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Čekoslovakijoje
* Gėlės Prahos centre

Ties tradicine demonstracijų 
vieta

PRAHA. — Čekų ir slovakų 
patriotai vakar dėjo gyvų gėlių 
puokštes ties šv. Vaclovo pa
minklu, pačioje sostinės širdy. 
Ties krašto buvusio valdovo pa
minklu šiais metais ir anksčiau 
yra įvykę visa eilė demonstra
cijų, nukreiptų prieš ryšius su 
Maskva. Manoma, kad artėjant 
okupacijos metinėms, režimas 
gali paminklą užtverti ir pa
daryti neprieinamą.

Smurto apraiškos kyla
Nesusekti 7 žmonių žudikų 

pėdsakai
LOS ANGELES. — Policija 

tebeieško rugpiūčio 9 d. žudy
nių kaltininkų. Tuo metu buvo 
nužudyta filmų aktorė S. Tate 
ir dar keturi asmenys. Kitą

I dieną panašiu būdu (subadžius 
peiliais, išrašius šūkius krauju) 
tame pačiame mieste, Los Feliz 
rajone, nužudytas prekybinin
kas La Bianca su žmona.

Policija paleido įtariamą jau
nuolį Garretson (dėl įrodymų 
stokos) ir tebeieško kaltininkų.

CHICAGA. — Kitas sunkiai 
išaiškinamo smurto pavyzdys 
buvo Chicagoje — čia sekma
dienį parke žiauriai lazda su
muštas Justo Rivera, 8 vaikų 
tėvas, tik dėl to, kad pasiprie-

Priešas Vietname vėl smarkiai puola
Priešas apšaudė 137 bazes, 

vietoves
SAIGONAS, — Ramusis tarp 

snis P. Vietname, kai nuo š. m. 
vasario m. kautynės buvo žy
miai aprimusios, manoma, bus 
pasibaigęs. Priešas P. Vietname 
patrankomis ar minosvaidžiais 
vakar apšaudė 137 JAV ir są
jungininkų bazes bei vietoves. 
Komunistai Da Nange apšau
dė JAV laivyno ligoninę. Sužeis
ta 12 iš 50 ten buvusių sveiks
tančių ligonių.

Š. Vietnamo ir Vietkongo da
liniai puolė įvairias amerikiečių 
bazes, daugiausia svarbiose stra

I teginėse srityse tarp Kambodi
jos sienos ir Saigono.

Priešas vakar neteko ligi 400 
vyrų, amerikiečių nuostoliai kri 
tusiais siekia daugiau kaip 50, 
sužeistų skaičius — per 200.

• Zambija, Afrikoje, nacio
nalizavo vario kasyklas. Jos 
kasmet teikia 750 mil. dol. pa
jamų ir jų pusė tenka vyriausy-

I bei.
• Du žemės drebėjimai pir

madienį palietė centrinę Itali
ją. Sužeisti keturi gyventojai, 
sužalota apie 100 pastatų.

JAV prezidento Nixono ir vak. vokiečių kaclerio Kiesingerio pasita
rimai Washingtone, šio mėn. 7—9 d., laikomi svarbiais ir ypatingai 
santykių su Rytais plotmėje. Čia matyti kancleris Kiesinger, atvy
kęs į jo garbei surengtą priėmimą B. Rūmuose, europiniu papročiu 
pasiruošęs bučiuoti ponios Nixonienės ranką.

Indėnų vadas... Louis R. Bruce, 62 
m. amž., paskirtas indėnų reikalų 
komisaru Washingtone. Bruce yra 
Mohawk genties nariu ir nuolat gy
vena Nevv Yorke.

IŠ VISUR
Azerbaidžanas laukia valymų?

MASKVA. — Azerbaidžano 
respublikoje paskelbtas naujo
jo partijos vado, G. Alievo, bu
vusio KGB, saugumo, šefo, strai 
psnis. Jis kelia eilę kaltinimų. 
Esą, kai kurie vyriausybės žmo 
nės pasižymi “nemoralumu”. 
Jo žodžiais, “mes turime nu
plėšti kaukę triukšmo kėlėjams, 
sąmokslininkams, karjeristam”. 
Jis kaltina, kad tarnybų iešką 
naudojasi giminystės ryšiais bei 
įvairiomis pažintimis.

šino ir neleido drauge parke 
žaisti dviem įsiveržėliams. Jie, 
buvę kariai — aviatoriai, dabar 
kalėjime.

Aiški ofenzyva, bet kiek ilgai 
ji vyks?

JAV kariniai žinovai teigia, 
kad priešas bus pradėjęs rudens 
ofenzyvą. Vis dėlto, nemanoma, 
kad komunistai sugebėtų išlai
kyti tų puolimų lygį — jis turė
tų mažėti.

Priešui apšaudžius bazes ar 
vietoves, buvo nuostolių. Dvi 
raketos nukrito Saigone, tačiau 
apie nuostolius nepranešta. Ap
šaudymai vakar buvo stambiau 
si, palyginus su š. m. gegužės 
11 d., komunistams apšaudžius 
daugiau kaip 200 sąjungininkų 
bazių.

Kiesinger: “Mano ir 
Nixono pažiūros

sutampa”
VVASHINGTON. — Fed. Vo

kietijos kancleris K. G. Kiesin
ger, po pasitarimų Balt. Rūmuo 
še su prez. Nixonu, pareiškė, 
kad jo ir Nixono pažiūros vi
siškai sutampa. Kiesingeriui pa 
darė įspūdžio prez. Nixono “aiš
kus ii' tikrovę atitinkąs JAV 
laikysenos bei politikos dėsty
mas”.

Astronautai vėl keliauja - Juos 
sveikina didieji JAV miestai

Šiandien prasideda trijų erdvės didvyrių kelionė JAV įstrižai Amerikos kontinentą 
— Jie pagerbiami milijonų gyventojų New Yorke, Chicagoje, vakare prez. Nixon,as 
rengia pokylį Los Angeles mieste — 1500 kviestų svečių —Vakar trys astronautai 
rodė, televizijos perduotas, mėnulio nuotraukas, atsakė į spaudos atstovų paklausi
mus, pateikė aiškinimus

Vakar pasidalino patyrimais su 
spauda ir pasaulin

HOUSTON. — Trys astronau 
tai, “Apollo 11” erdvėlaivio įgu
la, Armstrong, Aldrin ir Collins 
nuo vakar jau vėl pasaulio ir 
ypatingai JAV gyventojų dėme
sio centre.

Rugpiūčio 10 d. paleisti iš ka
rantino, jie žygio į mėnulį įspū
džiais vakar dalinosi su spaudos 
atstovais, gi šiandien pradeda 
kelionę išilgai JAV kontinento, 
tarp Nevv Yorko ir Los Angeles.

Spaudos konferencija įvyku
si NASA, erdvės tyrinėjimų į- 
staigoje, vyko pusantros valan
dos ir per radijus bei televiziją 
buvo perduota ne tik kraštui, 
bet ir kitų kontinentų gyven
tojams. Tai buvo pirmasis, po 
liepos 20 d. žygio, trijų herojų 
sąlytis su krašto visuomene ir 
— pasauliu.

Rodė žygio nuotraukas, 
vaizdus, aiškino

Pokalbį su spauda atidarė NA 
SA pareigūnas Julian Scheer. 
Pirmasis astronautų, sėdėjusių 
prieš kelis šimtus žurnalistų 
(ir milijonus TV žiūrovų), kal
bėjo N. Armstrong, pažymėjęs, 
kad jis su savo dviem bendra- , 
keleiviais mielai dalinsis įspū- Į

vadas, tiek kiti du kreipė dėme
sį kuklumu, vietomis drovumu 
(Armstrong), tačiau vėliau jų 
ryšis su spauda (ir aparatų švie 
somis) vyko visiškai sklandžiai, 
dažnai persunktas ir sąmojaus, 
humoro nuotrupomis, plojimų 
palydomis.

45 minutes parodytos įvairių 
skrydžio tarpsnių, ypač artė

ti. Owens, vienintelė moteris, 
su astronautais, ir kitais buvusi ka
rantine. Ir ji dalinasi Įspūdžiais su 
spauda.

Rumunija už nepriklausoma 
kryptį

Rumunai už Ceausescu
Suvažiavimo pasitikėjimas vadu 

Ceausescu
BUKAREŠTAS. — Rumuni

jos kom. partijos 10-sis suva
žiavimas užvakar pareiškė pa
sitikėjimą prezidento ir kom. 
partijos vado N. Ceausescu ve
dama kryptimi. Jam paklausus, 
ar atstovai pritaria suvažiavimo 
pradžioje jo padarytam praneši 
mui, visi atsistojo ir ilgai plojo. 
Pranešime Ceausescu buvo iš
kėlęs nepriklausomos, ypač už
sienio srity, politikos reikalą.

Atstovai taip pat patvirtino 
pasiūlytą 5 metų ūkio planą. 
Ceausescu išrinktas partijos va 
dovu, vakar gi išrinktas, pra
plėstas centro komitetas.

Maskva puola, rum tirai skuba 
su atkirčiu

Vienas iš rumunų, partijos 
vykd. komiteto narys, D. Popes- 
cu pažymėto, krd “nes atme
tame se as pažiūras, mums rei
kia tikrove persunktos dvasios, 
socialistinio humanizmo”. Tai 
priminė Čekoslovakijoje Dub
čeko iškeltą ir vėliau sovietų 
sukritikuotą “socializmą su žmo 
giškuoju veidu”.

Sovietų delegacijos pirm. F. 
Katuševas užvakar vėl pakar
tojo Kremliaus nepasitenkini
mą: rumunų draugyste su Ki
nija ir prez. Nixono viešnage. 
Katuševui atsakė visa eilė ru
munų, teigdami, kad Rumunija 
palaikysianti gerus santykius 
su visais ir niekas negalės jos 
politikos pakeisti.

• Sovietų erdvėlaivis “Zondą 
7”, skriejęs aplink mėnulį, jau 
grįžta žemėn.

KALENDORIUS

Rugpiūčio 13 d.: šv. Ipolitas, 
šv. Radegunda, Gilvilas, Elvy- 
rė.

Rugpiūčio 14 d.: šv. Euzebi
jus, šv. Atanazija, Grintautas, 
Pajauta.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien sau 
lėta, šilčiau, temp. sieks 90 ir 
daugiau 1. F., ryt — be pakiti
mų.

Saulė teka 5:55, leidžias 7:54.

Žemė drebėjo Ramiojo vandeny
no srityse

TCKIO. — Visa eilė stipres
nių žemės drebėjimų palietė sri
tis tarp Japonijos ir Hong Kon
go. Nebuvo žymesnių nuostolių. 
Nors drebėjimas buvo pats stip
riausias šiais metais, tačiau jis 
nepalietė Japonijos sostinės ir 
kitų apgyventų vietų.

• L. C. Meeker, naujasis JAV 
ambasadorius Rumunijoje, įduo 
damas paskyrimo raštus prezi
dentui, pareiškė pasitenkinimą 
gyventojų parodytu draugišku
mu JAV prezidentui Bukarešte 
viešėjus.

• Chicagos pašte dirba 7,000 
moterų.

jant į mėnulį, vykdant jo pa
viršiuje veiksmus ir pakylant 
bei susiduriant su “Columbia” 
erdvėlaiviu, nuotraukos. Ypa
tingai buvo įdomios nuotraukos, 
darytos iš “Eagle” prietaiso lan 
go.

Po nuotraukų, sekė antroji 
ryšio su spauda bei visuomene 
dalis — paklausimai ir atsaky
mai. Jų buvo keliasdešimt ir ne 
vienas jų lietė net privatų ast
ronautų gyvenimą. Daugelis jų 
nušvietė kai kurias, daug kam 
nežinomas ar neaiškias žygio ap 
linkybes bei smulkmena®
“Jautėmės mėnuly lyg 5 m. oer- 
niukas saldainių krautuvėj”...

Paklausus, kaip gi astronau
tai jautėsi mėnulio paviršiuje ir 
kokie jų patyrimai, Armstrong 
aiškino: “Žinote, jautėmės lyg 
berniukas, 5 metų amžiaus, bū- 

’ tų įžengęs į saldainių krautuvę. 
Viskas įdomu, neįprasta, norisi 
paliesti... Net malonu”, pabrėžė
Armstrong...

Vis dėlto, jie neturėję pakan
kamai laiko — dė’ to būsimai 
“Apollo 12” įgulai jie pataria: 
turite bent 15 min. skirti apsi
prasti su aplinka, su ja susigy
venti ir... tik po to atlikti nu
matytus veiksmus. Esą, judėti 
mėnulio aviršiuje buvo žymiai 
lengviau, kaip pergyventi kap
sulėje traukos ir kitus neįpras
tus žmogui reiškinius.

“Žygis į mėnulį buvo, iš tik
rųjų, naujoji era”, pažymėjo 
Neil Armstrong.

Vakardienos konferencija bu
vo dar vienu šio krašto bruožu, 
pasiekimus erdvėje (ir kitose sri 
tyse) visiškai atvirai atskleisti 
pasauliui.

Šiandien didžioji “kantrybės, 
ištvermės bandymo” diena
Šiandien, trečiadienį, praside

da pirmoji, didžioji trijų astro- 
, nautų triumfo kelionė į tris JA 
i Valstybių didmiesčius. 5 vai. ry
to išskridę iš Houstono į Nevv 
Yorką, jie vykdys net 19 valan
dų programą, kurioje jie bus 
gerbiami, atsakys į milijonų gy
ventojų sveikinimus, išklausys 
merų ir kitų kalbas, “skęs” kon- 
fetti jūroje.... Vakare gi juos 
pokyliu gerbs prezidentas R. Ni 
xonas.

Vėliau, dvi atostogų savaitės 
ir... joms praslinkus trys herojai 
vėl važinės ir, greičiausia, jiems 
teks aplankyti ir užjūrio kraš
tus.

Visuose trijuose miestuose 
jau atitinkamai pasiruošta ir ne 
abejojama, kad gatvėse astro
nautus sveikins milijonai. Vi
sur jie vyks ypatingoje apsau
goje — pvz. Chicagoje jų “an
gelais sargais” bus 1600 polici
ninkų — tokios apsaugos nėra 
buvę nuo 1959 m., kai Chicago
je lankėsi britų karalienė Elz
bieta n.
Kodėl priėmimas Los Angeles?

Prez. Nixonas jau kelios die
nos įsikūrė “Vasaros Balt. Rū
muose” San Clemente, Kalif., 
pusiaukely tarp Los Angeles ir 
San Diego. Svarbiausia dėl to, 
prez. Nixonas, vyriausias šio 
vakaro šeimininkas Century
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Ulbrichto komunistinio režimo Vokietija puola Vak. Vokietijos milita- 
rizmą, bet... savo karių mankšta, išvaizda bei papročiais gyvai primena 
nacių kariuomenę.

ASTRONAUTAI
Plaza viešbuty, astronautų pa
gerbimą rengia ties Ramiojo 
vandenyno pakraščiais, bet ne 
VVashingtone.
Dalyvaus visi astronautai su šei
momis, politikai, mokslininkai

Svečių į šio vakaro pokylį 
kviečiama 1,500 — tai rinktiniai 
žmonės, buvusiais prezidentais 
pradedant. Tačiau kai kurios 
įžymybių nedalyvaus, pvz. buv. 
prezidentas Johnsonas (jo žmo
na užjūry), Trumanas (dėl ne
sveikatos), nedalyvaus ir buv. 
prezidento Kennedy, “Apollo 
programos pradininko, našlė 
Jaoąueline Onassis (važinėja su 
vyro jachta).

Dalyvaus dauguma 50 valsti
jų gubernatorių. Kongreso at
stovai, be to, pakviesta 13 am
basadorių ir trys užsienio kraš
tų pasiuntiniai. Dalyvaus JAV 
aviacijos pionieriai, kaip Atlan
to nugalėtojas pulk. Lindberg, 
visi 48 astronautai su šeimomis 
(dar astuonių, žuvusių, pakvies 
tos našlės).
Nuo mokslininkų ligi Hollyvvoo- 

do įžymybių
Prez. Nixonas dar pakvietė 

mokslo atstovus, NASA parei
gūnus, buv. viceprezidentą Hum 
phrey, savo metu buvusį NASA 
tarybos pirmininku.

Sąrašą uždaro ne viena Hol- 
lywoodo įžymybė, pvz. aktoriai 
John Wayne, Gene Autry, Fred 
Astaire ir Joan Cravvford.

Pasaulis ir vėl žvelgia j nelemtą Berlyno “gėdos sieną”, 8 metams nuo 
jos pastatymo praslinkus: Čia matyti, kaip vakarų pusėje susituokę svei
kina gimines kitoje sienos pusėje, už spygliuotų vielų (dabar jų vietoje 
nutiesta žymiai “gražesnė” siena).

Nubausti tusų laivų 
kapitonai

Žvejojo per arti Kanados 
pakraščių

VICTORIA, B.C., Kanada. — 
Dviejų sovietų žvejų laivų ka
pitonai britų įstaigų nubausti 
sumokėti po 2,500 dol. baudą. 
Du laivai buvo Kanados pakraš
čių sargybos sulaikyti rugpiū
čio 4 d. ir turėjo nuplaukti į 
Victoria uostą. Nustatyta, kad 
laivai buvo pažeidę 12 jūros my
lių teritorinę ribą. Dėl to rusų 
byla buvo atsidūrusi Kanados 
teisme.

Kalbos, pagerbimas, muzika, 
šviesus, triukšmas, gėlės -į- vi
sa tai nebus lengva pakelti vy
rams, ištisą dieną kamuotiems 
milijonų Nevv Yorko ir Chicagos 
miestuose. Ketvirtadienio rytą 
jie bus Houstone, ir juos čia 
gerbs šeštadienį.

New Yorko, Chicagos,
Los Augeles vaizdai — pasauliui

Šios dienos triumfalinis ast
ronautų keliavimas išilgai Ame
rikos, erdvės satelitų dėka, bus 
perduotas keliems kontinen
tams. Taigi, didysis “paradas” 
Nevv Yorke (nuo 9 vai. ryto 
Chicagos laiku) ar džiūgavimas 
Chicagoje, nuo maždaug 2 vai., 
vaizdai Los Angeles mieste bus 
stebimi Europoje ir Japonijoje 
ir kitur. Pasaulį ir vėl vienai die 
nai sies bendras džiaugsmas, 
bendri, žmonijos siekiami, tiks
lai.
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DVI JŪROS DIENOS

Nors toli skautaujame nuo 
Baltijos jūros, nuo Nemuno ir 
Nevėžio krantų, tačiau nuolatos 
ir nuolatos, metai iš metų burlai
viais baidarėmis ir krūtinėmis 
raižydami svetimų kraštų vande
nis nors trumpam mintimis, ir 
vyresnieji širdimi, nubėgame į to 
Ii likusį gimtąjį Baltijos krantą.

Vyresnių brolių pasakojimus 
panaudoję, savus nedidelius prisi 
minimus pridėję ir savos kūrybos 
gabalus pritaikę švenčiame jūros 
dienas. Tas pačias jūros dienas, 
kurios nepriklausomybės laikais 
buvo švenčiamos Klaipėjoje, Kau 
ne, Zarasuose ir kitur. Sios die
nos šventimas LSB jūrų skautų 
tarpe pasidarė tradicija ir proga 
priminti sau ir kitiems, kad mūsų 
tėvų žemė yra ant Baltijos kram
to, kad mūsų uostų švyturiai tu
ri siekti laisvąjį pasaulį, kad ant 
mūsų laivų turi plėvesuoti tris
palvės ir toje pakrantėje laisvai 
turi gyventi mūsų broliai ir se- 
sės.

Rako stovykla
Didžiajam Lituanicos tuntui 

Chicagoje šiais metais minint 20 
-čio veiklos sukaktį ir tunto var
du pavadinus šios vasaros stovyk
lą, joje stovyklavo ir virš 30 jū
rų skautų iš Algimanto laivo bei 
penki vadovai: j. ps. R. Kunstma- 
nas, ps. A. Alčiauskas, V. Pet
rauskas, valt. A. Regis, ir valt. R. 
Vidžiūnas. Jūros dienai čia buvo 
skirta VII. 6 vidurinio sekmadie
nio priešpietė, į ją atvažiavus dau 
giau jūrų budžių ir LSB Jūrų 
skautų skyriaus vedėjui j. v.s. B. 
Juodeliui.

Jūrų skautų “Neringos” pasto- 
vyklės laivo denyje iškilmingam 
vimpilo kėlimui rikiavosi bebrai, 
jūrų skautai ir jūrų budžiai. Da
lyvaujant vadovybei, kitiems sto
vyklautojams ir svečiams unifor
muotos jūrų skautų gretos nusi
tiesė ežero pakrantėje. Nuskam
bėjo šešių bebrų įžodžiai. Priim
dami juodus kaklaraiščius šeši jū
rų skautai padarė savo priesaiką 
prieš L. K. Algimanto laivo vė
liavą.

Skambėjo trumpas žodis apie 
Jūros Dienos reikšmę ir jos pras
mę jūrų skautams. Pagaliau lyg 
milžiniška gulbė baltasparnis 
burlaivis “Vėtra” su įgula atsistū 
mė nuo liepto ir komandai nu
skambėjus, ąžuolų lapų vainikas 
panėrė į vandenį žuvusių brolių 
prisiminimui.

Dėl laiko stokos vėlesniam lai
kui buvo atidėtos laivelių regatos 
ir plaukimo lenktynės. Ir tas ne
buvo svarbiausia. Svarbiausia bu 
vo, kad kiekvienas dalyvis sužino 
jo ir patyrė kodėl mūsų jūrų 
skautai kiekvieną vasarą mini 
Baltijos jūros dieną.

Romuvos stovykloje

Iš Zarasų nuvažiuoti į Klaipė
dą atšvęsti savaitgalio metu jū
ros dieną tai jau pašėlusiai dide
lė kelionė, net ir su geru “Mosk- 
vičium” šiandien sunkiai įmano
ma, nors atstumas panašus, kaip 
iš Chicagos į Rako stovyklavietę, 
apie 250 mylių. Tačiau iš Chica
gos į Kanados mūsų skautų “Ro
muvos” stovyklos jūros dieną tai 
jau susidaro 700 mylių tik į vie
ną pusę. Tačiau prie gerų norų ir 
prie nuoširdaus brolių torontie- 
čių jūrų skautų kvietimo ką reiš
kia 1400 mylių savaitgalio vieš
nagė jūros dienos garbei, ypač 
kai į kompaniją prisidėjo LSB 
VS v.s. VI. Vijeikis, s.v.v.s. Gin
taras Plačas ir žmona sutiko da
lintis šoferio pareigomis.

Taigi rugpiūčio 1 d. penkta
dienio popietę sudundėjo Chica
gos autostrada ir po 10 vai. kelio
nės Romuvoje mus pasitiko Ka-*

nados rajono vadeiva s. K. Batū
ra ir komendantas ps. A. Baži- 
liauskas. J

Nei laikas, nei atstumai nesu
mažina noro aplankyti tai ką 
kada nors, kartą, buvai įsimylė
jęs... Taip ir su Romuva. “Jkritb" 
į akį iš pirmo karto ir kas kartą 
dabar lankau, kaip seną, nepa
mirštamą simpatiją... Išsitiesusi 
Lapės ežero pakrantėje “Rorriu-į 
va” šį kartą globojo 115 skautų'ir 
117 skaučių.

Ryto saulė išmetė iš palapinės 
ir ežero vanduo nuplovė kelionei 
dulkes. Iš maudyklės begrįžtant 
pasitiko Toronto jūrų skautų spi
ritus movens, čia stovyklaujan
čių 35 jūrų skautų pastovyklės va 
dovas jūrų ps. Petras Gorys:

— Broli vade už pusvalandžio 
lauksime jūsų pastovyklėje vim
pilo kėlimui. Kartu bus ir jūrų 
skautų įžodžiai. Prašau atvykti stt 
ponia, — atpylė pasisveikinęs. 
Pusvalandžio užteko apsirengti ir 
papusryčiauti. Jūrų skautų pašto 
vyklėje jau stovėjo išsirikiavę 35 
jūrų skautai ir apie 30 jūrų skau
čių, atvykusių iš savo pastovyk
lės kartu pradėti jūros dieną. Po 
vimpilo pakėlimo vienas jūrų 
skautas ir šešios jūrų skautės da
vė įžodžius. Malonu buvo užriš
ti kaklaraištį, Tėvynės mazgelius 
ir tarti sveikinimo žodį. Dar ma
loniau buvo gauti iš j. ps. P. Go- 
rio jūreivišką didžiausį “ordeną”, 
pačių padarytą, kokio, turbūt, 
nei Etiopijos imperatorius netuL 
ri. Į pastovyklę atsilankęs LSB 
VS v-s. VI. Vijeikis visus nuošir
džiai pasveikino ir kvietė kasdien 
tobulėti vandenyje ir žemėje.

Romuvos laivynas plaukia
Į jūros dienos minėjimą ežero 

pakrantėje šeštadienio popietėje 
rinkosi visi stovyklos dalyviai. Jų 
tarpe buvo bestovyklaują 43 skau 
tai ir 40 skaučių iš Detroito, sktn. 
Č. Anužio ir ps. Albinos Atko- 
čaitienės vadovaujami. Atvyko if 
Kanados rajono vadas v. s. L. Ei
mantas, “Šatrijos” tunto tunti
ninkė s. 1. Gvildienė. “Ramby- 
no” tunto tunt. v. s. Č. Sinkevi
čius, buv. LSB VS v. s. Stp. Kai
rys, LSS Tarybos narė v.s. M. Va 
siliauskienė, s. kun. S. Kulbis S. 
J., eilė kitų vadovų bei vadovių, 
čikagiečiai: LSB VS v.s. VI. Vi
jeikis, s.v.v.s. G. Plačas ir daugy
bė tėvų iš Toronto, Detroito, 
Londono ir Hamiltono.

Jūros dienos programa buvo 
pradėta jūrų skautų-čių laivyno 
paradu, kurį sudarė trys burlai
viai, motorinė valtis, dvi irklinės 
komandinės valtys ir devyni ca- 
noes. Visas laivynas praplaukė 
pro krante stovinčią aukštąją va
dovybę, jai atiduodami pagarbą. 
Laivynui grįžtant į uostą prieš 
susirinkusius atplaukė komandi
nė valtis ir trimitui betrimituo- 
jant ir raketoms bešaudant į eže
rą buvo nuleistas vainikas žuvu
siems Neptūno karalystėje pa
gerbti.

— Senjorai pasiruošia plauki
mo varžyboms! 1 '• *

— Jaunių canoe regata prie li
nijos! —■ komandavo vandens 
varžybų vadovas ps. A. Empa- 
keris.

Jaunieji plėšė canoe irklus, 
kad net vieni į kitus įlėkė, lai
mint jūrų skautėms. Plaukimo 
varžybose sesių grupėje greičiau
sia pasirodė jūrų skautė Yčaitė', o 
vyrų čempijonu tapo nenugali
mas brolis valt. V. Žulys.

— Pasiruošt gladiatorių kovai! 
vėl komandavo uosto viršinin 

kas. Du čanoes po tris jūrų skau
tus, — du irkluotojai, o vienas 

gladiatorius”, su “ietimis” nar
siai kovojo, stengdamiesi viens ki 
tų Šveisti I vanderij. Jurų fau-

Naujas pašto ženklas, skirtas žmogaus kelionei į mėnulį, pasirodė Wash- 
ingtone. Jis buvo antspauduotas liepos 20 d. ir nugabentas į mėnulį, lai
mingai sugrįžo į žemį.

niai demonstravo dar didesnį 
narsumą ir “gladiatoriai” kovą 
užbaigė lygiomis.

Jūros dienos programos metu 
labai turiningą sveikinimo žodį 
tarė LSB VS v. s. V. Vijeikis, 
kviesdamas mūsų skautiškąjį jau
nimą didžiuotis lietuvių kilme, 
didžiuotis turtinga mūsų istorija, 
kurios neturėdamos kitos tautos, 
ar jų grupės, deda didžiausias pa
stangas ją sukurti, save atpažinti. 
Trumpu žodžiu Lietuvos jūros 
dienos reikšmę, jos tradiciją nu- 
pasakojo j. v.s. B. Juodelis, dėko
damas stovyklos vadovybei ir jū
rų skautų vadovams už šios tra
dicijos palaikymą, kviesdamas ir 
ateityje tokiais minėjimais jung
tis su mūsų Lietuvos pajūriu.

Po stovyklos vėliavų nuleidi
mo, kuriame keli geltonšlipsiai 
broliai ir sesės pasižadėjo stengtis 
tarnauti Dievui, Tėvynei ir Arti
mui, vyko sesių ir brolių pasto- 
vyklių sueigos. Jų metu buvo į 
teikti LSB jūrų skautų vadų, va
dovių kursų baigimo pažymėji
mai dviems tuzinams sesių ir bro
lių.

Po laužo, žvaigždėms spindint, 
jūros diena buvo apvainikuota 
jūrų skautininko įžodžiu, kurį 
ant burlaivio davė jūrų ps. Pet
ras Gorys.

. . .. BrL

STOVYKLA KANADOJE

Septintosios Romuvos stovyk
los jaun. skautų-čių savaitė pasi
baigė liepos 26 d. Ps. B. Poškai ir 
s. M. Stanionienei vadovaujant, 
ji buvo pati sėkmingiausia per vi 
sus septynerius stovyklavimo me 
tus. Stovyklavo daugiau 80 jaun. 
skautų-čių.

Oficialus stovyklos atidarymas 
įvyko liepos 20 d. pamaldomis, 

I kurias atnašavo stovyklos kapelio 
nas kun. S. Kulbis, SJ. Mišių me
tu buvo prisiminti pastaruoju me 
tu mirę skautų vadovai bei rėmė
jai —inž. M- Gvildys, inž. Eug. 
Bubelis ir s. Z. Paulionis.

Vėliavų pakėlimo apeigose Ka 
nados raj. vadeiva s. K. Batūra 
pristatė šios savaitės stovyklos vir 
šininką ps. B. Pošką ir mažie
siems palinkėjo smagaus stovyk- 
layimo.

Paukštytėms vadovavo ps. M. 
Stanionienė talkinant G. Stripi- 
nienei, vi. D. Balsytei, si. J. Ko- 
belskytei ir si. E. Asevičiūtei. Vil

kiukams vadovavo R. Valickie- 
nė, ps. P. Saplienė ir si. M. Rusi
nąs, talkinant psl. L. Sapliui, E. 
Stanioniui ir J. Kripui. Stovyklos 
komendantas — ps. A. Baziliaus- 
kas, instruktorius s. V. Fidleris. 
Ūkio skyriui vadovavo R. Kairys. 
Stovyklautojus maitino D. Bazi- 
liauskienė, G. Stauskienė, Kri- 
pienė, Turūtienė, C. Pakštienė ir 
G. Tarvydienė.

Stovykloje jaun. skautų-čių į- 
žodį davė V. Baziliauskaitė, R. 
Dūdaitė, V. Šernaitė, V. Dūdaitė, 
L. Vytaitė, A. Antanaitis, R. Tu- 
rūta, G. Karosas. Pažangumo var 
žybose daugiausiai taškų surinko 
V. Šernaitė, V. Turūtaitė, M. Ša
rūnas ir E. Zubas. Jie gavo dova
nų. Stovyklautojai ir vadovybė 
su dėkingumu prisimena s. V. 
Fidlerį už dainų mokymą ir va
dovavimą laužams, ps. A. Bazi- 
liauską už ėjimą komendanto pa
reigas, R. Kairį už gerą maitini
mą, vyr. sk. v. si. A. Pietranto- 
nį už vadovavimą paukštytėms.

Baigus jaun. skautų-čių savai
tę Romuvoje, pradėta stovykla 
skautams-tėms. Liepos 26 d. čia 
įsikūrė 273 stovyklautojai iš To
ronto, Hamiltono, Londono, Ni 
agaros, Windsoro, Detroito ir ki
tų vietovių. Stovyklos vadovas — 
s. K. Batūra, pavaduotoja — s. L. 
Gvildienė. Kapelionas s. kun. St. 
Kulbis, SJ. Seserijos pastovyklės 
viršininkė s. I. Šernaitė-Meik- 
lejohn, brolijos — ps. A. Bazi- 
liauskas. Jiems padėjo eilė paty
rusių vienetų vadovų-vių ir in- 
sturktorių. Ūkio skyriui vadovau- 
vo R. Kairys, šeimininkavo G. 
Stauskienė, D. Baziliauskienė, C. 
Pakštienė, D. Jusienė, G. Tarvy
dienė, V. Noreikaitė ir B. Ogvil- 
d'ienė. Gydytojas ps. dr. J. Yčas. 
Laužų koordinatorius v. s. Stepas 
Kairys.

Rugpiūčio 2 d. buvo laukiama 
svečių iš Chicagos. Buvo jūros 
diena, sporto šventė ir kiti pasi
rodymai. Atsilankė gausus svečių 
ir tėvų būrys. Svečiams buvo re
zervuota nauja pastovyklė. Sto
vykla buvo baigta rugpiūčio 9 d.

DETROITO SKAUTAI 
ROMUVOJE

Septintoje Romuvos stovykloje 
stovyklavo 40 Detroito skautų, 
vad. s. Č. Anužio, ir 35 skautės, 
vad. s. A. Atkočaitienės. Detroito

GERADARIAI “MEDEINĖS” STOVYKLOJ
Palikus ošiantį “Medeinės” 

mišką, širdy tebegirdant dainuo
jančias seses ir spraksiančių 
laužų kibirkštėles, nori padėko
ti visiems, kurie mus lankė, 
sveikino, apdovanojo įvairio
mis gėrybėmis ir nuoširdžiu žo
džiu parėmė mūsų pastangas.

Už sveikinimus žodžiu ir raš
tu — kun. J. Vaišniui, S.J., Se
serijos vyriausiai skautininkei 
Y. s. M. Jonikienei, Vidurio ra
jono vadeivei s. fil. B. Kožicie- 
nei, v. s. J. Bobinienei, v. s. R. 
Kučienei, v. s. H. Plaušinaitie- 
nėi, kun. “Gražinos” vyr. skau
čių būreliui; už lauktuves — v. 
s. M. Jonikienei, v. s. J. Bobi- 
nienei, v. s. (S. Statkienei, v. s. 
O. Siliūnienei, s. S. Jelionienei, 
“Kun. Gražinos” vyr. skaučių 
būreliui, skaučių mamytėm po
nioms Derenčienei ir A. Bruso- 
kienei, tunto sesėms M. Burbie
nei, E. Šalčiūnienei ir J. Jano
nienei.

Ypatingas skautiškas ačiū
nrtss mielai ttmttrrinkėi s, D.

Eiduikienea už sveikinimus, do
vanas ir parodytą (šiltą rūpes
tingumą stovyklaujančioms se
sėms ir vadovėms.

■Nuoširdžiai dėkojame pirmą 
pagalbą suteikusiems dr. P. Žlio- 
bai, seselėm M. Sugintienei ir 
E. Luikienei, pradedant ir už
baigiant stovyklą įvairiuose dar
buose mums padėjusioms tėve
liams V. šereliui, J. Gvildžiui, 
P. I. Kotovui, V. Vaitkevičiui ir 
Dauliua; “Lituanicos” broliams, 
audros atoslūgio metu perkėlu- 
siems paukštyčių palapinę į sau
sesnę vietą.

Dėkojame ir mieloms šeimi
ninkėms P. M. Bikulčienei, P. 
S. Daulienei, J. Miknaitiened, P. 
V. Gvildienei, E. Šedeikytei, 
gražiai globojusioms seses aud
ros metu. Neužmirštamas liko 
ir jų skaniai paruoštas maistas 
bei 'kupletai, dainuoti laužų me
tų. Tėbegyvendamos praėjusios 
stovyklos nuotaikoje,
“Aušros Vartų” tunto “Medei

nės** stovyklos vadovės,

Laiškas iš ligonines

Miela sese redaktore,

Rašau Jums reportažą ligoni
nės palatoje. Labai romantiška 
aplinka. Virš galvos kabo krau
jo bonka ir per vamzdelį tamsus 
skystis bėga į kairės rankos plaš
takos gyslas. Jau penktą bonką 
tuštinu, lyg būčiau kur Vietna
mo kare. Ten gal kokį medalį bū 
čiau gavęs, o čia nieko. Atrodo, 
be jokio reikalo kažkas viduje 
atsuko kokį tai vamzdelį... Vos 
spėjau sugrįsti iš Jūros dienos 
Kanados Romuvos stovykloje. 
Vos nepakliuvau skt- B. Rėkui į 
kompaniją (iš Clevelando), ku
ris iš “Romuvos” nukeliavo tie
siai į Huntsvillės ligoninę dar 
prieš mūsų atvykimą.

Savijauta nebloga, dešinė ran
ka “nepririšta”, tai ir rašau, kad 
nepavėluotų šiam trečiadieniui. 
Sakau, gaila, kad nėra tėvo Ke- 
zio; išeitų įdomi nuotrauka.

Atsiprašau, kad reportažą ra
šau ant ligoninės temperatūros 
formų popieriaus. Slaugės geres
nio neturėjo, o iš namų pamir
šau pasiimti, nes reikėjo skubėti.

Tikiuosi čia ilgai neužtrukti.
Budžiu! Jūsų

Bronius Juodelis

PAVEDĖ MOKYMĄ TĖVAMS
— Siedlee vyskupijoj Lenki

joje buvo nutarta vaikų paren
gimą pirmajai šv. Komunijai pa
tikėti tėvams. Visuotinio Bažny 
čios susirinkimo deklaracija apie 
religinį auklėjimą nurodo, kad 
tėvai yra pirmieji ir natūralūs 
vaikų religijos mokytojai bei jų 
religinio gyvenimo ugdytojai. 
Laikantis šio dėsnio, Siedlee 
vyskupijos kunigai padės tė
vams atlikti šią pareigą. Bet 
pagrindinį vaikų parengimo išv. 
Komunijai darbą turės atlikti 
patys tėvai.

skautai-tės kasmet stengiasi sto
vyklauti vis kitoje vietoje.

LIETUVIAI WINIPEGO 
STOVYKLOJE

Jau treti metai iš eilės, gauda
mi paramą iš Ottavos federalinės 
valdžios, lietuviai skautai “Trave 
ling Exchange” programos ribo
se šiais metais vyksta į Winipege 
organizuojamą stovyklą. Iš vado
vų vyksta — ps. P. Regina, si. P. 
Kudreikis, s. kun. St. Kulbis, SJ, 
s. J. Dambaras. Išvykstama trau 
kiniu rugpiūčio 15 d.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
/ak. SeStadlenials 10—1 vai. Trečia 
llenl uždaryta. Ligoniai priimami su
sltarus.

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

Rezid. Telef. 230-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GIAEKOLOGINC CHIRURGIJA 

6449 So. Pulasld Road (Cravvford 
Medlcal Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti S74-801Š

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-čios lr California 

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

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

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048 
ATOSTOGOSE nuo rugpiūčio 3 d. Iki
17 dienos.
Prašome kreiptis pas Dr. Taurą. 
Telef. PR 8-1223.

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-0, 
antr., penktad. 1-5, treč. lr šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie- 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą
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Metams Vi metų 3 mėn. 1 mėn. E

• Redakcija stiaipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

$17.00
$15.00
$18.00

9.00
8.00
9.50

5.00
4.50
5.50

2.00 = 
1.75 =
2.25 E

• 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. 51st Street
TeL — GR 6-2400

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

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

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBC — NERVŲ IR 
EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
6440 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija lr moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė.. VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. I’R 8-2220 
Namu rez. PRospeet 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
j o k a A 

2656 VVest 6.8rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 Iki S vai. Ir nuo 6 lkl 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 VV. 71st Street 

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

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VV. 68 r d Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6 

lkl 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. ODympic 2-1361

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

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

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad.. ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., Šeštad. 12-2 vai. p. p.. 
trečiad. uždaryta.

Tel. ofiso lr buto OLymplc 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 Ilki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

KŪDIKIU IR VAIKU UGU 
SPECIALISTC 

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt 
nuo 11 vaL lkl 1 vai. p. p. ir nuo 
8 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad. 
11 Vai. ryto lkl I vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez, tel. 239-2910

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 7Ist Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandoa pagal susitarimą 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

Prltmlnšja tik suiltarus.

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

Ofiso HE 4-1818 Rez PR 6-9801
DR. 1. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opi.
3424 VV. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius b 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
TeL Ofiso PR 6-7800; Namu 025-7607

5159 So. Damen Avenae
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenae
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
Šeštad 8 v. r. iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street

(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc)
Atostogose nuo liepos 28 iki 

____________ rugpjūčio 18 d.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71 st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, DL

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

Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 VV. 68rd Street 

Ortso tel. REliance 5-4410 
Rez. GRovelhUl 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta 
_______Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospeet 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6105

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

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

Trečiad. Ir fiefitad. uždaryta.

Tel PROospect 6-0400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

ir kitu laiku pagal suslta rimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulasld Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4
tr 6-8 v. v., ketvlrt. v. 
Šeštadieniais 11-1 vai. popiet.



Mokslo metams ruošiantis

MOKINIŲ REGISTRACIJA
NIXONO PASIŪLYMAS- 
GROMYKO ATSAKYMAS

Kai jau mokslo metų pra
džia nėbe už kalnų, lietuviai 
išeiviai, ypač tie, kurie turi 
mokslus einančio jaunimo, rū
pinasi, kaip jiems geresnį mok 
slą ibei auklėjimą suteikti, ge
resnę mokyklą surasti. Šie o- 
pūs klausimai šiame krašte 
nėra labai lengvai išsprendžia
mi, todėl gerai daro tėvai, ku
rie tai atidžiau studijuoja. 
Mat, Amerikoje bendrojo la
vinimo ir specialiųjų mokyk
lų yra labai daug ir įvairaus 
tipo bei plano, todėl nelengva 
greitai ir tiksliai apsispręsti, 
kurią pasirinkti.

Su mokslo metų pradžia ly
giagrečiai iškyla iš naujo ir 
lituanistinio paruošimo bei mo
kymo problemos, kurias ati
džiai aptaria Lietuvių 'bendruo 
menės vadovai, švietimo tary
ba, mokinių tėvai ir mokyto
jai ypač jų ruošiamos studijų 
savaitės proga.

Beveik kiekvienoje didesnė
je, o kartais ir mažose lietuvių 
kolonijose turime lituanistines 
mokyklas. Vienos jų esamomis 
sąlygomis gerai, kitos blogiau 
vedamos. Gera dalis jų turi 
tikrai gerus ir patyrusius, ki
tos kiek silpnesnius mokyto
jus, tačiau visi jie yra geri lie
tuviai idealistai ir visų mokyk
lų bei mokytojų tikslas vienas 
ir tas pats: išmokyti mūsų pri
augančią išeivių kartą lietuviš
kai kalbėti, skaityti, rašyti, 
lietuviškai galvoti, suteikti ži
nių iš jų tėvų žemės istorijos, 
geografijos, įdiegti tėvų krašto 
meilę, pramokyti lietuviškų dai 
nų, tautinių šokių, papročių 
ir tuo pratęsti lietuvių bend
ruomenės egzistavimą. Neleng
vas tai darbas, kai mes savo 
kojomis gimtosios žemės nesie
kiame, kai ryšiai su savuoju 
kraštu tautai priimtina pras
me praktiškai neįmanomi, kai 
pati aplinka nėra palanki lie
tuvybei bujoti.

Reikia pagirti tuos tėvus, 
kurie savo vaikus į lituanisti
nes mokyklas leidžia, juos sa
vaitgaliais suvežą, ne taip jau 
mažas mokyklos išlaikymo rei
kalams pinigines ar daiktines 
duokles atiduoda, mokslo prie
mones nuperka. Apskaičiuoja
ma, kad tėvai padengia dau
giau kaip 90 proc. visų litua
nistinių mokyklų išlaidų.

*

Iškeltina ir Lietuvių bend
ruomenė su jos Švietimo ta
ryba, vienintelė iš mūsų gau
sių centrinių organizacijų, ku
ri rūpinasi šių mokyklų kom
plektavimu, vadovėlių paruo
šimu ir spausdinimu.

Nuoširdi visų padėka pri
klauso lituanistinių mokyklų 
mokytojams, tiek “seniems vil
kams”, tiek tiems, kurie atėjo 
į mūsų mokyklas reikalui esant 
ir nuoširdžiai įsijungė į moko
mąjį darbą. Ypač iškeltini skai 
čiumi dar negausūs mūsų Pe
dagoginio lit. instituto paruoš
ti auklėtiniai, šiose mokyklose 
dirbą, ir šiaip jau lietuviai jau
nuoliai, įsijungę į lituanistinių 
mokyklų mokymo darbą. Visi 
jie skiria mokyklai savaitga
lius, tą trumpą laisvalaikį, ku
rį kiti sunaudoja įvairiems ma
lonumams. Mūsų mokytojai 
dirba gaunami tik labai mini
malų dalinį atlyginimą, kurio 
dažniausia nė atlyginimu ne
galima vadinti. Jų darbas — 
nuoširdi auka lietuvybei stip
rinti. Taigi šiandieninė litua
nistinė mokykla laikosi tik di
delių lietuviškų pastangų, tiks 
liau, gausios lietuviškos tal
kos dėka.

*

Šiai lietuviškai talkai ir teks 
po 2 - 3 savaičių naujus moks
lo metus pradėti. O kiekvienai

SUSIRŪPINIMAS

Jungtinių Amerikos Valsty
bių laivyno žinyba yra susirūpi

talkai turi būti gerai pasiruoš
ta.

Vienas iš tokių pasiruošimo 
būdų yra tinkamas registraci
jos pravedimas — naujų ir 
šias mokyklas jau lankiusių 
jaunuolių surinkimas į mokyk
lą naujiems mokslo metams. 
Nėra abejonės, kad visokerio
pam pasisekimui būtinas kuo 
gausesnis mokinių sutelkimas. 
Šio tikslo pasiekus, lengviau 
sprendžiamos finansinės pro
blemos, patalpų, vadovėlių, 
mokslo priemonių ir mokytojų 
komplektavimo įklausimad.

Gerai žinome, kad toli gra
žu ne visi lietuvių vaikai litu
anistines mokyklas lanko, — 
neretai į tokias mokyklas sa
vo vaikų neveža ir kai kurie 
šiaip jau gerai lietuviškai su
sipratę patriotai lietuviai. Mo
tyvai įvairūs, bet ne visada 
įtikinami ar nenugalimi: teisi
namasi laiko stoka, atstumu, 
kitų specialių (muzikos, dai
navimo, baleto) mokyklų bei 
kursų lankymu. Kiti dar nuro
do, esą, jų vaikai namie lietu
viškai mokomi, lanką stovyk
las, esą įrašyti į lietuviškas or
ganizacijas. Tačiau praktiški 
gyvenimo pavyzdžiai vaizdžiai 
rodo, kad yra nemažas skirtu
mas tarp lituanistines mokyk
las lankančių ir nelankančių 
mokinių. Lankančiųjų lietuvių 
kalbos mokėjimas būna aki
vaizdžiai geresnis, pats moki
nys daug lietuviškesnis. Lietu
viška mokykla, praktiškai tik 
šeštadieniais veikdama, per tre 
jetą dešimčių savaitgalių mo
kinių tarpe sugeba sukurti šio
kią tokią lietuvišką dvasią ir, 
jeigu neišmoko, tai pramoko 
gimtosios kalbos.

*
Nėra abejonės, kad tėvų, or

ganizacijų, dvasininkų bei ka
pelionų talka ir bendras sutar
tinis darbas daug ką pozity
vaus atlieka.

Šia proga tačiau reikia pa
stebėti, kad mūsuose vis daž
niau pasireiškia nesveikos lie
tuviškos mokyklos ir mokyto
jų kritikos. Sveika ir pozityvi 
kritika prašoma, pageidauja
ma, remtina. Tačiau blogiau, 
kai lituanistinę mokyklą ar jos 
nusipelniusius mokytojus ne- 
viežlybai puola vaikų neturin
tieji ar jų į lituanistines mo
kyklas neleidžiantieji asmenys, 
kurie puolantiems pasišventė
liams mokytojams, jeigu taip 
būtų galima įsireikšti, “nėra 
verti atrišti jų batų dirželio”. 
Gerai, kad jie puolamųjų mo
kytojų nenubaido, nes pasta
rieji žino savo pareigas ir jas 
stato aukščiau už eilinę kriti
ką.

Taigi sveikintini visi, kurie 
lietuviškas mokyklas ne griau
na, bet jas kuria, palaiko, stip
rina, savo vaikus į jas leidžia. 
Artėjanti mokslo metų pradžia 
ir skelbiama moksleivių regist 
racija — gera proga savo lie
tuvybę ne žodžiais, bet darbais 
įrodyti. Tėvai, Lietuvių bend
ruomenės apylinkės, organiza
cijų vadovai, dvasininkai ir vi
si sąmoningi lietuviai šiuo me
tu turi daryti viską, kad litu
anistinių mokyklų mokinių re
gistracija būtų galimai plačiau 
ir tiksliau pravesta. Šiam rei
kalui reikia sudaryti pilnus lit. 
mokyklas lankančių ir nelan
kančių mokinių sąrašus. Pasta
rųjų tėvus reikia tinkami kryp 
timi paveikti, juos aplankant, 
pasikalbant, įtikinėjant, o, rei
kalui esant, sudarant sąlygas, 
kad vaikai galėtų mokyklas 
pasiekti. LB apylinkės ir pa
skiri asmenys turėtų dar pa
studijuoti, ar nebūtų galima, 
įsteigti naujų lituanistinių mo
kyklų ten, kur jų nėra, o su
sirinktų bent jau įmanomas 
mokinių skaičius. b. kv.

nusi, nes manoma, jog Sovietų 
Rusija steigsianti Kuboje Sovie
tų Rusijos povandeninių laivų 
bazę.

Baigėsi sunkaus karantino dienos ir trys mėnulio astronautai buvo išleisti iš specialios kameros, kur jie buvo 
laikomi. Išėjusius sveikina žmonių minios. Iš k. astronautai: Edwin Aldrin, Michael Collins ir Neil Arm
strong.

FRANKA NUVERTINUS
Nuvertinimo, priežastys ir pasėkos

Rugpiūčio 8 d. prezidento bu
veinėje įvykusiame Prancūzijos 
vyriausybės posėdyje nutarta 
nuvertinti 12,5% franką.

(Prancūzijos prezidentas G. 
Pompidou ir finansų ministeris 
V. Giscard d’Estaing jau liepos 
16 d. susitarė franką nuvertin
ti. Jie laukė iki rugpiūčio 8 d., 
kai dauguma prancūzų darbinin 
kų ir tarnautojų atostogauja.

Praėjusių metų lapkričio m. 
buvęs prezidentas Charles de 
Gaulle vadino franko nuverti
nimą didžiausia kvailybe. Jo įpė 
dinis, tepraslinkus 9 mėnesiams, 
buvo priverstas franką nuver
tinti.

IPrezidento aiškinimas
Georgės Pompidou aiškino, 

kas vertė imtis šio nepaprasto 
žygio frankui nuvertinti. Esą, 
prezidento pareigas perėmęs 
rūpinosi franku. Gavęs žinias 
apie Prancūzijos finansinę būk
lę priėjęs išvadą franko lygį 
pakeisti.

Jis nurodė tris pagrindines 
priežastis frankui nuvertinti. 
Pirmoji priežastis — franko 
vertės kritimas užsienio biržo
se. Spekuliacija užsitęsė franko 
nenaudai. Antroji priežastis — 
grėsė Prancūžijoje 'nedarbas, 
išlaikant senąjį franko vertės 
lygį. Kodėl?

Į šį klausimą atsakydamas jis 
palietė trečią priežastį: nedar
ną užsienio prekyboje. Išveži
mas ėmęs mažėti ir įvežimas 
didėti. Skirtumas turėjęs būti 
padengtas auksu.

Franko nuvertinimas, pasak 
prezidento, esanti tik pradžia 
prisitaikymo ūkinei tikrovei. Vy

riausybė turėsianti peržiūrėti 
valstybės biudžetą ir panaudo- 

| ti griežtas priemones ūkiui tvar 
i kyti.

Franko nuvertinimui pasirink 
tos atostogos rimčiai išlaikyti 
ir spekuliacijai sumažinti.

Ūkinis netikrumas
Prezidento manymu Prancū

zijos ūkinė būklė nėra pavojin
ga, bet franko nuvertinimo ati
dėjimas susietas su pavojais, 
šis prieštaravimas verčia bent 
suglaustai aptarti Prancūzijos 
ūkines painiavas.

1968 m. pavasario studentų 
sukeltos riaušės ir visuotinis 
darbininkų streikas sugriovė 
Prancūzijos ūkinę pusiausvyrą, 
kurios nepajėgė atstatyti iki šio 
meto. Spekuliacija vyko franko 
nenaudai. De Gaulle nepapras
tomis priemonėmis apvaldė spe
kuliaciją, bet jam ir jo įpėdi
niui nepavyko jos užgniaužti. 
Kainos ėmė sparčiai apie 7% 
per metus kilti. Naujoji vyriau
sybė nepanaudojo griežtų prie
monių infliacijai apvaldyti ir 
paliko pusiau atviru klausimu 
darbininkų reikalavimą kelti at 
lyginimus.

Kainų ir darbo atlyginimo ki
limas turėjo įtakos į užsienio 
prekybos raidą. Išvežimas ne
padengė įvežimo. Pernai me
tais per antrą pusmetį Prancū
zija turėjo kas mėnesį apie 0,5 
bil. dolerių atsiteisti užsieniui 
auksu už įvežimo perteklių.

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENĖ RASA

Pagaliau išsiaiškino, kur matėsi ir netrukus pasiju
to seni pažįstami. Tolimam ir svetimam kampe sunku 
atsispirti pagundai ieškoti draugo. Jie sėdėjo šalia vienas 
kito, šnekučiavosi ir žiūrėjo į tolį. Auksė jau nenorėjo, 
kad jis nueitų, kažkodėl nebenorėjo būti viena. Ji dau
giau jautė nei matė jo atletišką kūną ir dabar, kaip aną 
kartą, smarkiai nudegusį veidą, kurio bruožai buvo ašt
rūs, lyg iš akmens iškalti.

— Kokios spalvos jo akys? — staiga pagalvojo, 
bet nedrįso pažiūrėti. Prisiminė tik ramų, protingą jų 
žvilgsnį. — Jis nedaro klaidų! — dingtelėjo mintis ir 
pasijuto labai menka.

Vytautas atvažiavo į daktarų konvenciją ir, posė
džiams pasibaigus, užuot ėjęs į balių, nusprendė apžiū
rėti Seattle, kuriame buvo pirmą kartą.

— Keistas pasirinkimas! — nusijuokė Auksė. — 
Man atrodo, kad daktarai mėgsta pabaliavoti!

— O, taip, bet ne visi ir ne visur. Aš mėgstu gam
tą, naujas vietas, norėčiau kada daugiau pakeliauti... — 
kiek svajingai kalbėjo jis, žiūrėdamas į tolį.

— Tikrai? Ir aš mėgstu keliauti! — apsidžiaugė Auk
sė, lyg jai būtų svarbu, kad jų pomėgiai panašūs.

— Jūs daug keliavot? — paklausė jis.
— Čia mano pirma kelionė, — turėjo ji prisipažin

GEDIMINAS GALVA Šiais metais aukso priemokos 
sumažėjo iki 300 mil. dol. per 
mėnesį. Aukso išteklius, 1968 
m. balandžio mėn. siekęs 7 bil. 
dolerių, sumažėjo ligi 2,5 bil. 
dolerių š. m. rugpiūčio mėn. 
pradžioje.

Neramumų grėsmė
Prieš 20 mėnesių padarytas 

sterlingų svaro nuvertinimas 
tik dalimi pateisino vyriausybės 

i viltis. Valiutos nuvertinimas tik 
trumpą laiką, neilgiau 2 metų, 
turi teigiamos įtakos į išveži
mo skatinimą. Teigiamą valiu
tos nuvertinimo įtaką gali pa
žeisti nenumatyti įvykiai.

Kiek didesnės įtakos franko 
nuvertinimas turės į spekulian
tus, kurie buvo perkėlę kapita
lą užsienin. Galimas dalykas, 
kad dalis Prancūzijos kapitalo 
grįš į kraštą.

Užsienio afos*ogininkus vi
lios Prancūziios ogesnis pragy- 
nimas. Kuriam laikui?

J ši klausimą negali atsakyti 
ir Prancūziios vyriausybė. Daug 
kas pareis nuo prancūzų darbi
ninkų sprendimo.

Prezidentas ir vyriausybė nu
tarė netrukus imtis ypatingų 
priemonių ūkiui tvarkyti. Jos 
greičiausia bus paskelbtos šio 
mėn. pabaigoje. Prancūzijos a- 
tostogininkus laukia staigmena. 
Kaip darbininkai sutiko vyriau
sybės padarytą franko nuver
tinimą ?

Komunistu darbininkų sąjun
gos CGT vadovybė franko nu
vertinimą vadina klaida ir jo 
įvykdymą atostogų metu apta-

ti ir abu nusijuokė, nes abu buvo keliauninkai tik svajo
nėse.

— Nenusiminkime, gal atsiras dar proga! — pa
guodė jis.

— Aš nė nenusimenu, nes ir darbą tokį pasirin
kau, kad galėčiau keliauti! — linksmai atsakė Auksė.

— O kur jūs dirbat, jei ne paslaptis? Gal ir man 
apsimokėtų pakeisti profesiją?

— Vargu priimtų, pas mus tik moterys tedirba, — 
nusijuokė ji.

— Ar Amerikoje yra ir tokių vietų, kur vyrai ne
pageidaujami? — apsimetė jis pasipiktinęs.

— O ne, labai pageidaujami, gal net daugiau, nei 
kitur, bet... tokios jau taisyklės: aš esu... net nežinau 
kaip lietuviškai pavadinti! — Stewardess’ė, bet dirbu ne 
lėktuvuose, o įstaigoje.

— Na, į stewardess’es gal ir netikčiau, — susijuo
kė Vytautas.

—Sunku būtų pritaikyti uniformą, — apžvelgė jį 
Auksė ir nusišypsojo.

— Yra, rodos, speciali mokykla? — paklausė jis.
— Taip. Ją baigiau, nors žadėjau mokytoja būti,— 

gūžtelėjo pečiais Auksė.
— Kodėl pakeitėt planus? — susidomėjo jis.
— Pati nežinau. Gal nerimas. Nepasitenkinimas. 

Jauno žmogaus gyvenimas turi būti pilnas audrų, lūžių, 
ieškojimo ir praradimo, jis turi verstis verpetais, riedėti 
pakalnėmis, skristi vėjais ir tik tada nurimti. O aš sėdėjau 
prie knygų ir nieko nejaučiau, nieko nemačiau, o ką 
mačiau, tas buvo nesuprantama. Tada ir nusprendžiau, 
— pasakojo Auksė užsimiršusi, kad kalba svetimam žmo 
tui, ir jautėsi kaip paukštis, pirmą kartą bandąs savo 
sparnus. Buvo gera plasnoti, kilti... Ji žavėjosi savim ir 
norėjo, kad kiti žavėtųsi.

Vytautas klausėsi tylėdamas. Jis žiūrėjo į jos bliz
gančias akis, į paraudusį veidą ir nenorėjo sulaikyti su

Ar amerikiečiai supras Maskvos kėslus \

K. TAUTKUS TO6

Prieš Sovietų aukšč. tarybos su mėjimu, nes Amerikos astronau- 
važiavimą prez. Nixonas iškėlė tai jau buvo mėnulio paviršiuje.
mintį apie JAV ir S. Rusijos va 
dų susitikimą pasitarimams. So
vietų Rusijos užsienio reik min. 
A. Gromyko, kalbėdamas aukšč. 
tarybos posėdyje liepos 10 d. pa
žymėjo, kad Sovietų vyriausybė 
atkreipusi dėmesį į JAV vyriausy
bės pareikštą norą susitikti “vir
šūnėms” — abiejų kraštų politi
niams vadams. Gromyko savo 
kalboje taip pat pritarė tartis 
ginklų varžymo klausimu ir Vak. 
Berlyno reikalais. Jis taip pat pa
žymėjo, kad abiejų kraštų santy
kiai ateityje būsią ne tik “geri, 
bet ir draugiški”. Atstovai ilgai 
plojo. Tai pirmą kartą vyriausy-
bės aukštas pareigūnas — užsie-| sitarimus su Britanijos min. pir-
nio politikos vadovas tarybos po
sėdyje Amerikai pritaiko taikos ir 
draugystės tarpsnį.

Dirvos ruošimas

Dar prieš aukščiausios tarybos 
atstovų posėdžius į Sov. Rusiją iš
vyko vizitui astronautas F. Bor
manas su šeima. Jį reikėtų laiky
ti asmeniniu prez. Nixono pa
siuntiniu “draugiškai kalbėtis” su 
Sovietų vadais. Tarybos posėdžio 
išvakarėse (VII.9) astronautas F. 
Bormanas buvo priimtas pasikal 
bėjimui S. Rusijos aukšč. tarybos 
prezidiumo pirmininko Podgor- 
nio. Ir antrasis Kremliaus dikta
torius labai šiltai atsiliepė apie 
JAV, jų astronautų didvyriškumą 
ir aukštą technikos lygį pasie 
kiant mėnulį. Partijos sekreto
rius Brežnevas, atsilankęs Lenki 
jos komunistų įsigalėjimo krašte 
25 metų sukakties minėjime, su 
sitikęs Amerikos ambasadorių 
Lenkijoje Stoesselį ir paspaudęs 
ranką, šypsodamas sveikino su lai

ria buvus biauria išdaiga. Socia
listų Force Ouvriere darbinin
kų sąjunga numato neramumus, 
jei vyriausybė nedarys nuolai
dų darbininkams. Katalikų Fe- 
deration dės Ouvriers darbinin
kų sąjungos manymu vyriausy
bė turėjo imtis kainų priežiū
ros, o ne franko nuvertinimo, 
kuris sumažino 12,55% darbinin 
kų atlyginimą.

Jei vyriausybė nedarys nuo
laidų darbininkams, nepakels jų 
atlyginimo, neapvaldys infliaci
jos, galima laukti naujų neramu 
mų, kurie vienu pūstelėjimu su
naikins franko nuvertinimo ne
žymius laimėjimus. Dėlto Pran
cūzijos laukiąs naujas bandy
mas.

kauptų jausmų, kurie, lyg užtvankai pasikėlus, turėjo 
išsiveržti laisvėn.

Auksė pasakojo apie save, namus, apie nusivyli
mus, universiteto laikų gyvenimą, kuris buvo toks sle
giantis ir monotoniškas, kaip aprimusi jūra, kai tuo tar
pu jos siela virpėjo nerimu.

— “Ar aš gyvenu?” klausiau savęs, nes kažkas ne
išsipildė. “Įsimylėk!” patarė Irena, kuri visą savo ateitį 
iškeitė į Bronių. Bet aš neturėjau ko mylėti ir nenorė
jau turėti, nes manęs kažkas dar laukė. Kas?

— Motina varydavo į studentiškus pasišokimus ir 
susirinkimus ir nesuprasdavo, kad man neįdomu, kad 
Gražinos filosofija man buvo juokinga ir svetima. Ji gi 
dėstė: “Kas kitas tavim pasirūpins, jei ne tu pati? Dabar 
kiti laikai, dabar iniciatyva moterų rankose, o vyrai tai, 
kaip tos žuvelės, tik plaukioja vandenyje ir laukia iki 
kas juos pagaus”.

— Cha, cha, cha... — nusijuokė Vytautas, o Auksė 
nusišypsojo ir kalbėjo toliau:

— Motina tai filosofijai pritarė ir vis ragino: “Nu
eik, pasižiūrėk, gal kas patiks!” Bet aš nenorėjau nei 
eiti, nei žiūrėti, nei ką pamatyti. Mane erzino tas jau
nimas, nes jame nebuvo jokio užsidegimo, veržlumo, 
noro pakeisti pasaulį, padaryti jį geresnį, gražesnį. Pra
dėjau galvoti, kad gal mūsų karta gimė pasenusi! O gal 
aš per klaidą patekau į šį pasaulį, kad taip jame ne
pritampu? “Nusikaltimas gyventi tokiam turtingam 
krašte ir būti tokiais dvasios ubagais”, sakydavo Bro
nius ir aš norėdavau šaukti, kad ne visi tokie. Bet pažiū
rėdavau į gatves apsėdusią barzdotą studentų minią ir 
nebežinodavau, kur tiesa. “Ko jie nori? Kas jie?” klaus
davau savęs ir negalėdavau ištarti “mes”, nes jaučiau
si jų tarpe svetima. Visur buvau svetima, todėl norėjau 
iškeliauti į pasaulį ir susirasti sau vietą. Bet tai nėra 
taip lengva, — nutilo ji.

{Bus daugiau).

Greitai Maskvoje atsirado buv, 
viceprezidentas H. Humphrey, 
kuris tarėsi su min. pirm. Kosy
ginu. J Maskvą vizitui atvyko ir 
buv. JAV ambasadorius J. Tauto 
se A. Goldbergas. Tuo pačiu me
tu Maskvoje lankėsi ir JAV in
formacijos agentūros direktorius 
Francis J. Shakespeare. Kaip 
Goldbergas, taip ir Shakespeare 
turėjo pasitarimus su Sovietų po
litikais. Ir Suomijos prez. U. Kek- 
konen, kuris atostogavo Maskvo 
je, prie “atostogų” prijungė pasi
kalbėjimus ir gavo Maskvos va
dų įpareigojimus veikti. Pastara
sis atvyko į Londoną ir vedė pa-

mininku H. Wilsonu. Jie palie
tė ir “Europos saugumo” klausi
mą. Londone kilo mintis, kad, 
jeigu įvyktų “viršūnių” konferen 
cija, ji būtų neutraliame krašte, 
kaip Geneva (Šveicarijoje), Vie
na (Austrijoje) ir Helsinkis (Šuo 
mijoje).

Tik gerai pasiruošus

Prez. R. Nixonas, kada prisi
mindavo pasitarimus su Sovietų 
vadais, sakydavo, kad pasitari
mus reikia gerai paruošti, rūpes
tingai išsiaiškinti ir įsitikinti, kad 
Sovietų Sąjunga siekia ne propa
gandai, bet rimtam ir gera valia 
paremtam paliestų klausimtį dis 
kutavimui. Ir tai turi paruošti že 
mesnio laipsnio politikai — už
sienio reikalų ministeriai ar spe
cialiai paskirti valstybių atstovai.

Reikėtų tikėtis, kad ir dabar 
pradėtas dirvos ruošimas susitik
ti JAV ir Sov. Rusijos vadams y- 
ra tik įžanginis pasitarimas,, ku
riame bus nustatyta “viršūnių” 
susitikimui darbų tvarka ir prama 
tyta ar verta ir galima “didžių
jų” susitikimą turėti ir kokios gali 
būti jo pasėkos. Prez. Nixonas ne 
tik teoriškai, bet ir praktiškai ži
no, kas atsitinka su komunistais 
skubos keliu, nepasiruošus ar 
pepriruošus pradėti pasitarimus, 
ir kokios buvo to išvados. Jam ge
rai žinoma “Genevos” ir “Dovi- 
do stovyklos dvasia”, nes pats 
buvo to liudininkas.

Komunistinė meilė

Komunizmo ideologijai savo 
tikslą pasiekti, savo priešą nuga
lėti tinka visos priemonės, įskai
tant meilę, šypsnius. Kaip Chruš
čiovui ir Bulganinui — reikėjo 
laisvam pasauliui šypsotis. Rodė 
šypsnius ne iš meilės, bet iš bė-

(Nukelta į 5 pusi.)
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GYVAS DAINAVOS RĖMĖJŲ 

SUVAŽIAVIMAS

(Pabaiga)
Išrinkti šeši nauji tarybos 

nariai

Jaunimo klausimas buvo dis
kutuojamas paskubomis, nes 
dar reikėjo ateinantiems dve
jiems metams šešis tarybos na
rius. Tarybą sudaro 13 narių, 
iš kurių 7 skiriami ir šeši ren
kami. Jų rinkimai vyko tokiu 
pat būdu ir buvo išrinkti: Bro
nius Polikaitis su 659 balsais, 
Vytas Petrulis — 596, dr. Jur
gis Balčiūnas — 522, Vacys Lė
lys — 436, dr. Petras Kisielius 
— 409, Jonas Šoliūnas — 399, 
kandidatais Jurgis Mikaila, A. 
Arlauskas ir dr. Kvietys.

Revizijos komisija buvo pa
likta ta pati ir sudaryta iš cle
velandiečių: Juozo Žilionio, Vik
toro Palūno ir Vacio Rociūno.

Dainavos pagražinimo komisi
jos pirm. dr. J. Pikūnas prane
šė apie numatomus pagražini
mo ir kitus darbus, bet jau bu
vo neįmanoma klausyti, nes sa
lė buvo ruošiama mergaičių pa
sirodymui, stumdomos kėdės ir 
kiti baldai. Norint ar nenorint, 
reikėjo posėdį baigti.

Kun. Vikt. Dabušis diskusi
jų metu sakė, kad jam iš viso 
tenka tik antrame tokiame su
važiavime dalyvauti; neseniai 
Liet. bendruomenės tarybos ir 
dabar čia. Ten kun. V. Dabušis 
pats pirmininkavęs, todėl labai 
Uižjaūčiąs šio suvažiavimo pirm. 
J. šoliūną.

Reikia pastebėti, kad J. Šo
liūnas suvažiavimą pravedė ge
rai ir “galvos nepametė” triukš 
minigais momentais, kada buvo 
daugiau kalbančių, kaip klausan 
čių. Jis sugebėdavo tvarką greit 
atstatyti.

Dainavos metinės šventės die 
ną buvau painformuotas, kad 
ką tik įvykusiame Dainavos ta
rybos posėdyje įvykę pakeiti
mų. Dr. A. Damušis atsistaty
dinęs iš valdybos pirmininko ir 
administratoriaus pareigų, pa
silikus tik tarybos pirmininku 
(tas pareigas jis eina nuo pat 
Dainavos įsteigimo). Taip pat 
įvedami du nauji vicepirminin
kų postai, į kuriuos išrinkti Br. 
Polikaitis ir Vyt. Petrulis. Val
dybos pirmininko pareigoms 
kviečiamas vienas detroitietis, 
bet savo sutikimo dar nebuvo 
davęs. Naujas valdybos pirmi- 
ninkas sudaro naują valdybą ir 
kviečia administratorių.

Tame posėdyje taryba nuta
rusi sunaikinti nenaudojamą 
daržinę, apie kurią jau buvau 
rašęs (liepos 24 d.).

Baigiamoji mintis

Tie, kurie Dainavą pabėgo
me nuo pirmos dienos, tur būt, 
klausiame patys savęs: ar tas 
suvažiavimas išsijudino tik dėl 
palapinių? Atsakymas gali būti 
vienoks ir kitoks. Ne paslaptis, 
kad tam tikra baimė ir netikru
mas vyrauja rėmėjų tarpe. Bai
mė, kad neįsigalėtų Dainavoje 
koks ratelis ar kuri grupė. Ne
tikrumas — šiandien neleidžia
mos palapinės, rytoj vartai į 
Dainavą uždaromi kitiems poil
siautojams ar kuriai nors daliai 
mūsų visuomenės.

Visuomenė savo laiku gyvai 
atsiliepė į Dainavos steigėjų 
kvietimą ir sudėjo stambias au
kas šiai ketvirčio milijono sto
vyklavietei pastatyti. Jeigu Dai 
nava pastatyta visuomenės pi
nigais, tai ir tos visuomenės bal- 
sąs turėtų būti išgirstas, prieš 
darąnt kokius nors naujus pa
tvarkymus.

Tvąrka Dainavoje metai iš 
metų žymiai gerėjo ir prieš ge
ros tvarkos įvedimą niekas ne
protestavo ir neprotestuos. Bet, 
turint stovyklavietėje tokius di
dėlius plotus, vietos turėtų už
tekti visiems: grupėmis stovyk

ujant ir pavieniams.
Man dažnai teko aprašyti jau

nas lietuviškas šeimas. Beveik 
pusė jaunųjų pasisakė, kad pirš 
lys buvo Dainava. Kita dalis 
pasisakė, kad Dainava buvo

bent dalinai prie piršlybų prisi
dėjusi. Todėl papildant Pr. Za- 
rankos diskusijose paleistą min
tį apie šeimų stovyklavimą pa- 
’apinėse, tokios piršlybos irgi 
yra veiksnys, kuris prisideda 
prie lietuvybės išlaikymo.

Pagaliau palapinėse, kiek ži
nau, gyvena labai aktyvios lie
tuviškoje veikloje šeimos, dir
bančios organizacijose, mokyk
lose, o svarbiausia — šeimos 
susipratusios ir jose vartojan- 
čios lietuvių kalbą.

Nuoširdžiai tikiu, kad šio pa
lapinių įvykio sukeltos dulkės 
nusės, o ateityje išvengsime nau 
jų audrų.

Henry Cabot Lodge, Amerikos de
legacijos Paryžiuje vadovas, kalba 
spaudos atstovams apie taikos rei
kalus Vietname. Apačioje — Jo 
kalbos klausosi ir dvi Š. Vietnamo 
delegatės.
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'HOUSE paint;
Jūs tikrai su šiuo sutiksite, 

kai dažote savo namus “Dutch 
Boy” dažais. Galite matyti kaip 
lygiai jie tepa, kaip ekonomiš 
kai jie padengia, kaip gražiai 
atrodo. Tikrai įvertinti “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. VVestern Avė.
Chicago, III. 60629, Tel. PR 6-1800

CLASSIFIED GUIDE
PARDAVIMUI

Pardavimui: — 23 inčių spalvota 
TV (nevartota), Singer Zig-Zag 
siuvama mašina, Mediterranean 
AM-FM stereo console, Electrolux 
dulkių siurblys. Labai nebrangiai. 
Skambinkit 478-2499 po 5:30 v.v.
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MISCELLANEOUS

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

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

H

H

[REZIDENCINIAI, 

{komerciniai, 
[MEDICINOS IR 

KITOKĮ PASTATAI!

3467 West 69tfc Street 
TeL HE 4-7482

MOVI NG
A. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, IlHnoia

A. ABALL ROOFING 00.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rOSių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrų ‘'tuck- 
pointlng’’. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

SESE n S SBS S3SSEB

TELEVIZIJOS
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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

Heating Contractor
ĮreDgiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr alr-ootndltlonlng — ‘ 
naujus Ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters). vandens šildy- 
mui boilerius. Turiu lr leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. VVestern, Chicago 9, III.

Telefonas VI 7-3447

lllillllllllliilllilillliiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiii

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168

lllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilli

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2608 OOth St Tet WA 5-3787
2501 69th St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St Tel. 254-3320 
Didelis Jvalrių prekių pasirinkimas

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

MISCELLANEOUS

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street

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

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

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

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rudėnas R. Šimulis

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. RUDIS — TeL CL 4-1050

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybės, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios Išsl- 
įnokėlinuu sa 
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baidus h 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place — VVA 5-8063

io% — 20? 
už apdraudi 
billo pas
FRANK ZAPOLIS

3208% VVest 05th Street 
Chicago, Illinois 

TeL GA 4-8654 lr GR 6-4339

— 30% pigiau mokėsit 
nno ugnies lr automo.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4085 Archer Av. 
Chicago, Bl. 60632. Tel. YA 7-5980

SHV4aa»n4ssa»osBBs»M).
J EkTv J LM S Rf”l K?A 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus 
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

REAL ESTATE

Marąuette Parke — 6 kamb. bun
galovv, 3 miegami, li/2 vonios. Ba
ras ir dušas rūsy, 2 maš. garažas. 
Daug priedų. Susitarimui apžiūrėt 
skambinkite savininkui 434-8441

Apyl. 61st ir Francisco Avenue 
savininkas parduoda gražų, gerai 
užlaikytą didelį 6 kamb. “octagon” 
bungalovv. Garažas, spintelės vir
tuvėj, plytelių vonia, nuo sienos iki 
sienos kilimai, poilsio kambarys ir 
“powder room”, pilnas rūsys, karš
tu vand. gazu apšild. Skambinkite 
737-7526 po 6 vai, vakaro.
Mflr. 2-jų butų po 5)4 kamb. 2 
maš. garažas. Naujas gazo boileris. 
Apyl. 66 ir Mapletvood. Savininkas.
GA 5-3897.

REAL ESTATE

Savininkas parduoda Marąuette 
parke 2 butus po 6 kamb. ir ma
žą butuką rūsyje. 2552 VVest 69th 
Street. Tel. PR 6-0764.

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av.. CL 4-7450

5% kamb. mūro bungalovv, 9 me
tu, be garažo. 62 ir Kedzie.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge ir garažu. 43 ir Rockvvell. 
$28,000.

18 vienetų mflr. atnaujintas room- 
ing house prie Lincoln Parko, 2 
bloką iki ežero. $17,500 pajamų. 
Kaina $70,000.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Tax 
Notary Public

2737 W. 43rd St — CL 4-2390

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — income Taz

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

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

12 Ir Talman. Mūr. rezidencija — 
8 kamb. pirmam aukšte ir 2 kamb. 
antrame. Geram stovy namas. $28,000.

Prie Nabisco mūr. 6 kamb. bun- 
galow. 13 metu senumo. $21,200.

Mflr. 2 butai po 4 kamb. ir raš- 
tinfi. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

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

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

1% aukšto, 10 metų mflr.: 5 kamb 
(S mieg.) ir 4 kamb. Prie 69 ir Ca
lifornia. Gazo karšto vandens atski 
rl šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

4 kamb. švarus modernizuotas me
dinis. Prio 69 lr Western. Taksai 
$150. Alumin. langai. $10,000.

6 kamb. modernizuotas mūr. bun
galovv prie 71 ir California. 23,500.

5V4 kamb. 9 metų. Geras mūr. 
bungalovv. prie 67, J vakarus nuo 
Kedzie. Gazo k įuršto vandens šiluma 
Alumin. langai. Garažas. $29,500.

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

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplevvood $.10,500.

6 kamb., 20 metų mflr. Cape Cod

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

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

Platus lotas. Geležine tvora. Garažas. 
Marų. P. $21,600.

8 kamb. mūras. 2 maš. mūr. ga
ražas Plytelių vonia. Kabinetų vir
tu vg. Gazo šildymas. Apie 67 Rock
vvell. $22,500.

2-jų butų švarus tvirtas mūras. 
Naujas gazo šUdymas. Blokas nuo 
Marų. P. $27,500.

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

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

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

Lotas 30 p. Marų. Panke $11,000

VALDIS REAL ESTATE

2458 W. 69th St. RE 7-7200

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge".

EA L ESTATE
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SALES • MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, HL Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtus namų Ciceroje, Sorwyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
imiiiimimiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiii

NERIS REAL
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

HELP VVANTED — VYRAI

PERMANENT 
LABORATORY HELP.ER

Duties include vvorking vvith chem- 
ist and technicians. Janitorlal vvorl; 
and keeping ravv material supplies 
in a paint laboratory. Mušt be draft 
exem.pt.

J. W. STERNS, 447-8790 
Valspar Corp., 7701 VV. 47th St. 

LYONS. ILLINOIS

VYRAI IR MOTERYS

MEN & VVOMEN FOR CLEANING
LOOP OFFICE BUILDING

MONDAY THROUGH FRIDAY 
40 hrs. per week. Starting 5 pm. 
and 7 p.m.
Ad—A-145

HELP VVANTED - VYRAI

DESIGN
DRAFTSMAN

Aircraft Instruments 
Experienccd in preeision fine piteb 
gcaring anil servo mcchanlsm.

• Modern air conditioned plant
• Co. sponsored hospitalization
• Ample Parking
• Company Profit Sharing 

CONTACT MR. C. KRUEGER
437-9300

ALLEN AIRCRAFT RADIO, INC.
2050 TODHY AVENUE 
ELK GROVE VILLAGE

TEL. 927-6908

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

BUTAI: rinktiniams nuomininkams. 
Best Agency, 2925 W. 63. PR 8-6632 
Nelaukit — užslreglstruoklt dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitSs dSl pa
tarnavimo nemokamai.

lšnuom. 4 kamb. butas Bridgepor
te. Suaugusiems (1 ar 2 asmenims) 

3227 So. Lituanica Avenue

ĮSIGYKITE DABAR

SEPTYNIASDEŠIMT

SEPTYNI ANEKDOTAI
KRIZAS PLEPERIS

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

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

— Ką galima nupirkti už se
ną rublį?

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

perpintas visas leidinėlis, kurio 
kaina tik 1.00 dol.

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

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

PART TIME W O R K 
NOVV AVAILABLE

High School student $25-$50 per 
wk. Apply in person bet’n 3-3:45.

OPPORTUNITY WORK SHOP 
4204 So. Archer Avenue

EXPER’D AUTO PARTS MAN

Steady Work Days 
Excellent 'Co. Benefits

SVITAK BUICK INC.
6800 W. Ogden, Bervvyn, III.

ST 8-6234. BI 2-1264 (Chicago) 
Contact — DEL DAVIDSON Mgr.

WAREHOUSE MAN
Experienced all: pftases, accumulating, 
paakaglng, shipping, U.P.S., P. p. & 
Truck. Company benefits.

Hours 8 to 4:30 
References reųulred 
PHONE 638-0905 

AUTO-BODYMAN — Exp.
Union Benefits '— Busy Shop 

No ■ Painting
ask For “butch”

ROGERS PONTIAC 
2720 S. Michigan;_______ 225-4300

INSURANCE 
AGENTS 

To Learn Business.

Average comunislon of our agents 
over $200 vveekly. Car necessary,

Commonvvealth 
Ins. Company 

450 E. Ohio Rm. 400

TIMEKEEPER 
PAYROLL CLERK

TRIflBGLE TANNING 
_____ 1823 W. Webster

DIE SET UP SC
STOCK MAN

Company in Addison needs man to 
do various duties.

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

and Lake st.

Avanti R. D., Ine. 
543-9350

Platinkite “Draugę”.

DfiMESIO 1

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

TSR
Kas tik turi gerą skonį.

Viską perka pas Lieponįi

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. We»tem PR 8-5875 
J. LIEPONIS

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 lkl 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

iNiiiimiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii
Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

knygos:
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT ................................................. $5.00

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ...................................................................................... $7.00

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

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

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygo> 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
■•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuit

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

exem.pt


BOSTONO ŽINIOS
ALTOS ,7-TO KONGRESO REIKALAI

7-sis Amerikos Lietuvių Tary
bos kongresas vyksta Darbo die
nos savaitygaly Detroite. Kongre 
so reikalais Bostone lankėsi Altos 
vykdomosios tarybos pirm. inž. 
Eugenijus Bartkus ir vicepirm. 
dr. Kazys Šidlauskas. Ta proga 
Altos Bostono skyrius sušaukė 
platesnį pasitarimą. Bartkaus ir 
Šidlausko lankymosi reikalas — 
paraginti visas organizacijas daly 
vauti Alto kongrese. Pirm. Eug. 
Bartkus sakė, kad Amerikos Lie
tuvių Taryba yra ne organizaci
ja, o komitetas, sudarytas prieš 
28 metus iš organizacijų. Šio ko
miteto veikla sustos, kai tik Lietu 
va bus laisva. Alte gali dalyvauti 
visos lietuviškos (ne komunisti
nės) org-jos. Aha kaip toks 
ir savo veikloje neturįs daug 
kuo pasigirti. Bendruomenė orga 
nizuoja šokių ir dainų šventes, ku 
rios sutraukia šimtus programos 
išpildytojų ir dešimtimis tūkstan 
čių žiūrovų. Rūpinasi mokyklo
mis. Tokioj Chicagoj esą per 
3000 lituanistines mokyklas lan
kančių mokinių. Kita bendrinė 
organizacija Balfas rūpinasi šal
pa, Siunčia siuntinius net į Sibi
rą, Lietuvą ir kitur, padėti savo 
vargstantiems broliams ir sesėms. 
Balfas remiąs net studijuojančius 
lietuvius. Šių dviejų organizacijų 
veikla yra matoma. O Altas dir
bąs daugiau nematomą darbą.

T Pagrindinis Altos veiklos uždavi
nys — neleisti numirti Lietuvos 
bylos reikalui, kol Lietuva yra 
okupuota. Jo veiklos reikaluose 
reikia turėti gerą kontaktą su 
Amerikos State Departamentu,

NIXONO PASIŪLYMAS — 
* GROMYKO ATSAKYMAS

(Atkelta iš 3 pal.) 
dos, kad nukreipus laisvojo pa
saulio dėmesį nuo vidaus stabi
lizavimo sunkumų, staigaus 
“liaudies tėvo ir mokytojo” pa
smerkimo, atsiradusio komunistų 
eilėse ir jo gerbėjų gretose. Da
bar Gromyko parodė “meilę” A- 
merikai, savo esamam ir būsi
mam priešui. Ši “meilė” padary
ta iš rimtos bėdos, kuria spau
džia Mao. Dėlto Maskva Ameriką 
jau nukėlė į antrą priešų eilės ka
tegoriją, o į pirmą atkėlė Mao. 
Reikia šypsotis ir meilintis Ame
rikai, kad ji nepasuktų į Kinijos 
pusę. Reikia meilintis, kad Euro
poje liktų ta pati padėtis, būtų 
išlaikytas status quč. Ir daug A- 
merikos politikų bei parlamenta
rų tikrosios Maskvos “meilės” vis 
tiek nesupranta. Greičiausia 
jiems ko tai trūksta, kad galėtų 
pilnai suprasti komunistinius kės 
lūs.

Chicago Savings
and Loan Asaoolatioa "jifcttoP

INSURED•r to
A. Vilainis

A. Vilainis

ČIA MŪSŲ ŽEMĖ

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
Kun. J. A. Pauliukas

KELIONĖ PO EUROPĄ IR ĮSPŪDŽIAI
Kun. Pr. Vaitukaitis

KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON

Certiflkatų sąskaitos 
ZQ Certifikatai išduodami tūks

tantinėmis. Mažiausiai turi 
būti $8000. Pelnas mokamas 
kas šeši mėnesiai.

Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRI SKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:

* Vacation Club
* College Bonus Savings
* Home Mortgage Loans
* Home Improvement Loans * Cash ehecks and pay all
* Christmas Club
* Insured Family Savings

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pakel, Sr-, Presldent and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575
H O D R S •• Mon. 12 P.M. to 8 P.M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat: 9 to 12:30

senatoriais, kongresmanais, pre
zidentūra ir visais kitais įtakin
gais amerikiečiais, kurie gali tu
rėti ar turi įtakos Lietuvos bylos 
reikalui. Atstovų rūmuose lietu
viams palankiausias yra John Mc 
Cormack, speaker of the house, o 
senate senatorius Dirksen. Ta
čiau yra ir daugiau, kurie kalba 
ir judina Lietuvos bylos reikalą.

Į Altą informacijos reikalais 
daug kas kreipiasi. Net mokiniai 
ir tie prašo paramos, kai jierrts 
reikia parašyti rašto darbelį apie 
Lietuvą. Suaugęs jaunimas, kuris 
ruošiasi daktarų laipsniui, gana 
dažnai kreipiasi medžiagos savo 
disertacijoms. Net atskiros įstaigos 
ar institucijos irgi kreipiasi į Al
tą, kai susiduria su komunisti
niais klausimais, liečiančiais ne 
tik pavergtą Lietuvą, bet ir Eu
ropos reikalus. Mažesniems 'rei
kalams pakanka smulkių brošiū
rų, didesniems naudojamasi Lie
tuvių Enciklopedija ir kitais raš
tais. Dabar daug padeda “Lithu
ania 700 years.”

Altos kongresai vyksta kas pen
ki metai. Čia duodama veiklos 
apyskaita ir paruošiamos gairės 
tolirtiesniai veiklai. Šių metų 
kongrese bus dvi pagrindinės pa
skaitos lietuvių reikalais, kaip gy
venančių tėvynėje taip ir emigra 
cijoj. Vieną skaitys Katilius, o ki 
tą A. Devenienė. Po to bus dar 
simpoziumas. Iš paskaitų ir sim
poziumo inž- Jurkūnas sudarys 
santrauką diskutuotinų klausi
mų. Diskusijose galės dalyvauti 
visi dalyviai.

Teisininkas dr. Kazys Šidlaus 
kas, Altos vykdomosios tarybos 
vicepirm., kuris bostoniškiams y- 
ra gerai pažįstamas. Dr. Šidlaus
kas dabar dirbąs kaip Cook coun 
ty prokuroro padėjėjas pranešė, 
kad Aha yra atlikęs didelės svar
bos darbų, Lietuvos ministeris Ba 
lutis Anglijoj, miręs, savo laiku 
sakęs Altos pirm. Rudžiui, kad 
Kersteno komisijos atliktas dar
bas esąs didelės reikšmės. Ten aiš 
kiai buvo įrodyta, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija yra neišprovokuo 
tos agresijos aukos. Satelitiniai 
kraštai rusų išnaudojami ekono
miškai, o Pabaltijo kraštuose vyks 
ta baisi rusų kolonizacija.

Vėliau buvo keliami klausi
mai įvairiais reikalais, susijusiais 
su Lietuvos byla ir lietuvių veik
la. Buvo nurodyta, kad perma- 
žai išnaudojama Pavergtų Tau
tų savaitė propagandai. Aha ne
palaikantį ryšio su Jungtinėmis 
Tautomis. Atsakyta, kad Aha y- 
ra Amerikos piliečių organizaci
ja ir veikia per Amerikos atsto
vus. Su Jungtinėmis Tautomis ry 
šį palaikąs Vlikas. Reikalinga is
torija anglų kalba. Vlikas parem 
tų jos išleidimą, tik reikia rimto

* Notary Public Service
* Free community rooms for 

your organiz’n meetings

family bills with our spec’l 
money order ehecks.

* Sėli & redeem DA Bonds
* Two large free park’g lota
* Save-by-Maū Kits
* Travelenr Checks
* Safe Deposit Bores

Daugelis amerikiečių šiais metais vasarojo Bermudoje

veikalo. Istorijoj ypatingai turi 
atsispindėti įvykiai po 1940 me
tų.

Susirinkimui pirmininkavo 
inž. Edmundas Cibas. Susirinki
mas praėjo rimtoj ir geroj nuo
taikoj. Alto pirm. Bartkus ir vi
cepirm. Šidlauskas kvietė visus 
vykti į seimą. Altos Bostono sky 
rius kongreso reikalu išsiuntinės 
atskirus raštus organizacijoms.

DAINUOS STASYS BARAS
Šv. Petro parapijos choras pa

kvietė solistą Stasį Barą-Bara- 
nauską atlikti dalį programos sa
vo metiniame koncerte, kuris į- 
vyks š. m. lapkričio 30 d. Lietu
vių Piliečių dr-jos auditorijoj So. 
Bostone. Iki to laiko tikimasi, 
kad bus išspręstas pianino klausi 
mas, nes dabartinis nebetinka 
koncertų reikalams.

Choras gavėnios laike yra nu
matęs išpildyti Verdi “Stabat Ma
ter”.

M.I.T. PERKA KAČINSKO 
KŪRINIUS

M.I.T., vienas iš garsiųjų A- 
merikos universitetų, muzikos de 
partamentas perka iš muziko Je
ronimo Kačinsko 2 kamerinės 
muzikos veikalus: pučiamųjų

įkvintetui ir saksafonų kvartetui.
B. POVILAVIČIUS ITALŲ 

FESTIVALY
Solistas Benediktas Povilavi

čius yra pakviestas dainuoti ita
lų festivaly, North End. Povilavi
čius dainuoja ten iš operų “Sevili 
jos kirpėjas” Rossini ir “Figaro 
vestuvės” Mozarto. Kartu dainuo 
ja ir solistė Florenza Small. Po
vilavičius dainavo liepos 19 ir 20 
dienomis ir dar dainuos rugpiū
čio 16 ir 17.

MIRĖ SAULĖNAS
Liepos 27 d. No. Abingtone, 

Mass. mirė Jonas Saulėnas, Cam 
bridge klebono tėvas. Palaidotas 
liepos 30 d. iš Šv. Kazimiero baž
nyčios Brocktone.

TAKSAI $15 DAUGIAU
Bostono miesto meras sako, 

kad taksai Bostone šiais metais 
pakeliami $15. Tai tur būt aukš

čiausi nuosavybės taksai visoj A- 
merikoj. Juk Bostone tik už vie
šo susisiekimo priemones šiais 
metais reikia damokėti 34 mil. 
dol., toks yra nuostolis.

Mūsų kolonijose
Los Angeles, Calif.

LIETUVIŠKA KOPLYTĖLĖ 
MENO PARODOJE

Lietuvių bendruomenės ren
giamoje Lietuvių dienoje bus ir 
meno paroda. Paroda įvyks rug 
sėjo 6 - 7 d. Šv. Kazimiero para

Onos Petkevičienes - Paukštytės
mir ties metinių paminėjimui yra užprašytos dvejos šv. Mi
šios pas Tėvus Jėzuitus rugpiūčio 13 d. 9 vai. ryto ir rug
piūčio 16 d. 9 vai. ryto.

Nuoširdžiai prašome visų A. A. Onos Paukštytės - 
Petkevičienės draugų ir pažįstamų pasimelsti už jos sielą 
ir dalyvauti pamaldose.

Nuliūdę: Vyras Povilas, sūnūs Juozas ir Arminas su 
šeima.

MIRTIES METINIŲ PROGA 
(1968 m. rugpiūčio 13 d.)

X P KflPTEtms 1 
W C d

lioll 3
Jau metai suėjo,
Kaip mus palikai.
Jie mums amžiais virto! 
O, rodos, taip neseniai.

Kartu mes gyvenom 
Ir dirbom bendrai. 
Rūpesčiai vienodi 
Ir ateities planai.

Tu buvai mums galva. 
Širdis ir siela!
Tau daugiau rūpėjo 
Visa mūs šeima.

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiitiiiimiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiii
Kelionės yra vienas iš gyvenimo malonumų, kuris visus 

traukia, bet kartais ne visiems prieinamas.
Pigiausias būdas keliauti, yra pasiskaityti kitų žmonių ke

lionių aprašymus, kurie atidaro skaitytojui plačius pasaulio var
tus. To'dėl įsigykite šias knygas:

ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS,
Dan Kuraitis,

DAUG KRAŠTŲ, DAUG ŽMONIŲ,
Dan Kuraitis

nmiiniiiiiiiiimiHUHiiiHiuinmiiiiHiiiHimiiHiiniiiiiHiiiiiiuniiiiiiHniiiiinniniHi
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LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS pranokęs 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9583 
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GĖLĖS
Vestuvėms Ivanketams, laidotu.ėnu 

lr kitokioms progoms 
GU2AUSKŲ 
BEVERLY hills gf.iinyčia 

2413 W. O.'tirl Street, Chicago, IlllnoU 
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

SKELBKITES “DRAUGE"
-i

pijos salėje. Toje meno parodo
je neseniai iš Indijos sugrįžęs 
dail. Petras Lukas išstato savo 
sukurtą lietuvišką koplytėlę.

Koplytėlės patronas yra šv. 
Jurgis riterio rūbais, ant balto 
žirgo, puolęs ir persmeigęs ža
lią slibiną. Viršutinėje patalpo- 
ie yra susigraudinęs Rūpinto
jėlis . Koplytėlės kraštus puošia 
gausi ornamentika su lietuviš
kais motyvais. Taip pat visą 
kūrinį vainikuoja originalus lie
tuviško stiliaus metalinis kry
žius. Koplytstulpis apsuptas lie
tuviškų motyvų tvorele. Kūri
nys yra apie 7 pėdų aukščio.

Tai yra gana originalus su
manymas tokio dydžio koplyt
stulpį išstatyti parodai.' šitoks 
lietuviškų motyvų drožinys ga
lėtų gražiai puošti lietuvių sody 
bas, darželius, privatiškus kie
mus, net salonus ir profesiona
lų patalpas. Jis yra stambus, 
tuoj pastebimas ir įdomu. Tai 
gera praktiška priemonė propa
guoti tuos lietuvių liaudies me
no kūrinius, kuriuos dabar taip 
rūpestingai rauna iš lietuviškų 
laukų okupuotoje Lietuvoje o- 
kupantas.

Koplytėlė yra patogiai išmon 
tuojama ir tinka transportui. 
Todėl jei kas iš toliau užsisaky
tų tokį kūrinį, jis gali būti per
siųstas bet kur Amerikoje. Jei
gu kas iš susidomėjusių norė-
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tų susirašyti su dailininku, pri
dedamas ir jo adresas: Mr. P. 
Lukas, 1337a 18th St., Santa) 
Monica, California.

Parodoje bus ir daugiau dai
lininko kūrinių — tapybos ir 
keramikos. J.

A. + A.
JONEI ČEREKIENEI

mirus,
sūnui inž. ALGIRDUI ČEREKUI ir jo šeiniai reiškia
me gilią užuojautą.

Zenonas ir Stase Obeleniai ir 
Leonas ir Bronė Kazėnai

Brangiai žmonai mirus,

ANTANĄ DUKAUSKĄ
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Birutė ir Gediminas 
Biskiai

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

j

Sunkiai teko dirbti,
Daug nemigo naktų,
Kad visi būtum laimingi 
Ir senatvę sutiktum rainiai.

Bet Visagalio 
Planai amžini 
Dažnai mus sumaišo, 
Parodyt, kokie jie menki.
Vos mums Įpusėjus,
Vykdant savuosius,
Dievas Tave pakvietė,
Man paliko amžinuosius.

A. J. P.

į PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
I MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nno kapinių.

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

‘ 6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUe 7-8600

ZHKA&EVANS

FUNERAL HOME

2.00

2.00

0.50

1.50

3.00

1.00
3.00

EUDEIK IS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS M0DERNISK0S KOPLYČIOS:

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

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

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LACKAVVICZ)

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

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

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

4848 S. California Aro. Tol. LAlayette 8-8578

VASAITIS - BUTKUS
1440 S. 50tli Am., Cicero, DI Tel. OL 8-1008

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Am. Tel. YArda 741401



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. rugpiūčio m. 13 d.

X Draugo bendradarbiams 
žinotina, kad šiuo metu, remon
tuojant klišių malšiną, laikinai 
nebus panaudotos prisiųstos lie
tuvių veiklos nuotraukos. Jos 
bus sudėtos vėliau. Taip pat at
kreipiame dėmesį, ikad ypač atos 
togų metu siunčiamas Draugui 
korespondencijas ir straipsnius 
reikia adresuoti redakcijai, one 
paskiriems redaktoriams, nes 
privatūs laiškai neplėšiami ir 
korespondencijos bei straipsniai 
nustoja vertės.

X Valė ir Zigmas Dailidkai 
prieš kurį laiką su dalininkais 
nupirko populiarią Lithuanian 
Baikery kepyklą, esančią ant 
59 gatvės prie Campbell. Ypač 
Zigmas Dailidka visą laiką reiš
kiasi kaip energingas ir tikrai 
taktiškas visuomenininkas, buv. 
LB cv narys ir Kultūros Fondo 
pirmininkas. Jam vadovaujant, 
KF išleido nemažai vadovėli!} 
Mt. mokykloms ir užbaigė leisti 
prof. V. Biržiškos “Aleksandry- 
ną”.

X Teodoras Blinstrubas, JAV 
LB tarybos narys ir ALT’os 
valdybos vicepirmininkas, AL
T’os valdyboje rūpinasi organi
zaciniais reikalais. T. Blinstru
bas nuo pat atvykimo į JAV 
aktyviai įsijungė į visuomeninę 
veiklą. Aktyviai reiškėsi LB 
Kūrimosi laikotarpy, buvo Lietu 
vių fondo pirmininkas ir yra 
nuolatinis ALT’os darbuotojas

Jis jau antrą kadenciją vado 
vauja Amerikos Lietuvių tau 
tinei sąjungai. Jo plati veikla 
yra reikšminga visai lietuvių 
visuomenei, todėl ir jo rūpestis 
Amerikos Lietuvių tarybos on 
ganizaoiniais reikalais bus ves 
ringas visai ALT’os veiklai.

x Nijolės M. Simanavičiūtės 
ir Edvardo Vyto Vienužio (Ja
ninos ir dr. Rimo Vienužių, gyv. 
Elgin, III. sūnaus) vestuvės į- 
vylks rugpiūčio 23 d. Marąuette 
Parko lietuvių bažnyčioje, o vai
šės Mar-Lac House, ‘Oak Par
ke.

X Julius Grigas, Detroit, 
Midh., uolus mūsų dienraščio 
skaitytojas, atnaujindamas pre
numeratą atsiminė “'Draugo” iš 
leistas korteles ir, dėkodamas 
už jas, pridėjo 5 dol. aulką. Nuo 
širdžiai dėkojame.

x Union Piere, Gintaro va
sarvietėje rugp. 15 d. 8 vai. va
kare Balys Brazdžionis rodys 
lietuviškus garsinius filmus. Vi
si vasarotojai kviečiami ateiti 
ir atsivesti jaunuolius, nes bus 
rodomi ir sporto dalykai.

X Skaitytojų parama laikosi 
mūsų spauda. Tai žinodami ge
ros valios lietuviai ją remia. 
“Draugui” aukų prisiuntė: po 3 
dol. — Theodore Cenas, V. Bu
kauskas, A. Winskunas; po 2 
dol. — J. Staškevičius, B. Ston
kus, A. Miastis; 1 dol. — Ona 
Vaišnoraitė. Visiems nuoširdžiai 
dėkojame.

.< Didelė 500 vietų salė ir ke
turios mažesnės salės vestuvėms 
bei įvairiems baliams. Taip pat 
patalpos konferencijoms ir su
važiavimams. Kreiptis į Lito 
Bendrovės administruojamą O’ 
HARE CONGRESS INN, 3010 
N. Mannheim Rd., Franklin 
Park,, Illinois 60131. Tel.: 455 
-4800. (sk.)

X Kas turi kokių klausimų
akcijų pirkimo ir pardavimo 
reikalais, įprašoma kreiptis į 
stockbrokerį Arūną Vasį, Howe, 
Barnes & Johnson, Ine., telf. 
782-9600. (sk.)

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris reprezentuoja G tore 
Forgan, Wm. R. Staats, Inc. Tel.1 
Fl 6-1234. Albinas tūri daug 
metų asmeniško patyrimo su 
akcijomis ir jums sąžiningai pa
tars investavime vertybėse.

(ek.)

X “Draugo” gegužinė — pik
nikas, kaip ir kiekvieni metai, 
įvyksta rugpiūčio 31 d., Darbo 
dienos savaitgalyje, Bučo darže. 
Laukiame didelio mūsų Skaity
tojų, bičiulių, rėmėjų susibūri
mo. Jau gauta laiškų, ikad eilė 
lietuvių ruošiasi atvykti ir iš 
tolimesnių vietovių.

X Dr. Algis ir Teresė Les- 
niauskai su dviem vaikučiais iš 
Panamos kanalo zonos prieš po
rą savaičių grįžo į Bvanstoną ir 
laikinai apsistojo pas /T. Les- 
niauslkienės tėvus Matusevičius. 
Dr. A. Lesniauskas atliko po
ros metų karinę tarnybą kariuo 
menės ligoninėje. Dabar žada 
kaip vidaus ligų specialistas ati 
daryti gydytojo kabinetą Chi
cagoje ar kuriame priemiesty
je.

X Prel. John A. Kučingis,
’ Šv. Kazimiero liet. parapijos 
Los Angeles, Californijoj kle
bonas, rūpindamasis savo para- 
piečių reikalais, nepamiršta ir 
kitų. Darbo dienos savaitgalį jis 
atvyksta į Chicagą, dalyvauti 
Švėkšnos gimnazijos 50 metų 
sukakties minėjime.

X Aktoriai Stasė ir Jonas
Kelečiai su sūnumis atostogas 
praleido Meksikoje, kur turėjo 
progos stebėti archeologinius 
kasinėjimus. Akt. J. Kelęčiui, 
kuris yra ir puikiai užsireko
mendavęs dailininkas, tie kasi
nėjimai buvo tikrai įdomūs.

x Mokytojų studijų savaitė
je, kuri prasidės rugp. 17 d. Dai 
navoje, dalyvaus didokas Ibūrys 
Ped Lit. instituto studentų iš 
Chicagos, o taip pat po kelis 
jaunus mokytojus ir kandidatus 
į mokytojus iš New Yorko, Ro
chesterio ir net Kanados. Dar 
galima užsirašyti pas J. Tarnui) 
tel. 925-4076.

x Julijos Pleirytės ir Vytau
to Kasniūno, Jr., Ievos ir žurn. 
Vyt. Kasniūno vyresniojo sū
naus, vestuvės bus rugsėjo 6 d. 
Marąuette Parko lietuvių baž
nyčioje. Vaišės Congress Inn 
salėje. Abu busimieji jaunave
džiai yra studentai, o busimo
sios nuotakos J. Pleirytės nuo
trauką ir priešvedybinį aprašy
mą neseniai įdėjo “Daily News” 
dienraštis, iš tūkstančių busi
mųjų jaunavedžių atrenkąs tik 
vieną kitą.

x Lietuvių agronomų sąjun
gos Chicagoje gegužinė įvyks 
š. m. rugpiūčio 24 dieną Fausti- 
nos ir Mečio Mackevičių sody
boje, 138tih ir State, RR 2, 
Lookport, Illinois. Visi s-gos na
riai su šeimomis ir svečiais kvie 
čiami gegužinėje dalyvauti. Pra
džia 1 vai. p.p. ISmulkiau teirau
tis tel. 778-7299 arba YA 7-3595.

x (S. Gegužis, Amerikos Lie. 
tuvių tautinės sandaros pirm, 
dr. Ant. Razma, Lietuvių fondą 
pirm., V. Sidzikauskas, Laisvės 
k-to pirm., ir V. Adamkus, San
taros - Šviesos federacijos pirm., 
yra Amerikos Lietuvių kongre
so garbės komiteto nariai. Į 
kongreso garbės komitetą taip 
pat sutiko įeiti daugiau kaip 
šešiasdešimt žymių amerikiečių 
— JAV senato ir Atstovų rūmų 
narių.

X Atostogų metu ar joms 
pasibaigus lietuviškoji knyga 
lieka ištikimu draugu visiems 
kultūringiems lietuviams. Gau
sus naujųjų ir senesniųjų lietu
viškų leidinių sutelkta “Drau
ge”, kur galima nusipirkti pri
einamomis kainomis. Pareika
lavusiems lietuviškų knygų ka
talogas siunčiamas paštu nemo
kamai. Rašyti “Draugui”.

X Švėkšnos Gimnazijos Jubi
liejaus banketo paruošimu rū
pinasi komitetas: A. Rūgytė, J. 
Račkauskienė, O. Norvilienė, 
Žumbakienė, I. Krapauskienė,
E. Šaulienė, P. Norvilą. (pr.)

X Oasis drėgmės išimtuvai 
(dehumidifiers) sugeria drėg
mę kaip kampinė. Penkių metų 
garantija. Gradinsko vėsintuvų, 
TV ir radijų krautuvė, 2512 W. 
47 St., FR 6-1908. (šk.)

Chicagos žinios
LIEPOS SEIMAI

Liepos mėnesi} Chicagoje įvy
ko 59 seimai ir parodos sutrau
kusios į miestą 121,165 lanky
tojus. Šie svečiai mūsų mieste 
išleido $31,260,570.

NAUJI POLICININKAI
Pereitą savaitę 31 vyras už

baigė 31-os savaitės Ikursus ir 
tapo policininkai. Policijos va
das James Conlisk praneša, jog 
dar šiais metais norėtų gauti 
500 daugiau policininkų. Šiuo 
metu Chicagoje yra 12,122 po
licininkai, kurių metinė alga yra 
po $11,000.

DARBAS IR NEDARBAS
JAV-ių pramonės departa

mento cenzo biuras rugp. 17 d. 
Chicagoje pradės dalinį gyven
tojų apklausinėjimą bandiant nu 
statyti kiek asmenų dirba, kiek 
ieško darbo ir kokia yra vieno 
mėnesio nedarbingumo skalė.
Toks apklausinėjimas sudaro supynęs. Taip gerai ten praleis- 
pagrindą spręsti kokia yra kraš vasaros atostogas.
to ekonomijos sveikata. Gauti 
duomenys apie kiekvieną asmenį 
arba šeimą laikomi konfidenoią- 
liąi, jie naudojami tiktai statis
tinių davinių formulavimui.

PAEŽERIO FESTIVALIS
Šių metų miesto ruošiamas 

paežerio festivalis prasidės rugp.
16 ir baigsis rugp. 24 d. Prograj ^na kad jį tollda panaši į
mą skelbia visi didieji vietos 
dienraščiai. Į daugumą parengi
mų įėjimas nemokamas. Vene
cijos nakties vandens Spektak
lis bus rugp. 22 d., prasidedant 
maždaug 6 v. v. prie Monroe 
gatvės uosto.

KREPŠINIU
BESIDOMINTIEMS

Ghicagos krepšinio mėgėjai 
džiaugsis sužinoję, jog ir šįmet 
miestas turės profesionalų krep
šininkų komandą, pramintą Chi
cago Bulis vardu. Pirmas loši
mas bus spalio 17 d. Chicagos 
stadijone.

DAUG KAPITONŲ
Šiomis dienomis Chicagos po

licijos vadas James Conlisk pa- 
i skyrė 11 leitenantų kapitonais.
I Dabar policijos kapitonų skai
čius siekia 86. Naujų kapitonų 
sąstate nesiranda lietuvių.

UGNIAGESIAI BAIGĖ 
STREIKĄ

Gary miesto ugniagesiai po 
6 dienų streiko jau grįžo į dar
bą. Streikas buvo neteisėtas. Jie
tikėjosi gauti algų pakėlimą, bet lai6io Ht m.loa laikr. Nr. 5 
miestelio taryba sudarė specia
lią komisiją derybas vesti.

X Marąuette Parko lietuvių 
namų savininkų organizacija
praneša visiems Marąuette Par 
ko ir apylinkių lietuviams, jei 
kas norėtų sužinoti ar neturi 
cukrinės ligos, tai gali pasitik
rinti nemokamai trečiadienį, 
rugp. 13 d., 9:30 v. r. iki 3 v. 
popiet šiuo adresu: 3144 W. 59 
Street.

X Mikalojus, inžinierius ir 
Elena Ivanauskai šiuo metu 
atostogauja Colorado valsty
bėje. Aplankė Springs, Utah, 
Wyoming ir kitas vietoves, ža
vėjosi kalnais. Iš čia atsiuntė 
“Draugui” ir visiems skaityto
jams geriausius linkėjimus.

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ IŠKILMES

Švenčiausios M. Marijos į dan 
gų paėmimo šventėje, rugpiūčio 
15 d., 9:30 valandą ryto seselių 
kazimieriečių pirmų įžadų ir 
amžinų įžadų apeigoms vado
vaus, šv. Mišias atnašaus ir pa
telksią pasakys kun. Walter 
Koszut, Šv. Juozapo parap., 
Chicago, III., klebonas, Per šias 
šv. Mišias dvi seselės darys am
žinuosius įžadus: seselė Susan 
Mary Klein iš Queen of Peace 
par., Madison, Wis., seselė Pau

line Bogan iš šv. Antano par., 
Omaha, Nebr.

Trys seselės darys pirmus 
įžadus: seselė Renee Sabo iš 
Švenč. M. Gimimo par . Ohicago, 
IU., seselė Marian Reitz iš Šv.
Ohristopher par., Philadelphia,' vas, išgirdęs žinią, nusiuntė pa-
Pa., ir seselė Colleen Boyd iš 
Šv. Ritos par. Chicago, UI.

Tvėrėjas tepriima jų karžy
gišką auką ir savo palaima te
lydi jas, besiruošiant darbuotis 
Dievo garlbei ir artimo labui.

ŠKKS

siuntinius visur. O kai Rūtelė 
išgirdo, kad jos tėvas nusiuntė 
pasiuntinius jos ieškoti, ji nu
bėgo į mišką ir meldėsi, kad ti'k 
neatiduotų į tėvo rankas. O die
vai pavertė Rūtelę į gėlelę. O 
tą gėlelę pavadino Rūtele”,

ŽVAIGŽDUTĖ
įsteigtas Lietuvių Moky ojų S-gos Chicagos sk.

Red. J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avė., Chicago, Dl. 60636

KATINUKASVASAROS ATOSTOGOS STOVYKLALSIM _
IŠKYLAUSIM

Kitą savaitę mes važiuosim į 
skautų stovyklą. Ten būsime 3 čiukas. Ją visi mylėjo. Vieną
dienas. Miegosime palapinėse, dieną, į mišką atskrido ipaukš-

PANELE PASIDIDŽIUOJA

Panelė buvo gražus paukš-Atėjo birželio mėnuo ir moks
las mokyklose pasibaigė. Mano 
šeima tuoj važiuoja atostogų į 
savo vasarvietę. Ten yra laibai Turėsime šiltai apsivilkti, užtai, tis, gražesnis negu Panelė. Jos
gražu ir nėra miesto triukšmo. 
Labai arti yra ir paplūdimys. 
Ežere, kuris yra netoli, mes ma
tome laivus ir laivelius, o ežero 
krante yra labai daug gražių, 
įvairiausių spalvų, akmenėlių, 
kuriuos aš ir renku. Čia pat yra 
gražus parkas su pušaitėmis, 
jame yra daug mėlynių. Vasar
vietėj turime teniso aikštelę ir

Rūta Garfinaitė, 
Marąuette P. Lit. mok. V sk. m.

SUSITIKIMASNUOSTABUS

Į stovyklą atvažiavo mergai
tė vardu Kristina. Ji niekados 
nebuvo buvusi stovykloje. Visos 
mergaitės sakė, kad ji panaši 
į Aldoną. Aldonai nepatiko Ki'is-

M buvo. \
Jos abi nesugyveno ir vieną 

dieną pradėjo muštis. Atėjo vy
riausia skautininkė ir pasakė, 
kad stovykloje niėkas niekad 
nesimušė. Už bausmę liepė joms 
toj pačioj palapinėj gyventi. Su
sikrovusios daiktus, nuėjo į tą 
palapinę. Gyveno kelias dienas 
nekalbėdamos. Paskui pradėjo 
kalbėti ir sužinojo, kad jos abi 
to paties amžiaus ir tą pačią 
dieną gimusios. Aldona pasakė, 
Ikad ji neturi motinos, o tik jos 
nuotrauką. Kristina pasakė, kad 
ji neturi tėvo. Aldona parodė 
Kristinai motinos nuotrauką. 
Kristina išsigando ir pasakė Al
donai, kad tai jos motina. Da
bar mergaitės suprato kodėl jos 
tokios panašios ir kodėl jos gi
musios tą pačią dieną: jos bu
vo dvynukės.

Sugalvojo pasikeisti vietomis 
ir padaryti taip, kad tėvai susi
tiktų. Taip jos ir padarė. Buvo 
nemalonumų, bet po kiek laiko 
tėvai susitil!«> ir visi laimingai 
gyveno.

Audronė Maciejauskaitė, 
“Pirmieji Žingsniai” K. Done-,

PIEŠĖJAS LIEŽUVIU

Hūahg Erh-Nan, kinietis me
nininkas, gyvenęs Peipinge pie
šė liežuviu. Bumą vartojo da
žams, o liežuvis teptuko vieto
je. Huang lenkėsi žemai virš 
stalo apdengto šilku. Tame šilke 
piešė lotoso žiedus ir peteliškes 
(drugius). Tai tipingi, aukštos 
meniškos kokybės, kinietiški 
piešiniai. Pilna burna tirštų juo
dų kinietiškų dažų, turinčių blo
gą skonį, nesudarė jam jokio 
nemalonumo ir atrodė visai na
tūraliu dalyku. Jis mokėjo regu
liuoti dažų tekėjimą iš burnos. 
Jie tekėdavo dailiai ir lygiai, tekėti. Rūtelė visada buvo links- 
Huang buvo patenkintas savo ma. Vieną dieną kunigaikštis
darbu.

kad būsime kainuose. Atsikėlus vardas buvo Gražina, Ibet visi 
valgysim, kai pavalgysim, eisim ją vadino Pikčiurna. Ji vis di- 
į kalnus Kai sugrįšim, vėl vai- džiavosi ir skriaudė visus. Pane- 
gysim. Po to eisime žaisti. Po lei labai patiko Gražina. Ji ne- 
vakarienės vėl eisim miegoti, žinojo, kokia pikta buvo Graži- 
Stovyklai pasibaigus, važiuosim (na. Vieną dieną Panelė sugal- 
namo. vojo pamėgdžioti Gražiną. Visi

Kristina Pnliūtė miške labai stebėjosi ja. Nie-
įSkautės eina į iškylą. Aš esu , .. , ' .,, ,. „ . . . ,, , . , kam ji dabar nepatiko. Tada pa-skaute, aš irgi emu. Mes turime |

pasiimti megstUkus. Pietums nelė sužinojo, kaip negerai yra 
valgome dešras ir kitų dalykų, didžiuotis prieš kitus. Panelė 
Gal mūsų vadovė sukurs laužą, pavirto į labai negražų vanagą. 
Visi dainuosim ir pasakų klau- 0 Gražina pasidarė labai man-
sysime. Mano draugė irgi va
žiuos. Vadovė mus parveš namo. 
Namo grįšime vėlai. Man labai 
patinka iškylauti.

Daina Jurkutė.
Maironio lit. m-los Brooklyne 

IV Sk. mokinės

Įdomu ir baugu... Nuotrauka Vytauto Maželio

RŪTELĖ
Atpasakojimas

1.
Vieną kartą gyveno kuni

gaikštis Kaributas ir jo duktė. 
Dukters vardas buvo Rūtelė. Ji 
buvo tokia graži, kad net visi

Kaributas pasišaukė Rūtelę ir 
jai pasakė, kad jei neras žento 
už metų, reikės išrinkti.

2.
Rūtelė puolė tėvui po kojų ir 

prašė, kad nevarytų už vyro.
Bet tėvas neklausė.
Tada Rūtelė nubėgo pas kri

vių krivį ir prašė paiimti į vai
dilutes.

Krivių krivis nepagalvojęs, 
priėmė Rūtelę į vaidilutes. Tė-

vyrai norėjo ją vesti. Tik vie- VOS) kraujas į ją subėga, bet ko 
nas dalykas, Rūtelė nenorėjo gį ‘kraujag nesubėga į mano 

kojas.

dagus ir geras paukštis.

Rasa Jovarauskaitė,
Iš “Jaunystės Žaibo” Lemon

to lit. m-los mokinių laikr. 
1969 m. gegužės mėn.

Dabar lietuvaičių mėgiamiau
sia gėlelė yra Rūtelė.

Lietuvių pasaka. 
Vytenis Senuta, 10 m.

Brocktonas
TUŠČIA GALVA

Kai tik aš atsistoju ant gal

— Todėl, kad jūsų kojos nė
ra tuščios.

Liurdo bazilika au kripta iš arti

Turiu aš katinuką, 
Vadinu aš jį Rainiuku. 
Kai iš mokyklos pareinu. 
Su katinuku aš žaidžiu.

Jis išdykęs ir padauža,
Kartais padaro man bėdos. 
Aną kart net Išsigandau,
Kai gėles iškapstė ji® mamos.

Dabar man liūdna, nesmagu, 
Nes savo katinuko neturiu.
Jis išbėgo iš namų,
Ir jo niekur nerandu.

Linas Puskorius 
Šv. Kazimiero Liet. mokyklos

VII skyriaus mokinys

KREPŠINIS

Pasidėjęs popierinį 
Krepšį ant kėdės, 
Mėtau savo sviedinuką 
Iš kairės ir dešinės.

Bet nenor jis krepšin lįsti 
Ir vis taikosi prasprukt, 
Bet vistiek turėsi grįžti, 
Juk gerutis esi tu.

Visada tu krisk į krepšį, 
Nesirisk po kėdute,
Tu nebūsi jau toks lepšis 
Tad mylėsiu aš tave.

Kai užaugsiu, būsiu vyras, 
Žaisiu krepšinį dažnai.
Ir per kaktą visad tyro 
Tekės prakaito lašai.

M. Merkevičins

RAKETA

Aš turiu didelę raketą. Ji va
dinasi Saturnas — 1 ir yra la- * 
įbai graži. Jos didumas — 39 ki
čai. Kai aš šausiu ją į dangų, 
ji eis kokia, 500 — 100 pėdų. 
Mano raketa turi 4 motorus. 
Jie yra 2.75 inčų ilgumo. Šią 
r aketą mano dėdė man nupirlko. 
Visus laisvalaikius praleidžiu 
prie jos.

Algis Gobis, H sk. mok.
Iš “Jaunimo Balsas 20 metų”. 
Clevelando Vysk. Valančiaus lit. 
m-los laikr. 1969. V. 24.

MANO KATINAS

Aš turiu katiną. Jo vardas 
yra Rainis. Jis yra labai gra
žus katinas. Jo viena ausis yra 
iškirpta. Jis toks jau gimė. Ta 
ausis prisideda prie jo gražu
mo. Jis yra visas rainas, tik jo 
priekinės kojos ir veidas yra 
baltas. Jis yra geras ir mano 
mylimas. Nepažįstamų labai bi
jo. Jis eina aplink pažįstamų 
kojas ir murksi. Jis negaudo 
mano žuvų, tik geria vandenį iš 
tanko. Jis beveik viską valgo, 
ką tik paduodi. Jis labai mėgs
ta “tuną”. Aš ir mano visa šei
ma mėgsta ir myli Rainį. Ir vi
si mano draugai mėgsta jį.

Regina Kiudulaitė,
Dariaus - Girėno lit. m-los 

VIII sk. mok.

Hirosimoje, Japonijoje, šiom 
dienom pirmą kartą viešai pa
rodytas dokumentinis filmas, 
pasakojęs apie baisius Hiroši
mos ir Nagasakio atominio 
bombardavimo padarinius.


