d. ir baigsis liepos 29 d. 
Viena dovana šeimai. Paštu nesuinčiame.

Metinis nuošimtis už certifikatus
Savings certificates su 6 ar 12 mėn. “ma- 
turities" galima gauti su nuošimčiais iš
mokamais, kai sueina terminas. Išduoda
mi $5 000 minimum sumoje. Certifikatai 
užvedami bet kokiam doleriniame skai
čiuje virš $5,000.00. Nuošimčiai kredituo
jami sąskaitai ir sudėtinia apskaičjuoja- 
mi “maturity” laiku, arba siunčilami če
kiu, jei reikalausite.

UNION FEDERAL 
LOWERS MINIMUM ON 
SAVINGS CERTIFICATES 1

1>
Metinis nuošimtis už “passbook" 

sutaupąs

Reguliarios “passbook” taupymo sąskai
tos pelno 4%% nuošimčių už metus. Kai 
nuošimčiai paliekami sąskaitoj, jie yra su
dėtina apskaičiuojami ir jūsų pelnas ak
tualiai tampa 4.81% aukščiausias valsty
bėje už šitokios rūšies apdraustą taupy
mo sąskaitą. Pinigai padėti iki 10 d. bet 
kokio mėnesio pelno nuošimčius nuo to 

mėnesio pirmos dienos.

U l/^/ONFEŪEffAL SAV/NGS
3430 South Halsted Street • Chicago, Illinois 60608 • Phone 523-2800 
Al bert J. Aukers, President

5

tinas Kuolas, adv. Gerardas 
Balčiūnas ir kt. —

Tačiau paskutiniu metu bū
ta ir gražios staigmenos: To
ronto apyl. valdybos pirminin
ke išrinkta jaunutė politinių 
mokslų studentė, poetė Laima 
Švėgždai tė, gimusi 1947 m. Vo
kietijoj. Išaugusi ir išsimoksli
nusi jau Kanadoje. Šiemet ji 
baigė Toronto universitetą ba- 
kalaurės laipsniu politinės eko
nomijos moksluose. Nuoširdžiai 
tenka pasidžiaugti, kad ta pro
ga didesnę nuotrauką įsidėjo 
apie graduantę Laimą Švėgždai- 
tę, netgi torontiškis dienraštis 
“The Teleigram”.

Laima yra ir poetė, kurianti 
lietuviškai.

Apie Laimos Švėgžda’tės po
etinę kūrybą knygoje Lithua- 

Jnians in Canada rašoma, jog 
jos poezijoj rūpinamasi ne tik 
žmogumi egzistencinėmis pro
blemomis, bet ir visu jo gyve
nančios aplinkumos spalvingu
mu bei paslaptingomis gamtos 
vilionėmis. Jos kūrybos kompo-

Kazys Razgaitis, Reikalų vedėjas zicija, esą, bepradedanti vysty- 
— Julius Jodelę. Registruojama- j, tis į griežtesnes (ryškiau ap
si iš anksto pas reikalų vedėją, Į rėžtas) formas ir kristalizuotis 
3737 Evąns St. L.A. 90027, tel. j i tam tikrų kūrybos grupių sti- 
6641707. I lingus komplektus. Ji, esą, ne-

BILLFOLD
Men do/ 
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WISI FOLKS CALL IT

HOUSE PAINT

labai linkusi pritarti moderniz
mui ir jo ekstremistinėms for
moms, bet siekianti vidurio kur
so, skiriant tam “viduriui” dau
giau dėmesio, kuris rikiuojas 
į tradicinės poetinės kūrybos 
rėmus.

Poetinis kūrybingumas daug 
padeda Laimai ir organizacinėj 
veikloj, ypač dabartinėse KLB 
Toronto apyl. valdybos pirminiu 
kės pareigose. Kai ji taria kokį 
nors (atidaromąjį ar kitą kokį) 
žodi, tas žodis būna dažnai ne
ilgas, bet kūrybingas, išieško
tas ir poetiškai dailus.

O ir drąsos jai pirmininkau
ti pilnai užtenka. Mat, ji ir ligi 
šiol jau buvo pasirodžiusi dau
gelį kartų scenoje, skaitydama 
savo poeziią ar kitokiomis pro
gomis. Toronto lietuvių visuo
menė ją mėgsta. Ji turi gerą 
dikciją, puikią ir drąsią laiky
seną prieš auditoriją, todėl ir 
pirmininkės pareigose ji labai 
tinkama.

Sėkmės ir tolimesnės drąsos 
visuomeninėj ve-'kloj bei poeti
nėj kūryboj linki Laimai visa 
torontiškė lietuvių bendruome
nė. — Pr. Alšėnas

SUTUOKTI DU VEIKLŪS 
TOBONTIEČIAI

Birželio 28 d. (1969), 12 vai. 
Toronto lietuvių Prisikėlimo pa 
rapijos bažnyčioj sutuokti du 
jauni, labai veiklūs šios koloni
jos nariai, itin nuoširdžiai be
dirbą tautinį darbą ypač skau
tų eilėse, tad: Rita Narušytė Ir 
Juozas Karasiejus.

Šliubas jiems suteiktas kon- 
celebracinių šv. Mišių metu, 
kurias atlaikė par. kleb. kun. 
P. Barius, OEM, o koncelebran- 
tais buvo — įkun. J. IStaškevi- 
čius ir kun. R. šakalys, OFM.

Pamokslinį gražų žodį į jau
nuosius tarė kun. J. Staškevi
čius. Paminėjo, kad Rita ii’ 
Juozas abu Skautai. Rita taUti

nių šokių "Gintaras” vadovė, 
Juozas “Varpo” choro narys, 
choro v-bos seniūnas.

Šių pamaldų metu giedojo 
parapijos choras, vadovaujant 
ir solo giesmėmis pasirodant 
sol. V. Verikaičiui, o vargonais 
grojant J. Govedui. Norint gi
liau paryškinti jaunųjų tautinę 
veiklą, jie net žengdami prie 
altoriaus buvo sutikti muzika, 
supinta iš tautinių šokių moty
vų.

Kadangi abu jaunieji našlai
čiai (abiejų tėveliai mirę, tik 
motinos tebtgyvenančios), tad 
jaunąją prie altoriaus palydėjo 
jos krikšto tėvas, didelis ir ge
rai žinomas Dedhi, Ont., lietu
vių parapijos rėmėjas, visuome
nės veikėjas ir stambus keletos 
tabako ūkių savininkas, Julius 
(Stradomskis.

Gi 6 vai. vak. ten pat, Pri
sikėlimo parapijos puikioj au
ditorijoj, įvyko vestuvinis po
būvis — vaišės, kuriame daly
vavo per 300 žmonių.

Vaišių programos tvarkytoju 
ir pranešėju buvo dr. A. Daily- 
dė. Jaunuosius sveikino žodžiu 
kun. P. Ažubalis, KLB Toron
to apyl. v-bos vardu, kun. Pla
cidas, OFM., Skt. Č. Senkevi
čius skautų vardu, J. Račys 
— varpiečių (choristų) vardu 
ir jaunosios krikšto tėvas J. 
Strariomskis. Taip pat gautos 
dvi sveikinimo telegramos iš 
Lietuvos. Padėkojo ir į sveiki
nimus atsakė jaunasis J. Kara
siejus.

Šia proga prisimintina, jog 
ši jaunoji pora — graži sintezė 
dviejų kartų lietuvių. Rita — 
yra duktė ankstyvesnių ateivių 
Onos ir Eligijaus Narušių, sa
vo laiku labai gražiai veikusių 
(Toronto- kolonijos lietuviškoj 
veikloj, (a. a. E. Narušis — 
prieš keletą metų miręs ir pa
laidotas Toronto liet. kapinėse). 
Gi jaunasis — Juozas Karasie- 
jūš — liau jasis ateivis.

1 Pr. Alšėnas

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

6832 S. Western Avė.
Chicago, UI. 60629, Tel.PR 6-1300
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LIETUVIAI
vosi statinėse, buvo bėgama mai 
šuose, st uniama lazda, traukia
ma virvė ir t. t. Laimėtojai ga
vo premijas — po bonką alaus, 
ar kitokio geriamo skysč o.

Įspūdingai užsiliepsnojo lau
žas ir jaunimas šokinėjo per ug
nį', kūdroje buvo plukdomi vai
nikėliai, o po visko kolektyviai 
laistomos rūtos... Įsismaginę 
sveikino net Jonus, nors tikru
moje tos dienos šventasis yra 
Bazilijus. Techniškaisiais įren
gimais rūpinosi mokytojas ku
nigas Jonas Dėdinas. Jo žinio
je buvo ir šokių muzika, grojusi 
iki 3 vai. ryto.

Birželio 15-ji
Sekmadienis buvo skirtas su

sikaupimui. Iš ryto mergaitėms 
iškėlus tautinę vėliavą. 9 vai. 
sekė dvejos pamaldom iš karto: 
evangelikams vienoje klasėje, 
jas laikė mokytojas Fricas J. 
Skėrys, o kajakams parke 
prieš gimnazijos rūmus — kun. 
Bronius Liubinas. Abudu pasa
kė progai pritaikintus pamoks
lus, primindami lietuvių tautai 
lemtingąjį birželį ir ieškodami 
religinės atramos tautinės ben
druomenės veiklai. Katalikų pa
maldose, išeinant iš dienai skir
tosios evangelijos, bendruome
nės veikėjai buvo palyginti ga
nytojui, ieškančiam pražuvusios 
avelės. Pabrėžtas reika 'p.s bu
dėti, pasitikėti Dievu ir vertinti 
kiekvieną žmogų. Maldose prisi- 
sekruosis vyskupu laisvosios 
mintas tą dieną JAV-b.'-’c- kon- 
Europos lietuviams prel. Anta
nas Deksnys.
Betarpiai sekė laisvės kovų pa- 

minėjimas. Įspūdingą paskaitą 
skaitė dir. Vincas Natkevičius. 
Pasiremdamas Daumanto “Par
tizanais už geležinės uždangos”, 
kalbėtojas nužymėjo laisvės ko
vų etapus, priežastis ir prasmę. 
Laisvės kovos parodė, kad lie
tuviams tiesa brangesnė net už 
gyvybę, kad branginamos dva
sinės vertybės labiau už medžią 
giškąsias, gyvybę įskaitant. Lai 
svės kovos sumažino pavojų iš
blėsti tautinei sąmonei, jos ne
leido priprasti prie vergi ios. Ga 
liausią sekė gimnazistų tėvų su- 
s’rinkimas, kuriame tėvai turė
jo progos pasakyti savo nuo
monę mokytojams, o šie galėjo 
suteikti reikiamus paaiškini
mus. Susirinkimui vadovavo Ri
čardas Tendzegolskis.

Prasmingas savaitgalis 
Bendruomenės savaitgalis Ro 

muvoje buvo labai vaisingas ir 
prasmingas. Jis parodė, kad Vo
kietijos lietuviai moka susikal
bėti savo tarpe ir nesivaidyda- 
mi; jis parodė, kaip gražiai ben
dradarbiauja LB su Vasario 16 
gimnazija. Suvažiavimo dalyviai 
gimnazijos valgykloje buvo mai 
tinami už savikainą, gavo sa
lę posėdžiams, grožėjosi puikia 
meniška programa. Gimnazija 
savo ruožtu turėjo progos at
kreipti lietuvių dėmesį į save, 
tikėdamasi, kad sekantiems me
tams atsiras bent 30 naujų mo
kinių. Gimnazija taip pat pasi
naudojo šia proga parinkti au
kų naujajai statybai. Veikusio 
baro pajamos skiriamos gimna
zijos skautų šios vasaros ke
lionei į Angliją. Kai kurie, ypač 
nakties nesklandumai, priminę 
lietuviškų atlaidų galą, bus pa
miršti, o liksis šviesus lietuviš
kas prisiminimas. Eli

VOKIETIJOS
(Atkelta iš 4 psl.)

ypač kai jiems priklauso vis t e 
patys nariai. Vasario 16 minėji
mai organizuotini keli didelio ; 
masto — vis skirtinguose Vo
kietijos kraštuose. Norint pri
traukti ir išlaikyti jaunimą, rei
kia jam duoti uždavinių.

Jokių rezoliucijų nebuvo pri
imta, nes toks veikėjų suva
žiavimas nieko teisiniai neįpa
reigoja. Buvo balsų suvažiavi
mą paversti statutine instituci
ja. Sugestijos bus patiektos sta
tutų peržiūrėjimo komisijai. 
Šiaip jau visos suvažiavimo iš
keltos sugestijos turi didelę mo
ralinę reikšmę ir, neabejotinai, 
atatinkamų organų bus paiso
mos.

Darbo programą uždarė Vo
kietijos LB valdybos pirminin
kas inž. Jonas K. Valiūnas, pa
kviesdamas sugiedoti tautos 
himną.
Vasario 16 gimnazijos direkto
riaus pranešimas ir moksleivių 
išpildyta kultūrinė programa
Direktoriaus pranešimas bu

vo įtrauktas į suvažiavimo dar
bų tvarką, tačiau jis vyko k- 
tose aplinkybėse ir buvo lyg ir 
įvadas į gimnazijos suruoštą pa 
vasario šventę. Kadangi oras 
buvo puikus, tai viskas vyko 
puikiajame Romuvos parke. Bu
vo susirinkęs nemažas skaičius 
moksleivių tėvų ir šiaip jau be
sidominčių tautiečių. Kieme kaž 
kas suskaitė 103 automobilius. 
Direktorius Vincas Natkevičius, 
MA, išsamiai ir vaizdžiai nu
švietė gimnazijos rūpesčius bei 
jos laimėjimus, ypač akcentuo
damas lietuvių pareigą siųsti 
savo gabius vaikus į Vasario 16 
gimnaziją. Palietė mokytojų 
klausimą, kuris anaiptol nesąs 
tokioj blogoj padėty, kaip kas 
skelbia. Ir šių metų baigiamieji 
egzaminai, kuriuos išlaikė visi 
kandidatai, parodė mokytojų, 
o tuo pačiu ir mokyklos pajė
gumą. Plačiai paaiškino naujojo 
bendrabučio statybos reikalą, 
kuriam Vokietijos įstaigos sa
vo paramą jau užtikrinusios. 
Per 3-4 metus bus skirtos DM 
800,000. Lietuviams per tą lai
ką rėkia sutelkti savų lėšų tik 
pusę tos sumos — DM 400,000, 
arba apie $100,000., Iš direkto
riaus kalbos organiškai išplau
kė moksleivių programa.

Muzikos mokytojo Kazio Mot- 
gafoio diriguojamas mišrus cho
ras sudainavo 8 dainas: Eisiu 
girion (liaudies daina), Ten, kur 
žaidžia Nemunėlis (J. Bertulis),
Į lauką, į žalias pievas (V. Rup- ' 
revičius), Žinau aš gražią šalį 
(K. Motgabis), Skamba juokas 
(J. Gaubas), Yra šalis, kur unės 
teka (D. Andriulis) ir liaudies 
dainą Dobilas. Mergaičių ben
drabučio vedėjos ir kūno kultū
ros bei tautinių šokių mokyto
jos Elizos Tamošaitienės pa
ruošti šokėjai išpildė 5 tautinius 
šokius: Rugučius, Blezdingėlę, 
Lenciūgėlį, Pas močiutę augau 
(mažieji) ir Jonkelį. Tos pačios 
mokytojos paruoštos Romuvos 
raganėlių ratelio mergaitės su 
talkininkais dar atliko links
muosius šokius: kaminkrėčius, 
ispanišką tango, 'šarlstoną, suk
tinį ir jaunystės ritmą. Visa šio
ji kultūrinė programa žiūrovų 
buvo priimta su dideliu dėkin
gumu. Ir K. Motgabiui, ir E. 
Tamošaitienei yra dėkingi ne 
tik organizatoriai, bet ir visi 
susirinkusieji Bendruomenės vei 
kėiai.

Berniukų kūno kultūros mo
kytojo Gerhardo Bauro mažieji 
moksleiviai sužaidė krepšinio 
rungtynes. Žaidė tinklinį moky
tojai prieš mokinius, kur lai
mėjo mokiniai.

Joninių papročiai
Vasario 16 gimnazijos' mo

kytojų iniciatyva buvo parody
ti lietuviškieji joninių papročiai. 
Juos paaiškino ir .jiems vado
vavo mokytojai Alfonsas Kri
vickas ir Fricas J. Skėrys. Šioje 
programos dalyje buvo žaidi
mai ir mįslės, kuriose dalyvavo 
ne tiek moksieiviai, kiek svečiai. 
Pvz., moterys ir vyrai boksa-

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUN

2457 West 691h Street 
TeL HE 4-7482

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

Heating Contractor
įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildyme 
pečius ir air-conditioning — j 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu tr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kumai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI. 
4444 S. Western, Chicago 9, III.

Telefonas VI 7-3447
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
lll•■>llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli■l>

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 
pasaulinių 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 it 
dienraštis “Draugas”.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2608 69th St. Tel. WA 5-2787
2501 69th St. Tel. VVA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis Įvairių prekių pasirinkimas

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

(iiiiiitiiiiiiiiiiiiiimiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8*2781

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

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St. — Tel. 434-0421 

Vak arais skambinti WA 5-3607
P. Rudėnas K. Šimulis

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, Dl. 60632. Tel. YA 7-5980

10% — 20% — 30% pigina mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies ir automo 
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 <4 VVest 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

PARDAVIMUI

A.nn Marston, 30 m., buvusi Michi
gan valstijos gražuolė, pradeda 
apakti. Ji jau ketvertą mėnesių ei
na nuo daktaro pas daktarą, ta
čiau apakimo grėsmė nemažėja.

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

Members of M.L.S.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, III, Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų Įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.

(SN LOMOJ AM A FOR RENI

4 kambarių butas I aukšte, BrLgh- 
ton parke.

TELEF. LA 3-2731
■ . i . ■ -r v . - *

ĮSIGYKITE DARAU

Juzės Daužvardienės 
POPULAR LITHUANIAN 

RECIPES
t-ji pagerinta iliustruota laida 
Virš 200 mėgiamiausiu lietuviškų 
receptų anglų kalboje

Pulki dovana lietuvėms ir nelle- 
ivėma

Kaina $2.50
Illinois State gyventojai prie kalno*

turi pridėti 6% taksu 

Užsakymus siųsti

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 
Chicago. Illinois 60629

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ
Šalia pagrindinio žemėlapio 

vaizduojančio Didž. ir Maž. Lie
tuvos etnologinį stovį paskuti
niais laikais, čia yra dar septyni 
mažesni žemėlapiai, kur chro
nologiška tvarka paduodami visi 
teritoriniai pasikeitimai nuo prieš 
istorinių laikų.

Žemėlapio kaina tik 50 cen
tų. Užsakymus siųsti į Draugą.

k E A L ESTATE
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STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co.
TEL. 585-5285

iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiini

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av.. CL 4-7450

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. med. Visas atnau

jintas. 2 priegonkiai. Garažas 
$16,000.

švarus 2 po 4 kamb. mūr. Rūsys 
Garažas. Atskira gazo šilima, 
$22,000

5 Ir 6 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis ir garažu. Erdvus namas 
ir sklypas. $17,500.

6. 4 ir 2-Jų kamb med. S kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $18,500.

Du mūro namai -— 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra ir valdy
mas. $15,000 pajamų. Prašo $55,000

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

9 metų, 2 po 5% kamb. lr 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500.

ŠIMAITIS REALTY
insurance — Ineome Ta* 

Notary Public

273* W. 43rd St. — CL 4-2390

REAL ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

REAL ESTATE

Savininkas parduoda aukšto 
mūr. pajamų namą. 4Į/2 kamb apa
čioj ir 4 kamb. viršuj. Apyl. St. 
Mary Star of the Sea par. Arti 63 
St. Skamb. po 5 v. vak. 582-7362.

Kad nori būt turtingas, tai pąk 
šią nuosavybę:

2451 W. 69th Street
Tavernos biznis ir 3-jų butų mū
ras, 5-4-4 kambariai. Mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Kaina 
$39,000. HE 4-2012

Pardavimui 157)4 akrų ūkis, gera 
žemė ir pastatai. Prie “black-top” 
kelio, mokyklos autobusas sustoja 
prie durų. Arti ežerai ir medžiok
lė. Apie 2)4 vai.- iki Chicagos' ir 
Detroito. Kaina $425 už akrą. 
Skambinkit ar rašykit savininkui: 
Peter Arkauskas, R. R. No. 1,

Fulton Michigan 49052.
Tel. (616)—PA 9-3923.

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Batų nuomavimas — ineome Tax

Notariartas - Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233 
Mūr. 2 batai po 4 kamb. ir raš-

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

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas ir taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $35,000.

Marąuette Pke. mūr. 2-jų aukštų 
namas. Didelė patalpa bizniui ir 3 
kamb. Viršuj 6 kamb. butas. 
$18,900.

Prie 71 ir VVestern — Med. 6 
kamb. namas.Pirksite $1,000.00 įmo
kėję. Prašoma kaina $12,50 5.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. — RE 7-9515

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California. $152,000.

6 kamb. med. bungaloyv prie 59 
ir Pulaski. 2 auto garažas. Taksai 
$150. Galima tuoj užimti. $13,900.

2 po 6 kamb., švarus, moderni
zuotas mur. namas prie 67 ir Talman. 
$33,500.

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 ir Maplewood $.10,500.

0 kamb., 20 metų mūr. Capo Cod 
namas, prie 67-os j vakarus nuo Ke
dzie. 1 % vonios, įruoštas rūsys. 5o 
p. sklypas. Dvigubas garažas su šo
niniu Jvažiavimu. $25,900.

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 ir Albany. 40 p. sklypas, 2 
auto garažas. $19,500.

LEONAS REAL ESTATE
NCOME TAK — NOTARIATAS 

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

Mastančiam žmogui
Paveldėtas. Gražus 2-jų butų mū

ras. Naujas gazu šildymas, garažas į 
Tuoj galite užimti. $27,900.

7 didelių kamb. mūras. Naujas . 
gazu šildymas, air cond., uždari por- i 
čiai, garažas. Pora blokų nuio Mar
ąuette pko. $21,000.

Arti 59-tos ir Pulaski. švarus 4 
kamb. namas. Platus 30 p. lotas. 
$1 1,900.

Apie 79-tų už Cicero, modernus 10 
meti) bi-Ievel, 3 mieg., žaidimo kab., 
centr. oro vėsinimas, tuoj pamaty
kite, pigus — $24,000.

5V4 kamb. 6 metų mūras. Platus 
lotas. Modernus didelis namas. Arti 
mūsų. $17,900

I butų mūrus. Gage parke. Geri, 
gražūs butai. Garažas. $41,000.

Apnrtmentinis mūras. 2-jų aukš
tų. 2 blokai nuo Marąuette Parko. 
$20,000 įmokėti, o pajamų $14,000

lotas 36 p. Marąuette Parke

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

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

1 A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso 
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas nutek ūmuosius vamzdžius Da 
žome iš lauko. Taisome mūrą “tuck- 
polntlng’’. Pilnai apsldraudę Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

i Skambinkite bet kuriuo laiku

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

IVI O V I N G
A, NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymaa
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

M O V I N G
SEREN AS perkrausto baldus b 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

T E L E V I Z I J
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o
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Pke. 

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

m!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!1!’!!

APDRAUDŲ

J. B A C E
6455 So, Kedzie

AGENTŪRA
Namų, gyvybės 

automobilių,
sveikatos, blz 
nl»j
Patogios Išsi. 
mokėjimu se 
lygos.

VIČIUS
Avė., PR 8-2233

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

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

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

Perskaitę “Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti.

HELP W ANTED - VYRAI

MECHANICAL PRODUCTS COMPANY
Has Immediate and Permanent openings for:

MANUFACTURING ENGINEER
who has experience in Tool and Die Design, Machinery, Plant Facilities 
and Layout. Also one with expierence in Hi-Speed Progressive Dies for 
metai stampng and fabricating.

Engineering degree preferred būt not mandatory. Automotive back
ground preferred. SALARY $16,000 to $20,000.

We also are looking for a
TOOL AND DIE FOREMAN

or supervisor with an automotive or manufacturing background in High 
Production Sheet Metai Dies. Salary $12,000 to $14,000.

Send resume in confidence to Personnel Director

MECHANICAL PRODUCTS COMPANY
TELEDYNE COMPANY

9732 Rush St., EI Monte, Calif. 91733 Tel. 213-444-0577

DĖMESIO !
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DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį 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.

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

Secretary - Typist
No Shorthand Reąuired. 

Full Benefits.

INMONT CORPORATION
2211 N. ELSTON AVENUE 

TEL. AR 6-2171 
Ari IStĮiml opporiututv umployer

ŠILK SOREEN OPERATORS
EXPERIENCED

Šilk screen sąueege operators for 
printed circuits. Inąuire,

NATIONAL PRECISION 
CIRCUITS & ELECTRONICS, Ine. 
5760 W. Grand, Chicago, Illinois

VYRAI IR MOTERYS

Immediate Opportunities For

TEACHERS
MUSIC TEACHER 

MATHEMATICS 
INDUSTRIAL ART 

$6000 Base; Paid Insurance 
Send Resume Or Call Collect:

(308) 497-2591. Supt
Box 220

Spalding, Nebr. 68665

HEIY VVANTED - VYRAI

RUBBER TRAINEE
To learn rubber m ixing and molding. 

Many co. Benefits,
Exell. Conditiona

MILTON MPG COMPANY
TEL. — SE 3-2141.

324 Interstate RD, Addison, III.

WANTED AT ONCE:
MACHINISTS 

GENERAL FACTORY 
HELPERS

FOR
MATERIAL STORE-ROOM
Good starting wages and all 

Benefits. Overtime.
WAGNER INDUSTRIES 

1331 So. 55th Ct., Cicero, Illinois
Tel; 242-0820 (Peter Hahn)

GENERAL
MAINTENANCE

MAN
FOR FACTORY

Good Starting Salary 
Full Company Benefits

INMONT CORPORATION
2211 N. Elston Avenue 

TEL. AR 6-2171

TRUCK DRIVERS 
STEEL BROKERS

Large Steel carrier. Long temi 
lease. Cover 14 statės. Chicago 
to east coast and return. Late 
model eąuipment. Call 374-5262

SPRAY PAINTER
Experienced with wood produets. 

Steady vvork.

Call Kari Hetzel 927-4090
Call Monday after 10 clock.

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



Per valandą 50 mylių greičiu važiuojąs atsitrenkia į specialų barjerą ir nesužeidžia vairuotojo. Tas bandy
mas atliktas išradėjo John Fitch, buvusio automobilių lenktynininko. Connecticut valstijoje bus atliekami 
bandymai ir specialūs barjerai bus pastatyti prie tiltų, stulpų ir kelio perdalinimų.

LIETUVIŲ TAUTOS GENOCIDAS 
IR BALFAS

Genocido kančioms lengvinti, 
(prieš 25 metus taurus JAV lie- 

. tuviai suorganizavo — Bendrą
jį Amerikos Lietuvių šalpos 
fondą (BALFĄ), kuris kas me
tai įvairiais būdais renka au
kas ir kiek jo ištekliai leidžia 
padeda varge esantiems. “Drau 
gas” kovo 8 d. vedamajame ra
šo: “Kas rėmė vargstančius lie 
tuvius prieš dvidešimt penke
rius metus, rėmė lietuvių tautą, 
kas duoda dabar—duoda vargs 
tančiai tautai.. . Sunkus yra 
šaipos darbas, nes reikalauja 
aukos iš organizatorių ir auko
tojų. Bet mūsų išeivijos darbuo 
se trumpu pažvelgimu tik čia 
tegalime pamatyti gražiausią 
istorijos iškarpą, kuri išliks 
kaip pavyzdys svetimiesiems ir 
mūsų pačių ateinančioms kar
toms”. “Draugo” redaktorius 
Pr. Gr. teisus rašydamas, kad 
šalpos darbas yra sunkus, bet 
tuo pačiu yra ir mielas, nes nė
ra nieko kilnesnio kaip padėti 
savo broliui, juo laibiau, kad yra 
jaučiamas lietuviškos visuome
nės nuoširdus prielankumas. 
Chicagos lietuviai savo pritari
mą Balfui, pakartotinai pade
monstravo (birželio 15 d., Bal
fo išvykos — šventės metu. Be
siruošiant Balfo tradiciniai ge
gužinei, kuri vyksta kas metai 
brželio mėn. trečią sekmadienį, 
Balfo skyriai padedant aps. v- 
boS pirm. V. Šimkui per truim- 
pą laiką, laimės šuliniui surin
ko 869 fantus, 1000 dol. vertės. 
Birželio 15 d. iš ryto nors oras 
buvo šaltokas, bet Balfo uolūs 
darbuotojai Bučio sodyboje pra 
kaitavo. Marųuetteparkiečiai

triūsė didžiajame bare, brigh- 
tonparkiečiai virtuvės bare, ro- 
selandiečiai padedant gagepar- 
fciečių tarsi bitės lipdė savo 
avilį — laimės šulinį, kur vė
liau jiems į talką .atskubėjo ir 
eiceriglkiai. Nuo pietų gerasis 
Dievulis nepagailėjo saulutės, 
virš poros tūkstančių Balfo rė
mėjų iš Chicagos ir jos apylin
kių pasuko Bučio sodybos link, 
kur visus su šypsniu pasitiko 
Lithuanian Plazos atstovai. Po 
medžiais ant stalų įvairūs py
ragai laukė svečių ir visame so
de kvepėjo gerų šeimininkių R. 
Simokaitienės ir O. Šimkienės 
verdama kava. Maižuosųs daly
vius minkštais gėrimais vaiši
no Bridgeporto Balfo atstovas 
Ed. Litvinas.

Pilnutėlis autobusas su va
dovu Vi. Navicku iš 18 koloni
jos atvežė nemotorizuotus Chi
cagos Balfo rėmėjus, Balfo Sky 
rių organizatorę, steigėją Elz
bietą ISiaimienę ir kitus. Grakš
čioji ‘'“Grandis”, vadovaujant 
Ir. (Slmieliauskienei, gamtoje pa 
įšoko visą eilę tautinių šokių, 
šokias įdžugino gegužinės daly
vius, įkurie šokėjams nepagai
lėjo katučių, prašė kartoti šo
kius. Adordeonistąs Juozas Va 
reika linksmino lietuviškos mu
zikos garsais. Plokštelių pritai
kytą muziką išvykai sumaniai 
tvarkė BĮ. Brazdžionis.

Išvykos metu atitinkamai pa 
minėtas kruvinasis birželis, Lie
tuvių tautos genocidas. Įspū
dingą kruopščiai paruoštą kal
bą pasakė Balfo direktorius 
ikun. dr. Feliksas Gureckas. Alb. 
Dzirvonas, Balfo direktorius ir 
Balfo c. v. nacionalinis sekret. 
matydamas kaip nuoširdžiai 
vykdomas Chicagoje broliškos 
šalpos darbas, centro v-bos var 
du ir visų šelpiamųjų vardu 
pareiškė padėką visiems Balfo 
darbuotojams, rėmėjams ir tal
kininkams. Kalbėtojus ir sve
čius pristatė Balfo direktorius, 
Chicagos Balfo aps. vJbos pirm. 
Valerijonas Šimkus. Pažymėti
na, kad išvykoje dalyvavo ir iš 
tolimesnių apylinkių žymūs Bai 
fo veikėjai; buvęs Balfo Chica
gos aps. v-bos pirm., dabartinis 
Balfo 117 sk. vicepirm. — kun. 
iSt. Šantaras iš Melrosepark, 
Balfo 94 sk. pirm. — (kun. Z. 
Ramanauskas iš Waukegan, 
Balfo 119 sk. pirm. — A. Dam
brauskas iš Chicagos Heights,

Balfo 4 sk. pirm. — E. Markū- 
nienė iš North Side, solistė Pr. 
Bičkienė iš Evanston ir dauge
lis kitų. Kun. P. (Patlaba ir kun. 
dr. A. Juška, negaiėdami išvy
koje dalyvauti, atsiuntė savo 
asmenišką auką.

Posėdis, sąskaitų priėmimas 
“Laisvosios Lietuvos” patal

pose įvyko Balfo Chicagos aps. 
v-bos ir skyrių atstovų pasita
rimas, kurio metu Balfo direk
torius, iždininko pvd. Juozas 
Mackevičius pristatė pajamų ir 
išlaidų sąskaitas ir perskaitė 
iždininko Kosto Čepaičio paruoš 
tą pikniko apyskaitą, iš kurios 
paaiškėjo, kad Sibiro tremti
niams grynų pajamų gauta, 
daugiau 2,000, dol. Įvairiais Bai 
fo veiklos reikalais kalbėjo Pr. 
Šulas, K. Bružas, A. Ūselis, J. 
Bernotas, R. Simokaitienė, K. 
Pakeltis, K. Laucius, V. Navic
kas ir kiti. Pirmininkavo V. 
Šimkus, sekret. V. Baleišytė, 
dalyvius šeimininkas vaišino 
kavute. Sekantys Balfo susirin
kimas įvyks po vasaros.

K. Brž.

PAVERGTŲ TAUTŲ KOMITE
TO SUKAKUVINIS MEDALIS

Šiais metai® sukanka 10 me
tų, kai 1959 m. JAV buvęs pre
zidentas D. Eisenhoweris trečią 
liepos mėn. savaitę paskelbė 
Pavergtųjų tautų savaitę.

Dešimtmečiui paminėti, Pa
vergtųjų Tautų komitetas išlei
do medalį. Medaliui projektą 
padarė skudotorius Trygve A.

Britanijos princas Charles dėvi ka
rūną su keliasdešimt brangiųjų 
akmenų. 

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

KANADIŠKOJI ARABIJA
(Atkelta Iš i pn«i t

nėra tinkamų kelių tiems tur
tams išgabenti. Didesnis trans
portas atliekamas laivais, kur 
tai galima, ir lėktuvais. Tame 
kralšite yra trys aerodromai, tin 
kami nusileisti jet lėktuvams, 

** neskaitant eilės mažesnių aero
dromų. Maži lėktuvai ir heli
kopteriai naudojami žemės tur
tų ieškojimui bei susisiekimo 
reikalams. Numatoma pravesti 
vamzdžiai iš žemės alyvos šal
tinių į pajūrį. Taip pat vedamas 
438 mylių geležinkelis, kurs 
jungs to krašto sostinę su Al- 
bertos provincija.

Kanados gėlus vanduo šūda
is ro apie penktadalį viso pasau

lio gėlaus vandens kiekio. Dau 
giau to vandens yra NWiT. Ka
nada numačiusi dalį gėlaus 
vandens parduoti JAV. Tam 
tikrą 'kiekį to vandens teks pa
imti iš tos tolimos šiaurės.

Duoda tas kraštas ir vertin
gų kailių. (Pernai HBC bendro
vė už 6 mil. dolerių iš eskimų 

<< supirko baltųjų lapių, bebrų, 
ruonių ir kitų vertingų kailių. 
HBC tame krašte turi 40 kai
lių supirkimo punktų.

NWT duoda kiek ir miško 
medžiagos. Bet didesnė to kraš 
to dalis nusitęsia į šiaurę nuo 
medžių augimo linijos.

Kanados Arabijos (NWT) 
žemės turtų eksploatavimas 
yra apsunkintas dėl jos geogra 
finės padėties, (kai tikrosios 
Arabijos — dėl politinės padė
ties. .... ..

A. + A.
ONA LAURINAITIS

DORELYTĖ

Gyveno 826 W. 33 ru Place.
Mirė liepos 8 d., 1969, 1:30 vai. ryto, sulaukus 58 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Sakių apskrities, Naumiesčio parapijos, 

Storukų kaimo.
Amerikoje išgyveno 19 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozapas, 4 sūnūs: Stasys 

marti Judith, Viktoras, marti Barbora, Sgt. Petras, U. S. A., ir Ro
mas, podukra vienuolė Seselė John (Toronto, Kanadoje), 3 posū
niai: Jonas su šeima, Antanas, marti Aldona, ir Juozapas, Jr., mar
ti Gladys, 4 anūkai, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje sesuo ir trys broliai.
Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 S. Li

tuanica Avė.
Laidotuvės įvyks penktad., liepos 11 d. iš koplyčios 8:30 vai. 

ryto bus atlydėta į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 1

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, podukra, posūniai, marčios ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Jurgis Rudminas. Tel. YA 7-1138.---~‘ '

cijos tokį medalį įsigytų. Tuo 
parodytų savo prielankumą ir 
pritarimą ne tik Pavergtų ko
mitetui, bet ir J. A. Valsty
bėms. (Sukaktuviniu medaliu bus 
visa eilė žymių Amerikos val- 

I džios pareigūnų apdovanoti. 
Kas pageidautų tokį medalį į-, 
sigyti prašomas kreiptis pas LB 
Chicagos apygardos valdybos 
viešųjų reikalų vadovę I. SmieĮ 
liauskieinę, 2519 west 39th Pia- 
ce, Chicago, Dll. 60632 Tel. La 
3-770. J. S.

— Prancūzės ėmė lakuotis nagus 
fluorescenciniu laku. T.aip nulakuo

ti nagai šviečia naktį.

Rovelstad. Vienoje medalio pu
sėje yra iškalta prez. D. Eisen
hovverio galva apsupta 28 žvaigž 
dėmis, kurios simbolizuoja pa- 
vertgas tautas. Kitoje medalio 
pusėje laisvės statulos žibintas 
su ištrauka iš priimto kongre
so įstatymo. 1% colio diametro 
medalis yra pagamintas iš gry
no .999 sidabro ir kaštuoja 
$10. Tok3 pat bronzinis $2.50. 
Abiejų medalių komplektas įpa
kuotas specialioje dėžutėje kaš
tuoja $15. Jau daugelį metų iš
eivijos lietuviai išreiškia viešą 
protestą preš Lietuvos okupa
ciją, būtų labai prasminga, jeigu 
pavieniai asmenys ar organiza

A. + A.
PRANCIŠKAI JANCIENEI

mirus,
jos sūnus KUN. JONĄ JANČIŲ, MIC, Marianapolio tę
vų. marijonų namų viršininką, giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

“Draugo” tarnautojai

Mielam Prieteliui

ALBERTUI TAMOŠIŪNUI 
su šeima, mirus jo Motinai Lietuvoje, reiškiam gilią 
užuojautą skausmo valandoje.

Stefa Mereckienė 
Giedrė, Zenonas Mereckiai 
Liuda, Raimondas Šukiai

ONA KAMINSKIS
BAMBALAITE

Gyveno 4456 So. Washtenaw Avė., Chicago, Illinois.
Mirė liepos 8 d., 1989 m., 4:48 vai. ryto, sulaukus pu

sės amžiaus. Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jonas, 3 dukterys: 

Estelle Bobek, žentas Stanley, Aldona Kaminskis, Dolores Vin- 
seck, žentas Francis, 3 anūkai: Linda, Anette ir David, sesuo 
Jeanne Milkint, švogerka Ona Bambalas su šeima, sesers duktė 
kazimierietė Sės. Mary Aureline, kiti giminės, draugai, pažįstami.

Priklausė Šv. Kazimiero Sės. rėmėjų, T. Saleziečių rėmėjų, 
Šv. Pranciškaus Sės. rėmėjų ir T. Marijonų rėmėjų dr-joms. 
Amžina narė T. Jėzuitų rėmėjų, Nukryžiuotojo Jėzaus ir Mo
tinos Sopulingos Sės. rėmėjų dr-jų; ir fondatorė North Lak- 
himpur’o Misijoms.

Kūnas bus pašarvotas 3 vai. popiet Petro Bieliūno koply
čioje, 4348 So. California Avenue. Laidotuvės įvyks penktad., 
liepos 11 d. iš koplyčios 8 30 vai. ryto hus atlydėta į Švč. M. 
Nekalto Prasid. par. bažnyčią, kurioj įvyks ged. pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, žentai ir anūkai.
Laidotuvių direkt. Jurgis Bieliūnas, Tel. LA 3-3572.

JOSEPHINE NORKUS
Gyveno 6445 So. California Avė.
Mirė liepos 5 d., 1969, sulaukus 56 m. amžiaus..
Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Thomas, duktė Jeannine, žen

tas Charles Melkent, 2 sūnūs: Thomas, marti Judy, ir Roger, marti 
Mary Therese, 5 anūkai, sesuo Marie Anderson, švogeris Andy, brolis 
Peter Rute, brolienė Gildą, brolienė Celia Raudonis, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Velionė buvo sesuo mirusio George Riaudonio.
Kūnas pašarvotos antrad. Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 

69th St.
Laidotuvės įvyks ketv., liepos 10 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 

atlydėta j Švč. M. Mergelės Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėtą į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugūs ir pažįstamus da
lyvauti šiose ladotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, duktė, sūnūs, marčios, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Lack-Lackawicz ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213

iiiiiiiiiimiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANOKCS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI

Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
ir kitokioms progoms 

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 W. C3rd Street, Chicago, Ulinois 
Tel. PK 8-0833 — PK 8-0884

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LAOKAWICZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd Place Tel. Virginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-1138-1139PETRAS BIELIŪNAS

4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, III. Tel. OL 2-1003

ANTANAS M.' PHILLIPS
3807 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

SKBLBKITĖS “DRAUGE”.

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. liepos mėn. 9 d.
— Kard. Patrick O’Boyle

kviečiami, Lietuvos atstovas ir 
ponia O. Kajeckienė dalyvavo 
apaštališkojo delegato Ark. Lui- 
gi Raimondi laikomose pontifi- 
kalinėse Mišiose popiežaus Pau 
liaus VI vainikavimo sukakties 
proga,, Šv. Mato katedroje. 
Mišios buvo birželio 29 d. Sekau 
čią dieną Lietuvos atstovas J.

Rajeckas dalyvavo Apaštališko
jo delegato, ark. Luigi Raimon- 

! di, suruoštame priėmime, mi
nint Šv. Tėvo VI, šeštąją vaini
kavimo sukaktį. fTą pačią dieną 

i p. Rajeckai dalyvavo Kongo 
Į ambasadoriaus ir ponios Adoula 
suruoštame priėmime tos vals
tybės nepriklausomybės šventės 

! proga.

Pranciška Jančiene - Jurkšytė
Gyveno Currier St„ Latvrence, Mass.

Mirė liepos 7 d., 1969, sulaukus 83 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Skirsnemunės parapijos, Antkal- 

niškių kaimo. Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus kunigas Jonas Jan- 

čius - marijonas, brolis Jonas Jurkša, trys seserys: Marijona 
Pauliukonienė, Monika Geičienė ir švogeris Rapolas, Lietuvoje 
sesuo Veronika Bardauskienė. artimi giminės Jančiai Chica
goje, ir daug anūkų, anūkių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Latvrence, Mass. — Boles koplyčioje. 
Laidotuvės įvyks penktadienį — liepos 11 d. iš koplyčios 

10 vai. ryto bus atlydėta i Šv. Pranciškaus parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Immaculate Conception kapines.

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

Nuliūdę: GIMINES.

.ZHKMANS

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities 

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

u f • -

i ii-*-—>—~
*’ \ 8 KRPTEiniS !
m s.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

EUDEIKIS
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

i
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X Mergaičių stovykla Daina
voje prasideda liepos 20 d. Pa
skubėkite registruotis. Chicago
je ir apylinkėse registraciją 
tvarko K. Bradūnienė, tel. 776- 
9275. Autobusas su stovyklau-

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Vliko pirmininkas dr. K. 
Valiūnas vyskupą Antaną Deks 
nį, jo konsekracijos proga, pa
sveikino tokia telegrama: “Eks-

tojomis išeis nuo Jaunimo Cen celencija, man yra didelė garbė
Žvaigždutė

* ■* A J J * Išteistas Lietuviu Moky uiu S-gos Chicagos sk.

X Pavergtųjų Tautų para
das įvyks liepos 19 d., šeštadie
nį, 12 vai., miesto centre. Visos 
organizacijos su vėliavomis bei 
visi lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti šioje eisenoje. Ren
kamės 11 vai. ryto prie W;acker 
Drive ir Clark gatvės kampo. 
Jūsų visų dalyvavimas yra ne
paprastai svarbus. Lietuvių gru
pių dalyvavimą parade organi
zuoja LB Chicagos Apygardos 
valdyba ir Chicagos Amerkos 
lietuvių taryba.

X Antanas Rudis šiandien 
išvyko į Waslhingtoną, nes lie
pos 10 d. yra pakviestas kalbė
ti ISleniato užsienių reikalų ko
misijoje apie JAV teikiamą pa
galbą (ASD) Ekonomiškai at
silikusioms kraštams.

X Pranciška Jančienė, moti
na kun. Jono Jaučiaus, MIC, 
liepos 7 d. -mirė Lawrence, 
Mass. Velionė buvo 83 m., ki
lusi iš (Skirsnemunės parapijos. 
Velionės sūnus kun. Jonas Jan- 
Čius yra ilgą laiką buvęs tėvų 
marijonų provincijolas, o dabar 
yra Marianapolio namo vyresny 
sis. Laidotuvės įvyks penkta
dienį.

X Kun. Jonas Borevičius, SJ, 
JAV LB centro valdybos vice
pirmininkas, vasarai išvyksta į 
Elizabeth, N. J. Ten Ikun. Bore
vičius, be pastoracinio darbo, 
susitiks su rytinio pakraščio LB 
pareigūnais ir tarsis įvairiais 
Bendruomenės reikalais.

X Mokytojams kursai. Chi
cagos arkidiecezdja ruošia mo
kytojams kursus liepos 28 d., 
— rugpiūčio 15 d. St. Prasca.1 
School, 6143 W. Irwing Park. 
Programa bus atkirta tiems mo
kytojams, kuirie norėtų rudenį 
pradėti mokytojauti, baigę 
aulkštesnias mokyklas, bet ne-

ir džiaugsmas pasveikinti Jus 
jūsų didžiosios šventės proga 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
komiteto vardu. Apvaizda tesu
teikia jums sveikatos, ištver
mės ir visokeriopos sėkmės Jū
sų ganytojiškame darbe, pajau
kime. Apgailestauju, kad aplin
kybės neleidžia man jūsų šven
tėje dalyvauti asmeniškai. J. K. 
Valiūnas”. (E)

— “The Story of Captive 
Lithuania”, Lietuvos atstovo 
Washingtone Juozo Kajeeko 
paskaita, skaityta Maryland In 
temational Club of Annapolis, 
yra atspausdinta (mimeografu, 
14 psl.), kaip atskiras pasiunti
nybės leidinys. (E)

PRANCŪZIJOJE
_  D. Kolbaitė, P. Klimas ir

A. Mončys su sūnum š. m. bir
želio 14—16 d. laukėsi Londone. 
Šia proga skulpt. A. Mončys 
atvežė projektą min. K. B. Ba
lučio antkapiui ir tarėsi su Lie
tuvos pasiuntinybės atstovu J. 
Balicku antkapio statymo rei
kalais.

— P. Klimas, PRLB krašto 
valdybos iždininkas, per Vely- 

Kun. Pr. Auksorius yra Šv. kų atostogas buvo nuvykęs į 
Juozapo parap., Downers Gro- San Domingo pas savo seserį 
ve, III., asistentas. Joliet vysku
pas yra vysk. Blanchette. Į ku-

tro liqpo3 20 d., 8 vai. ryte.
X JAV LB centro valdyba

pritaria “Jaunimo žygiui už 
tikėjimo laisvę” ir prašo lietu
viškąją visuomenę jį remti. 
Šiam reikalui pradžiai centro 
valdyba paskyrė 100 dol. auką.

X Prel. dr. J. Tadarauskas 
sveikino Kunigų Vienybės sei
mą ir vysk. A. Deksnį Kanados 
lietuvių kunigų vardu.

X Kun. Pranciškus Aukso
rius paskirtas Joliet vyskupijos 
patarėju ir j sielovados tarybą.

įsteigtas Lietuvių Moky ajų S-gos Chicagos sk.
Red. J. Plačas. Medžiagą siųsti; 7045 So. Claremont Avė.. Chicago, Dl. 60636

Cia aš ir mano broliukas Piešė Eglutė Zikaraitė 7m.
Maironio lit. m-los Brooklyne II sk. mokinė

Eglutė yra garsaus skulptoriaus Zikaro anūkė

li sudraskyti žmonių. Kai vai
kai praeina jis labai piktas pa- 
sdaro.-

Vytas Surdėnas,
Vinco Krėvės Mokyklos Phila- 
delphijoj IV-to sk. mokinys

JEIGU AŠ GALĖČIAU 
VAŽIUOTI J LIETUVĄ

Jeigu aš galėčiau važiuoti į 
Lietuvą, aš norėčiau pamatyti 
Lietuvos sostinę — Vilnių. Ten 
aš labai daug įdomių dalykų

katinai. Ji prašė mamytės, kad 
nupirktų katinėlį. Mamytė nu
pirko katinėlį Kalėdoms. Ęlenu- 
tė atsisėdo ant kėdės ir galvo
ja, kaip jį pavadinti. Ji sugal
vojo vardą Pū-Pū, bet jai nepa
tiko. (Sugalvojo — Tomas, bet. 
ji nenorėjo žmogaus vardu pa
vadinti Ikiatinėllį. Gal gražus var
das būtų Mi-Mi? .. Elena pa
vadino savo katinėlį Mi-Mi ir 
buvo juo labai patenkinta.

Rūta Garūnaltė, IVa sk.
pamatyčiau: Vilniaus Universi- “Pirmieji Žingsniai” K. Done-

NAW YORKO MIESTAS
Aš taip labai laukiau mūsų 

kelionės į Nevv Yorką. Mes taip 
seniai planavom šią kelionę, 'ku
ri prasidėjo liepos pirmą dieną 
iki liepos ketvirtos dienos.

Kelionė prasidėjo Rocheste
rio aerodrome, kur visa mūsų 
šeima — tėtė, mama, brolis ir 
aš važiavom. Mes jau buvom 
užsisakę vietas (ant “jeto” lėJc-

Eglę, kurios vyras yra Pran
cūzijos ambasadorius Dominin-

ni gus įšventintas 1961 m. Jo tė-i konų respublikoje. Pakeliui jis ____
vai gyvena Northlake, UI., gi jo buvo sustojęs Floridoje pas J. tuve) ^ai išiskridom/tai buvo
teta yra 
Edwina.

kazimierietė seselė J Tūbelienę, dabar gyvenančią 
I Miami mieste.

CHICAGOS ŽINIOS

laičio lit. m-los laikr. nr. 5.

TURTAS
Vienos šventės proga, susi

tinka dvi geros pažįstamos ir 
pradeda kalbėtis.

Pirmoji; — Girdėjau, jūsų 
dėdė, grįžęs iš Amerikos, mir
damas paliko didelį turtą?

Antroji: -— Nieko nepaliko. 
Pirmąją gyvenimo pusę bekrau
damas turtą — sugadino savo 
sveikatą. Antrąją — kad pa
taisius sveikatą, išeikvojo visus 
turtus.

VASAROS MALONUMAI

šią vasarą važiuosim į Flori-^ 
dą. Ten būsime pas mano drau
gus. Jie turi ten namą. Būsime 
dvi savaites. Kai grįšim, aš va
žiuosiu į stovyklą. Po stovyk
los grįšiu namo ir žaisime su 
draugais, eisime į beisbolo rung 
tynęs, eisime maudytis. Aš ži
nau, kad vasarą bus smagu. 
Kai atostogos baigsis, aš būsiu* 
nelinksmas, nes vėl reikės eiti 
į mokyklą.

Tomas Kundrotas

Pirmas dvi atostogų savaites 
mes būsime Floridoje. Važiuo
sime mašina. Kai grįšime iš 
Floridos, aš žaisiu beisbolą, kur 
aš priklausau. Mes laimėjome 
4 žaidimus, o neprailaimėjome 
nei vieno. Aš esu skautas ir va-® 
žinosiu į skautų stovyklą. Vasa
rą kepame ir valgome kasdieną 
lauke.

Tauras Šulaitis
Maironio lit. m-los Brooklyne 

IV sk. mokiniai

VIENAKIŲ ARMIJA
1840 m. Egipto kariuomenės 

gyvenimas buvo toks kietas ir 
žiaurus, kad daugelis jaunų vy
rų, kurie turėdavo stoti kariuo
menėn, sugadindavo tyčia vie
ną akį, kad nebūtų paimti i 
kariuomenę. Egypto valdovas® 
Mahomed Ali, matydamas, kad 
tiek idaug jaunų vyrų vengia 
kariuomenės tarnybos, sudarė 
du pėstininkų pulkus iš viena
kių. Tokie vienakių pulkai bū
davo sudaromi per ištisus 50 
metų. Vėliau buvo panaikinti.

tetą, Sv. Onos bažnyčią, ir Lie
tuvos gražiausią miestą.

Alš irgi norėčiau pamatyti 
Nemuną. Nemunas yra gražiau
sia Lietuvos |upė. Man patiktų 
Nemunas, nes man labai patin
ka taikingos vietos, labiausiai 
upės.

Po to, aš nuvažiuočiau į Pa
langą, į vieną iš (gražiausių va
sarviečių Lietuvoje. Palangoje 
aš pamatyčiau Birutės kalną.

Dar aš norėčiau pamatyti, 
kur mano mama ir tėvelis gy
veno.

Kristina Pikūnaitė,
Detroito lit. m-ios Vl-a sky

riaus mokinė.

Mano tėvelis sakė, kad mes vai
kai galėsime vežti su savim ir 
mūsų (gyvuliukus. Tėvelis biuvo 
pažadėjęs nupirkti man šuniu
ką, bet vasarvietės šeimininkas 
nenori, todėl mamytė prižadėjo 
nupirkti jūros kiaulytę. Aš la
bai mėgstu sportą, o ten, vasar
vietėj, galim sportuoti. Kartais 
tėvelis vasarą nuveža arkliais 
pajodinėti. Atostogos malonus 
dalykas.

Margarita Kulytė, 
Marąuette P. Lit. M. V sk. mok.

SARGIO NELAIMĖ
Vieną dieną mano draugas 

atėjo pažaisti su manim. Aš 
paleidau savo šunį Sargį pabė 
gioti. Paskui mes visi trys žai
dėm prie gatvės. Tuo tarpu 
mašina važiavo pro šalį. Sargis 
norėjo pagauti mašiną. Staiga 
malšina sustojo ir trinktelėjo 
(Sargį. Sargis sucypė ir atbėgo 
pas mane. Mano draugas pama
tė prie Sargio snukio baltą sei
lę ir pasakė: “Aš turėjau šunį 
ir tas pats atsitiko. Mano tėtė 
sakė, kad neliesti to šuns ir 
bus gerai. Bet atsitiko kitaip, 
mano šuo pastipo.”

Aš išsigandau, kad ir su Sar
giu taip neatsitiktų. Kad mano 
brolis Algimantas parėjo na
mo, aš papasakojau įkas atsiti
ko. Algimantas tuoj nuvežė 
Sargį pas gyvulių daktarą. Dak
taras Sargį apžiūrėjo, davė 
vaistų ir pasakė, kad viskas 
bus gerai. Tą naktį leidom Sar
giui miegoti verandoje. Iš ry
to tėtė atidarė duris, Sargis iš
bėgo laukan ir buvo labai links
mas. Po tos nelaimės 'Sargis 
labai bijojo mašinų ir bėgdavo 
nuo jų.

Vytenis ISenuta, 10 m. 
Brockton Mass.

MANO MĖGIAMIAUSIAS 
GYVULYS

Mano mėgiamiausias gyvu
lys yria “cougar”. Jis yra labai 
greitas ir stiprus. Jis gyvena 
džiunglėse. Jis atrodo kaip tig
ras, bet neturi dryžų. Jis yra 
geltonas ir truputį rudas. Kai 
jis pamato žmogų, jis labai ty
liai iš pasalų prislenka ir už
šoka ant žmogaus. Kai jis už
muša tą žmogų, jis parneša sa
vo šeimai. Kai žmonės seka jį, 
jis pabėga. Jis neėda duonos, 
nes jam labai patinka mėsa. Jis 
gali sudraskyti paukštį i r 
dramblį suplėšyti. Jis kartais 
būna pagautas ir nuvežtas į 
zoologijos sodą. Tada ten nega-
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labai gražus rytas ir visus vaiz
dus galėjome laibai gerai maty
li. Tik truko 58 minutes nu
skristi. Pirma, man labai gra
žu ir gerai buvo, bet vėliau man 
pradėjo negerai darytis. Man 
mama visą laiką sakė, ikad pa
mirščiau ir geriau bus. Taip 
ir padariau.

Kada nusileido “jetas” į La 
Guardią aerodromą, (mes paė
mėm “taxi” į mūsų užsakytą 
viešbutį, kuris vadinasi “The 
Summit Hotel”. Per visas tas 
keturias dienas mes apžiūrėjom 
šias vietas: Laisvės Statulą. 
(Statue of Liberty), Empire 
State Building, New Yorko 
Public Library, United Nations, 
Rockėfeller Center, Radio City 
Music Hali., St. Patrick’s kate
drą, Pan Am Building, Bronx 
Zoo ir ikitas vietas.

Taip buvo visiems viskas į- 
domu, kad niekas nenorėjo 
grįžti atgal į Rodhesterį. Bet 
visi irgi buvo pakankamai pro
tingi ir daug nieko nesakė. Vėl 
grįžtant turėjom “jetą” imti, 
bet šį kartą daug ilgiau truko, 
nes blogas oras buvo aplink 
mus.

Gaila buvo išvažiuoti, bet 
daug geriau buvo kai mes grį
žom į namus. Iš viso, visa mū
sų šeima buvo patenkinta kelio
ne į Nevv Yorką.

Daiva Matiukaitė, 
Rochesterio lit. m-los mokinė

VASAROS ATOSTOGOS
Aš labai laukiu vasaros atos

togų. Kai tik mokykloje moks
las pasibaigs, mes tuojau ir va-

TRUMPAI
— Prieškarinių grupių koali

cija, kuri rėmė demonstracijas 
praėjusią vasarą demokratų 
partijos konvencijos CJhicagoje 
metu, ketina dar kartą žygiuo
ti Chicagoje irugsėjo 27 dieną.

— James F. Redmond, Chi
cagos mokyklų vadovas, pareiš- 

rašo lt. Francis M. Ward, per- j kė, kad mokyklos geresniu švie 
spėja, kad jaunimas nemėgsta Į timu bei auklėjimu bando iš-

PERSPĖJIMAS POLICIJAI
Naujas biuletenis pirmadienį 

perspėjo Chicagos policiją ne
naudoti jėgos areštuojant as-

. . ... „ ... _ . . menį, “jei policijos pareigūnasttt» reitoamų kreditų. Taip pat mafiausi abejonę, „ ne.
programa tinka ir tiems, kurie 
jau keletą metų mokytojavo. 
Aplikacijas į kursus gali rašy
ti: Archdiocesan School Board, 
430 N. Michigan Avė., Chicago, 
60611, tel. 527-3200.

X Marius Kasniūnas, kuris 
už savo padarytą radijavimo 
spindulių projektą laimėjo Bro 
ther Rice mokslo parodoje pir
mąją premiją, jį patobulinęs to
kią pat premiją laimėjo Chica
gos miesto parodoje ir po to 
Illinois valstijos mokslo paro 
doje, kuri buvo surengta Urba- 
nos universitete. Čia jo darbu 
domėjosi didžiųjų firmų bei 
universitetų atstovai, raginda
mi ir toliau dirbti šioje srityje.

X Jurgis Janušaitis, aktyvus 
spaudos bendradarbis _  žur
nalistas, kuris daug rašo apie 
lituanistines mokyklas, gražiu 
pavyzdžiu parodė, kaip reikia 
puoselėti lietuvių kalbą. Jis 
draugiškai susitarė su Para
mos jaunaisiais tarnautojais, 
kurie ten dirba vasaros metu, 
kad jie tarp savęs kalbėtųsi tik 
lietuviškai. Nesilaiką susitarimo 
moka pabaudą ir tie pinigai 
skiriami lituanistinėms mokyk
loms. Jaunimas džiaugiasi, kad 
jie yra skatinami mokytis tėvų 
kalbos ir tarp savęs gražiai kal
ba lietuviškai. Jei nežino žo
džių, pasiklausia vyresniųjų ir 
taip turtina savo turimą žody
ną.

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

X Reikalinga tarnautoja ben
dram įstaigos darbui. Pašauki
te telefonu VI 7-7747 (sk)

paprastos jėgos panaudojimas 
galės būti pateisinamas”. 

Naujas biuletenis, kuriame

autoriteto, ir nužudymas įtar
tojo asmens sukelia riaušes.

PARDUODAMAS 
BRIDEWELL Ūkis

Miesto administracija nutarė 
parduoti priemiesčio Bridewell 
ūkį Chicagos Dwellings bendro
vei gyvenamųjų namų statybai. 
Miesto finansų komisija 27 bai
sais (prieš 7) patvirtino parda
vimo planą. Ūkio pardavimo 
planas [paaiškėjo praėjusį pir
madienį.

JAUNUOLIS NUŠOVĖ SAVO 
DRAUGĘ

Devyniolikos metų Bellivvood 
jaunuolis pirmadienį nušovė 
septyniolikos metų draugę savo 
name. Policija areštavo jaunuo
lį, kuris sako, jog jis nežinąs, 
kodėl jis nušovė savo draugę.

vengti jaunuolių smurto.
— Cook apskrities klerkas 

Edward J. Barett pranešė, kad 
jo įstaiga birželio mėnesį išda 
vė 6,070 leidimų vedyboms.

— Chicagos policijos vadas 
James B. Conlisk pirmadienį 
pranešė, kad tarp gegužės 29 
ir birželio 25 d. mieste padidė
jo nusikaltimų skaičius, palygi
nant praėjusių metų tą patį 
'laikotarpį..

— Šv. Antano taupymo ir sko 
linimo b-vė, 1447 ISo. 49tii 
Ct., vad. J. F. Gribausko, savo 
taupytojoms duoda dovanas, 12 
gabalų pusryčių servizą. Duos 
ligi liepos 15 d. už 500 dol. indė 
4-

— Serga Viktoras Arlauskas 
Jems Balčaitis. Abu Raudonos 
Rožės klubo nariai, ramaus bū
do viengungiai pensininkai.

PAGERBTI LIETUVOS
KANKINIUS DABARTINĖ
PROGA NEPASIKARTOS
Mums dabar gyvenantiems 

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

Tapti šio darbo dalininku 
laiko jau ne daug beliko.

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

Aukas siųsti adresu:
Lithuanian Martyrs’ Chapel 

Fund,
2701 W. 68th St. 
Chicago, IU. 60629.

KPD. žiuoeime į vasarvietę vasaroti.

Naujajam vyskupui A. Deksniui pagerbimą suruošė JAV LB pirm. inž.
B. Nainys savo namuose. Čia matyti dalis svečių .Iš k. į d.: Sofija Dž u- 
gienė, Dalia Talat-Kelpšaitė, Marija Ambrozaitienė, vysk. A. Deksnys, 
kun. G. Kijauskas, SJ, Br. Nainys. Platesnis aprašymas buvo “Drauge” 

liepos 2 d. . Nuotr. A. Gulbinsko

PILI STATO
Stato pilį mūs Andriukas 
Ir laivelį plukdo 
Žaidžia saulės spindulėlis 
Ant jo mielo veido;
Bėginėja jis prie jūros 
Baltą smėlį žarsto,
O putojančios bangelės 
Gintarėlius barsto

Stasė Slavinskienė

Laukų gėlė
Piešė Regina Kiudulaitė 

Dariaus - Girėno lit. m-los VIII 
sk. mok.

APIE LITUANISTINĘ
MOKYKLĄ

Man patinka lituanistinė mo
kykla. Man ji duoda darbo (šeš
tadieninis, kad nesėdėčiau prie 
televizijos ir netinginaučau. 
Kartas toji mokykla man truk
do. Pasitaiko įdomi filmą, esu 
pakviesta pas savo draugę, arba 
noriu kur nors išvažiuoti. Tada 
negaliu tų dalykų daryti. Bet 
tas taip dažnai nepasitaiko.

Man mokykla padeda išmok
ti lietuvių kalbą, geografiją, is
toriją ir rašymą. Aš turiu iš
mokti rašyti lietuviškai, nes 
mano teta ir kiti giminės gyve
na Lietuvoje. Jie man laiškus 
rašo ir aš turiu atsakyti. Aš 
daug ko išmokstu lietuviškoje 
mokykloje.

Regina Kiudulaitė, 
Dariaus - Girėno lit. m-los VIII 

sk. mokinė.
ELENUTĖS KATINĖLIS

Vieną kartą buvo mergytė,
vardu Elena. Jai labai patiko

Laukinis antinas šaukia an® 
telę:

— Eikš, eikš, eikš, antele, į 
mane! Pas mane vandenėlis 
čystas (švarus), pas mane po 
sparneliu šilta.

Gražu vasarą prie vandens Piešė Asta Bačkauskaitė, 9 m.


