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Arabų partizanai, kovotojai, Al-Fatah nariai, žygyje

Arabų - Izraelio 

santykiai aštrėja

9

Rengiasi arabų “viršūnių” 
pasitarimui

KAIRAS. — Vakar Kaire po
sėdžiavus arabų kraštų užsie
nio reikalų ministeriams, ryškė
jo noras: prieš Izraelį reikalin
gas “kryžiaus žygis”.

Ministeriai susirinko, Jeruza
lėje padegus Al Akso mečetę. 
Jje svarsto arabų “viršūnių” — 
vadų sukvietimo klausimą. To
kio pasitarimo tikslas galėtų 
būti — paskelbti atsisakant nuo 
pastangų taikos keliu baigti a- 
rabų - Izraelio konfliktą.

Ministeriams dabar susirin
kus, Jordane ir Libane vyko 
prieš Izraelį nukreiptos demon
stracijos. “Žydai savo krauju 
turi išpirkti maldyklos padegi
mo nusikaltimą” — žymėjo vie
nas plakatų. Tuose kraštuose 
buvusiose demonstracijose da
lyvavo visų krikščionių tikybų 
vyskupai: ortodoksų, katalikų 
ir protestantų.

Arabai reikalauja....
KAIRAS. — EI Fatah, arabų 

partizanai, pasitarimui Kaire 
pasiūlė: siekiant sunaikinti Iz
raelį, reikia paskelbti boikotą 
trims kraštams, remiantiems Iz 1 
raelį: JAV, D. Britanijai ir Vak.1 
Vokietiiai, reikia sulaikyti tie
kimą žibalo tiems kraštams be 
to, jie siūlo, reikia mėgsti dip
lomatinius ryšius su Sovietais, 
nes jie remią arabus.

B

kalendorius

Rugpiūčio 26 d.: šv Zefiri- 
nas, šv. Pandvina, Algiminas, 
Ugnė.

Rugpiūčio 27 d.: šv. Juoza
pas Cal., šv. Eutalija, Tolvy- 
das, Didirė.

ORAS -
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
šilta, saulėta, temp. sieks apie 
90 1. F., ryt — be pakitimų, la
bai šilta, nei šiandien, nei ryt 
lietaus nenumatoma.

Saulė teka 6:09, leidžias 7:35.

K

Min. pirm. O. Čemik: buvo 
perversmo siekiai...

Susirėmimai, puolimai keliose 
vietose

KAIRAS, TEL AVIV. — Va
kar paskelbta apie pagyvėjusius 
Izraelio - arabų kraštų karinius 
veiksmus. Izraelio kariai ir E- 
gipto vyrai vykdė artilerijos 
veiksmus išilgai Suezo kanalo. 
Izraelio aviacija puolė arabų 
telkinius Jordane, Libano kariai 
puolė Izraelio vyrų įsistiprini- 
mus ties Libano siena.

Čekoslovakijoje
čekų kariai telkiami...

jėgos ženklas
Režimas demonstravo jėgą....

PRAHA. — Sekmadienį vyko 
dviejų svarbių Čekoslovakijos 
futbolo rinktinių varžybos. Iš 
dalies dėl rungtynių (baimė, 
kad galėtų kilti riaušės...), ta
čiau, svarbiausia, dėl noro pa
rodyti karinę jėgą, galimų riau
šių atveju, vakar ties Prahos 
priemiesčiais, apie Barandovą, 
buvo sutelkta 100 tankų, bent 
80 sunkvežimių bei šarvuočių. 
Karių skaičius ga’ėio siekti 800. 
Jie buvo sustabdę eismą dviem 
Prahos tiltais.

Sekmadienis ’ ir pirmadienis 
buvo ramios dienos. Žmonės ne
triukšmavo ir nebuvo paskelb
ta apie suėmimus. Buvo žinių, 
kad kariniai daliniai, tariamai 
dėl “miestų gynybos pratimų”, 
dar kelias dienas “budės” ne tik 
ties sostine, bet ir ties kitais 
krašto miestais.
Gyvenimas jau įprastose vėžėse

Brno mieste jau atšauktas 
draudžiamasis nakties laikas. 
Jau veikia kino teatrai, atida
rytos krautuvės. Brno mieste, 
praėj. savaitės demonstracijų 
metu, buvo užmušti keturi jau
nuoliai.

Prahoje vis dar matyti sar
gybos ties vyriausybės, parti
jos, spaudos agentūros, radio
fono pastatais. Apie 12 sargy
binių — milicininkų budėio ties 
šv. Vaclovo paminklu. Milicinin
kai sustabdo auto mašinas ne
toli Prahos ir tikrina dokumen
tus.

JAV diplomatai prašė jiems 
suteikti žinių apie suimtuosius 
amerikiečius.

• Viceprezidentas S. Agnew
vakar prez. Nixoną, Kaliforni
joje, informavo apie viesulo 
“Camille” nusiaubtas sritis JA 
Valstybių pietuose ir apie būti
ną paramą. Bus reikalinga su
teikti daugelio milijonų dolerių 
paramos, gali būti, pirmą kartą 
tiek daug JAV istorijoje.

Čekoslovakijos įvykiai svarbūs pasauliui, 

Kremliui ir mums, lietuviams
Visas pasaulis domėjosi Čekoslovakijos laikysena, neapykanta okupantui — Ką tai 
liudijo ir ar iš jų pasimokė Kremliaus valdovai? — JAV spauda rugpiūčio mėn. at
mintinomis dienomis nekartą kėlė Baltijos kraštų likimą

Po okupacijos
— laisvė, nepriklausomybė
Praslinkus Čekoslovakijos oku

pacijos metinėms, pasaulis daro 
išvadas. Jos beveik visur pana
šios: Čekoslovakija, ją rusams o- 
kupavus, smerkia invaziją ir pra
ėjusią savaitę, ypač rugpiūčio 19- 
22 dienomis buvusios demonstra
cijos, krašto protesto apraiškos 
liudijo: kraštas tiki, kad pries
pauda, okupacija turės užleisti 
vietą laisvei bei nepriklausomy
bei. Valdymas jėga įmanomas tik 
laikinai.

Tai įtikino visą pasaulį. Tai 
kelia ypač pavergtųjų viltis. Dėl 
to ir lietuvių spauda išeivijoje, 
ypač gi “Draugas” čekų bei slovą 
kų kovai prieš okupaciją, smur
tą, rusus, pastangas reikšti pro
testą, skyrė anksčiau, ir paskuti
nėmis dienomis, daugiau dėme
sio, kaip kitiems įvykiams pasau
lyje. Tai turėtų būti supranta
ma.
Lietuvių, Baltijos kraštų likimas 

spaudoje
Rugpiūčio mėn. antrosios pu

sės dienomis pasaulio spaudoje 
teko pastebėti daugiau balsų a- 
pie Lietuvą ir kitų dviejų Balti

IRAKUI PAKORUS 15 

IZRAELIO ATKIRTIS?
Jau 51 nubaustas mirti 

irakietis šiais metais
DAMASKAS, Sirija. — Bag

dado radijas paskelbė; vakar 
auštant Bagdade įvykdytas mir 
ties nuosprendis 15-kai Irako 
piliečių. Du iš ių buvo žydai ir 
visi buvo ka’tinami šnipinėję 
JAV ir Izraelio naudai.

Devyni, civiliniai, gyventojai, 
buvo pakarti Bagdado kalėji
me, gi šeši, jų tarpe policijos 
pareigūnas bei penki kareiviai 
sušaudyti. Visi 15 buvo teisiami 
Irako “revoliucinio teismo”. Po
sėdžiai buvo slapti. Tuo būdu, 
šiais metais Irakas pasmerkė 
mirti ir bausmę įvykdė 51 gy
ventojui. Žydų kilmės žmonių 
jų tarpe buvo 11.

Irako laikraščiai nurodė, kad 
nuosprendžiai liudiją, jog kai
rioji valdžia “ryžtingai valo 
kraštą nuo išdavikų”.

Izraelis keršys 
arabams?

TEL AVIV. — Vakar Izrae
lyje patyrus apie 15 irakiečių 
(ypač dviejų žydų) mirtį, vyra
vo nuotaikos: galima laukti Iz
raelio atkirčio. Manoma, kad 
Izraelio aviacija galinti smogti 
į Irako karinius junginius, vei
kiančius Jordane. Izraelis jau 
nuo seniau įtaria, kad irakiečiai, 
veikdami Jordane, arabus — 
partizanus aprūpina ginklais 
bei kitomis medžiagomis.
Izraelio spauda apie “barbarų 

veiksmus”
Izraelio vyriausybė sekma

dienį buvo susirinkusi posėdžio. 
A. Eiban, užsienio reik. minis
teris, kaltina arabus, nes jie, 
nukentėjus jų šventovei, tai iš
naudotą grynai politiniams tiks

jos kraštų likimą. Jų pavergimas, 
pastangos laisvės kryptimi buvo 
siejamos tiek su Čekoslovakijos 
invazijos metinėmis, tautos pasi
priešinimo nuotaikomis, tiek ir 
su kitu šio mėnesio įvykiu: rug
piūčio 23 dieną buvusia Stalino 
-Hitlerio susitarimų 30 m. sukak
timi.

JAV spauda, dar prieš Prahos 
įvykių metines, atkreipė dėmesį, 
kad ne tik dabar reikalaujama 
švęsti “padėkos” rusams dienas. 
Tai buvo dar Stalino laikmečiu 
ir, konkrečiai, Baltijos kraštų at
veju.

A. Dubček, kreipęs pasaulio dėme
sį, dabar — žmogus be įtakos

A. ,Eban, Izraelio užs enio reik. 
ministeris kaltina arabus

lams ir šaukiasi “kryžiaus ka
ro”. Jie, esą, turėtų su visa 
žmonija pareikšti liūdesio nuo
taikas.

Vakar Jeruzalės spauda kal
tino Iraką skriaudžiant žydus 
gyventojus. Esą, Bagdado re
žimas atėmęs žydams pinigus, 
uždaręs jų prekybos įmones, 
be to, neleidžia veikti žydams 
advokatams. Daugelis žydų pa
tekę, be jokios įrodytos kaltės, 
į kalėjimus.
Popiežiaus pastangos nepavyko

CASTEL GANDOLFO, Itali
ja. — Popiežius Paulius VI krei
pėsi į Irako vyriausybę, Bag
dade, prašydamas nevykdyti 
mirties nuosprendžio nuteistiem 
15-kai Irako piliečių, kaltina
mų šnipinėjimu. Pastangos ne
pavyko — apie tai paskelbta 
“Osservatore Romano” dienraš
tyje. (

• Kinų kareivis, rusų paim
tas į nelaisvę, pareiškė: “Jei 
pirmininkas Mao įsakys, aš ir 
vėl šaučiau į rusų karį”.

• Pittsburghe vakar kėlė 
riaušes negrai — statybos dar
bininkai. Jie sutrukdė eismą, 
miesto centre ir reikalauja dau
giau teisių.

Dėkoti už invaziją?
Rugpiūčio 11 d. “Nevv York 

Times” vedamajame apie meti
nes nuo pernykščio rusų įsibro
vimo į Čekoslovakiją, numato, 
kad Čekoslovakijoj ta sukaktis rei
kalaujama švęsti, kaip kokia “pa
dėkos diena”. Tokį pranašavimą 
parėmė jau turimu patyrimu, 
būtent:

“Tokioj taktikoj nėra nieko 
nauja. Seni jos pirmatakai siekia 
dar Stalino laikus. Štai, Latvi
joj, Estijoj ir Lietuvoj kasmet rei
kalauja “švęsti” tų kraštų pri
verstinės inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą sukaktis, o Vengrijos 
mokyklose vaikams dėsto, kad so
vietinė kariuomenė 1956 metais 
kraštą apgynė nuo “kapitalisti
nio pavergimo’...” (E.)
Ar sovietų vadai gali pasimokyti?

Po Čekoslovakijos įvykių, pa
sauliui liudijusių tautos ryžtą 
priešintis okupacijai bei paklus
niam Maskvai režimui, keliamas 
klausimas: o kaip su Kremliaus 
vadais? Ar jie iš tų įvykių pasi
mokė?

“Chicago Today” rugpiūčio 
23 d. teigia, kad, šiaip ar taip, 
Maskvos vadai yra reakcionie- • 
riai ir jų protavimas - ribotas. Po 
įvykių Prahoje ir kitur, jie turėtų 
persvarstyti ligšiolinę padėtį ir 
įsisąmoninti, kad nebuvo tinka
mos jų panaudotos priemonės, 
kaip invazija, okupacija, tautos 
pasipriešinimo slopinimas ar sa
vo iškamšų vertimas būti taria
mais krašto vadais.

Kremliui lieka du pasirinkimai
Dienraštis mano, kad Mas

kvai belieka du keliai: arba grįž
ti į Stalino laikmetį ir Čekoslova
kijoje sudaryti policinės valsty
bės sąlygas, arba — suprasti at
mosferos kitimą, atsisakyti ligšiol 
padarytų klaidų ir leisti kraštui, 
nors ir atsargiai, vykdyti eksperi
mentus laisvėjimo kryptimi.

Tai tik noras, nes sovietinės 
valdančios grupės ligšiolinė vei
kla bei pobūdis, aišku, daug vil
čių neteikia.
Kur slypi visų protestų, demons

tracijų reikšmė?
Kitas Chicagos dienraštis, 

“Daily News”, savo vedamaja
me pabrėžia, kad čekai ir slova
kai nieko nepamiršo ir jie nepa
siduoda. Tiesa, visų protestų pa
dariniai buvo iš anksto aiškūs: 
riaušininkai nukentėjo nuo gu
minių lazdų, ašarinių dujų, mu
šimo, šaudymo. Kai krašte yra 
75,000 ar daugiau rusų karių, 
vyriausybei su milicija buvo aiš
ku, kaip — veikti.

Vis dėlto, visi protestavę yra 
pasiekę savo artimiausią tikslą; 
jie pasauliui įrodė, kad po viene
rių okupacijos metų nėra pasikei
tusi tautos pažiūra į rusus bei 
Kremliaus ”aldovus ir kad viltis 
susilaukti laisvės nėra visiškai iš
blėsusi.
Net ir Kremliui sunku nuslėpti 

nesėkmę
Net ir pačioje Sovietų Sąjungo

je 16 intelektualų išdrįso protes
tuoti ir savo pareiškimą plačiai 
paskleisti. Kiti buvo nutildyti ir 
bausmes atlieka stovyklose ar ka
lėjimuose. Tačiau visa tai kaip 
tik liudija, kad ir pačiam Krem
liui sunku nuslėpti nesėkmę, 
kraštą okupavus.

Ne tik čekai su slovakais, bet 
ir mes, teigia laikraštis, “turime

V. V. Giri, naujasis, ketvirtas In
dijos prezidentas, 75 m. amiiaus1 
sekmadienį prisaikdintas

viltį: teisingumas ir žmonišku
mas turi, galų gale, laimėti”.

“Visiškas nesugebėjimas suprasti 
nacionalizmo apraiškas”

“N.Y. Times”, dienraštis, ku
riuo pasipiktinęs Husako režimas 
Prahoje (prieš savaitę uždarius 
dienraščio atstovybę Prahoje, iš
trėmus korespondentą) šiomis 
dienomis buvo pažymėjęs, kad, 
kaip dabar ryškėja, Kremliaus 
prieš metus, pasiektas “tikrasis 
laimėjimas” buvęs tas, kad jis 
buvusią labiausiai rusams drau
gišką tautą - Čekoslovakiją, pa
vertė sovietų aršiausiu priešu.

Tai nepaprastas pavyzdys, liu
dijąs visišką politinį nesugebėji
mą (iš rusų pusės) —- jis sieja
mas su dideliu nesugebėjimu 
suprasti šių dienų nacionalizmo 
apraiškas pasauly.

Stalino - Hitlerio 
suokalbis

“Rusų apetitas grobti žemes — 
nepasotinamas”

Rugpiūčio 23 d. įvykus 30-jai 
Stalino - Hitlerio suokalbio su
kakčiai, 1939 ir kitų metų įvy
kiams priminti spauda skiria 
nemaža vietos. VLIKas paskelbs 
specialų leidinį.

“Chicago Tribūne” vedama
jame, rugp. 23 d., nurodo, kad 
nacių Vokietijos kariams kovo
jus frontuose, Stalinui, rusams 
rūpėjo pasiglemžti kuo daugiau 
svetimų žemių.

Ribbentropui su Molotovu pa
sirašius žinomuosius susitari
mus, kaip dienraštis nurodo,

Maskvai pernai užėmus Čekoslovakiją, įniršis bei pasipiktinimas buvo 
palietęs daugelio pasaulio kraštų gyventojus. Čia Romos gyventojai degina 
sovietų vėliavą

TRUMPAI
Sovietų laivyno 

grėsmė į
LONDONAS. — Alec Doug- 

las - Home, konservatorių - opo
zicijos nuomonės užsienio rei
kalais reiškėjas, vakar pažymė
jo, kad vis labiau augąs so
vietų povandeninis laivynas ga
lįs grėsti Vakarų prekybai bei 
žibalo gabenimui tuo atveju, jei 
britai, kaip numatyta, atšauk
tų, nuo 1971 m., savo karines 
jėgas iš sričių į rytus nuo Sue
zo kanalo.

Home pasiūlė; britų daliniai 
turėtų pasilikti Persų įlankoje 
ir pietryčių Azijoje ir po 1971 
metų.

• 10 JAV laikraščių redakto
rių išvyko 17 dienų kelionei į 
Sovietų Sąjungą. Jie tikisi pa
tirti daugiau įspūdžių už eilinius 
turistus.

• Astronautas M. Collins su 
šeima atostogauja Meksikos pa
jūrio vasarvietėje — Acapulco. 
Mieste lankydamas krautuves, 
Collins buvo “užpultas” auto
grafų medžiotojų.

(Baltijos valstybės, Lietuva, Lat
vija ir Estija buvo priskirtos 
sovietams.

Kiti įvykiai liudijo, kad so
vietų apetitas grobti žemes bu
vęs nepasotinamas. Šiuo atžvil
giu tos ambicijos nebuvo mažės 
nės kaip carų laikais.

Kaip Amerika talkininkavo 
sovietams

Prasidėjus sovietų - vokiečių, 
karui, JAV vėliau rėmė rusus, 
gi amerikiečių propaganda 
Kremliaus tironiją laikė viena 
“pasaulio demokratijų”. 1941 
m. rusai virto JAV sąjunginin
ku ir tuos santykius laimino
b. prez. Rooseveltas.

Rusų laimėjimai buvo pat
virtinti Jaltoje, gi pavergtieji 
kraštai, teigia dienraštis, jau 
turi karčią patirtį: kas sovie
tams nepavyko įgyti Hitleriui 
remiant, jie įsigijo “geraširdiš
kos JAV-bių paramofe dėka...”
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SAUGOJIMASIS SAULĖS NUDEGIMO

Nėra tokio vaisto, kuris visiškai 
apsaugotų nuo saulės nudegimo

T Mediciniška tiesa

Paskutiniais metais nuo sau- 
apsaugotų nuo saulės nudegimo, 

vaistai dvejopai pagerėjo: 1) pa
gaminti labiau priimtini kosme
tikai, 2) pagausėjus žinioms, jų 
veikla pagerinta. Nepamirškime, 
kad ir vartojant vaistus prieš 
saulės nudegimą galima nudeg
ti, nes nėra tokios priemonės, ku
ri pilnai apsaugotų nuo saulės
nudegimo.

Vaistų pramonėje yra dvejopi 
vaistai, apsaugoja žmogaus odą 
nuo perdidelio nusideginimo sau
lėje: 1) vaistai, sugerią šviesą,

karštyje ir drėgmėj, stenkis sun
kiausią darbą atlikti vėsesniu 
metu: anksti rytą ar vėlai vaka
re. 2) Jei negali karščio išvengti, 
tai ir nesistenk jo išvengti. Tik 
reikia prisipratinti. Pradėk nuo 
penkiolikos minučių pabūt karš
tyje kasdien. Taip didink karšty
je buvimo laiką pamažu kasdien, 
kol priprasi — tada galėsi visą 
reikiamą dienos darbą karštyje 
atlikti. 3) Nors ir būsi prie karš
čio pripratęs, atsipūsk - pailsėk 
kas pusvalandis truputį. Visada 
nešiok laisvus rūbus. 4) Gerk 
vandens ar sūdyto limonado (ar
batinis šaukštelis valgomosios 
druskos į kvortą limonado laike 
pertraukos nuo darbo. Jei geriau

Vaikai mokosi gerbti mūsų transatlantinius didyyrius Darių ir Girėną 
Alvudo kultūrinio vakarojimo metu Marąuette Parke. Dalyvius veda 
Lietuvos vaidila (akt. Alfas Brinką) su vaidilutėmis. Nešamos vėlia
vos gėlės, žibintai, lietuviškieji ir krikščioniškieji simboliai.

Nuotr. M- Nagio

MOSĮJ KOLONIJOSE
Melrose Park, III.

ir 2) vaistai, išskaidą saulės spin- patinka druskos tabletės, gerk I 
dulius. Kartais abiejų rūšių vais-1 druskos tabl. ištirpinęs vienoje 
tai naudojami apsaugoti nuo sau- pilnoje vandens stiklinėje. Net

MIESTO VALDŽIA LIETUVIŲ 

GEGUŽINĖJE

Melrose Parlko ir apylinkės 
Lietuvių Amerikos piliečių klu
bo gegužinė įvyko rugpiūčio 
mėn. 10 d. Maywood miškelyje. 
Oras buvo gražus ir malonus. 
Gegužinėje dalyvavo Melrose 
Parko miesto burmistras Jaoob 
La Spisa, miesto sekr. John

lės spindulių. Spindulius sklai
dantieji vaistai turi savyje sau-

suraus maisto vartojimas irgi pa
dės. Jei esi gydytojo' priežiūroje ir

Nuo šitokių pacientų gydytojas turi bėgti kiton gatvės pusėn: jie ne
pajėgia pildyti geriausio gydytojo naudingiausių patarimų. Dirbkime 
kruviną prakaitą liedami visi gydytojai ir visi kiti žmonės —■ tada 
šitokių pacientų eilės retės mūsų tarpe.

lės spindulius nepraleidžiančios nevartoji druskos, pasitark su gy- 
pudros, susidedančios iš cinko dytoju, kas daryti tokiuo atveju. 
oxido, titanium dioxido, kaolino 5) Kreipkis į gydytoją, jei paste- 
ar bentonito. Saulės spindulius besi pirmuosius perkaitimo ženk- 
sugeriantieji vaistai gali įjautrin- lūs: perdaug ar permažai prakal
ti odą, nes jie turi tokių chemi- to, alpimas ar nepaprastas nuo

gus yra toks sutvėrimas, kad jį 
gali kiekvienas apgavikas išnau
doti. Apgavikų čia netrūksta, y- 
paČ kosmetikos srityje čia jų 
knibždėte knibžda. Vartokime ap
saugai nuo saulės (o ta apsauga 
bus tik dalinė) Pabanol skystį. 
Atsargiai pratinkimės prie kai
tros. Daug skysčių vartokime vi
sada, ypač kaitroje. Geriausi skys
čiai -citrininių vaisių sunkos. Y- 
paČ graifruktai čia vietoje. Jie 
brangūs. Limonadas irgi geras 
minėtų sunkų pakaitalas labai 
daug prakaituojant. Žalbarščiai, 
rūgusis pienas - už vis geriausias 
maistas karštyje: ir druskos pa
kankamai, ir maisto - skysčių - 
užtenkamai gauni minėtus lietu
viškus patiekalus per karščius 
dorodamas. Pratinkime vaikus 
prie žalbarščių, pasukų, rūgusio 
pieno. Visada, ypač dabar vasa
rą, šitie patiekalai yra tiesiog 
vaistai.

Paskaityti, Patient Care, July, 
1969.

Gtmaskin, tarybos narys — 
Sam Bružas ir (kiti auiišti parei
gūnai, taigi visa miesto valdžia, 
Liet. televizijos vedėjas P. Siutas 
gegužinės dalyvius nufilmavo ir 
dalį vaizdų parodė rugpiūčio 
mėn. 17 d. televizijos programo
je. Pažymėtina, kad lietuvių ge 
gūžinėje, kuri buvo vienintelė 
mūsų apylinkėje, lietuvių daly
vavo daug mažiau, kaip kitų tau 
lybių žmonių. Klubo vadovybė 
pasiuntė visiems lietuviams pa 
tvėrimus, bet tad nedaug pa
dėjo. Piknike matėsi tie patys 
veidai, tie patys žmonės, kurie 
visados lankosi parengimuose, 
minėjimuose ir susirinkimuose. 
Kur kiti, nes lietuvių mūsų apy 
linkėję skaičiuojama šimtais ’

Dabartinė Melrose Parko miea 
to valdžia ytra .palanki lietuviams 
ir su jais skaitosi. Miesto poli
tikieriai skaito, kad kolonijoje 
yra dvi didesnės gyventojų tau
tinės grupės lietuviai ir ita
lai. Klubo vadovybė visomis pro 
gomis (atskirais laiškais, biule
tenyje) primena lietuviams įr 
nurodo, kad miesto politikieriai 
(daugiausia italai) rimtai seka 
lietuvių kilmės tautinę grupę, 
daro atitinkamas išvadas. Ta
čiau, kada miestelio pareigūnai 
ir politikieriai atsilanko į lietu
vių parengimus, pamato mažą 
skaičių dalyvių, Skaito, kad lie
tuvių tautinė gyventojų grupė 
nėra solidari, nėra vieninga Rin 
kūnuose į miesto valdžią negali

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

turėti didesnės įtakos.
IStena tradicija visas gegužinės

pelnas paskiriamas šalpai, lais
vinimo reikalams, kultūrinei pa
ramai ir Lietuvių Fondui, kurio 
nariu klubas yra. Klubo gegu
žinėje buvo “liaudies”, bet nesi
matė “aukštosios” klasės, nesi
matė “srovinių” vadų, nesimatė 
aukų “prašytojų”, nesimatė 
“šeimų ratelių” asmenybių, ne
simatė ir tų, kurie turėdami bė 
dą ar nesusipratimą su miesto 
valdžia, bėga į klubą prašyti 
pagelbos. Nemalonu spaudoje 
tas priminti, bet negarbinga 
būių ir tiesos paneigti. Dalyvis

VYSKUPO DEKSNIO 

KREIPIMASIS

Naujai paskirtas Vakarų Eu
ropos lietuvių vyškupas Anta
nas Delkanys trumpu jgainyt ogi
am laišku (kreipiasi į Vakarų 
Europos lietuvius: kunigus, vie 
liuobus ir pasauliečius. “Esu 
giliai sujaudintas man pareikš 
tu pasitikėjimu, — rašo Vysk. 
Deksnys. — Visa Išiidimi trokš 
tu, kad Visagalis Dievas suteik 
tų man reikalingų šventosios 
Dvasios malonių tapti tinkamu 
įrankiu Jo valiai vykdyti ir iš
tikimai tarnauti visiems lietu
viams jų dvasiniuose, tautiniuo 
se ir kultūriniuose reikaluose... 
Meldžiu Aukščiausiąjį padaryti 
mane Jūsų tarnu, mokytoju ir 
vadovu pagal Gerojo Ganytojo 
pavyzdį...” šia proga Vyskupas 
Antanas Deksnys visiems lie
tuviams perduoda popiežiaus 
apaštalinį palaiminimą, kurį 
Paulius VI suteikė pirmosios 
audiencijos metu.

__ Pasaulyje mažiausiai pel
ningiausia profesija yra vagies. 
Ta profesija niekam nepasisekė.

— E. Ho\ve
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

TeL — GR 6-2400

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

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

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYBft — NERVŲ IR 
EMOCINES LIGOS

Cravvford Medical Building 
6440 So. Pulaski Road 

Valandos pasai susitarlma

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-oa ir Campbell Avė. kampas! 
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v v. 

SeStad. 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 ir 
“contact lenses”.

Valančio# pagal susitarimą
Uždaryta trečiadieniais

I

*

kalų, kurie jautrinančiai veikia 
odą. Kai kartą tokį kremą varto
damas žmogus gavo alergiškus 
odos pakitimus- gydytojas turi 
sakyti to vaisto vardą, kad pa
cientas žinotų daugiau niekada 
to vaisto nevartotų. Jis galės pasi
rinkti tokių kremų, kuriuose ne
bus jo odą įjautrinančių medžia
ga

Daugelis dermatologų susekė, 
kad paraamino -benzoinė rūgš
tis (PABA), ištirpyta 70-95 proc. 
alkoholyje, esąs geras skystis ap
saugai nuo saulės spindulių. Pas
kutinių trijų metų bėgyje Har
vardo universiteto dermatologai 
pagamino giminingus vaistus mi
nėtam vaistui. Tai geriausia ap
sauga nuo saulės spindulių. Vie
nas tų vaistų susideda iš 5 proc. 
PABA, atskiestas 70- 95 proc. 
ethanolyje. Vaistinėse tas skystis 
^vadinamas PABANOL. Užteptas 
ant odos, tuojau sudžiūsta. Ne- 
husiplauna vandeniu bei prakai
tu. Skaidrus skystis, plastikinia
me butelyje. Tai PABA tirpinys 
70 proc. ethanolyje.

Jči.tj geri vaistai apsaugai nuo 
saulės spindulių dar tyrimo sta
dijoje. Yra išleista labai daug 
visokių vaistų nuo nudegimo sau
lėje. Vienus jų vanduo greit nu
plauna - turi jais teptis po kiek
vieno įlindimo į vandenį. Kiti- 
košmetiškai nepriimtini. Todėl 
visi lietuviai nepirkinėkime bet 
kokių tepalų. Arba atsargiai be
sikaitindami visai tepalų nevarto
kime, arba naudokime Paranol.

Išvenkime persikaitinimo

Sekančių penkių dėsnių prisi
laikykime, nenorėdami perkaisti 
saulės spindulių įtakoje. 1) Kai 
prisieina darbus atlikti lauke

vargis, piktinimas, mėšlungis, vi
duriavimas ar galvos skausmas.

IŠVADA. Nepameskime savos 
galvos, kaip anie brazilai kad 
pametė ir ėmėsi pirkti sklypus 
ant mėnulio. Tik policija tuos 
begalvius brazilus išgelbėjo nuo 
apgaviko. Čia mūsų niekas neap
saugos -patys kentėsime. Žmo-

Chicago Savings
and Loan Aaaoelatiea

i*

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

3218 W. 63rd Street 
Tel. WA 5-4787

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 W. 63rd Street 
Tel. HE 4-1500

MOUNTAIN STATES 
AGENCIES, INC.

Reprezentuojame Amerikos di
džiausias apdraudimo kompanijas 
dėl namų, automobilių, biznio ir kt.

Mėnesiniai išsimokėjimai
Taip pat finansuojame automobi
lius, ir laivus.

B. JASINSKAS,
General Manager 

S. KLIMAS,
Manager Life Dept.

9950 So. Kedzie Avė. 
Evergreen Park, III.

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

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Cliirurgija

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų rez. PRospeet 8-908)

0R. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A 

J656 VVest 6Srd Street
Plrmad.. antrafl.. ketvirt. Ir penki 
nuo 12 tkl 3 vai Ir nuo f> iki R v.v 
Seštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street

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

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278 
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VV. 68rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. tr 6 
iki 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Nainy 925-7097

5159 So. Damen Avenne

Valandos tik pagal susitarlma 
Trečiadieniais uždaryta.

Telef.

OR. E.
423 - 2660

RINGUS
RENTGENOLOGĄ S

9760 So. Kedzie Avenne

Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. .. 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lt 
Seštad 8 v. r iki 8 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPĖT ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus __
__________ (By appolntment)

tr

GA 4-2800 BE 8-6435

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLES 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, HL

Kabineto tel. 687-2020 
Narni, tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarlma

DIABETINIS MAISTAS IB GAMINIAI 
Met patelefonuosime jtbų gydytojai

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

0858 West OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia - 
dien} uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

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

Tel. — REllance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 West 59th Street

Vai.: plrmad., antrad.. ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta

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

Ofiso tel. RElianoe 5-4410 
Rez. GRovelhiU 6-0617 

Valandos: pirm. lr ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 lkl 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 3 vai. p.p
Ir vakarais pagal susitarlma.

INSURED
IF TO yec.

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA '

6449 So. Pulaski Road (Cravvford ■ 
Medical Building) Tel. LU 5-64461

Priima ligonius pagal susitarlma 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

Certifikatų sąskaitos
Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausia turi 
būti $5000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI.

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

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

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—8 vai. lr 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečladleniua. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

FLORIAN KRASS
(Krasauskas)

REGISTRU. KD PHYSICAL 
THERAPIST

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

Massage 
Tik susitarus

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 VV. 7 Ist 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. lr trečiad. uždaryta

 Rezid. tel. VVA 5 3099

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS
* Vacation Club
* College Bonus Savings
* Home Mortgage Loans
* Home Improvement Loans
* Christmas Club
* Insured Family Savings

* Notary Public Service
* Free community rooms for 

your organiz’n meetings
* Cash checks and pay all 

family bills vvith our spec’l
money order checks.

★ Sėli & redeem U.S. Bonds
★ Two large free park’g lota
★ Save-by-Mail Kits
★ Travelers Checks
★ Safe Deposit Bozea

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 6 8-čios lr California 

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

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

Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IK VAIKŲ LIGŲ

DB. VYT. TAUBAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲLIGOS V
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St

Tel. PRospeet 8-1228 
Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. lr

penkt nuo 2 iki 4 vai. lr nuo 6 lkl 8 
y. Šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Narni] GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

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

Trečlad. ir Seštad. uždaryta

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

6245 SO. WE§TERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575
HOURS-. Mon. 12 P M. to 8 P.M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat: 9 to 12:30

Tel. ofiso HE 4-6840, rea 888-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71at Street

VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-0, 
tr., penktad. 1-6, treč. ir iešt. tik

susitarus.

MEDICAL BUILDINO 
7156 South VVestern Avenue

Plrmad., antrad.. ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto iki l vai. p.p.. žeštad. 
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p.

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

Oflao — HE 4-5768.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVeet 63rd StreetValandos: antradieniais, penktadle- 

aata 2—9 šeštadieniais 10—1 p.p. . . . , . , „Ligoniai priimami pagal susitarlmaVaantoad ^ir*'nenk^et'—Val 
" Frffhu’tnS-ia tik aūattafūa.

Tei PROospect 6-0400
DB, OMĄ VAŠKEVIČIUS

f VA AK A Al
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

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

ir kfltu laiku pagal sustt&rlmfl,

Tei. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street

Vat: 2 iki 4 v. p. lr 7 iki 8 v. v.
Trec. ir šeštad. pagal susitarlma 

Ofiso tel. 767-2141 Narni) 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
sr hęfcvirt. 6-8 v. vakaro,
šeštadieniais ii-f vai. popiet.



Dvi gėdingos sukaktys —

DVI POLITINĖS ŽAIZDOS
Prieš trisdešimt metų buvo 

pasirašyta gėdinga nacinės 
Vokietijos ir komunistinės Ru
sijos sutartis, pagal kurią bu
vo pasidalintos svetimos žemės 
ir kuri buvo viena antrojo pa
saulinio karo priežasčių. Pap
rastai ta sutartis atžymima 
Ribentropo - Molotovo vardais, 
nors jos sudaryme atvirai da
lyvavo abu tuometiniai tiro
nai — Hitleris ir Stalinas. Ir 
po tiekos metų ši sutartis, dau
gelio politikų profesionalų nag 
rinėta ir pasauliui pristatyta 
su visomis smulkmenomis, laik 
raščių ir kitų susižinojimo prie 
monių praleidžiama tylomis ar 
paminima tik prabėgomis.

'Dar tik vienerių metų Če- 
koslovakijoi okupacinėm prie
monėmis valdžios pakeitimo 
sukaktis šiemet jau daugiau 
buvo minima, negu pereitais 
metais ją užimant komunisti
nių kraštų kariuomenėms, ku
rioms vadovavo Kremliaus pa
tikėtiniai. Ši sukaktis dar yra 
labai netolima, skaudi ir gė
dinga, todėl ir jos paminėjimas 
bei šviežių įvykių Čekoslovaki
joje parodymas yra neužgiju
sios žaizdos patikrinimas. Kad 
dėl ios kaltos yra Maskvos už
mačios visiką tempti ant savo 
kurpalio, tai šiandien aišku pa
čiai Maskvai, juoba aišku Va
karams, savo tyliu sutikimu 
prisidėiusiems prie šio Krem
liaus žygio. Nors tai nutyli tiek 
Vakarų, tiek Rytų politikos 
vadovai, bet to negali nutylėti 
tie žmonės, kurių idealas — 
žmogaus vertas gyvenimas ir 
tikroji žmonių bei tautų lais
vė.

Čekoslovakija pilnos laisvės 
neturėjo nuo to meto, kai jos 
vyriausybėn įėjo Maskvos sta
tytiniai — komunistai, kuriem 
yra svarbiau Kremliaus kėslai 
negu jų pačių tautos gerovė. 
Tačiau po kraujo ir gyvybių 
aukų buvo bent trumpam atė
jusi ta karta, kuri panoro tu
rėti šiek tiek tautinės laisvės 
ir savo viduje laisviau tvarky
tis. Sunku įspėti, kaip būtų 
buvę su laisve, jeigu ir šie bū
tų įsigalėję, bet nauja okupaci
ja užbaigė net ir šį laisvėjimą.

*
Vakarų valstybės, kurios rū

pinosi ikaro išvengimu, Riben
tropo - Molotovo sutarties me
tu perdėjo savo jėgas, dar la
biau perdėjo savo diplomati
nius sugebėjimus. Kai pralai
mėjo diplomatijoje, jau savai
me turėjo pralaimėti ir toli
mesnėse pastangose, nes dvie
jų diktatūrinių kraštų susita
rimas reiškė ne tik jų pasiti
kėjimą vienas kitą apgauti, 
bet ir jų norą praplėsti savo 
ribas svetimų kraštų sąskai
tom Pardavinėdami vienas ki
tam svetimas valstybes, du 
diktatoriai tikėjosi laimėti ne 
tik prieš vienas kitą, bet ir 
prieš Vakarų valstybes — An
gliją, Prancūziją ir Ameriką.

Vakarai anuo metu pralai
mėjo ne dėl žmonių ar medžia
ginių išteklių stokos, bet dėl 
savo tylėjimo ir nemėginimo 
karo pavojų laiku pašalinti. 
Jie pralaimėjo visą vidurio ir 
rytų Europą, didelę Azijos da
lį ir ilgam laikotarpiui taiką, 
nors ir laimėjo karą susidėję 
su vienu iš nusikaltėlių. Karo

POLITINĖS karvės

Chicago Tribūne rugpiūčio 18 
d. laidoje atspausdino Viliaus 
Bražėno, Watertown, Conn. laiš 
ką:

‘‘Šią vasarą tūli svečiai iš už 
geležinės uždangos bando propa 
guotą Amerikos ūkininlkaims ir 
kitiems piliečiams idėjas, kad 
Lietuvos karvės turi politinės 
įtakos Maskvoje.

Pagal lokalinio laikraščio pra 
nešimą, vienas sovietų okupuo
tos Lietuvos kolchozo komisa
ras, taikydamas Connecticut

meto diplomatijos ir politikos 
klaidos iki šiol dar šaukiasi 
keršto ir atitaisymo. To me
to Vakarų valstybių didesnis 
domėjimasis savo siaurais in
teresais ir išsiplėtimu atsiker- 
šijo joms jau ketvirčiu šimt
mečio neramumais, karais, nuo 
latinės grėsmės baime ir ne
turėjimu taikos. Ir viena iš tų 
politinių anuo metu paliktų 
žaizdų yra ir dabartiniai įvy
kiai Čekoslovakijoje, kraujo 
praliejimas Vengrijoje, Lenki
joje, Rytų Vokietijoje, Korė
joje, Vietname ir kitur. Ir nie
kas dar šiandien negalėtų į- 
spėti, kur atsiras naujas karo 
ir kraujo praliejimo židinys, 
kuris brangiausiai atseis kaip 
tik laisviesiems Vakarams.

Tuos įvykius prisimindami, 
tenorime tik to, kad Vakarai 
prieš juos ir šiandien neuž
merktų akių, bet kaip tik, kad 
padarytų tinkamas išvadas. 
Juos priminti turime visoms 
politinėms viršūnėms, kad tos 
žaizdos neužgis, kol pasaulyje 
bus nelaisvų tautų.

*
Gėdingosios Ribentropo - Mo 

lotovo sutarties sukakties pro
ga tinkamai buvo panaudota 
Vyriausio Lietuvos išlaisvini
mo komiteto informacinės tar
nybos. Jos priminimas sveti
miesiems turėjo ir dar ilgai 
turės būti mūsų priemonė pa
judinti užsnūdusias vakariečių 
sąžines, kad jie jaustųsi atsa
kingi už tai, kas prieš trisde
šimt metų įvyko. Tai turėtų 
panaudoti ir kiti politiniai ar 
net visuomeniniai veiksniai, 
kurie turi ryšių su Amerikos 
ar laisvosios Europos politi
niais vadovais.

Dar ryškesnė ir visų gerai 
atsimenama Čekoslovakijos 
tragedija. Ji nelygintina su 
Pabaltijo tautų nelemtimi, nes 
mūsų kraštai buvo laisvi ir ne
priklausomi. Bet ji turi būti 
pristatyta bent tais panašu
mais, kurie primintų ir mūsų 
tautos okupaciją, komunistinės 
tvarkos įvedimą, žmonių dėl 
tautinių, politinių ar religinių 
įsitikinimų kalinimą, trėmimą 
ir žudymą. Mes net protestuo
ti negalėjome, kaip daro dabar 
tiniai čekai, mes negalėjome 
pasitikėti net savo vadais, nes 
jie neatstovavo nei labai silp
nai tautos mažumai, kaip ga
lėjo atstovauti čekoslovakams 
bent kai kurie komunistiniai 
vadai. Bet mes proporcingai 
imant esame praradę daug 
kartų daugiau žmonių, turto 
ir laisvės negu bet kuris tų 
kraštų, kurie dar šį tą be Mask 
vos leidimo gali padaryti. Svar 
biausia — mūsų tauta neturi 
laisvės ir gyvena nuolatiniuo
se nužmoginimo, nureliginimo 
ir surusinimo pavojuose. Šitai 
išnaudoti mes turime pareigą, 
nes tik tuo suprantamu būdu 
vakariečiams galime atidengti 
tikrąjį komunizmo veidą.

Šios dvi sukaktys yra Rytų 
ir Vakarų gėdingos sukaktys 
ir kartu politinės žaizdos, ku
rios laukia rūpestingumo jas 
užgydyti. Jas parodyti sveti
miesiems dabartinių įvykių 
šviesoje yra viena sėkmingųjų 
priemonių kovai už savo tautos 
laisvę ir tėvynės nepriklauso
mybę. P. S. ■

valstijos ūkininkus, aiškino, Ikad 
jis turėjo galimybę atvažiuoti į 
šią šalį, nes Lietuvoje jo karvės 
yra produktyviausios.

Tikrumoje sovietų koloniali- 
nės imperijos valdovai Krem
liuje niekuomet neleis kar
vėms nuspręsti, kas gali vykti 
į užsienį ir kas turi pasilikti už 
geležinės uždangos. Kompartija 
ir sovietų slaptoji policija tai 
parenka. Sovietų karvės nieko 
daugiau negali pasakyti, kaip 
ir žmonės, gyveną sovietijoje.”

PFL

BUSIMOJI AMERIKOS TARPTAUTINE POLITIKA
Ar didžiosioms valstybėms gresia pavojus įsivelti į karinį konfliktą?

Sekantieji įvykius matom, kad 
Amerikos užsienio politikai rei
kia naujų idėjų ir naujos laiky
senos. Daugelis ženklų rodo, 
kad prezidento Nixono vyriau
sybė mato šio krašto užsienio 
politiką atsidūrus negyvam taš
ke. Vietnamo karas patapo skau 
džia žaizda viduje. Tiltų tiesi
mas Europoje baigėsi Čekoslo
vakijos okupavimu. Smarkiai 
paaštrėjo įtampa Vidurio Ry
tuose. Atominės rungtynės vyks 
ta vis sunkėjančia išlaidų naš
ta.

Amerika vis dar tebėra di
džiausia pasaulio galybė, tačiau 
šiam pasaulyje didžiosios vals
tybės jau nebegali tiesiogiai įta
koti įvykiams. Labai dažnai į- 
prastiniai galios ženklai nebėra 
veiksmingi; jame atsirado per 
daug problemų, kurių viena, val
stybė nebegali sukontroliuoti. 
Šituos nepasisekimus amerikie
čiai išgyvena su nerimu ir netgi 
jaučiasi esą kalti.

Nuosaikumas tr susitvardymas
Tais klausimais “Life” žur

nale rašydamas, amerikiečių už
sienio politikos žinovas Har
vardo universiteto prof. Stan
ley Hoffmannas, pažymi, kad 
amerikiečių noras kontroliuoti 
pasaulio reikalus turėtų būti 
užmirštas. Jokia didelė valsty
bė negali atsisakyti nuo savo 
atsakomybės projektuojant pa
saulio politiką. Tačiau, rašo 
S. Hoffmannas, netgi didelė 
valstybė nūdien nebegali tikė
tis būti veiksminga, jei ji nepa
rodo nuosaikumo ir susitvardy
mo besinaudojant savo galia. 
Pasaulio tvarka reikalauja, kad 
šio krašto jėga sugebėtų sude
rinti ne tik skirtumus ir įvai
rumus, bet taip pat ir konflik
tus ir smurtą, kurie yra neiš-

Įtampa tarp Izraelio ir arabų kraštų 
kurie kilo Jeruzalėje.

ne tik neatslūgsta, bet vis aštrėja. Nuotraukoje matome gaisrus,

KRAUJO BALSAS
Romanas
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— Ir vos gyvą iš merdėjimo prikeltų! — nuspren
dė paragavusi koncentruoto tamsaus gėrimo. Italai, jei 
jau gėrė kavą, tai gėrė. — Gaila, kad čia nėra Jean ir 
Ruthos, tai patiktų! Nepalyginsi su mūsų dvidešimt ke
turias valandas automate verdančia pliurza, — prisimi
nė ji drauges, su kuriomis pertraukos metu kasdien ei
davo kavos gerti. Bet čia jų ir prisiminimas atrodė ne
realus.

Užsimokėjusi išėjo į dabar jau saulėje skęstančią gat 
vę. Darėsi karšta. Netrukus dvylikta, gatvės užtvins na
mo skubančiais žmonėmis.

Pamojo pro šalį važiuojančiam taksi. Ji pirmą kar
tą sėdėjo tokioje mažoje mašinoje, atrodė, lyg žaisliu
kas. Jis suko į kairę, tai į dešinę, aplenkė parką, kelias
bažnyčias ir Auksei atrodė, kad jie visą laiką važinėja apvalesni buvo. Dabar, tur būt, jau pasikeitė, kaip ir mes 
apie tą pačią vietą. visi. Pamanykit, tokia panelė užaugote, o iš stovyklos

Pagaliau privažiavo bulvarą, kurio abiejose pusė
se augo aukšti medžiai, tarp jų žydėjo gėlės ir stovėjo 
suoleliai. Čia ir šaligatviai buvo platesni, neužgrūsti au
tomobiliais, kaip kituose rajonuose, kai atvažiavę į dar
bą tarnautojai neturėdavo kur jų pastatyti.

Dar vienas posūkis ir taksi sustojo. Auksė užsimo- odė, negalėjo atsikalbėti

prisimenu visai mažą mergytę!
— Mama pasakojo, kaip su manim žaisdavote! —

šypsojosi Auksė.
Petkienė prisiminė senus laikus, klausinėjo apie 

Auksės tėvus, pasakojo, kaip jie Romoje gyveno, ir, at-

kėjo tūkstančius lyrų ir pasijuto milijonierė, nes na
muose tik turtuoliai tūkstančiais švaistėsi.

Namas buvo dviaukštis. Ant balkono žydėjo gėlės 
ir jų mėlyni žiedai kabojo virš Auksės galvos. Gėlės žy-

— Čia taip mažai lietuvių, kad, kai sutinki ką, at
rodo didžiausia šventė. O Emilijos ypatingai pasigendu. 
Mes, būdavo, pasišnekame, pasiguodžiame. Dabar nėra 
su kuo. Italai draugiški, bet jie turi dideles šeimas ir

P. GAUČYS

vengiami, nors ir kaip tobulai 
visa sistema būtų suprojektuo
ta.

Ir iš tikrųjų, didžiosios vals
tybės turi uždavinį netvarką 
padaryti suvaldoma. Tai, rašo 
S. Hoffmannas, yra įmanoma, 
jei galios našta būtų plačiau 
nei dabar dalinamasi, jei galy
bių g-rupė iškiltų tarp didžiųjų 
ir vidutinių bei mažųjų valsty
bių, jei susidarytų regioninė pu 
siausvyra apriboti ambicijas 
stipriųjų, jeigu didžiosios ir vi
dutinės galybės galėtų susitarti

naudojama tik sukliudyti prie
šui pasipelnyti kito sąskaita. 
Jei kas nori uždėti savo leteną 
jėgos pagalba — tikriau ką nors 
laimėti nei išvengti nuostolių — 
tada jis susiduria su griežtais 
apribojimais. Didvalstybėm gre 
šia pavojus įsipainioti į konflik
tą, tokį grėsmingą, kad atomi
nis sunaikinimas gali būti jo 
pasėka. Netgi ir mažiau pavo
jingam laipsnyje, jėgos pavar
tojimo kaina gali būti pernelyg 
brangi. Rusijos vengimas susi
kibti su Jugoslavija, jos pasi- 
vžimas verčiau išvežti savo ra

ketas iš Kubos nei rizikuoti ka
ru, amerikiečių pastovus atsisa
kymas susikirsti su rusais dėl 

.jų pačių pa-
apriboti jėgos vartojimą valsty
bių tarpe ir leistų kitom vals- į Ryty Europo ir 
tybėm taip pat reikštis, ir ga- tirtis Vietname yra aiškūs įro-
liausiai, jeigu didvalstybės suge 
betų tarpusavius ginčus išmin
tingai spręsti.

Po 20 metų mes dar tebetu
rime tik dvi valstybes, galin
čias nugramzdinti pasauli į di
delį karą ir kartu su tuo, jos 
būtinai reikalingos norint iš
spręsti visas didžiąsias proble
mas. Vien tik Amerika ir So
vietų Rusija turi modernią ka
rinę jėgą — sunaikinimo prie
mones — ir išteklius vienu ar 
kitu būdu įsikišti į viso pasaulio 
reikalus. Tačiau per tuos 20 m. 
įvyko pagrindinis jėgos prigim
ties pakitimas, dėl kurio galin
giausios tautos dažnai būna la
biausia nusivylusios. Sudėtinės 
dalys tos jėgos, kuri atskiria 
stiprųjį nuo silpnojo, patapo 
ar tai mažiau begalimos pa
naudoti, ar mažiau veiksmin
gos.

Galia nūdien jau nebereiš
kia dominavimo. Karinė galia 
anksčiau buvo viena pačių tik
riausių priemonių kontroliuoti. 
Tačiau dabar ji dažniausia te-

dymai karinės galios susilaiky
mo padaryti daugiau, nei iš
vengti nuostolių.
Didvalstybių galios sumažėjimas 

Be to, milžiniška didvalstybių 
galia sumenkėjo dėl pagausėji
mo naujų valstybių, kurių dau
guma yra silpnos, pažeidžiamos 
ir lengvai nuverčiamos. Tačiau 
nepaliečiama tų valstybių tei
sė egzistuoti (ir kiekvienos val
stybės) didžiąsias valstybes ver 
čia naudotis subtiliais, netiesio
giniais būdais įtakoti — ir ši
tam žaidime jos nebūtinai gabes 
nės už mažesnes valstybes. Net 
gi ir tuo atveju, kai didvalsty
bės naudojasi tokiom įtikinimo 
priemonėm, kurias tik jos vie
nos teturi — karine ir ūkine 
pagalba, — faktas, kad pagal
bos ėmėjos oficialiai nepriklau
somos valstybės, o ne kolonijos, 
griežtai sumažina davėjo kont
rolę. Mėginimai kontroliuoti vai 
džios nuvertimu ar kitom vietos 
priemonėm, dažnai neša priešin 
gas pasekmes ar didvalstybės

dėjo ir apie gretimus namus, kurie slėpėsi didžiulių me
džių pavėsyje.

— Gražu čia, — nusprendė ir paspaudė skambutį.
Ilgai laukti nereikėjo. Duris atidarė liekna, smulki, 

pagyvenusi moteris, kurios ir veidas ir ryškiai mėlynos 
akys nušvito šypsena pamačius Auksę.

— Pagaliau! alš jau pradėjau nekantrauti ir gailė
tis, kad nenuvažiavau sutikti, — tarė ji apkabindama 
Auksę ir bučiuodama į skruostą. — Prašau į vidų. Lau
ke dabar karšta, o čia viduje visada vėsu, — vedėsi vieš
nią į tamsoką prieškambarį, iš kurio buvo durys į kam
barius. Pro vienas iš jų įėjo abi į saloną. Langai buyo 
pusiau uždengti sunkiomis, lyg damasko užuolaidomis. 
Vidury kambario stovėjo išgraviruotomis kojytėmis sta
liukas, apie kurį grupavosi keli foteliai ir sofa. Kampe 
stovėjo lentynėlė, ant kurios buvo vaza su didele gė
lių puokšte.

Kambarys atrodė jaukus, skoningas ir kiek senoviš
kas.

Petkienė kalbėjo, glostė Auksės rankas ir negalėjo 
atsidžiaugti Emilijos dukterimi:

—Panaši į motiną! Ir Emilija buvo graži mergai
tė, tik gal šviesesnė ir mažesnio ūgio. Ir bruožai kiek

Netoli Bostono įvyko geležinkelio katastrofa, kai Penn Central gelž. 
kompanijos garvežys nuėjo nuo bėgių. Trys asmenys sužeisti, bet 
kitokių nelaimių išskyrus trafiko sutrukdymą, neįvyko.

padaro varžančiai priklausomas 
nuo nepatikimų sąjungininkų.

Galiausiai, didvalstybės nesu
geba primesti savo kontrolės 
daugelyje ginčų, kur išeitys y- 
ra aštrios ir peržengia šaltojo 
karo ribas, — faktinai mažai 
ar nieko bendra su juo netu
rinčius; Viduriniu Rytų, Kipro, 
Kašmiro, P. Afrikos ir jos kai
mynų konfliktai nesuvedami į 
šaltąjį karą, nors dažnai, kaip 
pvz. Vid. Rytų, jį pakursto. Kiek 
vienam šitų konfliktų rusai su 
amerikiečiais galėtu susitarti ir 
juos išspręsti, tačHau tokiem 
susitarimam įgyvendinti vis 
vien reikia suinteresuotų šalių 
pritarimo.

Politiniai paradoksai
Tuo būdu, rašo prof. Hoff

mannas, dabartinė tarptautinė 
sistema yra pilna amerikiečiam 
neįprastų paradoksų, nes jie is
torijos ir instinkto buvo paruoš 
ti gyventi baltai juodam pasau
lyje, kuriame nėra nei darnos, 
nei beatodairinių kovų. Per 20 
metų amerikiečiai visur kivir
čijos su rusais. Tie susidūrimai 
tebevyksta ir dabar, nematant 
aiškaus laimėtojo.

Tačiau kiekviena pusė turi 
ryškų norą, kad ji nebūtų iš
mušta, begindama bent dalį da
bartinės būklės. Kaip tik šito 
amerikiečiai nemėgsta: mirties 
taško, netikrumo, nudelsto kon 
flikto. Jie sunkiai susigyvena 
su apriboto priešingumo būkle 
rusų atžvilgiu. Jis vis dar pilnai 
neįsisąmonino to, kad tradici
niai ginklai — karinė —jėga ir

daugiausia tik tarpusavyje bendrauja.
Petkienė paruošė valgomajame stalą. Netrukus tu

rėjo ir vyras pareiti.
— Dažniausiai jis valgo mieste, nes čia gana to

limas kelias iš įstaigos. Bet šiandien paskambinau, kad 
turėsime viešnią, tai atvažiuos.

Auksė buvo patenkinta atėjus. Ponia Petkienė, at
rodė, nuoširdžiai ja džiaugėsi.

— Tur būt, labai vieniša, — pagalvojo. Jai buvo 
įdomu, kaip ponas Petkus atrodė. Motina pasakojo, kad 
jaunystėje buvo labai gražus vyras. Visi stebėjosi, kai 
vedė mažytę ir nereikšmingą gimnazijos rankdarbių mo
kytoją, kai tuo tarpu galėjo lengvai gauti banko direk
toriaus dukterį, kuri visai neslėpė savo palankumo don
žuaniškam tėvo tarnautojui. O Petkus mėgo būti pa
stebimas ir su bet kuo nedraugaudavo. Net ir Klimų kai 
kada vengdavo, būdavo jam per prasti. Bet Petkienė iš
tikimai laikėsi savo senos draugės ir abi dažnai susitik
davo.

Donžuaniški Petkaus polinkiai nepasikeitė nė po 
vestuvių. Vargšė ponia Petkienė niekada nepatyrė tik
ros šeimyninės laimės.

Prieškambaryje buvo girdėti sunkūs žingsniai.
— Tai Jurgis, — pašoko ponia Petkienė ir išblyš

kęs jos veidas lyg parausvėjo.
— Ji dar ir dabar įsimylėjusi savo vyrą! — nuste

bo Auksė. Jai buvo keista ir drovu matyti tokią pagy
venusios moters reakciją.

Durys atsivėrė ir jose pasirodė aukštas, tiesus, ele
gantiškas vyras. Jo pražilę smilkiniai, tankūs antakiai, 
aukšta kakta ir gana plačios, dabar besišypsančios, lūpos 
visai nesiderino prie senyvos liesos moters, kurios vie
nintelis grožis buvo ryškiai mėlynos akys, ir su visa šia 
kasdieniška, kiek senoviška aplinka.

(Bus daugiau!

ūkiniai ištekliai, ypatingai pir
moji — nors vis dar tebūdami 
svarbūs, jau nebėra lemiami 
tarptautiniuose santykiuose. Ši
tos priemonės ypatingai juos 
apvylė, jiems pamėginus jais 
pasinaudoti, pakreipiant šalių 
vidaus reikalus — Vietnamo pa 
vyzdžiu.

Kitą kartą — kuo amerikie
čiai grindė savo politiką 20 me
tų bėgyje.

LENGVĖJA MOTERŲ 
DARBAI

Kai kurie technikos žmonės 
yra tos nuomonės, Ikad dabar
tinė moterų įkarta yra paskuti
nė, kuri atlikinėja namų ruošą.

Apie 1992 m., sako, visus 
darbus atliks robotai: jie valys 
kambarius, virs, plaus langus, 
įklos lovas, dengs stalus.

Dralbužiai, baltiniai ir pata
lynė bus gaminama iš sintetinių 
medžiagų, ir visa tai panaudo
jus bus galima išmesti. Vertin
gesnius daiktus užteks tik pa
merkti tam tikrame skystyje, 
ir jie vėl bus švarūs.

tas,
Laimingiausias asmuo yru 

kuris įdomiausiai mintija.
— VV. Phelps

— šiandien esi ten, kur tavo 
mintys tave nunešė, rytoj būsi 
kur mintys tave nuneš.

— James AUen



*

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. rugpiūčio m. 26 d.

Meksikos įlankos pakraščiuose siautėjęs uraganas pridarė daug nuos
tolių. Čia matome svarbesnes vietas, kurias jis palietė.

Mylimai žmonai ir seseriai

A. f A. ELENAI VALUCKIENEI 
mirus, jos vyrą PRflNIJ, seserį ANTANINĄ GUDŽIU- 
VIENĘ su šeima ir kitus gimines šioje liūdesio valan
doje nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

A.L. B-nės Melrose Park Apylinkė

A. + A.

ELENAI ŠIMKIENEI
mirus, vyrui KAZIMIERUI . broliui STASIUI ir sese 

riai MONIKAI nuoširdžią užuojautą reiškia

Baltimorę, Maryland
Kubilių šeima

A. + A. EMILIJAI PETRAUSKAITEI 
mirus, jos seserį SOFIJA GRAUŽINIENĘ su vyru, GYTĮ 
KRIKŠČIŪNĄ, DANUTĘ KARUŽIENĘ, JULIJA JANO
NIENĘ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučia

M. Krikščiūnienė
— A. S. Grigaliūnai ir

E. V. Krupovičiai

Mielam broliui ir dėdei
A. f A. DR. ADOMUI LASKAUSKUI 
mirus, sūnui KĘSTUČIUI, jo šeimai ir giminėms nuo
širdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Marija Paliokienė 
Izidorius ir Aldona Mališkai 

Bronius ir Vita Valadkai

A. -Į- A.
Karolinai Slabšytei - Arlauskienei 

Lenkijoje mirus, jos seserį ONA BALTUŠKIENĘ, duk
rą STASĘ GRABAUSKIENĘ su šeima ir kitus gimines 
šioje liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Antanina ir Albinas Repšiai

HIGH RATES

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4070 Archer Avenne, Chicago, IUinoia 60632 LA 3-8248

FRANK’S TV and RADIO, INC
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7262
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZUOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Westem PR 8-5875 
J. LIEPONIS

Plrmadlenlaia lr ketvirtadieniais nuo 9 lkl 9:80. Kitom dienom nuo 
9 lkl C vai. vak. Sekmadieniais uždaryta. » ' ■—

CLASSIFIED GUIDE
NORI PIRKTI MISCELLANEOUS

namą, 
Parko 

Skambint 964-1827

NORIME PIRKTI nedidelį 
ramioj vietoj Marąuette 
apylinkėj

MISCELLANEOUS

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

A. ABALL ROOFING CO.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengtame visu rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Iš lauko. Taisome mūrų. “tuck- 
pointlng’’. Pilnai apsldraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

hiiiiii. iiiiiiiiiiiiiiuii aai

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marąuette Pke. 

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PB 6-1008

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

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

I

RICHMOND AUTO SERVICE 
2984 West 63rd Street

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

Tel. GR fl-3134 arba GR 8-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

RADIO PROGRAMA

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

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 68rd St. — Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

llllllllllllllllllllllllllllllnillllllllllllllllllll

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindi a

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

............................................................... llllllll*

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
OOSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PAROKI, SERV. 
9008 flflth St. TeL WA 9-2787
2501 09th St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St Tel. 254-8320 
Didelis įvairių prekių pasirinkimas

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

Remkit tuos biznierius, kuine 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybes, 

automobilių,
sveikatos. biz-
nio.
Patogios išsl-
mokėjimo su-
lygos.

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

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

10% — ao% — 80% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208 H VVest »5th Street 
Ohlcago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 lr GR 0-4339

SIUNTINIAI I LIETUVA
ir kitus kraštus

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

Apsimoka skelbtiB DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nom visiems prieinamos.

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

REAL ESTATE

CICERO-BLVD. MANOR. 5
kamb. mūr. Georgian. Modem. 
virtuvė; kilimai. Skambinkit sa
vininkui tel. TO 3-4606 arba 
969-6622.

5^ kamb. mūro bungalow, 9 me
tų, be garažo. 62 lr Kedzie.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge lr garažu. 43 lr Rockvvell. 
$23,000.

18 vienetu mflr. atnaujintas room
ing house prie Lincoln Parko, 2 
bloką iki ežero. $17,500 pajamų. 
Kaina, $70.000.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Ineome Tai 
Notary Public

2787 W. 43rd St — CL 4-2390

Didžiulis liuksus 3-jų butų mūras. 
2 'butai po 6 kaimb., o trečias an
gliškam beismente. 2 auto mūro ga 
ražas, modernios vonios ir virtu
vės. Blokas nuo Marąuette pko. 
Kaina —- savininko nuolaidumas. 
Pašaukite — 737-7201.

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av.. CL 4-7450

PALOS PARK
Kontraktoriaus liuksusinis mūr. 
namas — 3 mieg., kamb., U/2 vo
nios, 2 maš. garažas. Valgomasis 
kamb:, šeimos kamb. Savininkas 
keliasi į Floridą, turi parduoti. 
Virš. $40,000. Duokite pasiūlymą. 
F1RESIDE REALTY 585-2064

Naujas liuksusinis 
12 BUTŲ

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

6251 So. Mason Avenue 
Tel. 469-8282 arba LA 3-3267

NAMU PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas —• Ineome Taz

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233 
Mflr. 2 butai po 4 kamb. Ir raš- |

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

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

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

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas ir taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $85,000.

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

2 PO 5% kamb. lr 3 kamb. angliš 
kam rūsy. 13 metų mūr. prie 71 ir 
Sacramento. Dvigubas mū.-o garažas. 
$47,900.

5 kamb., 20 metų mūr. bungalotv 
prie 51 ir Pulaski. 2 auto garažas. 
$19,500.

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

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

l$į aukšto, 10 metu mūr.: 5 kamb. 
(3 mieg.) Ir 4 kamb. Prie 69 lr Ca
lifornia. Gazo karšto vandens atski
ri šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

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

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

0 kamb., 20 metų mūr. Cape Cod

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

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

Platus lotas. GeležlnS tvora. Garažas. 
Marą. P. $21,600.

8 kamb. mūras. 2 maš. mūr. ga
ražas Plytelių vonia. Kabinetu vir
tuve. Gazo šildymas. Apie 67 Rock- 
well. $22.500.

2-Jų butų švarus tvirtas mūras. 
Naujas gazo šildymas. Blokas nuo 
Marą. P. $27,600.

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

5 kamb., apie 10 metų. gelsvas 
mūras. Garažas. Karpetai. Alumin. 
langai. Marąuette pke. $23,900.

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

Lotas 30 p. Marą. Patikę $11,000

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

REAL ESTATE
.......... .............................................................................. .................... iiiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main offioe 5727 VV. Cermak Rd., Cicero, DL Tel. OL 6-2233 
Turime šimtas namų Ciceroje, Senvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti Į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 5 kamb. butas suaugusių 
šeimai, nuo rugsėjo 1 d. Apyl. 59 ir 
Albany. Teirautis nuo 5 iki 7 v.v. 
tel. WA 5-4536.

HELP W ANTED VYRAI

DĖMESIO!

SHIPPING CLERK
WILL TRAIN

Good position for dependable man 
in stoekroom of long establiBhed 
concern.

GOOD STARTING PAY 
PERMANENT 

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

777-7604
J REZIDENCINIAI, 

Mbkomerciniai,
M H MEDICINOS IR y g KITOKĮ pastatau

J MSI West 6®th Street J TeL HE 4-7482

Heating Contractor
IreDglu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr alr-oonditlonlng — ' 
naujus lr senus namus. Stogų 
rlnaa (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MKTAI. 
4444 S. VVestern, Chicago 9, 111.

Telefonas VI 7-3447

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

įdedu naujus pečius lr vandens . I 
šildytuvus. Išvalau lr sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dBl du
jų. Dirbu Chioagoje lr prie 
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 S. Anna Avė., Lyons, 
Illinois. Telef. 447-8800.

ĮSIGYKITE DABAR

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

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

DRAUGAS
4545 West 68rd Street 

CHICAGO 29, ILLEN0TS

Vytautas the Great 
Prel. J.B. Končius

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

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

WAREHOUSEMAN
VVANTED

Modem vvarehouse in Niles. Ship- 
ping, receiving and assembling 
work.
Good starting salary with free 
hospitalization and pension plan.

ACME CHAIN COMPANY
7800 N. LEHIGH, NILES,

Tel. 965-8000

SHIPPI NG 
CLERK

Young man for shlppmg, receiv
ing and gerferal warehouse duties. 
Excellent tvonking eonditions in a 
small modern facility in skokie, IP

Paid hospitalization, Profit shar- 
in, Pension plan.

SALARY OPEN
Phone for intervievv MR. LITTLE 

or MR. MARTIN
463-4275

JANITOR
Nights — Evening Shift — Steady 
Work. Good Salary and Company Be 
neflts. Previous Experience Neces
sary.

APPLY IN PERSON ONLY.

TALMAN FEDERAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION

5501 So. Kedzie Avenue
CLOSED VVEDNESDA Y S

— An eąual opportunity employer —

MECHANIC
For Steel Fabricating Shop

Welding — General
Job Details. Steady Employment. 

Near Wrigley Field

CALL 281-6812

HELP VVANTED — MOTERYS

GENERAL
OFFICE

ACCOUNTING DEPT.
Position available f.or bright alert 
young woman. Typing reąuired. Wlll 
train on N.C.R. Bookkeeptng nra- 
chine. Salary commensurate wlth 
ability. Free Hospitalization, Air 
Conditioned office, etc.

CENTRAL SERVICE OO.
1801 W. Belle Plane, Tel. 327-7270

CONTACT MR. HORBERG

’^yhaF7r^otervs°”

Excellent Opportunity For

TEACHERS
Special Education Secoruiary, Girls 
P. E. — Sočiai Studies Seoondnry. 
Instrumentai — Vocal Elementary. 
Girls P. E. Elementary.
Starting Salary $6,700 - $8,000

Call or writc JAMES FOCHT, Supt. 
( 200 ) 024 - 3405

CENTRAL UNION SCHOOL 
DISTRICT

P. O. Box 1187, Navai Air Station 
LEMOORE, CALIFORNIA

DĖMESIO !

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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 1014-40 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 knygor 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuiflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Perskaitė Draugą, duokite kitiems pasiskaityti. 

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.



sako viena moteris, po siautusią baisaus uragano sugrįžusi į Gulf

KANADOS ŽINIOS
London, Ont.

V. Navickas išvyksta į Romą

Prieš porą metų išlydėjome 
studijoms klieriką Joną Čegį, kuris 
šiais metais pasiryžęs gauti filo
sofijos licencijatą Gregorijumo 
universitete ir toliau tęsti teologi
jos studijas. Šiais metais išlei
džiame Viktorą Navicką, kuris 
kaip ir Jonas Čegis, dalyvavo ak
tyviai parapijos ir kolonijos veik
los baruose. Buvo uolus “Balti
jos” ansamblio narys, dalyvavo 
chore, tautinių šokių grupėje, 
giedojo bažnytiniam chore, pri
klausė sporto klubui “Tauras”, 
buvo Skautų brolijos vytis, talki
ninkavo parapijos lėšų telkime; 
vaidino, deklamavo minėjimuo

se, skaitė paskaitas Motinos die
nos ir šešioliktosios Vasario pro 
ga. Nors pradėjo studijuoti hu
manitarinius mokslus vietos uni
versitete,bet jo mintys vis Romos 
pusėn. Taigi, apsisprendimas ne 
staigus, bet puoselėtas kelių me
tų bėgyje.

Viktoras, Elenos ir Stasio Na
vickų sūnus, gimė Anglijoje, Ha- 
lifakso mieste. Prieš kelioliką 
metų su savo mielais tėveliais at
vyko į Kanadą ir pastoviai apsi
gyveno Londono mieste, čia 
baigė katalikų gimnaziją ir metus 
studijavo Western universitete 
Londone.

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. rugpiūčio m. 26 d.

Šiluvos parapija ir visi vienetai, 
kuriuose jis aktyviai veikė, su 
pasididžiavimu išlydi Viktorą 
Romon, linki Dievo palaimos 
naujose studijose. Suminėti vie
netai rugsėjo mėn. 6-tą d. ren
gia atsisveikinimo vakarą para
pijos salėje. Sekmadienį, rūgs. 7-

9

tą d. 4:15 vai. p.p. išlydės iš 
Londono aerodromo į amžinąjį 
miestą.

Tikimasi, jog Viktoro pavyz
dys paskatins ir kitų lietuviškų 
parapijų jaunuolius siekti Kris
taus idealo. K.B.P.

“Rodosi, Kxid čia buvo mūsų namai’ 
Vista, Miss.

MUSU KOLONIJOSE
Rockford, III.

SUKAKTUVINIS BALIUS

Rockfordo Balfo 85-tas skyrius 
ruošia 25 metų šalpos darbo ju
biliejinį rudens balių, kuris įvyks 
rugsėjo mėn. 27 d. šeštadienį, 
7 vai. vak., Rockfordo Lietuvių 
klubo didžiojoje salėje, 716 In
diana Avė.

Programą išpildys solistė Van
da Stankienė, solistės dainoms 
pritars ir šokiams gros garsus 
Neo- Lithuanų orkestras.

Staliukus ir bilietus prašome 
iš anksto užsisakyti, kaip galint 
greičiau kreipiantis į: II. K. Rut
kauską, 710 Highview Avė. Rock
ford III. telf. 399-4759; 2. A. Po
cių, 318 Blaokhacik Avė. Rock
ford III. 61102 telf. 968- 3901.

Stalus prašoma užsisakyti gru
pėmis po 4- 8- 12 -16 asm.

Už įėjimo bilietus aukojama 
5.00 dol. asmeniui.

Balfo valdyba mielai kviečia 
visus lietuvius ir jų svečius pra
leisti maloniai ir linksmai laiką, 
ir tuo pačiu paremti Balfo šal
pos darbus.

Augis

Worcester, Mass.

RUOŠIAMA VAKARIENĖ

Worcesterio Aušros Vartų Put
namo seselių Moterų rėmėjų sky
rius š.m. rugsėjo mėn. 27 d'. 7 
vai. p.p. Maironio Parke rengia 
vakarienę su įdomia menine pro
grama, kurią atliks Marija Pet
rauskienė - Lemkytė.

Solistė išpildys A. Kačanaus- 
ko, St. Šimkaus, J. Tallat -Kelp
šos ir kt. kompozitorių patrijoti- 
nes dainas. Solistei akompanuos 
muzikė Eleonora Dvarionaitis- 
Minukienė, baigusi Kauno kon
servatoriją ir Hartfordo Univer
sitetą, kuriame gavo muzikos 
magistro laipsnį.

Visi Woroestėriškiai ir apy
linkių lietuviai maloniai kviečia
mi atsilankyti į šį vakarą - pasi
klausyti meninės programos, pa
sivaišinti skapiais valgiais bei 
gražiai praleisti laiką.

Visas pelnas skiriamas Mergai
čių vasaros stovyklai “Neringai’

Rengėjai

LAWRENCE, MASS. 
PAVYKUSI GEGUŽINĖ

Šv. Pranciškaus parapijos didy
sis piknikas - gegužinė rugpiūčio 
17 d. pavyko, buvo gražus oras 
ir svečių sugužėjo nemažai. Buvo

I atvykusių iš kaimyninės Nevv 
J Hampshire valstijos, iš Worces- 
1 terio, iš Brocktono.

Kadangi diena buvo labai kar
šta, žmonės daug gėrė. Minkštų
jų gėrimų net du kartus turėjo 
papildomai parvežti.

Virtuvė, prityrusios šeiminin
kės Juzės Stapulionienės vadovau
jama, gamino skanius lietuviškus 
užkandžius.

Gegužinė davė daugiau kaip 
2500 dol. pelno.

VAKARINĖS ŠV. MIŠIOS 

Šv. Pranciškaus bažnyčioj,

vakarais atnašaujamos šv. Mi
šios būna 5:45 ir 7,00 vai.

Žmonių vasarą susirenka ar
ti 100. Sekmadieniais tie as
mens bažnyčioj nebesilanko ir 
esti daug tuščių vietų. J. SK.

Phoenix, Arizona

Lietuvių klubo veikla
Phoenixo Amer. Liet. Klubo 

valdyba š.m. rugpiūčio 17 d. su
šaukė klubo narių susirinkimą, 
svarstyti reikalams susijusiems su 
artėjančiu A. L. Kongresu De
troite. Susirinkimą su pasiūly
mais, pravedė klubo pirminin
kas Antanas. Ignotas.

Susirinkimui buvo patiektas 
valdybos nutarimas -siųsti bent

kaip ir kitose Lawrenco R. kata- vieną atstovą į A.L. kongresą, 
likų bažnyčiose, šeštadieniais, Kadangi, kelias tolimas, o atsto-

Viktorai Navickas

A. -J- A.
ADOMAS J. DAKNIS

Gyveno Chicagoje — Brighton Parko apylinkėje.
Mirė rugpiūčio 25 d., 1969 m., 11:30 vai. ryto, sulau

kęs '74 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 57 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Petraitytė, pa

gal pirmą vyrą Gildą), sūnus Louis, marti Stephanie, gyveną 
Cold Water, Michigan, 2 anūkės Kathryn ir Linda, švogerka 
Julia Garbo, jos vyras Stanley ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas antradienį, 7 vai. vak. Eudeikio ko
plyčioje, 4330 So. California Avė. Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
rugp. 28 d. iš koplyčios 8:45 vai. ryto bus atlydėtas į švč M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, marti ir anūkės.
Laidotuvių direkt. Gaidas ir Daimid, Telef. LA 3-0440.

Pranešame giminėms, draugams air pažįstamiems, 
kad š. m. ruigpiūčio 24 dieną, sulaukęs senatvės, po ilgos 
ir sunkios ilgos, Baltiimorie, Md., mirė Lietuvos kariuo
menės gydytojas kapitonas, 'bolševikų kalinys, ilgametis 
gydytojas Anykščiuose

A|A
DR. ADOMAS LASKAUSKAS

Laidotuvės įvyks trečiadienį, Baltimorėje, 1969 m. 
rugpiūčio 27 dieną, 9 valandą ryto iš Sv. Alfonso 
bažnyčios.

Nuliūdę praneša sūnus Kęstutis su šeima.

Thai Khac Chuysen, Vietname nu
žudytas žvalgybos agentas, doi ku
rio nužudymo kilo daug ginčų.

Pranešu giminėms, artimiesiems ir pažįstamiems, kad po 
sunkios ir ilges ligos, š. m. rugpiūčio mėn. 24 d., 2 vai. ryte, 
mirė mano mylimas vytas

A. -J- A. LIUDAS MIKUŽIS
Gimė Leckavoj, Mažeikių apskrityje ir valse. Lietuvoje 

sausio mėn. 11 d., 1906 m.
Kūnas pašarvotas Barto and Sons koplyžioje, 1401 Quar- 

ry Avenue N. W., Grand Rapids, Michigan.
Laidojamas trečiadienį, rugpiūčio mėn. 27 d., 9 vai. ryto.
Bus atlydėtas į šv. Petro ir Povilo bažnyčią, kurioje į- 

vyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų lai
dojamas Šv. Petro ir Povilo parapijos kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiu gimines, artimuosius ir pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse.

Gilaus skausmo prislėgta — žmona JADVYGA.

vo siuntimas reikalauja nemažų 
išlaidų; o klubas, neseniai pradė
jęs kurtis savuose namuose, 
šiuo tarpu finansiškai nepajėgus, 
todėl klubo nariai nutarė A.L. ta
rybai pasiųsti šį kartą tik pinigi
nę auką. Tuoj paklota šimtinė, 
kuri su geriausiais linkėjimais ir 
pasiųsta.

Ši mažutė lietuvių auka buvo 
sudėta ant mūsų tėvynės auku
ro laisvės ugnelei kurstyti, kad 
ji neužgestų, kol mūsų tėvynei 
išauš šviesus laisvės rytas. T.S.

JOSEPHINE CHAPAS
SKIERAJTJ5

Gyveno Roselando apylinkėj.e

Mirs rugp. 25 d., 1969, 2:30 
vai. ryto, sulautaus senatvės.

GimS Lietuvoje, Plungėje.
Amerikoje išgyveno 56 m.
PasMiiko dideliame nuliūdime 

sūnus Raymond, marti Sonia, 
2 anūkai Jtoanne ir Mark, gir 
minės: Brune ir Sophia Ka-
minski su šeima, ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo našlė mirusio 
John B. Chapak.

Priklausė T. Saleziečių rė
mėjų dr-jai, Šv. Onos dr-jai, 
Idealių Moterų klubui, T. Ma
rijonų rėmėjų dr-jai, šv. Ka
zimiero Sės. rėmėju dr-jai ir 
9-to Wardo Liet. Denųoikratų 
klubui.

Kūnas pašarvotas Leonard 
koplyč., 10821 S. Mlchiiigan Avė.

Laidotuvės įvyks treč., rugp. 
27 d. iš koplyčios 9:30 vai. ry
to bus atlydėta i Visų šventų 
parapijos bažnyčių, kurioje 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

NuoširdžtiAi kviečiame visus: 
gimines, draugus ii- pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
anūkai.

Sūnus, marti ir

lAiidotuviu direktorius Leo
nard Bukauskas ir Sūnus. Tel. 
CO 4-2228.

Su žjįliu liūdesiu pranešu bičiuliams ir pažįstamiems, kad 
mūsų mylima motina

A. -Į- A.
MARIJA PŠEMENECKIENE

prieš 2 metus atvykusi iš Lietuvos, 1969 liepos 31 d. po ilgos 
ir sunkios ligos mirė Šveicarijoje, Davose. Palaidota Davos- 
Dorf’a kapuose, kur ilsisi' ir jos dukra Lialė-Jadvyga Garo- 
lienė.

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos rugpiūčio 31 d. 
Maloniai prašome visus ją maldose prisiminti.

šeimos ir Lietuvoje likusių giminių vardu 
Marija Pšemeneckaitė-MUvydienč

padėka
A. + A.

Elena Šimkiene Grubliauskaite

Gyveno 1430 South 48th Court, Cicero, Illinois
Mirė 1969 m. rugpiūčio 18 d., palaidota rugpiūčio 21 d 

Šv. Kazimiero kapinėse.
Užmigo amžinai, jos jau nėra ir pati negali atsidėkuoti 

tiems, kurie_ suteikė jai paskutinį patarnavimą, ir taip skait
lingai palydėjo amžinastin iš kurios nei vienas negrįsta ir ne
grįš

Mes atmindami ir apgailestaudami jos mirtį, reiškiame gi
liausią padėką giminėms, draugams, kaimynams už prielan
kumą, suteikusiems gėlių vainikus ir šventų Mišių aukas už 
jos sielą. Taipgi dėkojame gerbiamiems dvasiškiams: klebonui 
Stankevičiui ir kun. Sugintui už gražų pamokslą ir iškilmin
gas apeigas bažnyčioje, koplyčioje ir kapinėse, dėkojam var
gonininkui A. Skriduliui. Joi giesmių aidas ilgai-ilgai skambės. 
Dėkojam karsto nešėjams, tai draugiškas artimo meilės pa
tarnavimas, didi padėka laidotuvių direktoriui Butkus-Vasaitis; 
jo palankumas, gera tvarka daug reiškia liūdesio valandoje.

Mieli giminės, kaimynąiB priimkite mūsų viešą padėką, nes 
atskirai nėra galimybės kiekvieną pasiekti. Jūsų pareikštas 
prielankumas liks amžinai mūsų atmintyje, dar kartą dėko
jame visiems.

O tau, mūsų mylima ir brangi Elenute, su liūdesiu sako
me: Ilsėkis ramiai šaltoje žemelėj ir lauk mūsų.

Vyras KAZYS, sesuo MONIKA, brolis STANISLOVAS.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJlllliliiHiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKU8 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9538

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiHimiiiiiiiii

g e l e s
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HILLS GP.LINYČIA 
2443 W. (iSrrl Street, Ciiicaeo, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

SKELBKITES “DRAUGE”.

A. -J- A.LEONARD aT SERAUSKIS

Gyveno Chicagoje, Town of Lake apylinkėje.
Mirė rugp. 23 d., 1969, 12 vai. dieną, sulaukęs 53 m. amžiaus.
Gimė Chicagoje, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Helen (Shimkus), 3 sū

nūs Leonard. Jr., marti Barbara, Kenneth, marti Cynthia, ir Ed- 
ward, marti Patricia duktė Jean, žentas Joseph Maciarz, 6 anūkai, 
2 seserys Antoinette Sprainis, Anna Šimkus. 2 broliai: John, švo
gerka Martha, ir Joseph, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4605 S. Hermitage Avė.
Laidotuvės įvyks trečiad., rugp. 27 d. iškoplyčios 8:45 vai. ryto 

bus atlydėtas į Šv Kryžiaus parap. bažnyčix, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duktė, marčios, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Daimid ir Gaidas. Tel. YA 7-1741

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI
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. PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-

3914 West lllth Street
DMHiansias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Te,et — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nno kapinių.

.ZEKMANS

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

EUDEIKIS!
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI * 

Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

Pasinaudokite Drauge „Classified" skyriumi.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LAOKAWIOZ)

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

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica Avė, TeL YArds 7-1138-1139PETRAS BIELIŪNAS

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. SOth Are, Cicero, UI. Tel. OI. 6-1006

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Litnanica Avė. TeL YArds 7-3401



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. rugpiūčio m. 26 d. !

X Alfonsas Nevardauskus, 
“Pajūriais, pamariais” knygos 
autorius, persikėlė nuolatiniam 
gyvenimui į naują butą, 9335 
So. 84 Avė., Hickory Hills, 111., 
60457, tel. 598-0191. Šiuo metu 
jis sei’ga ir yra dr. J. IStarkaus 
p'.iežiūoje. Jj ligoje globoja dūk 
tė su žentu Meilutė i Leonardas 
Eringiai. Ligonis mielai laukia 
draugų ir pažįstamų jį aplan
kant.

x Leonas Raslavičius sveika 
tos patikrinimui yra paguldy
tas Little Company of Mary li
goninėn. Ligoninėje teks išbū
ti apie savaitę laiko.

x Maironio lituanis. mokyk
la 3969—70 mokslo metus pra
dės išeštadienį, rugsėjo 6 dieną. 
Veiks vaikų darželis, pradžios 
ir aukštesnioji mokyklos. Pamo
kos vyks moderniose valdiškos 
mokyklos patalpose 400 McCar- 
thy Road, Lemont, Illinois. Dirbs 
9 .mokytojai. Mokyklos reika
lais rūpinasi tėvų komitetas. 
Dėl informacijų kreiptis į tėvų 
komiteto pirm. K. Biekį,—telef. 
968-7867; vicepirm. V. šoliūną, 
telef. 257-2175; ižd. R. Burbą 
— telef. 739-5361; Sekr. V. Ka- 
n.antą — telef. 968-7598.

X Stasys Džiugas, JAV LB 
Centro valdybos sekretorius, 
atostogoms buvo išvykęs į ry
tinio pakraščio valstijas. Atos
togaudamas jis buvo susitikęs 
su keliais rytinio pakraščio Ben 
d’-uomenės darbuotojais ir ta
rėsi jos reikalais.

X Darbo dienos savaitgalį 
smagiai praleiskite laiką gam
toje kartu su akademikais skau 
tais “Akvarijaus” stovykloje 
Rako stovyklavietėje, Custer, 
Mich. Laužo programos žada bū
ti ypatingai humoristinės ir nuo 
taikingos.

X Amerikos Lietuvių Kon
gresas įvyks Detroite, Statler 
Hiiton viešbutyje, rugpiūčio 30- 
31 d. Pradžia šeštadienį 10 vai. 
Organizacijos prašomos siųsti 
delegatus. Visi atstovai ir sve
čiai, norintieji gyventi viešbuty
je, prašomi registruotis ALTo 
biure: 6818 So. Westem avė. 
Chicago, UI. 60636. Chicagiečiai 
važiuojantieji į Detroitą auto
mobiliais ir galintieji paimti vie
ną — du keleivius, prašomi pra
nešti tel: 778-6901. Pakvietimus 
į banketą galima gauti ALTo 
biure arba DLOCe, 2002 Ferdi- 
nand st. Detroit, Mich. 48209. 
Banketas įvyks sekmadienį, rug
piūčio 31 d. 8:00 vakare.

(šk.) ALT.
X Arūnas Vasys, dirbąs 

telf, 782-9600, patarnauja kaip 
stockbrokeris, akcijų pirkimo 
Howe, Barnes & Johnson, Ine., 
ir pardavimo reikalais. Suinte
resuoti prašoma skambinti aukš
čiau duotu telefonu. (Sk.)

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

(sk.)

X Gražina Bičiūnaitė su
draugėmis atlieka kelių savai
čių kelionę automobiliu po Eu
ropą. Pora savaičių viešėjo Ro
moje, kur yra jos dėdė prel. J. 
Bičiūnas.

X Red. kun. J. Prunskis yra
išvykęs savaitei atostogų.

t

X A. a. Veronika Juškienė
mirė Sheboygan, Wisc. Palaido
ta rugpiūčio 20 d. Laidotnvių 
apeigas atliko prel. šlilkas. Ve- 
I: nė buvo 82 m. amžiaus. L.ko 
jos vyras Juozapas, peniki sū
nus ir dvi dukterys. Į laidotu
ves iš Chicagos buvo nuvažia
vusi velionės brolienė Antanina 
Juškienė.

X Regina Raslavičienė u Rū
ta Spurgienė, “Draugo” btn- 
diadarbės, įsijungė į dienraščio 
gegužinės (pikniko) darbuoto
jų eiles. Jos pasižadėjo tvarkyti 
kavinę, kurioje bus galima gau 
ti re tik geros kavos, bet ir į- 
vairių skanumynų. Gegužinė į- 
vyksta šį sekmadienį, Bučo dar 
že.

X Bendruomenės mėnuo šiais 
metais skelbiamas lituanistinių 
mokyklų moksleivių vajui. Va
jaus vykdymui Centro valdyba 
apylinkėms išsiuntinėjo specia
lias instrukcijas. Taip pat Cent- 
valdyba specialiu atsišaukimu 
per spaudą prašo visus mokslei
vių vajui talkinti.

X Generolas inž. V. Fylono- 
vye, Ukrainiečių veteranų s-gos 
pirmininkas St. Paul., Minn., 
artėjančio ALTos kongreso pro
ga atsiuntė malonų sveikinimą, 
kuriame išreiškė gilų tikėjimą į 
tvirtėjančią lietuvių — uferainie 
čių draugystę.

X Graži puošmena puošia bu
tą ir žmogų. Gražių, tautiniais 
i iotyvais papuoštų lietuviškų 
lėkščių galima gauti “Drauge” 
už 6 dol. Ten pat yra sidabrinių 
medali jonų su religiniais ir tau 
(iriais motyvais; sidabrinis me 
dali jonas — 1,50 dol. auksinis 
— 15 dol. Įsigykite ir džiauki
tės.

X John Jacubs (Jakubaus
kas), vyresniosios kartos lietu
vių veikėjas ir buv. aktyvu3 
sporto veikėjas, yra nuvykęs į 
Vyčių ąeitną New Jersey, iš kur 
nums atsiuntė nuoširdžius svei
kinimus.

X Aukų prisiuntė: 3 dol. —
Marija Nenienė, 1 dol. _  T.
Šaulys. Dėkojame.

Šie du pastatai — didžiausias ir 'moderniausias Medelline; viešbutis 
“Hotel Nutibara”. Jame yra gyvenę ne vienas iš JAV ir iš kitur at
vykęs lietuvis. Viešbučio prezidentas — dr. Roberto Botero, o valdyto
jas — lietuvių kilmės kolumbietis Carlos Bulvičius, gerai kalbąs lietu
viškai ir dalyvaująs jų parengimuose, šiame viešbutyje dirba jau 20 
metų.

Vyresnioji skautininkė M. Jonikienė (d.) buvo nuvykusi į Angliją. 
Londono Heartrow aerodrome ją sutiko sktn G. Zinkienė

CHICAGOJE IR APYLINKESt
RUOŠIAMA ŠAULIŲ ŠVENTE

V. D. Šaulių Chicagos Kuopa 
ruošiasi naujai įsigytos vėliavos 
šventinimo iškilmėms.

Vėliavos šventinimas įvyks 
rugsėjo mėn. 7 d. 11 vai. T. Jė- 
zuitų koplyčioje. Pamaldų me
tu sutiko giedoti solistė Mažei
kienė. Tą pačią dieną 1 vai. p. 
p. Vyčių salėje įvyks iškilmin
gas vėliavos įteikimas su plačia 
ir įvairia programa.

Be kitų garbingų svečių, da
lyvaus Lietuvos generalinis kon 
sulas dr. P. Daužvardis. Meninę 
programos dalj atliks solistė G. 
Mažeikienė. Programos baigmė
je visi nemokamai bus pavai
šinti, Įėjimas visiems laisvas ir 
nemokamas. Šventėje dalyvaus 
ir artimųjų Chicagos ir Cicero 
(jūros) šauliai. Kviečiami visi 
šauliams prijaučiantieji.

J. Petrauskas
CICERO ŽINIOS

— Kun. A. Juška buvo pik
tadarių apiplėštas, sužeistas. 
Guli ligoninėje ir yra gydomas. 
Ciceriškiai labai apgailestauja, 
kad šis taurus kunigas ir lietu
vių visuomenės bei spaudos ak
tyvus darbuotojas turėjo tiek 
daug nuoskaudų patirti ii linki 
jam pasveikti.

x Ieškoma moteris prižiūrėti 
2-jų metų mergytę, du ar tris 
kartus savaitėj. Skambint 275- 
6(106. (sk).

X Jei dar nespėjai dovanai 
įsigyti šampano, užsisakydamas 
ar bent $5.00 paremdamas Li
tuanus šio žurnalo 15 metų su
kakties proga, pasiSkulbink: 
Lituanus, P. O. Box 9318, Chi
cago, III. 60690, nes Darbo Die
nos terminas čia pat. (sk.)

— A. a. Elena Šimkienė mirė 
po ilgos ir sunkios iigos. Buvo 
pašarvota Vasaičio — Butkaus 1 
laidojimo koplyčioje. Velionės 
artimieji susilaukė daug užuo
jautų, nes buvo visiems gerai 
žinomi ir jų mylimi. Gražų atsi
sveikinimo žodį pasakė kun. B. 
Sugintas, laidojimo apeigas at
liko klebonas kun. Stanlkevičius. 
Palaidota Šv. Kazimiero kapinė
se. Laidotuvių dalyviai buvo gra 
žiai pavaišinti. Pietų metu mal
das sukalbėjo kun. Vyšniaus
kas.

— Albertas Stelingis susirgo, 
bet turi gerų vilčių pasveikti. 
J. Balčaitis sunegalavo akimis.

— Zigmas Tamoliūnas jau 
grįžo iš ligoninės ir toliau sveiks 
te namuose.

— Aldona Ruginis ir Barbo
ra Cinikas jau kuris laikas ser 
ga.

— Konstancija Nenartonis
buvo ligoninėje, bet jau sugrį
žo.

— Visi sveikieji ir lengviau 
negaluojantieji Cicero lietuviai 
ruošias dalyvauti “Draugo” ge
gužinėje (piknike).

— Lietuviškų draugijų veik
la atgyja su rugsėjo mėn. pra
džia.

_  Raudonosids rožės klubas
po dviejų mėn. pertraukos šį 
penktadienį, rugsėjo 5 d. 7:30 
vai. vak. Liberty svetainėje šau
kia savo narių susirinkimą. Vi
si kviečiami dalyvauti.

— Lietuvių kareivių draugys 
tė pirmąjį nudėtas susirinkimą 
šaukia rugp. 31 d., sekmadienį, 
Liberty svetainėje. K. P. D.

CHICAGOS ŽINIOS
PALEONTOLOGŲ SEIMAS
Šiaurės Amerikos paleontolo

gų seiimas pirmą kartą įvyksta 
Chicagoje, rūgs. 5—7 d., Field 
muziejaus patalpose.

AR JŪSŲ ORGANIZACIJAI 
REIKIA KALBĖTOJO?

Vietinės organizacijos, klubai 
ir parapiniai vienetai gali nemo
kamai gauti kalbėtojų apie so
cialinį apdraudimą (Sodai Se
curity) ir gydymą (Medicare). 
Socialinio apdraudimo raštinė 
1256 W. 69 st. ruošia kalendo
rių šioms -prakalboms rudens ir 
žiemos laikotarpyje. Suintereeuo 
ti gali rašyti virš minėtu adre
su arba telef. TR — 3-6200, 
Extension 58.

KONKURSAS DŽIOVOS
ŽENKLO BRAIŽINIAMS
Chicagos ir Cook apskrities

J. A. VALSTYBĖSE
— Kunigų perkėlimai Scran- 

tone. Naujų paskyrimų iScran- 
lono vyskupijoje sąraše randa
me, kad kun. Robertas Shilala 
’š Šv. Trejybės parapijos, Wil 
kes-Barre, nukeltas į Šv. Ka
zimiero parapiją, Lyndwood. 
Kun. Petras Madus iš Šv. Ka
zimiero parapijos, Lyndwood, nu 
keltas į Šv. Kazimiero parapi
ją, Pittstone. J Šv. Trejybės pa
rapiją, Wilkes-Barre, atkeltas 
kun. J. MoGalhagan. Kun. Pau
lis Kostic iš Šv. Kazimiero p?, 
rapijos, Pittstone, nukeltas į 
šy. Bazilio parapiją, Dushore 
Pa.

— VLIKO informacinis leidi
nys “Lithuania, — How much 
vę know about her” baigiamas 
spausdinti ir bus išsiuntinėtas jį 
užsisakiusiems. Norintieji gauti, 
prašomi kreiptis adresu: VLI- 
KAIS, 29 West 57 str., 10 Fl.,

LS Brolijos vyriausias skautininkas v.s. V. Vijeikis prisega žymenį j. 
ps. Petrui Gorinui "Romuvos“ VII stovyklos iškilmėse. Įvykį stebi 
Kanados raj. vadeiva s. K. Batūra ir pora fotografų.

Nuotr. Gintaro Plačo

džiovos institutas ruošia kon
kursą parinkti geriausią braiži
nio projektą 1970 metų kalėdi
nio džiovos ženklui. Visi braiži
niai iki rūgs. 9 d. turi būti pa
siųsti ar pristatyti Tlufberculosis 
Institute, 1440 W. Washingtcr 
St., Chicago, III., 60607. Skiria
mos piniginės premijos: pirmo
ji $500 ir antroji $100. Laimė
tojai pateks į viso krašto kon
kursą, kurio laimėtojui skiriama 
$1,000.

METAI KALĖJIMO UŽ 
LANGO IŠDAUŽYMĄ

William Crawford, 506 N. 
Clark, išdaužė didžiulį 8x9 pė 
dų langą Civic centre, 69 W. 
Randolph. Langas kainavo 
$1,400. Jis nubaustas vienerius 
metus kalėti.

New York, N. Y. 10019.
_  Buffalo, N. Y., Pavergtų

jų Tautų savaitė. Erie apskri
ties valdininkas John Tutuska 
proklamacija paskelbė liepos 
20—27 d. Pavergtųjų tautų sa
vaitė. Įvairių tautybių sudary
tame komitete randame: komi
teto iždininkas Klemensas 8a-, 
kas, ir narys Romas Masilionis. 
Abu priklauso Buffalo lietuvių 
klubui.

— Ona Gobu žas, Maspeth, 
N. Y., atnaujindama prenumera 
tą dėkoja už “Draugo” kalen
dorių ir korteles. Drauge ji at
siuntė 5 dol. auką mūsų spau
dai paremti. Labai ačiū.

AUSTRALUI).’
— Čia yra susidariusi tam 

tikra taryba, kuri bando paruoš 
ti sąlygas sukurti rytinės bei 
vidurinės Europos valstybių 
federacijai. Tuo reikalu organi
zuojami pasitarimai.

MOKYTOJŲ DĖMESIUI

Leidinys “Lietuvių Švietimas 
Vokietijoje” jau suredaguotas, 
kalba peržiūrėta, rankraštis ati 
duotas leidėjui — Kultūrai rem 
ti draugijai. Jei dar kas nors 
skubiai atsiųstų savo mokyklos 
istorinę apžvalgą, bandysime į- 
jungti, kol dar bus galima.

šiuo metu tvarkomos iliustra 
cijos. Gautąsias fotografijas 
subkirsčius pagal turimus apra
šus, pasirodė, kad dalis švieti
mo įstaigų atsiuntė labai daug, 
bet yra ir tokių, kurios jokios 
neatsiuntė. Neatsiuntusiųjų tar
pe yra a) šie vaikų darželiai: 
Haunstetteno ir Hochfeldo (abu 
Augsburge). Bad Woerishofe 
no, Blombergo, Dillingeno, Dres- 
deno, Dinkelsbuehlio, Eichstae- 
tto, Eutino, Flensburgo, Haa- 
gos, Ingolstadto, ltzehoes, 
Kempteno, Kielio, Maxhuetės, 
Memmingeno, Meerbecko, Muehl 
dorfo, Muencheno, Rothenbur- 
go, Traunsteino, Unterienninge-

Auatralijos Lietuvių Bendrui* 
menė kalbamoje taryboje daly
vauja visai apčiuopiamai: ben- 
aiucmenės krašto valdyba yra 
delegavusi į tą tarybą tris lie
tuvių atstovus. Dalyvauja ir 
Australijoje gyvenančių latvių, 
estų, čekų, rumunų atstovai. 
Tarybos pirmininkas yra J. Du- 
nin - Kanvioki, lenkas. Pake
liui į Europą, jis buvo sustojęs 
ir New Yorke, ikur liepos 29 ma
tė; i su čionykščiais baltiečių at
stovais. Pasimatyme dalyvavo 
Vliko vicepirmininkai J. Audė
nas ir B. Nemidkas ir LLK pir
mi ninkas V. Sidzikauskas. (Iš 
latvių komiteto dalyvavo Rama 
n-s, estų — Vahteris). Pasikal
bėjimas buvo grynai informa- 
cimo pobūdžio, be nutarimų ar 
s-iiritarimų. E.

VOKIETIJOJ
— LB Vokietijos krašto sta

tuto peržiūrėjimo ikomisija ruo
šia statuto pataisymus.

_  Nordrhein — Westfalijos
krašto lietuvių vaikų vasar os 
stovykla buvo suruošta LB rū
pesčiu. Vasarojo 54 vaikai. Va
dovai ištisas tris savaites juos 
mokė lietuvių kalbos, dainų, šo
kių, Lietuvos istorijos ir geo
grafijos. Stovyklą aplankė ka
pelionas kun. Senkus, kun. J. 
Dėdinas rodė filmą. Buvo su
ruošta išvyka į pasakų mišką 
Ludwigeburge.

— Romuvoje, Vok. L(B rūpes
čiu, šią vasarą ilsėjosi 66 vai
kai, iš jų 30 iš lietuvių lr 36 iš 
mišrių šeimų. ,

— Kun. V. J. Damijonaitis,
LB jaunimo sekcijos vadovas, 
deda visas pastangas pagyvinti 
lietuvių jaunimo veiklą. X, 4-5 
dienomis ruošiamas sušaukti 
liet. jaunimo suvažiavimas. 
Kviečiami dalyvauti jaunuoliai, 
vyresni kaip 16 metų amžiaus.

no ir Wagenreutiho; b) šios pra 
džios mokyklos: Ambergo, Augs 
burgo - Haunstetteno, Bad 
Aiblingeno, Bad Woerishofeno, 
Clausthalio, Deiseno, Dillingeno, 
Hailendoįrfo, IUertisseno, Ingol
stadto, Kielio, Meerbecko, Me
mmingeno, Mittenwaldės, visų ke 
tūrių Muencheno mokytklų, 
Noerdlingeno, Nuernibergo, Oke- 
no, Passau, Ravensburgo, Reds 
burgo, Rosenheimo, iScheinfel- 
do, Sltadės, Tirschenreuro ir 
Wessenburgo; c) šios progim
nazijos ir gimnazijos: Bamber
go, Hanau, Hannoverio, Neu- 
muensterio, Schweinfurto, Tue- 
bingeno ir Wunsiedelio; d) be
veik jokių nuotraukų negauta 
iš specialinių mokyklų ir amatų 
kursų, išskyrus “Žibinto” pre
kybos mokyklą, Eichstaetto kun. 
seminariją, Flensburgo jūrų mo 
kyklą ir Suaugusių institutą 
Iv’ueržburge.

Tu švietimų įstaigų, iš kurių 
negauta iliustracijų, vedėjai ar 
mokytojai prašomi skubiai at
siųsti po pora charakteringesnių 
fotografijų. Lydraštyje reikia 
pažymėti ar jos paskolinamos, 
ar panaudojus padėti į Pasaulio 
Lietuvių Archyvą. ISiųsti šios į- 
staigos adresu: V. Liulevičius, 
5620 So. dairemont Avė., Chi
cago, HI. 60636, U. S A.

V. L.

VISUS 
MALONIAI KVIE
ČIAME ATVYKTI 

į PIKNIKĄ

Draugo tradicinis piknikas-gegužinė
SEKMADIENĮ, RUGPIŪČIO MEN. 31 DIENĄ, 12-tą VALANDĄ

BUČO SODYBOJE
Willow Springs, Illinois. Vieta pasiekiama Archer Avė., Willow Springs Rd. ir German Church Rd.

Pikniko metu veiks gausi lietuviškų valgių virtuvė ir bufetas su įvairiais gėrimais. Šokiams gros geras orkestras. Bus ir vaikams sudarytos sąlygos laiką 
praleisti linksmai. Pikniko - gegužinės tikslas: sudaryti sąlygas Chicagos ir apyL lietuviams šeimyniškai pabendrauti ir ta proga paremti Draugą ir liet. knygą.

SAVO
DALYVAVIMU

PAREMSITE
DRAUGĄ


