
jot^s

detr0

2-
ST

L-7 0

ĮLietuvos \
f nacionaline j 
\ [A.i»*7**'v7v‘ į

VOL. un Price 10 c.

*

♦

THE WORLD-WIDE DAILY

Įvairios žinios
Bombos į Kanados 
ambasadą Vienoje

Nusikaltėlis — vengrų kilmės 
kanadietis

VIENA, Austrija. — Vakar 
vienas asmuo, Vengrįioie gimęs 
buvęs Kanados gyventojas, į- 
metė padegamąją, bombą į Ka
nados ambasados patalpas Vie
noje. Ten įsikūrusi ir Švedijos 
ambasada. Bomba sukėlė didelį 
gaisrą — jo liepsnose žuvo du 
austrai — ambasados tarnau
tojai, keli gyventojai nukentė
jo, apdegę.

Nusikaltėlis suimtas ir aiš
kinamos jo žygio priežastys.

Slapti kariniai planai 
— vokiečių spaudoje

Amerikiečiai nepaneigia

HAMBURG, Vokietija. — 
“Der Stem’» žurnalas Hambur
ge paskelbė gavęs slaptus JAV 
planus — jie liečia atominių, 
cheminių ir bakteriologinių gin 
klų galimą panaudojimą centri
nėje bei rytų Europoje.

Tas planas, pavadintas “Mar- 
ket 10 -1”, nežinomo siuntėjo 
pasiųstas laikraščiams Italijoje, 
Prancūzijoje ir Anglijoje. 
Nusižudžiusio šnipo medžiaga

Siuntėjas pridūrė, kad me
džiaga apie galimą karą bei jo 
vykdymą buvusi gauta iš 1966 
m. spalio 8 d. nusižudžiusio vo
kiečių maj. gen. Horst Wend- 
lando — jis buvo vak. vokiečių 
žvalgybos vadovo <■ pavaduoto
ju.

Žurnalo žiniomis, vienas JAV 
karys patvirtinęs, kad planas — 
dokumentai esą tikri. Tačiau 
JAV karinės įstaigos Heidel
berge ir Pentagone šiuo metu 
šiuo klausimu nepasisako. 

Kiesinger į Maskvą?
Jis neskuba

Socialistai laikėsi Maskvoje

BONNA. — čir. gauta ži"ių, 
kad Maskva siekianti patirti, 
ar Fed. Vokietijos kancleris K. 
G. Kiesinger sutiktų lankytis 
Maskvoje. Skelbiama, kad vo
kiečių ir sovietų kontaktų yra 
buvę .— pats kancleris betgi 
nemanąs, kad šiuo metu jo ke
lionė būtų naudinga.

Maskvoje viešėję dvi dienas, 
į Vokietiją grįžo trys politikai 
— socialdemokratai, Helmut 
Schmidt, frakcijos pirmininkas 
ir dar du parlamentarai. Jie 
kalbėjosi su Kremliaus vadais. 
'Prieš mėnesį Maskvoje lankėsi 
opozicinės artijos — FDP — 
parlamentarai. '

Bernadeta Devlin, kovotoja už S. 
Airijos katalikų teises, lanko JAV 
miestus ir renka aukas.
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Kuznecovas liudija pasauliui
Sovietų rašytojas, į Vakarus pasitraukęs, visoje eileje straipsnių pateikia Sovietijos 
tikrovės vaizdus — Jis kreipėsi ir į Čekoslovakijos gyventojus — Propagandos, prie
vartos poveikis Sovietuose

Theodore C. Sorenson, buvęs prez. 
Kennedy patarėjas, pareiškė rim
tai svarstąs mintį siekti senato
riaus, iš Npw Yorko valstijos, pa
reigų.

Kuznecovas virto 

Anatolium

Paminėjo gimtadienį Anglijos 
miestely

LONDONAS. — Sovietų ra
šytojas, A. Kuznecovas, liepos 
28 d. pabėgęs ir liepos 30 d. 
gavęs globą Anglijoje, užvakar 
paminėjo 40 m. gimimo sukaktį. 
“N. Y. Times” redaktorius H. 
Salisbury, pats nuvykęs į Lon
doną, teigia, kad rugpiūčio 24 d. 
pradedant, Kuznecovas išsižada 
savo pavardės ir nuo dabar jis 
bus žinomas, kaip “nesovieti
nis rašytojas A. Anatol”,

Gimtadienio proga “vienoje 
ramioje Anglijos vietoje” įvyko 
pamaldos už Sovietijoje žuvu
sius, be to, buvo pakeltas deg
tinės stiklas už buvusį rašytoją 
“draugą Kuznecovą ir už jo į- 
pėdinj — Anatolių.

Gyventojai gyvena baimės 
apimti...

Rašytojas papasakojo, kad 
Sovietų Sąjungos gyventojai 
pastaruoju metu ypatingai gy
vena baime — kad neprasidėtų 
karas su kom. Kinija. Jo nuo
mone, rusai nepultų. Kinijos — 
pats didžiausias karo kilimo pa
vojus glūdįs Kinijoje.

Apie savo pabėgimą jis kal
bėjo: nėra lengvas dalykas pa
likti savo kraštą.

Kai kuriems kritikams, pvz. 
JAV rašytojui W. Styron, nei
giamai vertinusiems io pasirin
kimą į Vakarus, į laisvę, Ana
tol (Kuznecov) atsakė: “Na 
gerai, turiu pasiūlymą. Mano 
butas Tūloje — tuščias. Tegul 
W. Styron metams įsikuria ma
no bute ir metams praslinkus 
pasižiūrėsime, kaip jis galvos. 
Prašau, Tamsta esi laukia
mas....”
Į laisvę - per Baltiją
kaip antradienį paskelbta Lue- 
becke, pabėgo buvęs R. Vokie
tijos olimpinės rinktinės daly
vis Axel Mutbauer. Jis atsira
do Vakaruose, perplaukęs 12 
mylių Baltijos jūros ruožą. Jis 
pasakojo, kadi komunistai jį 
pašalino iš olimpinės rinktinės, 
nes jis draugavęs su vak. vo
kiečiais — sportininkais.

JAV - Thai pasitarimai
VVASHINGTON. — JAV ir 

Thai (Siamo) pasitarimai JAV 
karinių dalinių atitraukimo iš 
Thai klausimu numatomi at. 
pirmadienį. Thai yra ligi 50,000 
JAV vyrų, daugiausia aviaci
jos karių.

Iš Thai pakildami JAV lėk
tuvai puola taikinius P. Viet
name.

Kuznecovas gausiai rašo vaka
ruose, jo straipsnių poveikis

Sovietų rašytojas A. Kuzne
covas, nuo rugpiūčio 24 d. vir
tęs “nesovietiniu rašytoju A. 
Anatolių” — ypatingas, pasi
rinkęs laisvę Vakaruose, pabė
gėlis. Jis, nuo liepos 30 d. gy
venąs “kažin kur” Anglijoje, 
turįs ryšių su Londono žinomuo
ju dienraščiu “The Daily Tele- 
graph”, jau yra paskelbęs visą 
eilę straipsnių apie Sovietijos 
gyvenimą, tikrovę, apie jo pa
ties pasitraukimą į Vakarus, 
nuotaikas Maskvai okupavus 
Čekoslovakiją.

Kuznecovo - Anatolio Vakarų 
gyventojams teikiami įspūdžiai 
daugeliu požiūrių įdomūs. Jie 
gal neteikia daug naujovių so
vietinę tikrovę pažįstantiems, 
tačiau JAV gyventojų masėms 
jie — stipri priemonė, savo po
veikiu galinti atlikti naudingą 
darbą.

Svarbieji sovietų ginklai — 
propaganda Ir prievarta

Kuznecovas, pirmuosius sa
vo straipsnius dar pasirašęs se
nąja, “sovietine” pavarde, pra
ėjusį sekmadienį kreipėsi, atvi
ru laišku, į Čekoslovakijos gy
ventojus.

Jis pabrėžė, kad Kremliaus

valdovai savo žinioje turi pa
čius svarbiausius ginklus, tai — 
prievartą ir propagandą. Jo žo
džiais, “niekur kitur pasauly 
nėra tiek galingos, suderintos 
bei patikimos prievartos maši
nos, kaip Sovietų Sąjungoje ’. 
Kitur pasauly, ypač Vakaruose 
teismai, tai įstaigos, kur pilie
čiai gali skųstis dėl jiems da
romų vyriausybės neteisybių ar 
žalos, tuo tarpu teismai Sovie
tijoje — tai tik valdžios tvari
niai. Sudrausti nepatenkintuo
sius, sovietai turi koncentraci
jos stovyklas. Sovietų piliečiui 
belieka ar tylėti arba būti tota
litarinės valstybės auka.

A. Kuznecovas - Anatol, rašyto
jas

Arabai ruošiasi "šventajam 

karui" prieš Izraelį

Arabai su skundais ties J. Tauto
mis

Pirmą kartą apšaudė po 
1967 m, karo

JERUZALE. — Arabų kovo
tojai vakar anksti rytą dviem 
sovietų gamybos raketomis ap
šaudė Jeruzalės miesto centrą. 
Viena raketų įstrigo visai netoli 
Yehuna viešbučio, kur tuo me
tu buvo daug turistų, kita nu
krito toliau — nuostolių nebu
vo. Tai tokio paties tipo rake
tos, kokias komunistai naudo
ja P. Vietname. Tų raketų ilgis 
— apie šešios pėdos ir jos sve
ria po 100 svarų.

Izraelio įstaigos nedelsdamos 
siekė išaiškinti nusikaltėlius, 
bet jie buvo pasišalinę.

• Pašto ženklas, skirtas žmo 
nėms mėnulyje, JAV-se pasiro
dys š. m. rugsėjo 9 d. Jis bus 
išleistas Washingtone. Ženklo 
pasirodymo iškilmėse dalyvaus 
ir trys astronautai, Armstrong, 
Aldrin ir Collins.

Libano skundas S. Taryboje

J. TAUTOS. — J. Tautų Sau
gumo Taryba vakar svarstė Li
bano skundą prieš Izraelį, jo a- 
viacijos puolimus ir gyventojų 
nuostolius. Izraelis teigė, kad 
jo lėktuvai puolę ne gyvento
jus, bet įtariamus arabų parti
zanų telkinius Libane.

Ara’:ai siūlo “Šventojo karo” 
planą

KAIRAS. - ■ / r”b’’ 'raštuo
se vis tebejaučiamas įtūžis prieš 
'Izraelį. Jir yp~t4ngf»! nekilęs, 
Jeruzalė-'0 dr" -r ir iš da'ies 
sunaikinus Al A’rp šventovę.

“Draugai” vakar buvo pa
skelbęs apie arabu oartizanų 
pasiūlymus. vykdyti jihad 
(šventąjį karą) prieš Izraelį. 
Šalia pasiū'ymo vvkd-vti politi
nį bei ūkinį JAV, D Britanijos 
ir Fed. Vokietijos boikotą, a- 
rabai kovotojai dar pasiūlė:

— visoms arabų armijoms 
turėti vieną vadovybę,
— mobilizuoti visų arabų kraš
tų ūkį, vykdant karą prieš Izra
elį ir arabų turimas žibalo at
sargas laikyti strateginiu gink- 

. lu,
— dar veiksmingiau remti 

Palestinos partizanų judėjimą.
Izraelis tebekaltinamas 

dėl (gaisro mečetėje

Izraelio prokuroras Meir 
Shamgar paskelbė, kad austra
las, avių kirpėjas Michael Den- 
nis William Rohen, 28 m. am
žiaus, prisipažino padegęs Al 
Aksa šventovę — mečetę.

Pranešimo nepaisant, arabų 
sostinėse Izraelis toliau kalti
namas.

Ryšium su Irake įvykdytu 15 
tariamų šnipų mirties nuospren 
džiu, J. Tautų gen. sekretorius 
U Thant pasiuntė protesto raš
tą Irakui .nurodydamas, kad 
įvykis Bagdade galįs turėti tarp 
tautinio masto neigiamų pada
rinių. U Thant teigia, kad Ira
ko piliečių pakorimai bei sušau- J 
dymai dar labiau kels Įtampą 
Art. Rytuose, kur “jau ir da
bar įsigalėjusi didelė grėsmė 
taikai”.

Krašto pi'ieč’ai atskiriami nuo 
išorės, pasaulio

Modernioji sovietų diktatūra 
panaudoja galingas, įmantrias 
įtaigojimo priemones. Ryšių, in
formacijos priemonės valdomos 
monolitiniu pagrindu ir jos kiek 
vieną minutę veikia į piliečius, 
jiems įtai godam os bei versda
mos galvoti, kad “niekur kitur 
nėra taip gero gyvenimo, kaip 
pas mus”.

Režimas, trukdydamas užsie
nio radijo siųstuvus ir griežtai 
cenzūruodamas spausdintą, iš 
Vakarų, atėjus; žodį, 3avo pi
liečius izoliuoja, atskiria nuo 
ryšių bei saitų, su tuo, kas kal
bama ar rašoma svetur.

Naujas liudininkas dalykų, 
kurie mums žinomi

Tai, ką Kuznecovas, dabar — 
Anatol, skelbia, daugeliui, ypač 
tiems, kurie kiek susipažinę su 
komunistine tikrove, nėra ypa
tinga naujiena.

Vis dėlto, Kuznecovas yra 
naujasis liudininkas, tik nese
niai atsiradęs iš už geležinės 
uždangos ir, palyginti, dar jau
nas žmogus, vos prieš kelias 
dienas sulaukęs 40 metų am
žiaus. Jo patirtis, pergyvenus 
visą porevoliucinį laikotarpį, 
nemaža ir įdomi, juo kabiau, jam 
buvus vienam žymiųjų bei mė
giamųjų rašytojų.

Jo įspūdžiai iš Sovietų Są
jungos, laikytini svarbia dien
raščių skaitomąja medžiaga. Jo 
paties, Kuznecovo - Anatolio, 
atsiradimas Vakaruose ir jo 
veikla spaudoje — ypatinga 
bei nelygintina su kitų intelek
tualų, pasitraukusių į Vakarus 
iš Sovietijos, pasireiškimais vie
šumoje.

Teismas Sovietijoje — valdžios 
sargyboje

Atskleisdamas tironijos sąly
gas Sovietuose, keldamas lais
vės reikalą, primindamas pa
sauliui Sovietų Sąjungos masių 
laisvės alkį, jis savo plunksna 
nepaprastai tiksliai smogia. Tai
kinys, jei spręsti iš pykčio Mas
kvos spaudoje apraiškų, pasiro
dė esąs ir jautrus ir lengvai 
pažeidžiamas.

“Nazi” ir “Sieg Heil” šauksmai

BIELEF1ELD, V. Vokietija. 
— Čia kalbėjus NPD — vak. 
vokiečių kraštutiniųjų partijos 
vadui, Adolfui von Thaddenui, 
apie 400 jaunuolių trukdė jo 
kalbą, mėtydami pamidorus, 
vaisius ir kiaušinius. Be to, jie 
šaukė, pertraukdami Thaddeno 
kalbą, “Sieg Heil” ir “Nazi, 
Nazi”.

Policija sulaikė 18 triukšma
darių.
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Maskvos prievarta ir du A. Dubčeko parašai: '1968 m. rugp. 26 ("Pro
tokolas”) ir 1969 m. rugp. >22 (Įsakai — bausti “kontrrevoliucionie
rius”). Šalia — rusų satelitai

Po riaušių—smurto 
pasėkos Čekoslovakijoj

Suimtųjų skaičius siekia 1,893

PRAHA. — Vyriausybė pa
skelbė duomenis apie praėj. sa
vaitės demonstracijų ir riaušių 
pasėkas. Nurodyta, kad žuvo 
4 asmenys, 27 buvo sužeisti, 
suimtųjų buvo 1,893 ,gi apklaus 
tųjų skaičius siekė 1,797. Tai 
liečia čekų ir Moravijos kraš
tus, bet ne Slovakiją.

Spaudos atstovai patyrė, kad 
nuostoliai buvo didesni už vy
riausybės paskelbtus. Tik Pra
hoje žuvusių buvo keturi ir dar 
keturi Brno mieste.

Vidaus reikalų ministerija 
nurodo, kad nuostolių Praho
je padaryta $250,000 sumai, gi 
Brno mieste — 187,500 dol. su
mai.
Buvo suimta 19 amerikiečių

Vyriausybės žiniomis, milici
ja buvo suėmusi 78 užsienio 
kraštų gyventojus ir jų tarpe 
buvo 19 amerikiečių. Nežinoma, 
ar, apklausinėjus, jie paleisti. 
JAV ambasadorius Toon JAV 
suimtųjų piliečių reikalu lankė
si Prahos už'/’nit reikalų mi
nisterijoje, bet jam nepavyko 
nieko patirti.

Siekiant paneigti gandus dėl 
milicijos žiaurių priemonių, da
bar paskelbta, kad kariu bei 
milicininkų buvę sužaista 8 kar
tus daugiau kaip demonstran
tų — šių — 31. Kaip patirta, 
tik vienoje Prahos ligoninėje 
civilių sužeistųjų buvo 60 ir jų 
dauguma nukentėjo nuo milici
ninkų guminių lazdų.

• Tricia Nixon, prezidento 
duktė, vakar Washingtone su
sirgo ir buvo tiriama W. Reed 
ligoninėje. Pradžioje buvo spė
jamas apendicito priepuolis.

KALENDORIUS

Rusmiūčic 27 d.: šv. Juozapas 
Cal., šv. Eutaliia, Tolvydas, Di- 
dirė.

Rugpiūčio 28 d.: šv. Augus
tinas, šv. Adelinda, Liukas, Tar- 
vilė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
šilta, saulėta, temp. sieks apie 
90 1. F., ryt — be pakitimų, šil
ta, jokių kritulių.

Saulė teka 6:11, leidžias 7:34,

Varžymai, persekioji-
mai - kiek beliks 

laisvės?
VIENA. — Rugpiūčio 26 d., 

vakar, lygiai prieš metus, Mas
kvoje buvo pasirašytas “Mask
vos protokolas”, kuriuo buvo 
numatytas reikalas “sunorma- 
linti" padėtį Čekoslovakijoje. 
Žinoma, kad Duibčekas ir kiti 
18 čekų bei slovakų dokumentą 
pasirašė per prievartą — yra 
buvę grasinimų ir jų gyvybei.

Pagal tą protokolą, numaty
ta “gerbti Čekoslovakijos teri
torinę neliečiamybę, santykiai 
bus pagrįsti lygybe, abipuse pa 
garba...”

, Praėj. savaitės įvykiai Pra- 
’ hoje ir kitur, kai tie, kurie rei
kalavo “neliečiamybės ir lygy
bės” buvo mušami, nušauna
mi ar suimami, kaip tik liudi
jo to prievartinio protokolo ci
nišką pobūdį.

Buvo gandų 
apie mirusį Dubčeką

Praėj. savaitės riaušėms pa
siekus didžiausią įtampą, Pra
hoje buvo pasklidę gandai apie 
tariamai mirusį Dubčeką. Tai 
nepasitvirtino. Penktadienį, prie 
šingai, jis buvo priverstas įvyk
dyti dar vieną prievartos žygį 
— pasirašyti, kaip parlamento 
pirmininkui, .sakus, kuriais 
numatytos smarkios baus
mės “kontrrevoliucionieriams”. 
Tie įsakai savo griežtumu pra
neša net ir Novotno laikais bu
vusius.

Kiti pasirašę — prez. Svobo- 
da ir min. pirmininkas O. Čer- 
nik. Visi trys buvo laisvėjimo 
vadai ar pirmūnai ir... visi trys 
pernai buvo pasirašę “Maskvos 
protokolą”.

Alois Indra, griežtas maskvinės 
politikos šalininkas, galimąs par
tijos vadovo Čekoslovakijoje, Hu-
sako, Įpėdinis
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LIETUVIUS SKAUTUS-SKAUTES 
EUROPOJE APLANKIUS

Vyriausios skautininkės m. Jonikienės kelionės įspūdžiai

Anglijos rajono lietuvių skau
čių -tų sukaktuvinė dvidešimt
mečio stovykla yra svarbus ir 
džiuginantis įvykis mūsų skau
tiškos veiklos istorijoje. Nuošir
džiai džiaugiausi galimybe šia
me įvykyje asmeniškai dalyvau
ti, susipažinti su Anglijos ir Vo
kietijos rajonų sesėmis ir broliais, 
jų veikla ir problemomis.

Liepos mėn. 29 d., mano šei
mos narių ir sesių: A. Namikie- 
nės, R. Kučienės irB. Vindašienės 
išlydėta, palieku Chicagą. Iš O‘- 
Hare aerodromo lėktuvas pakyla 
6:30 v.v. Po trumpos valandėlės 
jau skrieju tarp berybės mėlynės 
ir lengvučių baltų debesėlių. Min
tyse stengiuos sukurti vaizdus, 
paveikslus žmonių, vietų, kuriuos 
greit teks pamatyti ir aplankyti. 
Grįžtu netolimon praeitin, jau- 
Čin gilų dėkingumą Seserijos va
di jai už paskatinimą vykti Eu
ropon, LSS Tarybos pirmininkui 
v.s. A. Saulaičiui už pritarimą, 
visoms ir visiems už pasitikėjimą 
ir malonius linkėjimus. Gi tiem?, 
kuriems kartais kyla abejonės ar 
verta, ar apsimoka vyriausiems 
skautininkams keliauti taip toli, 
— patarčiau pažvelgti į mūsų 
jaunųjų sesių ir brolių veidus ir 
akis kai jie sutinka savo vyriau
siąją vadovę ar vadovą ir tu, 
mielas lietuvi, rasi atsakymą.

30 d. 8 v.r. (2 v. r. Chicagos 
laiku) lėktuvas nusileidžia Lon

Los Angeles vyresnieji vilkiukai prie sugriuvusio auksakasio namuko, 
kurį surado iškylaudami vilkiukų stovyklos metu. Nuotr. P. Abelkio

dono aerodrome. Pasitinka būre
lis skautininkų: rajono vadas J.1 
Maslauakas, vadeiva A. Jakima
vičius, stovyklos viršininkas 
J. Alkis, skaučių stovyklos virši- 
ninkė Gilma Zinkienė, svečias 
iš J.A.V. A. Zaparackas. Stovyk
la Sodyboje 60 km. nuo Londo
no. Neilgai trukus pasiekiame 
kelią vedantį sodybon, kur mūsų 
laukia abejose kelio pusėse išsiri
kiavusios skautės. Susipažįstu su 
vadovėmis, tariu žodelį skautėms 
ir jaučiuos kaip artimoje savoje 
šeimoje. Baigiame važiuoti iki 
stovyklos. Stovykloje broliai be
lauktą su duona ir druska prie 
pastovyklės vartų su savo vado
vais: kun. V. Šarka, M. Dresle- 
riu, A. Veršeliu, S. Kasparu ir 
tėv. A. Saulaičių SJ. Pastovyklės 
viršininkas B. Zinkus pristato 
skiltis ir būrelius viso 8, kurie su
daro 3 draugoves. Po trumpo žo
delio ir nuoširdaus broliško susi
pažinimo, kartu su visa brolių 
“Sodybos” pastovyklės vadovybe 
einame į sesių “Lietuvos” pasto
vyklę. Skautės, suspėjusios grįžti 
nuo kelio ir išsirikiavusios skil
timis prie savo palapinių, sutin
ka šūkiu, “Sveika, sveika, Vy
riausioji skautininke!” ir įteikia 
raudonų rožių puokštę. Susipa
žįstu su kiekviena skaute atski
rai. “Lietuvos” pastovyklę suskir
styta į 4 skiltis. Vadovės: Gilma 
Zinkienė, Elena Zaveckienė, Ir
ma Dilbaitė, Janina Traškienė, 
Laimutė Veršelienė. Visų nuo

taika puiki. Po pietų trijų ir pu
sės kilometrų iškyla, sekant ke
lionės ženklais. Nors ir ne visi 
kelionės ženklai buvo surasti, bęt 
nustatytoji susitikimo vieta buvo 
surasta.Ten pasistiprinę atvežtais 
pavakariais, grįžome atgal į sto
vyklą.

Išvažiuoja s. A. Saulaitis S.J. įr 
s. A. Zaparackas. Vakarienė, pa
siruošimas laužui, susitvarkymas 
nakčiai ir laužas. Uždegu laužą. 
Palkšvi dūmai ir žiežirbos žais 
darni kyla aukštyn, liepsnos lie
žuviai nušviečia aplink sėdinčių
jų veidus. Nesimato paniurusių ir 
apsnūdusių veidų, visi entuzias
tiškai dalyvauja laužo progra
moje. Laužas užbaigiamas “Lie
tuva brangi” ir “Ateina naktis”.

(tęsinys sekančioje “SL kelio” 
laidoje).

DŽIAUGIASI APLEIDĘS 
LIGONIĘ

LŠ Brolijos jūrų skautų sky 
riaus vedėjas j.v.s. Bronius Juode
lis, grįžęs iš apsilankymo Kana
dos skaučių-tų Romuvos VII sto
vykloje, staiga susirgo ir atsidūrė 
ligoninėje, kurioje išbuvo dvi 
savaites. Ligoninėje, rūpestingai 
prižiūrimas ir gydomas buv. 
Vilkaviškio gimnazijos skautų 
draugininko dr. Vytauto Tauro, 
skautininkas Bronius ne tik susti
prėjo, bet dargi paruošė spaudai 
dešimtį straipsnių skautiškais rei
kalais.

BUDŽIAI
PLAČIĄJA UPE
(Budžių iškylos nuotrupos)

— Sakyk, ar Nemunas toks 
platus, kaip čia? — baidarėms 
pjaunant plačiuosius Wisconsin 
upės vandenis, klausimą iškėlė 
brolis Viktoras.

— Negyvenam prie Nemuno. 
Pažinojau Nemuną prie Kauno 
vaikystės metu. Atsimenu, kad 
baisiai platus buvo, — aiškinau 
irklams beplaukšint greitoje u- 
pės srovėje. Nemunas čia nebuvo 
ir jį turėjo atstoti Chicagos bu
džių pamėgta plačioji Wisconsin 
upė, kuria gražų liepos 26 rytą 
traukė devyni canoes ir viena 
Klepperio baidarė. Tai buvo šios 
vasaros antroji Chicagos jūrų bu
džių šeimų dviejų dienų savait
galio iškyla su 26 dalyviais.

Wisconsin upė, kadaise buvęs 
indėnų rojus, pasižymi smėlio uo
lų krantais, daugybe didelių 
bei mažų salų ir greita įvairiai 
banguojančia srove. Per vandens 
plotus laiveliai zigzagavo iš vie
nos pusės į kitą, arba, subėgę į 
vieną liniją, lyg kokia senovės 
armada traukė upe žemyn.

— Vyrai stojam ant tos salos 
pasimaudyti. — šaukė įgulos 
“čyfas” brolis Alfa.

— Ar krūmai yra? —klausi
mą kėlė gintarienės.

— Kaip džiunglės. Ir milijonas, 
uodų laukia išalkę. Su maudy-

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. rugpiūčio m. 27 d.
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Ramiojo Vandenyno pakraščio rajono vadas s. Rimtautas Dabšys pri
sega ženkliukus įžodį davusiems vilkiukams R. šėkui ir A. Leškiui Los 
Angeles pirmoje vilkiukų stovykloje. Nuotr. P. Abelkio

mosi kelnėmis smagu buvo ke
liauti ir lakstyti smėlio salose. Y- 
pač iš kailio nėrėsi jaunimas. 
Vanduo ir smėlis šoko į viršų. 
Pasroviui galėjai mylias nu
plaukti, rankas vos porą kartų 
tepajudinęs. Tik “life guards” 
turėjo saugoti, kad mažesnieji 
laiku iš srovės išsuktų. Laivynui 
išsikėlus į salą, iš krepšių lipo 
dešros, viščiukai ir kitokios gėry
bės, kad būtų “garo” tam irklų 
traukimui.

— Vyrai nevalgykite daug. Pa
likit vietos žuvims. — šaukė pri
siviję žvejai Ričardas ir Jonas.

— O kur žuvys? - svogūnus 
su druska jau maišė Romas.

— Tuoj bus, tuoj bus, —t- 
Švytravo meškerys ir po kelioli
kos minučių stambi lydeka dras
kėsi brolio Ričardo rankose.

— Kas šiandien girdėjot vietinį 
oro pranešimą?— patogiai fote
lyje įsitaisęs teiravosi brolis Vla
das.

— Saulė ir mėlynas dangus, - 
visada “tikrą” atsakymą beturįs 
atkirto senjoras Burba.

— Mano koja. — nusispiovė 
su “flag ship” pro šalį pralėkda
mas “čyfas”. — Ar nematai, kad 
jau iš abiejų pusių žaibuoja ir 
storiausias debesys ant nosies?-

Dar kartą gerai trinktelėjo ir 
pasipylė šiltas lietus.

— Aldona, saugok, kad miltų 
neprilytų, o tai reikės iš vakaro 
blynus kepti, — juokėsi sesė Mė
ta.

Irklus betraukiant, besimau
dant, sviedinį bespardant ir varg
šes žuvis begaudant artėjo jau 
vakaras, čia pat buvo geležinike 
Ko tiltas, o už jo įprastoji sto
vyklavietė ąžuolyne, ant aukšto 
upės kranto.

— Vyrai, čia tiek uodų šią va
sarą, kad krante stovyklauti bus 
neįmanoma, — aiškinau remda
masis daugiamete šios upės kelio
nių praktika — Turime sustoti 
smėlio saloje.

— Kad nebus romantikos be 
medžių, -dūsavo sesė Marytė.

— Aš jau geriau be romanti
kos ir be medžių, - kaip kirviu 
nukirto realiai nusiteikusi Gra
žina

—O iš kur saloje laužui mal
kų gausime? — nepasidavė bro
lis Jonas.

— Žinau, žinau kodėl brolis 
Juodelis nori į salą. Jis dar žiemą 
dainavo:

“Canoe, baidarių iškyloj stovyk 
lą statome saloj”, —aiškino Al
dona.

— Kad čia nebus kur pasislėp
ti toje saloje, - rūpinosi Stasė.

—Nebijok, aš jau turiu pla
ną, — dėstė brolis Viktoras.

— Iš irklų padarysime medi
nę uždangą. Griovį iškasime. Aš 
duosiu savo paklodę. Už to ekra
no visi galės slėptis pagal eilę. Ir 
mokesčio neimsiu.

Diskusijas stovyklos klausimu 
užbaigė paties “čyfo” plaukimas 
ištyrinėti ąžuolų pakrantę. Tik į- 
ėjęs į ąžuolyną, brolis Alfa kul
kos greitumu išlėkė atgal į laive-

Jr
Organizacija Dėmesiui!

išnuomojama 
naujųjų metų sutikimui

Puošnus

Restoranas ir Cocktail Lounge
THE MANSION RESTORANAS

6250 West 63rd Street Tel. — 586-7600

lį ir, nežiūrint plaukimo prieš 
srovę, per minutę atsidūręs smė
lio saloje tarė:

— Gerbiamieji, aš ir visi, ku- 
' rie nenori veltui pralieti kraują, 
stovyklaujame saloje.

Ant balto, kaip cukrus smėlio 
tiesėsi gražus palapinių puslan
kis. Tik kuoliukai sunkiai laikė.

— Mano palapinei iškelti rei
kalinga medžio šaka — aiškino 
brolis Viktoras.

— Aš pačiam siūlau pirma pa
sodinti medį su gera Šaka, o tik 
po to statyti palapinę, — patari
mus broliškai davė Romas.

— Suradau laužams kuro, — 
iš antros salos pusės šaukė Jonas.
— Didžiausi sausi medžiai. Tik 
ręikia penkiolikos vyrų.

Surinkus visus bebrus, atsira
do penkiolika vyrų ir stovykla bu
vo gausiai aprūpinta kuru. Sus- 
pragsėjo ir šeimų virtuvėlės. Pa
kvipo jaučio kepsniai ir kiti deli
katesai. Bepigu jūrų budžiams 
buvo iškylauti su žmonomis, sa
ve pavadinusiomis gintarienėmis, 
turbūt dėlto, kad gintaras yra 
vienintelė jūrinė brangenybė. 
Taigi ir budžiai jas labai brangi
no, ypač po gero “steiko” ir kad 
per metus nedaug barėsi tiems 
budžiams kas sekmadienį su jūrų 
skautais ar kokiais vilkiukais be- 
lakstant.

Salos pakrantėje juodavo gel
mė ir žvejai čia tikėjosi esant 
bent tonai žuvies. Vėl išsitiesė 
meškerės su skambaliukais ir be 
jų, o naktį prie meškerių švietė 
ir primusinė lempa.

— Prašau prie valgio. — Sau
kė žvejus sesė Sofija.

— Negalim. Žuvys kimba, - 
nepasidavė ne tik tėvas, bet ir 
mažasis žvejys Linas.

Žvaigždėms sumirgėjus padan
gėje, į viršų pakilo ir vakarinio 
laužo liepsna. Jaunimėlis kitoje 
stovyklos pusėje savo programą 
vedė.

— Gerbiamieji, — prie laužo, 
po poros dainelių, atsistojo įgulos 
vadas, brolis Alfa, — šiandien 
mūsų brolis Leopoldas švenčia 
gimtadienį. Aš siūlau sutraukti 
ilgiausių metų.

— Palaukit, palaukit, — pašo
ko sesės Aldona ir Mėta.

— Mes turime pyragą ir pun- 
čo. Gal vyrai čia puodukus atneš. 
Reikia tosto į sveikatą.

Suskambėjo “Ilgiausių Metų” 
ir daug, daug kitų lietuviškų dai
nų, ypač gerai traukiant gražia
balsėms gintarinėms ir neblogai 
pritariant budžiams.

— Jonai, skambučiai skamba,
— dainą nutraukė sesė Regina.

— Žuvys kimba, vyrai. Žuvys.

PAIESKOIIM AS
KASPARAS (Kasper)' ADOLFAS, 
gimęs Lietuvoje, yra miręs ir šiek- 
tiek turto palikęs. Jis niekam ne
užrašytas. Giminės arba apie juos 
žinantieji prašomi atsiliepti.

LIETUVOS GENERALINIS 
KONSULATAS

6147 So. Arteslan Avė. 
Chieago, Illinois 60629

Telefonas REpublic 7-8334

t— Šoko žvejai. Po kurio laiko 
lauže aluminijaus popieriuje ke
pė žuvys ir plačiais vandens plo
tais, atsimušdamos į pakrantės 
miškus, skambėjo lietuviškos, 
skautiškos dainos.

Vėjuotas sekmadienio rytas, 
bangomis šiaušiantis prieš upės 
srovę, ragino greičiau griebti už 
irklų, kad laiku pasiektume ke
lionės užbaigimo vietą.

Pasibaidė kiaušinienių kepi
mas ir kavos gėrimas. Nuvirto 
palapinės ir miegami maišai su-

(Nukelta į 4 pusi.)

Lietuvių Kankinių 
Koplyčiai Romoje 

AUKOS
Lietuvaičių Seserų Institutas

$500 —
(Rašo: Visa širdimi Lietuvai
čių Seserų Institutas linki gra
žaus pasisekimo ir garbingo 
šio darbo apvainikavimo atei
nančiais metais. Tikrai, tin
kamas mūsų tautos kankinių 
įamžinimas).
Detroito Šv. Antano parapijos 

rinkliava — $136.76
Detroito Šv. Petro paarpijos 

rinkliava — $101.—
Dr. Aldona Rugis — $100.—
Jonas Žadeikis, seserys ir

broliai Zosė, Teodora, Juo
zas ir Jonas — $100.—
(atminčiai tėvelių: Ignaco ir 
Juozefos, Sibire mirusių ir 
brolio Stasio, mirusio Vo
kietijoje) .

Batbara Kundrot — $100.—
(iš pomirtinio palikimo)

N. Y. (Leonardo Maziliausko 
šeimos atminčiai) — $100.—

N. Y. atminčiai savo dėdžių $100.—• 
Ona ir Martynas Sumantai $50.—

(a. a. Marijos Sumantienės 
atminimui)

Ona Jurskienė — $50.—
(atminčiai ą. a. vyro Alfonso 
ir brolioi Henriko, mirusio 
Sibiro kalėjime).

Dr. Jeronimas ir dr’. Benius
Vingiliai (atminčiai tragiš- $40.— 
kai žuvusios motinos Juoza- 
pos ir brolio Vlado).

Mary Lomsargienė — $50.—
Eleonora Ramančionis — $25.—
Apolionija Koklienė — $25.—

(atminčiai brolio Jono Kun
droto — karininko, žuvusio 
prie Červenės).

Liudvika ir Kazys Jasėnai— $25.—
Anelė Romaitienė — $20.—
Stefa Tarasevlčienė — $20.—
Marija Masaitienė — $15.—
Anna šumskis — $10.—
Jonė Pautienius — $20.—

(atminčiai a. a. Kazio Pau- 
tieniaus ir a. a. Andriaus 
Banionio).

Povilas ir Julija Liaukevičiai$ 5.— 
Kostas ir Karmelina Dūdai$ 5.—

LITHUANIAN MARTYRS’ 
CHAP.EL COMMITTEE 

2701 W. 68th Street

Chieago III. 60629

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES TE 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

3858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5079

Rezld. Telef. 233-4988
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA (H MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius nagai susitarimą
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

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

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

Route 25, Elgin, Illinoia

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-čloe ir California 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutart] 
Ofiso telef. 479-4042 

Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7Ist Street
▼•L: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle- 

nals 2—9 v.. šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pūgai susitarimą

= THE LITHUANIAN WORID-WU)E DAILY
= 4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL 60629. Tel. LUdlow 5-9500 |

= Second class Postage paid at Chieago, Illinois. Published daily, S 
5 except Sundavs. days after Christmas and Eastęr by the Lithuanian S 

Catholic Press Society
“ . -- —■ • —- • —- • - • ~ ■■
5 Subsc-iption: $17.00 per yr. in Cook County, Illinois, $15.00 per 5 

year outside Cook County, $18.00 foreign countries =
Prenumerata: Metams % metų

Cook County. Illinois $17.00 9.00
Kitur JAV $15.00 8.00
Kanadoj ir kitur užsieny $18.00 9.50
• Redakcija stiaipsnius tai 

so savo nuožiūra. Nesunau 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-9990

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBfi — NERVU IR 
EMOOINfiS LIGOS

Crawford Medical Building 
9449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimu

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

Akušerija tr moterų ilgos 
Ginekologinė Chirurgija

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 68 rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
iki 8 vai Trečlad ir šeštad uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TC1. — REUance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 West 59th Street

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VALKU LIGŲ 
SPECIALISTfi 

MEDICAL BUILDING
7159 South VVestern Avenue 

Plrmad., antrad.. ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
0 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto iki l vai. p.p., šeštad 
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1198 
__________ Rez. tel. 238-2919__________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545

(Oflslo ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 9-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., 5—8 vai., 
antrad. ir penkt. 1—4 vai.

P i-ii m i n gia tik silsi lama

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

3 mėn. 1 
5.00
4.50
5.50

mėn.
2.00
1.75
2.25

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

• Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(7l-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opt.
8424 VV. 68rd St. GR 6-7044

Tikrina aJds. Pritaiko akinius ir 
“oontact lenses”.

Valandos pagal susitarimą
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namu 925-7997

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel, 787-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest. III

Kabineto tel. 087-2020 
Namu tel. 839-1071

_____ Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. RElianoe 5-4410 
Rez. GRovelhill 9-0917 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 ▼. vak.: 
antr. Ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p
ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chlrurglta 
Ofisas 2750 W. 7 lst Street. 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA BR MOTERŲ 
LIGOS

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

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

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-619J

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

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

Trečlad. Ir šeštad. uždaryta 

Tel PROospect 6-9400
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 susitarimą

Tel. Ofiso PR 6-6449, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUMAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

Oriso tel. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.2 pirmad., antrad., penktad. H4 
ir 8-8 v. v., ketvlrt. 6-8 v. vakaro, 
šeštadieniais 11-1 vai. popiet.



Tėvynėje ir išeivijoje

LIETUVIAI IR MOKSLAS
MOKESČIŲ REFORMA KARSTEJA

Nesutariama dėl pirmenybių eilės
Kai okupantas išplėšė iš lie

tuvių jų gimtąją nuosavą že
mę, mūsiškiai ėmė ieškoti tur
tų, kurių nei vagys nepava
gia, nei rūdys ir kandys nesu
ėda. Pridėkime dar — ir vis
ką imantis okupantas nepa- 
iglemžia. Tas turtas — tai mok 
slas.

Mums džiugu, kad tiek rusų 
gujami mūsų tautiečiai Lietu
voje, tiek čia gyveną išeiviai, 
kad ir nesusitarę, pasuko vie
na mokslo ieškojimo kryptimi.

Sunkiausiomis sąlygomis tė
vynėje padidėjo viduriniųjų, 
specialių mokyklų ir jų moki
nių skaičius. Studentų skaičius 
peršoko 46,000. Tai vaizdin
gas skaičius. Deja, tikrovė nė
ra tokia šviesi, kaip statisti
niai duomenys.

*
Lietuvių pastangos siekti 

aukštesniojo ir ypač aukštojo 
mokslo daug kur nesiderina su 
okupantų planais, kurie, anot 
poeto A. Baranausko, bevely
tų “kad Lietuva būtų tamsi 
ir juoda”. Kadangi oficialus 
mokslus einančio jaunimo skai 
čiaus apribojimas nebūtų po
puliarus ir neatitiktų šioje sri
tyje vedamos propagandinės 
linijos, stengiamasi to visko 
kitu būdu pasiekti: įveda sto
jantiems pilnus ar dalinius kon 
kursinius egzaminus, reikalau
ja partinių įstaigų pažymėjimų 
(kad į mokyklą pirmiausia pa
tektų tik patikimų komunistų 
vaikai), kontroliuojami ir ru
sinami mokslo planai, vadovė
li!} leidimą smarkiai riboja ru
sų autoriais, neskiria reikia
mo lėšų kiekio, skurdina mo
kytojus, mokėdami jiems la
bai žemą atlyginimą ir versda
mi dirbti komunistinėse orga
nizacijose.

Silpna yra ir mokyklų sta
tyba, kurių taip.ręikia padi
dėjus moksleivių skaičiui. Dau 
gelis mokyklų ligi šiol tebėra 
įkurdintos dar nepriklausomy
bės metais statytose ūkinin
kų trobose, jų savininkus de
portavus, nužudžius, pastatus 
nacionalizavus. Kai naujų mo
kyklų statybai lėšos sunkiai 
teatleidžiamos, jos lengviau 
gaunamos jau esančių mokyk
lų remonto reikalams. Taigi 
dabar Lietuvoje galima nere
tai pamatyti ir tokių kuriozų 
naują erdvią mokyklą, o prie 
jos prilipusį mažą namelį. At
rodytų, kad toks namelis yra 
nevykęs naujosios mokyklos 
priestatas. Tačiau juridiškai 
yra kitaip: ta naujoji mokyk
la yra nameliūkščio priesta
tas. Leidimas naujai mokyklai 
statyti nebuvo gautas, užtat 
buvo gautos lėšos priestatui.

Lietuvoje aukštojo mokslo 
troškimas yra taip didelis, kad 
aukštosios mokyklos tegali pri
imti vos pusę norinčių studi
juoti abiturientų. Iš dabar e- 
sančių 46,000 studentų 22,800 
yra vadinami “neakivaizdinin
kai”. Vadinas, jiems nebuvo 
vietos aukštosiose mokyklose. 
Griežtai ribojamas ir mokyk
lų skaičius. Rusai jokiu būdu 
nesutinka, kad okup. Lietu
voje būtų daugiau kaip vienas 
universitetas. Tuo tarpu kraš
tui verkiant reiktų dar vieno 
universtetio ir kelių aukštųjų 
mokyklų.

Okupuotosios Lietuvos mok 
slas labai kenčia, kai rusai ne
leidžia lietuviams vykti į už
sienius ir ten studijuoti pa
gal atitinkamas specialybes. 
Prasiveržia tik vienas kitas

NAUJAS MIŠIOLO ĮSKAITINIŲ 
RINKINYS

Romoje iš spaudos išėjo nau
jasis reformuoto Mišiolo skaiti
nių rinkinys — Lectionarium. 
Naujajame Lectionariume sek
madieniams ir šventėms parink 
ti gražiausi šventojo Rašto pus
lapiai yra išdalinti trejų metų 
laikotarpiui. Pagal naują Mišių 
tvarką “Oirdio Missae” yra nu

ir tai labai trumpam laikui. 
Priežastis: lietuvis nepatiki
mas ir jis jokiu būdu moksle 
ar kur kitur neturi iškilti aukš 
čiau už rusą.

♦
Mus maloniai nuteikia fak

tai, kad tai, ko negali pada
ryti maskolio prislėgtas lietu
vis tėvynėje, žymia dalimi pa
daro lietuviai mokslininkai iš
eivijoje.

Mūsų gyvenimo pilkoj kas
dienybėj, o neretai ir neviltyje, 
yra malonių pragiedrulių, ku
rie mus džiugina. Vienas jų — 
išeivių troškimas suteikti sa
vo vaikams ne tik aukštesnį
jį, bet ir aukštąjį mokslą.

Čia pirmiausia reikia iškelti 
ir pagerbti tėvus. Yra tūkstan
čiai pavyzdžių, kad jie sun
kiai, dažnai naktimis, dargi 
viršlaikį dirbdami, daro viską, 
kad savo vaikams suteikus pa 
kankamas brangaus mokslo 
sąlygas. Yra motinų — našlių, 
kurios suteikė aukštąjį moks
lą bent keliems savo vaikams. 
Iškeltini ir patys mokiniai — 
studentai vasaros metu, o daž
nai naktimis sunkiai dirbą, 
kad vėliau galėtų studijuoti.

Dešimtys, o gal ir šimtai lie
tuvių kasmet baigia aukštąjį 
mokslą. Didžioji jų dalis vėliau 
tęsia studijas magistro, dak
taro laipsniui gauti, speciali
zuojasi šiame krašte ir užsie
nyje. Turime daugybę jaunų 
lietuvių mokslininkų įvairiuo
se šio krašto ir viso pasaulio 
universitetuose, aukštosiose 
mokyklose, įvairiose įmonėse 
dirbančių mokslinio tyrimo 
srityse. Beveik visi jie ne tik 
geri mokslininkai, bet ir puikūs 
lietuviai, buvę ar tebesą lietu
viškų organizacijų nariai.

Reikia tik stebėtis, kad mū
sų veiksniai bei centrinės or
ganizacijos ligi šiol jais kaip 
ir nesidomėjo, net ju registra
cija nebuvo ir nėra tvarkoma.

Užtat reikia sveikinti dabar
tinius Lietuvių bendruomenės 
vadovus, kurie į juos atkreipė 
ypatingą dėmesį ir drauge su 
'pačių mokslininkų atstovais 
sutarė lapkričio 26 - 30 dieno
mis Chicagoje sušaukti jų su
važiavimą ir įsteigti nuolatinę 
lietuvių mokslininkų organiza
ciją. Šio suvažiavimo tikslas 
yra: 1. Sudaryti tam tikras 
sąlygas, kad lietuviai įvairų 
snecialybių mokslininkai, ga
lėtų savo mokslo srityje pasi
keisti moksline patirtimi, ir 2. 
Supažindinti mūsų visuomenę 
su lietuvių mokslininkų atlik
tais darbais, pasiektais laimė
jimais. O laimėjimai nemaži, 
nes kai kurie jauni lietuviai 
mokslininkai jau aktyviai sa
vo darbais dalyvauja ir erdvės 
tyrinėjimo bei tarpplanetinio 
skridimo darbuose.

Nėra abejonės, kad kuria
mos lietuvių mokslininkų or
ganizacijos reikšmė bus labai 
didelė. Taigi mūsų organizaci
jos ir paskiri asmenys turė
tų jos steigimą visomis išga
lėmis paremti.

Taip pat remtinos ir visos 
kitos lietuvių pastangos sie
kiant mokslo. Juk visas atei
ties gyvenimas vis daugiau 
priklauso nuo mokslo naujo
vių, išradimų. Gyvenimas ir 
mokslas skrenda nebe šuoliais, 
bet raketomis. Lietuvis čia ne
turi būti paskutinis, atvirkš
čiai, turi veržtis į pirmaujan
čių gretas, kitaip jis bus kitų 
pavytas, pralenktas ir, gal būt, 
sutryptas. b. kv.

matyti trys skaitiniai kiekvie
noms Mišioms. Pagal vietos są
lygas vyskupai savo vyskupijo 
se galės ir toliau leisti panau
doti tiktai du skaitinius: Lek
ciją ir Evangeliją, kaip buvo li
gi šiol. Nauju Šv. Rašto tekstų 
paskirstymu siekiama, kad ke- 
lerių metų laikotarpyje tikintie
ji turėtų progos šv. Mišių metu 
išgirsti visus svarbiausius šven 
tojo Rašto pamokymus.

Mokslas pažangus, kaip nie
kada. Jo dėka žmonės mėnu
ly vaikšto. Kartu betgi girdime, 
kad to vaikščiojimo tenai visai 
nereikią, nes jis vykstąs “ne ta 
pirmenybių eile”.

O kaip atrasti geriausią pir
menybių eilę? Neaišku. Tačiau 
ūkyje mokesčių reforma ėmė ir 
išlipo į pagrindinių pirmenybių 
eilę. Reforma sukarštėjo, kai 
žinių tarnyba plačiai paskleidė 
sistemos neteisingumą, tiesiog 
dviveidiškumą mokesčių mokė
tojų atžvilgiu. Iš vienos pusės 
dabartinė sistema pabrėžia mo
kesčių progresyvumą, o iš ki
tos — šis oficialus fasadas pa
naikinamas įstatyminėmis skylė 
mis. Ypač turtingiesiems susida
ro eibės galimybių mokesčių net 
ir visai nemokėti.

Štai, pirkęs miestų ar savival
dybių lakštų už 25 mil. dolerių 
ir turįs visą milijoną dolerių (4 
%) pelno per metus, mokesčių 

už milijoną nemoka nė cento, 
nes tokių lakštų palūkanos ne
apmokestinamos. Kodėl? Ogi ki 
taip, girdi, miestai neturėtų ka
nalizacijos, vandentiekio, viešų
jų pastatų, mokyklų, aerodro
mų ir t. t. Šiuo keliu pasiekia
mi tikslai geri ir net palūkanos 
žemos, bet, kodėl ta proga mi
lijonieriai neturi mokėti mokes
čių, vistiek sunkiai virškinama.

Kitas pavyzdys: atstovas J.
W. Byrnes sako, kad Atlantic 
Refining bendrovė tarp 1962 ir 
1967 m. pelnė 410 mil. dol. ir 
skylių pagalba irgi jokių mo
kesčių nemokėjo. Dėlto ir 10% 
priediniai mokesčiai, nors iš es
mės nebaisūs ir dabar labai rei
kalingi, daugelį erzina, nes, kas 
mokesčių nemoka, tai tokius ir 
priediniai mokesčiai tik tiek te- 
šaldo, kiek pernykštis sniegas.

Mokesčių reformos pasiūlymas 
naujai perkaltas

Reforma, išėjusi iš šen. W. 
Mills komisijos, atrodo kitaip, 
kaip vyriausybės pasiūlytoji 
(žr. 69.6.10 Draugą). Reforma 
žymiai pagilinama. Tai gerai. 
Tai aišku, ir čia be politikos 
neapsiėjo. Demokratai norėjo 
uždėti savąjį gamybos ženklą. 
Iki galo tačiau jiems tai nepa
vyko, nes kongrese ypač nar
siu gilesnės mokesčių reformos 
rėmėju pasirodė konservatyvus 
respublikonų Wisconsino kon- 
gresmanas J. W. Byrnes. Pačio 
šen. Mills tvirtinimu Byrnes bu
vęs net pats pagrindinis refor
mos gilinimo varovas. Konser
vatyvaus atstovo toks “atsiver
timas”, sakoma, buvo skatina
mas masinio turtingųjų sugob- 
šėjimo, vengiant mokėti mokes
čius. Kaip ten bebūtų, kongrese 

. naujasis pasiūlymas praėjo

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENE RASA
19

Nekreipdamas dėmesio į žmoną, jis ėjo ištiesęs ran
kas tiesiai prie Auksės:

— Tai štai kas išaugo iš to kūdikio! Neįtikėtina! — 
jo skambus, tvirtas balsas pripildė visą kambarį. Auksė 
pasijuto lyg teatre, į sceną įžengiant dramos herojui.

Petkus viena ranka suėmė Auksės pirštus, kita — 
už smakro ir, pakėlęs galvą, pabučiavo tiesiai į lūpas. 
Šiltas, drėgnas jo kvėpavimas lyg nudegino ją ir ne
malonus šiurpas perbėgo kūnu. Nenoromis ji atsisuko 
į ponią Petkienę, kuri stovėjo smulkutė ir nereikšminga 
šalia savo artistiško vyro.

—Panelė Auksė! Vardas tikrai tinka jo savininkei. 
Nuostabu, nuostabu... iš tokio beformio, gali sakyti, su
tvėrimo išsivystė nimfa! Nepaprasta, tikrai nepaprasta!.. 
— gėrėjosi Petkus atsitraukęs žingsnį atgal, žvilgsniu 
glostydamas stovinčią mergaitę.

Auksė sumišo. Ji galvojo, kad Petkus nebūtų jos 
taip pabučiavęs, jei ji būtų jo žmonos vienmetė, ir jai 
pasidarė nejauku prieš tą ramią, malonią moterį, ku
rios veidas, prieš minutę nušvitęs džiaugsmingame lau
kime, dabar apsiniaukė ir liūdesio šešėlis dar labiau pa
ryškino įdubusius skruostus.

Bet ponas Petkus nieko nebojo. Paėmęs Auksę už 
parankės, nuvedė į valgomąjį ir patraukęs kėdę pakvie

LEONARDAS DARGIS

greitai ir sklandžiai. Už jį bal
savo 394 atstovai, o prieš — 30.

Gausūs pareiškimai betgi by
loja, kad šioks kongreso nau
jai ręformai palankumas vis
tiek daugelį nepatenkina. Per- 
sikairėjusiems tiek respubliko
nų, tiek demokratų parlamen
tarams, ypač naujai išrinktie
siems, naujasis mokesčių refor
mos pasiūlymas tik balionas. 
O daugiau konservatyvūs sena
toriai grasina: tik palaukite, 
tą jūsų reformą senato finan
sų komisijoje sudirbsime iki ne- 
atpažinimo. Vadinasi, tik iškam 
ša teliksianti.

Pagrindiniai naujai pasiūlyto
sios mokesčių reformos bruožai

Mokesčiai lygiagrečiai ir su
mažinami ir pakeliami. Vieni 
mokėtojų mokės daugiau, o kiti 
— mažiau. Neturtingesnieji iš 
sumažinimo nuošimčiais turės 
daugiau naudos. Iš viso mokes
čiai sumažinami 9,3 bil. dolerių.

Apskritąjį pasiūlymu sustip
rinami privatūs mažesnieji ir 
vidurinio luomo mokėtojai, kai 
turtingieji ir kai kurios bend
rovės prigriebiami. Kartu val
džios galios augimas biudžeto 
keliu prilaikomas. Iždui pagal 
pasiūlymą pajamos ne tik nepa- 
didėtų, o dar dviems su kaupu 
bil. dol. sumažėtų. Nepaisant, 
kad reforma neatidėliotinai rei
kalinga, ji kartu yra infliacinė 
ir veikianti prieš didžiuosius val
dinius projektus. Kurie šių pa
starųjų daugiau nukentėtų, pa
reitų nuo jau apkalbėtų pirme
nybių pasirinkimo.

Nuo 1920 m. nepajudinti aly
vos, dujų bei kitų mineralinių 
žemės turtų 27j5% išsisėmimo 
kreditai krašto viduje sumaži
nami iki 20%, © užsieniuose vi
sai panaikinami.

7.)5|% kapitalo investavimo 
kreditai panaikinami.

JAV 125,000 tonų ledlaužis Manhattan išplaukia 3 mėnesių 8000 mylių kelionei į Alaskos ir kitas šiau
rines sritis.

Privatiniai fondai moka 7,5% 
nuo pelno iš investavimų. Nelo
giškas nuostatas, nes mokesčių 
sumažinamos išlaidos labdary
bei.

Labdarybei nurašymai ribo
jami. Galimybė išvengti mokes
čių, dovanojant labdarybei paki
lusių kainų, bet neapmokestin
tų kapitalo prieauglio mokes
čiais aktyvų, juos pilnai nura
šant nuo kitų pajamų, panai- j 

kinama.
Miestai bei savivaldybės ska

tinamos leisti apmokestinamų 
palūkanų lakštus, federalinei 
vyriausybei pasiimant 30 - 40% 
palūkaninių išlaidų.

Kapitalo prieauglio mokesčiai 
pakeliami. Kad šios rūšies mo
kesčiai sumažėtų pusiau, tur
tą, akciias reiks išlaikyti visus 
metus, kai seniau užteko pusės 
metų.

Nejudomo turto greiti nura
šymai panaikinami. Tačiau šis 
nuostatas neliečia naujųjų pa
statų.

Bankų privalomųjų rezervų 
bei neišsimokančių klientų gau
sūs nurašymai surealistinami.
O jų pelnai iš lakštų prekybos, 
apmokestinami eiliniai, o ne pi
gesniais kapitalo prieauglio^ mo 
kesčiais.

Prigriebiami turtingieji. Bent 
nuo pusės pajamų jie turės mo
kėti mokesčius pagal bendruo
sius nuostatus, nepaisant bet 
kurių toliau išlikusių skylių jiem 
naudingumo.

Užtat pagrindinis atskaity
mas pakeliamas iš 10% iki 15 
%, bet daugiausia — iki 2000 
dol. (buvo 1000 dol.).

DIDĖJA KATALIKŲ 
SKAIČIUS

Hong Kongo katalikų skai
čius kasmet didėja,, ypač kinie-. 
čių kilmės gyventojų tarpe. Per 
pastaruosius penkiolika metų 
čia katalikų Skaičius padvigu
bėjo, perviršydamas šešis šim
tus tūkstančių.

V. Lukaševičius, žemės ūkio 
komisijos pirmininkas, atvirai 
iškėlė aukščiausios tarybos po
sėdyje seną negerovę:

“Gyventojai teisingai priekaiš 
tauja rajoninėms vadovaujan
čioms organizacijoms dėl nepa
tenkinamo aprūpinimo dažais, 
miško medžiaga, plytomis, ce
mentu, stiklu, šiferiu bei kita 
stogo danga, kurių reikia gyve
namųjų ir ūkinių pastatų re
montui”.

Statybos kooperatyvai
V. Vazalinskas ypatingą dė

mesį kreipia į kooperatyvinę gy 
venamų namų statybą:

Pradedant kooperatinio gy
venamojo namo statybą, pakan
ka įmokėti 30 procentų jo sta
tybos kainos. Likusiems staty
bos darbams finansuoti Staty
bos bankas suteikia kreditą, ku
rį reikia grąžinti per 20 metų, 
mokant tik pusę procento me
tinių palūkanų. Teikiamos ir ki
tos lengvatos.

Šis naujas ir geras statybos 
būdas, sudarantis sąlygas ge
riau apsirūpinti medžiagomis, 
prigyja pernelyg lėtai. Koope
ratyvų organizavimas ir finan
savimas neleistinai užsitęsė.

Šiemet kooperatinių gyvena
mųjų namų statybos dalbų rei
kia atlikti už 6 mil. rublių ir 
atiduoti naudotis 21 tūkstantį 
kvadratinių metrų gyvenamojo 
ploto”.

Nesklandumai medžiagas 
paskirstant

Pranešėjas aimanuoja, kad 
trūksta statybos medžiagų. Gau 
toji medžiaga dažnai nepanaudo 
jama skirtam tikslui:

“Statybos darbų kaime sėkmė 
priklauso nuo statybinių medžią 
gų. Jos apsprendžia ir pačių sta 
tybos darbų apimtį.

Kaimas statybos medžiago
mis aprūpinamas iš centralizuo
tų ir rinkos fondų. Iš centrali
zuotų fondų tiekiamos medžia

tė atsisėsti. Tada ir pats atsisėdo. Ponia Petkienė atsekė 
užpakaly. Atrodė, kad tik dabar jis ją pastebėjo:

— Kas šiandien pietums, mažyle? — kreipėsi, o jo 
balse ir akyse buvo pajuoka.

— O, tuoj atnešiu, — lyg prisiminė Petkienė ir išbė
go pro duris. Petkaus akys glostė Auksės skruostus, pe
čius, krūtinę ir ji norėjo prisidengti, lyg apsisaugoti nuo 
to glamonėjančio žvilgsnio.

— Kaip patinka Roma, panele Aukse?
— Labai patinka! — atsakė ji trumpai.
— Tikiuosi, kad ilgiau čia pabūsite! Čia yra kas pa

žiūrėti. Galėčiau ir aš pabūti jūsų vadovu, gana gerai 
pažįstu miestą. Sekmadienį su malonumu jus visur nu- 
vežčiau!

— Labai ačiū, ponas Petkau, bet jau trečiadienį iš
važiuoju. Daug ką apžiūrėjau, — lengviau atsiduso Auk
sė pagalvojusi, kąd nebereikės daugiau susitikti.

— Kaip gaila! — Petkus tikrai nusiminė.
Auksei prisiminė Rossini:
— Bet jis daug jaunesnis ir vistiek ne toks... ne 

toks... — ji nerado žodžio apibūdinti Petkaus draugiš
kumui.

Tuo tarpu šeimininkė grįžo nešina nepažįstamu 
kvapu garuojančiu indu. Tik dabar Auksė prisiminė e- 
santi išalkusi.

Pietūs praėjo gana pakilia nuotaika. Ponas Petkus 
pareikalavo vyno ir prisispyrę, kad ir Auksė išgertų. Ji 
nemėgo vyno, bet su Petkum ginčytis buvo neįmanoma.

— Vynas sveika! Be to, žinot seną posakį: “Kai 
esi Romoj, daryk kaip romiečiai daro”, — ragino jis.

Petkienė buvo vaišinga, maloni, bet jos draugišku

STATYBOS MEDŽIAGŲ TRUKUMAS
Pagrindinė kliūtis kaimo statybai vykdyti 

JURGIS vėtra

gos kolūkių ir valstybinių ūkių 
gamybinių kultūrinių - buitinių 
ir kitų visuomeninių pastatų sta 
tybai. Iš rinkos fondų, kurie, 
deja, yra nedideli ir auga lėtai, 
aprūpinami medžiagomis indivi
dualūs statytojai. Ir čia kaip 
tik mums į pagalbą ateina kai
mo kooperatinių gyvenamųjų 
namų statyba. Ji aprūpinama 
statybinėmis medžiagomis cent
ralizuotai ir didmeninėmis kai
nomis, kaip ir visa valstybinė 
statyba. Tai žymiai didesnis ir 
patikimesnis šaltinis, todėl pri
valome daugiau dėmesio skirti 
Ą '-operetinei gyvenamųjų - na
mų statybai kaime, visokeriopai 
ją plėsti, skatinti, taip pat kont
roliuoti jos eigą.

Nors Lietuvos vartotojų ko
operatyvų sąjunga individualių 
gyvenamųjų namų statybai kai
me medžiagas tiekia patenki
namai, bet kai kuriems rajo
nams — netolygiai. Kai kurių 
rajonų vartotojų kooperatyvų 
sąjungos kaimui skirtas staty
bines medžiagas pardavinėja, ne 
prlsilaikydamos jų paskirstymo 
tvarkos, dalį jų panaudoja savo 
reikalams. Tokių faktų pasitai
ko Vilkaviškio, Alytaus, Skuo
do ir kituose rajonuose”.

Bloga medžiagų kokybė
Netinkamos kokybės staty

binių medžiagų tiekimas yra se
nas klausimas. Jį vėl iškėlė pra
nešėjas V. Vazalinskas:

“Svarbu pra gerinti statybi
nių medžiagų kokybę. Šiuo me
tu gaunama labai daug nusiskun 
dimų iš rajoninių organizacijų, 
ūkių dėl blogos kokybės Kal
varijos sieninių medžiagų ga
myklos pilnavidurių raudonų 
olytų, taip pat Akmenės staty
binių medžiagų kombinato sili
katinių plytų. Kaimo statybinin 
kai ir ūkiai tiesiog atsisako im
ti šių įmonių produkciją. Tai 
nedaro garbės šių įmonių vado
vams ir Statybinių medžiagų 
pramonės ministerijai”.

Viltys ateičiai
Tik šiuo metu nesirūpinta sta

tybinių medžiagų gamyba ir jų 
iruošimu kaimo statybai. Pra

nešėjas nori įpiršti kolektyvi
niams ūkiam, kad ir jie imtųsi 
statybinių medžiagų gamybos:

“Tik industrializavus kaimo 
statybą, galėsime ją atpiginti, 
sumažinti darbo jėgos pareika
lavimą. Šiandien gyvenamųjų 
namų bei kultūrinių-buitinių pa- 

' statų statybos industrializavimo 
laipsnis kaime dar labai mažas.

Dabar imtasi radikalių prie
monių ir intensyviai tąm ruo
šiamasi. Ateinančiais metais 
pradedamas statyti Respubli-

(Nukelta į 5 pusi.)

mą nustelbė Petkaus balsinga asmenybė.
— Čia malonus gyvenimas, žmonės žino kaip 

džiaugtis! Nors daug neturi, sunkiai dirba, bet po dar
bo moka būti linksmi, dainuoja, kartais, žinoma, nema
žai išgeria, bet nieko tragiško. O svarbiausia — draugiš
ki. Jiems nesvarbu kokiam pasaulio krašte tu esi gimęs, 
svarbu, kad jiems patinki, kartu su jais dainuoji ir 
linksminies! — pasakojo Petkus valgydamas ir protar
piais užgerdamas vynu.

— Ne visi tokie, — įsiterpė Petkienė švelniai, — 
daugumas italų prisilaiko savo šeimų...

— Ką tu kalbi, mažyle! — numojo ranka Petkus. 
—Kai pati niekur neišeini, tai nė nežinai žmonių. Aš gi 

daug žmonių sutinku. Mūsų bankas turi skyrius ir ki
tuose miestuose, tenka dažnai pavažiuoti tarnybos rei
kalais. O kur gi geriausiai gali pažinti žmones, jei ne ke
lionėse. Visokių sutinki! Todėl žinau, ką kalbu, — šal
tai pažiūrėjo į žmoną Petkus.

— Kaip įdomu, — praburbėjo nejaukiai Auksė, o 
ponia Petkienė tylėjo.

Ponas Petkus tęsė toliau:
— Galėčiau jums daug ką parodyti, panele Aukse. 

Žinau daug įdomių vietelių. Kartais prireikia klientą 
pavaišinti, nuvesti šian ar ten. Pažįstu aš miestą. Tikra
sis gyvenimas, gali sakyti, prasideda čia vakare, kai ,po 
darbo žmonės nori pasižmonėti. Mažylė, va, tai nemėgs
ta vakarais kur eiti, bet man patinka tarp žmonių pa
buvoti: atsigauni, užsimiršti... Mielai parodyčiau jums 
Romą, kurios viena niekad nepamatytumėte! Turiu po
rą šeimų čia...

_• iBua daugiau),



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. rugpiūčio m. 27 (£

Skautų ir skaučių vadovai Anglijos ir Vokietijos rajonų stovykloje 
■Anglijoje. Iš k. s. Veršelis, kun. Urdzėx s. Br. Zinkus, s. J. Alkis, 
v.s. Jonikienė, v.sl. St. Kasparas, s. J. Maslauskas, s. A. Zaparac
kas. Priekyje — s .kun. V. Šarka, s. G. Zinkienė, v. sl. A. Jakimavičius.

SKAUTAI
. ?-s>- i

(Atkelta iš 2 pusi.)

siraitė į laiveliuose jiems pritai
kytų vietų. Smėlis užbėrė lauža
vietes ir nusileido brolio Vikto
ro suprojektuota populiarioji už
danga. Laivynas visu tempu pa
judėjo antros dienos kelionei 
Muskodos link. Vėl vyko užkan
džiai, maudymasis bei karštos 
saulės vonios ir nerūpestingas 
sviedinio pamėtymas.

—> Pažiūrėk, kas ten per Mara
tono vaikai irkluoja, — į antrą 
upės vagos pusę dėmesį atkreipė 
Ričardas. Keturi canoes kaip pa
šėlę vijosi vienas kitų. Ant valte
lių ragų švietė numeriai ir ma
tėsi, kad vyko canoe regata. Dar 
koks tuzinas jų baltavo užpaka
lyje, piešdami prieš gerokai pa
kilusias bangas. Muskoda jau 
buvo čia pat. Krante stovėjo mi
nios žmonių ir per garsintuvus 
skambėjo pirmiausia Muskada 
canoc regatos atplaukusių pa
vardės.

Mūsų dešimties valčių laivy
nas šaltai irklavo į prieplauką ir 
teisėjai iš pradžių nesuprato, kas 
čia per dalyviai be jokio varžybų 
entuziazmo, čia pat baltuojant 
finalo linijai.
■* Tik išlipus garsintuvai papra
šė prisistatyti. Prisistatėme. Ir kai 
pranešėjas paskelbė, kad dešim
čių laivelių čia atplaukė lietuvių 
grupė iš Chicagos, — minia 
mums entuziaztingai paplojo. 
Pasirodo, čia vyko Amerikos legi- 
jėųio iWisconsine globojama ca- 
npe metinė regata, kurioje daly
vavo mėgėjai iš keturių valsti
jų-
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POILSIS ANT LAIPTŲ
VYTAUTAS KAROSAS

Naujas liuksusinis poezijos lei
dinys, didelio formato, K. Vesel
kos'pieštu tituliniu puslapiu, kie
tais viršeliais. Kaina 4.00 dol.

Knyga išleista po autoriaus 
mirties. J. Strolia įvade rašo, kad 
autoriui kūryba buvo siekimas 
amžinųjų žmonijos idealų: gro
žio, gėrio ir tiesos.

Ta nuotaika dvelkia ir visa V. 
Karoso poezija, kurioje gyvenimo 
džiaugsmas, nors ir perpintas 
kančia, niekada neleidžia praras
ti vilties, nes nemirtinga žmo
gaus siela skirta amžinybei.

Patrauklus savo išvaizda, pa
kiliai nuotaikingas savo turiniu 
ir maloniai muzikalus savo poe
tine forma leidinys tinka kaip 
dovana bet kokia proga.

Gaunama Drauge. Illinois gy
ventojai prie knygos kainos pra
šomi pridėti 5 proc. mokesčiams.
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FRANK’S TV and RADIO, INC
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skoni.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 lkl 9:80. Kitom dienom nūs 
9 tkl 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

Kelionė plačiąja upe baigėsi. 
Visų nuotaika buvo kuo puikiau
sia.

— Dabar galite padžiauti ca
noes iki Darbo dienos savaitga
lio, — paskelbė “čyfas” Alfa.

— Tada sudarysime dvigubai 
didesnį laivyną, - užtikrino bro
lis Ričardas, sukdamas automo
bilį Chicagos link.

Brolis Br.

"TAjtcPfBoy1
(Joes (t—česč/

WI5I FOLKS CALL IT

HOUSE PAINT
Jūs tikrai su šiuo sutiksite, 

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

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

Platinkite “Draugą”.

CLASSIFIED GUIDE
NORI PIRKTI

NORIME PIRKTI nedidelį namą, 
ramioj vietoj Marųuette Parko 
apylinkėj. Sknmbint 964-1827

MISCELLANEOUS

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengtame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome IS lauko. Taisome mūrų “tuck- 
polntlng’’. Pilnai apaldraude. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku
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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

SS?

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

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

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West OSrd Street

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

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

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. 
Broadway, So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-oonditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. OSrd St — Tel. 434-0421 

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

iiiHiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiii
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rfišių grindis
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
OOSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIRT PARCEL SERV. 
2608 69th St. TeL WA 5-2787
2501 69th St. TeL WA 6-2737
8383 So. Halsted St. Tel. 254-; 
Didelis įvairių prekių paslrli

E. lr V. ŽUKAUSKAI

GARBAGE DRUMS
WTTH OOVERS AND HANDLES 

80 and 50 gaL Free delivery 
5622 So. Racine. 4344113

Remkit tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

M I S C E L L A N EPU S

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namu, gyvybės,< Vfef automobilių,

sveikatos. blz-
nio.
Patogios išsi-
mokėjimo sų-
lygos.

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

MOVING
SERfiNAS perkrausto baldus b 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Plaee — WA 5-8063

■eres

SIUNTINIAI į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

REAL ESTATE
‘'•C

Parduodamas 6 kambarių namas 
arti Marąuette Parko

Tel. — 636-1525

AiPYL. 65 ir KILBOURN. Savinin
kas parduoda 5į/2 kamb. (3 mieg.) 
namą. Rūsys. 2 .maš. mūr. garažas, 
šoninis įvažiavimas. Gazo šildymas 
Plytelių virtuvą, ir vonia. $29.900. 
Skambint LU g-3294.
Labai švarus, gerai užlaikyas 3-jų 
miegamų mūras. “Master” miega
masis. 12 x 18 p. Erdvus salionas 
ir valgomasis. Naujos plytelės di
delėj virtuvėj, beržinės spintelės. 
Graži plytelių vonia. Langų stoge
liai, “Cyclone”. tvora, patio, -gra
žiai apsodinta, 2 maš. garažas. St. 
Rita parap. RE 7-9614

CICERO-BLVD. MANOR. 5 
kamb. mūr. Georgian. Modern. 
virtuvė; kilimai. Skambinkit sa
vininkui tel. TO 3-4606 arba 
069-6622.

6*4 kamb. mūro bungalovv, 9 me
tų, be garažo. 62 lr Kedzie.

2 po 4 kamb. mūr. au rūsiu, pa
stoge Ir garažu. 48 lr Rockwell. 
$23.000.

18 vienetų mūr. atnaujintas room- 
lng bouae prie Lincoln Parko, 2 
bloką iki ežero. $17, E 00 pajamų. 
Kaina $70,000.
SIMAITIS REALTY

Insurance — Inoome Tax 
Notary Public

2787 W. 43rd St. — CL 4-2390

Didžiulis liuksus 3-jų butų mūras.
2 butai po 6 kamb., 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.__________

Skelbkitės “Drauge”.

REAL ESTATE
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, HL Tei. OL 6-2233 
Turime šimtas namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemlesfiuoae. Prašome užsukti į mūaų įstaigą 
ir Išsirinkti Iš katalogo.
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NERIS REAL ESTATE
Persikėlė j naujas patalpas

W. 63rd STREET TEL. 471-0321

R E A L ESTATE

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. Maplevvood Av.. CL 4-7450

PALOS PARK
Kontraktoriaus liuksusinis mūr. 
namas — 3 mieg., kamb., iy2 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- j 
mų $2,250.00 per. mėnesį.

6251 So. Mason Avenue 
Tel. 469-6282 arba LA 8-3267

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income TazAT AŠ#. — - 71ie OCHnHruM V CTTlfimi

Apdraudų Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

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

72 ir Talman. Mūr. rezidenciją — 
8 kamb. pirmam aukšte lr 2 kamb. 
antrame. Geram stovy namas. $28,000.

Prie Nabisco mūr. B 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 lr taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $$6,000.

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

2 po 5% kamb. ir 3 kamb. angliš 
kam rūsy. 13 metų mūr. prie 71 L 
Sacramento. Dvigubas mūro garažas. 
$47,900.

5 kamb., 20 metų mfir. bungalon 
prie 51 tr Pulaski. 2 auto garažas 
$19.500.

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

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

IK aukšto, 10 metų mūr.: 5 kamb. 
(8 mieg.) Ir 4 kamb. Prie 69 lr Ca- 
lifornla. 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 Califomla. $152,000.

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

0 kamb., 20 metų mūr. Cape Ood

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

Lotas 30 p. Marų. Parke 311,060

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

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT HELF WĄNTKI) — VYRAI

BUTAI: rinktiniams nuomininkams.
Best Agency, 2935 W. 63. PR 8-6032
Nelaukit — užsiregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės <161 pa

mūvimo nemokamai

CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI. 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

M57 Weat Straet 
TeL HE 4-7483

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildyme 
pėdus lr alr-oonditlonlng — 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu tr leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo-

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 
4444 S. VVestern, Chicago 9, UI. 

Telefonas VI 7-3447

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

VYRAI IR”MOTERYS

Excellent Opportunity For

TEACHERS
Speolal Education Secondary. Giria 
P- E. — Sočiai Studles Seoondary- 
Instrumental — Voeal Elementary. 
Giria P. E. Elementary.
Starting Salary $6,700 - $8,000

Coli or vviite JAMES FOCHT, Supt. 
(209) 924 -3105

CENTRAL UNION SCHOOL 
DISTRICT

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

Goif Mill State Bank
IS LOOKING FOR EXPER’D

•TELLERS
Work Close To Home.

5 Day Work Week. 
Excellent Working Conditions.

See or Contact 
MR. KUENSTLER

824-2116

HELP VVANTED — MOTERYS

REGISTERED 
NURSES

Live And Work Year Round In 
Beautiful State Of Wisconsin 

WANTED AT ONCE
3-11 anid 11-7 shifts in the heart of 
Wisconisįn’s recreation area. Top wages 
and benefits plūs differentials. Con- 
veniently located rooms and aipartanents. 

Apply — Write or Call Collect 
(715) J56-5222

Martin Anderson, Administrator

LAKELAND MEMORIAL HOSPITAL 
P.O. Box 470, Woodruff, Wiscongin 54568 

Phone (715) 356-5222 Collect

HELP WANTED
LADIES

( AGE IS NO PROBLEM)

NEEDED IMMEDIATELY 

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

DAY SHIFT —- 7:30 A M. - 4:00 P.M. 
HOUSEWIVES SPECIAL SHIFTS 

9 A.M. — 3 P M. OR 5:30 P.M. — 11:30 P.M.
WE VVILL TRAIN 
EXCELLENT BENEFITS

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

POLO
FOOD PRODUCTS CO.

601 L Algonąuin Rd. Schaumburg, Illinois
of Meacham Rd. oa Route 02u

—V-

SHIPPING CLERK
WiLL TRAIN

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

GOOD STARTING PAY 
PERMANENT 

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

777-7604

SHIPPING
CLERK

Young man for shipping, receiv
ing and general vvarehouse duties. 
Ebccfllent wonking conditions in a 
small modern facillty in skokie, Ii1

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 Neee’- 
sąry.

APPLY IN PERSON ONLY.

TALMAN FEDERAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION

5501 So. Kedzie Avenue
CLOSED WEDNESDAYS 

)*,
— An eąual opportunity employer —

ENPEKJLNCED WASHMAN

Good pay. Vaid vacation, Union 
benefits, pfertty of overtime. -

Apply in Person
MORGAN INDUSTRIAL GARMENT 

SERVICE
1030 W. \Vriglitwood Avenue 

________CHICAGO, ILLINOIS

BUS BOY 
DISHWASHER

FULL TIME. Opportunity To Be
come Cook. Free Meals, Free Uni
forma, Good Pay.

CALL MR. BALICE 456-9030
THE INTERNATIONAL 
HOUSE' OF PANCAKES 

7210 Wn Irving Park Road
(CTA Bus To Door)

HELP WANTED — MOTERYS

Reikalinga moteris lengvam namų 
ruošos darbui (jokio skalbimo ar 
prosini'mo). 1 dieną savaitėj — ket
virtad. ar penktad. Arti 103-čios 
ir VVestern. Tel. BE 8-3768.

Perskaitę "Draugą", duo

kite ji kitiems pasiskaityti.

UNIFORMS FURNISHED 
MUSIC VVHILE YOU WORK

J
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LIETUVIAI MIJ10IINI.I0.IE
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

DIENA
Kalifornijos Lietuvių diena, 

rengiama LB Vakarų Apygardos, 
Los Angeles ir Santa Monica 
apylinkių, įvyksta šeštadienį, 
rugsėjo 6 dieną, Culver City Ve
teranų Auditorijoje, Culver City, 
Califor. Pradžia: 7:30 vai. vak. 
Programoje dalyvauja sol. Roma 
Mastienė. Taip pat dalyvauja 
Jaunimo ansamblis su tautiniais 
šokiais, bus sporto varžybos ir 
t.t. Visi kviečiami dalyvauti.

PARAPIJOS BAZARAS
Pirmasis poatostoginis parapi

jos parengimas bus spalio 19 d. 
Tai metinis parapijos bazaras. 
Parapijos vadovybė tikisi iš jo pa
jamų apmokėti visas likusias 
parapijos skolas (apie 4000 dol.).

MOKSLO METŲ PRADŽIA
Atostogos baigiasi. Nauju mok

slo metai Šv. Kazimiero parapi
jos mokykloje pradedami rugsė
jo 4 d., o rugsėjo 13 d., šešta
dienį, mokslo metus pradeda Li
tuanistinė mokykla. Visi tėvai 
raginami savo vaikus leisti į lietu
viškas mokyklas, kur patikrina
mas geras religinis ir lietuviškas 
auklėjimas.

DAIL. PETRO LUKO 
PARODA

Sąryšyje su rengiama Ben
druomenės Lietuvių Diena, rug
sėjo 6 ir 7 dienomis šv. Kazi
miero parapijos salėje įvyksta 
laukiamoji dail. P. Luko darbų 
paroda. Paroda bus atdara nuo 
šeštadienio po piet ir sekmadie
nį visą dieną. Viši kviečiami šią 
parodą aplankyti ir pamatyti 
šio produktyvaus dailininko dar
bų. Parodoje bus įstatyta įvai
rių rūšių darbų, daug liaudies 
meno darbų, lietuviškų koplytė
lių, kryžių ir 1.1. ‘
LIETUVIŠKOS KRIKŠTYNOS

Rugpiūčio 9 dieniį šv. Kazi
miero bažnyčioje buvo pakrikš
tytas pirgimis Raimondo ir Ger- 
trautos Dabučių sūnus Algio Vi- 
oento vardais. Krikšto tėvais bu
vo Raimondas Bureika ir Danu
tė Babušienė. Krikšto apeigas 
taliko Babušių šeimos draugas 
Kun. Vytautas Palubinskas iš 
Argentinos. Ta proga Dabušių 
namuose buvo jaukios krikštynų 
vaišės, kuriose dalyvavo šeimos 
artimieji ir draugai.

STATYBOS MEDŽIAGŲ 
TRŪKUMAS

(Atkelta iš S pusi.) 
kinio tarpkolūkinių statybos or
ganizacijų susivienijimo medi
nių skydinių namų ir stalių ga
minių kombinatas Alytuje, ku
rio pajėgumas — keturi tūks
tančiai namų per metus. Čia bus 
ruošiami stalių gaminiai dar sep 
tyniems tūkstančiams namų. 
Sparčiai ruošiamasi statyti Vie
vyje, Kapsuke ir Jurbarke įmo
nes, kurios gamins detales iš 
keramzito betono. Visų pirma 
iš surenkamų detalių bus stato
mi gyvenamieji namai šeimoms, 
besikeliančioms iš vienkiemių.

Ta proga reikia pažymėti di
dėjantį tarpkolūkinių statybinių 
organizacijų susivienijimo vaid
menį, vystant statybinių medžią 
gų gamybą. Šia kryptimi susi
vienijimas turės eiti ir toliau, 
panaudodamas kolūkių lėšas ir 
valstybės kreditus atitinkamų 
įmonių statybai”.

Komunistų partija ieško tal
kininkų didžiajam kaimo staty
bos klausimui išspręsti. Ji krei
piasi į žemdirbį, kad sutaupytų 
36% namo vertės sumą. Ar vi
si žemdirbiai bus pajėgūs tau
pyti? Pastaruoju metu darbo 
atlyginimas kiek pakeltas, bet 
žemdirbiams būtinų prekių kai
nos nepaprastai aukštos.

Tik kolektyvų įvairūs varo
vai gali taupyti.
. •. - ----- ---- ■ --- —

—n—— " — " —n—-
— 20% — 80% pigiau mokSslt 

už apdraudę nuo uifnlos Ir autom©' 
Mito pas
FRANK ZAPOLIS

82 08 U West SSth Street 
Chicago, nUnols

aa t-8054 fr em «-4S3»

Dailininko P. Luko sukurta ko
plytėlė.

LANKĖSI MINISTERIS 
KAJECKAS

Nepriklausomos Lietuvos mi
nisteris prie Amerikos valdžios, 
Washington, D.C., rugpiūčio 13 
dieną su 84 kitų valstybių atsto
vais — dalyvavo prez. Nixon 
suruoštoje astronautams pagerb
ti puotoje, kurioje dalyvavo apie 
1500 rinktiniausios publikos.

Ta proga min. Kajeckas, lydi
mas gen. konsulo dr. J. Bielskio, 
aplankė ir mūsų parapijos įstai
gas. Min. J. Kajeckas, praleidęs 
kelias dienas Los Angeles, išvyko 
tarnybos reikalais į Chicagą.

VIEŠĖJO RED. KUN. PR. 
GAIDA

Tėviškės Žiburių redaktorius, 
Toronto, Kanada rugpiūčio 19

'it, praleidęs trijų savaičių atosto
gas Los Angeles, išvyko į savo 
darbo vietą. Svečias buvo susto
jęs klebonijoje, sekmadieniais tal
kininkavo parapijos kunigams 
bažnyčioje, atlaikydamas lietu
viams pamaldas ir pasakydamas 
aktualius pamokslus. Ta pačia 
proga aplankė daug žymių ir ma- 
tytinių vietų ir vizitavo mūsų ko
lonijos kultūrininkus bei pažįsta
mus. Atsišviežinęs ir pailsėjęs gra 
žioje Kalifornijos gamtoje, vėl 
galės sėsti prie savo gražiai reda
guojamų “Tėviškės Žiburių”.

VYKSTA J CHICAGĄ

Rugpiūčio 29 dieną kartu su 
mūsų kolonijos menininkais 
Rimtautu Dabšiu, Raimonda 
Apeikyte ir Birute Dabšiene iš
vyksta į Chicago, III. dalyvauti 
Švėkšnos gimnazijos 50 metų su
kakties minėjime. Grįžta atgal 
rugsėjo 5 dieną. Be to, automo
biliu vyksta ir Kazys Motušis, 
buv. šios gimnazijos mokytojas.

Mūsų menininkai dalyvaus ta 
proga rengiamame koncerte ir 
išpildys programos dalį.

LANKĖSI EUROPOJE

Kartu su savo drauge p. Griki- 
naite, Regina Aukštkalnyte 
aplankiusios beveik visą Va
karų Europą, laimingai grįžo 
į Los Angeles, parsiveždamos 
nepamirštamų įspūdžių. Netru
kus laukiama grįžtant ir p. Sut- 
kevičių, kurie taip pat keliauja 
po Europą. Reikia pasakyti, kad 
daug lietuvių iš Los Angeles šią 
vasarą lankėsi po Europą, atosto
gavo.

-----  Kur visi vienodai minti
ja, visi mažai mintija.

— VV. Lippmann

Boston, Mass.
Pavykęs radijo piknikas

Rugpiūčio 10 d. susirihko daug 
publikos seniausių lietuviškų ra
elio programų metiniam piknike 
Romuvos Parke, Brockton, ir bu
vo matyti kad visi domėjosi pro
grama, Lietuvių tautiniais šo
kiais kuriems vad. Ona Ivaškie- 
nė, Indoneziečių šokiais, rinkimu 
gražuolės, šokių kontestais.

Šių metų gražuolė “Miss Lithu- 
ania of N.E.”. buvo išrinkta Ma
ry Rudack- Rudokaitė iš So. Bos
tono, dukrelė Julian J. ir Mary L. 
Rudokų. Antroji išrinktoji buvo 
Julia Grauslytėiš Hudon, N.H..

Automobilį dovanotą Juozo 
Kairio, sav. Fitzmaurice Motor 
Sales iš Brocktono laimėjo B. 
Burba iš Brockton; o vienos sa
vaitės atostogas, dviem žmonėm 
Blue Water Manor vasarvietėj 
Lake George, Dan ir Paulos Sli- 
vynų dovanotas, laimėjo Rūta 
Bichnevičiūtė iš Dorchesterio; 
trečią dovaną laimėjo B. Kar- 
pinskas iš So. Bostono; 4 dovaną 
laimėjo Elaine Mazgelis iš Brock
tono; 5 - Mrs. Edmund Cajka iš 
Ware, Mass., ir 6 dovaną laimėjo 
Antanas Keršulis iš Dorcheste- 

| rio. Esame dėkingi šeimininkei 
Monikai Plevokienei iš Dorches
terio, visiems pikniko pagelbinin- 
kams; pikniko dalyviams; gražuo
lės ir šokių kontestų rinkėjams 
Onai Ivaškienei, Henrikui Če
pui, Alexandrui Čaplikui, Juozui 
Kairiui, ir Gintarui Karosui. Dė
kojam biznieriam, Louise Day 
Hięks, Bill Hogan ir visiem už 
suaukotas dovanas. — Ačiū vi
siems, kurie pirko ir pardavinėjo

laimėjimo bilietus, ir visiem atsi- 
lankusiem į pikniką. Taipgi dė
kojam lietuviškiem laikraščiam 
už atspausdinimą korespondenci
jų apie šį metinį pikniką.

Steponas ir Valentina Minkai

—Mintijimas be veiksmo virs
ta iiga. — Henry Ford

ALEX KVETKI
KVCTKAVSKAS

Wcst PuUman apyl. gyvento- . 
jas.

Mirė rugp. 24 d. 1969, 10:50 
vai. vak,, sulaukęs 74 m. am- i 
žiaus.

Gimė Lietuvoje, Amerikoje 
išgyveno 54 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sūnėnas Edward Kvletkauskas,
2 dukterėčios: Frances Britson 
su vyru Rftuben, ir Laura 
ė'iesla siu vyru Eibvaril lr Jų 
Šeimos, pusbrolis George Kvict- 
kauskas, kiti giminės, draugai 
ir pailstam i.

Velionis buvo brolis mirusio 
Stanislovo.

Kūnas pašarvotas Leonard 
koplyčioje, 10821 So,. Michigan ■ 
Ave.

Ijaidotuvės jvyks ketv., rugp.
28 d. iš koplyčios 8:80 vai. ry
to bus atlydėtas į šv. Petro ir 
Povilo parapijos bažnyčią, ku
rioje (vyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas i Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nulibūdę: Giminės.

Laidotuvių direkt. Leonard 
Bukauskas. Tel. CO 4-2228.

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 pašarvotas Eudeikio koplyčioje. 4330 Soutn Caii- 
fornia Avenue. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpiūčio mėn. 
28 dieną 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.

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 in. rugpiūčio m. 27 d. B

A. -J- A.I ANTANINAI STANKEVIČIENEI 
mirus,

dukroms ALDONAI PAUKŠTELIENEI, JANINAI PET- 
RAITIENEI ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojau
tą ir kartu liūdime.

Iren& ir Jonas Rimkūnai
— ...i  ............. -m—i.»i .........ę

A. -Į- A.
ELIZABETH MEHOK

Z

ŽUKAUSKAITĖ Gyveno 11831 S. VVallace St.
Mirė rugp. 25 d., 1969, 10:45 vai. ryto, sulaukus 65 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities. 

į Amerikoje išgyveno 63 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs Steven ir James, marti 

I Penny, duktė Joanne Glowa, žentas Stanley, 6 anūkai: Stanley, 
Į Edvvard, John ir Raymond Glowa, Michele ir Jacųueline Mehok, 5 še- 
I serys: Neil Adams, jos vyras Anthony, Mary Laarkkers, jos vyras 
I Martin, vienuolė Sės. Mary Theophane kazimierietė, Helen Aštraus 
Į ir Stella Kavell, jų šeimos, 2 broliai: Tony Michaels, jo žmona Rose, 
I ir Juozas Žukauskas, jo žmona Gene ir jų šeimos, dėdė Jonas Žu

kauskas, švogerka Mary Mehok su šeima ir kiti giminės.
Velionė buvo našlė mirusio Steven ir sesuo mirusio George Žu

kausko.
Kūnas bus pašarvotas ketv., 2 vai. popiet Leonard koplyčioje, 

10821 S. Michigan Ave.
Laidotuvės įvyks šeštad., rugp. 30 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta į St. Catherine parapijos baąnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velonės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Holy Se- 
pulchre kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, žentas, marti, anūkai ir kiti giminės.
Laid. direktorius Leonard Bukauskas ir Sūnus. Tel. CO 4 2228

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME W
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
DMdiauslas Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Miesto.
Telel — CEdarcrest 3 - 6335

*«nas blokas nno kapinių.

S KBPitiniS

Philadelphijos zoologijos sodo hipopotame, susilaukė “■mažiuko”, kuris 
gimimo dieną svėrė 60 svarų.

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

A. -f- A. LIUDAS MIKUŽIS
Gimė Leckavoj, Mažeikių apskrityje ir valsč. Lietuvoje 

sausio mėn. 11 d.» 1906 m.
Kūnas pašarvotas Barto and Sons koplyčioje, 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 prislėgtą į— žmona JADVYGA

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVE. REpublic 7-8600
TAROZAITfi

Mirė rugp. 25 d., 1969 m.B 3:40 vai. popiet, sulaukus 73 an.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Vainuto para

pijos. Amerikoje išgyvena 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Isabel Burns, žentas 

Andrew, sūnus Raymond, marti Eleanore, jų duktė Marlene 
Amrein, jos vyras George, 3 proanūkai, 3 seserys: Anna Grie- 
banas. Mary Ercus ir Emily Jacobs ir jų šeimos, ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Moterų Sąjungos 67-tai kuopai ir Marąuette 
Parko Namų Savininkų Organizacijai.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Funeral Home', 2533 
West 71st Street. Laidotuvės įvyks ketvirtad., rugp. 28 dieną iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, marti, žentas, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus, Tel. GR 6-2345.

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tnne-np lr Motorų Remontas
5759 So. VVestern Ave.

Kampas 58th Street 
Telefonaa — PRospeot 8-9533 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl

Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
ir kitokioms progoms 

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS Gf.LINYČIA

2443 W. OSrd Street, Chlcueo, Ulinois 
Tel. PR 8-0883 — 1*R 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C LACK IR SONOS
(LACKAWIOZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213
2814 W. 23rd Plaee Tek VIrginia 7-6672

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

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

4348 S. California Ave. Tel. LAfayette 3-3572
VASAITIS - BUTKUS

1446 S, SOth An. Cicero, n). Tel. OL 2-1668
ANTANAS M. PHILLIPS

3307 8. Litnania, Ave. T©1. VArdn 7-8401

r.



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. rugpiūčio m. 27 d.

X Lietuvių kongreso metu 
1969 m. rugpiūčio 31 d. 10:30 
vai. Šv. Antano parapijos baž
nyčioje šv. Mišias atnašaus iš 
Romos atvyikęs vyskupas Anta
nas Deksnys. Pamaldų metu 
rinkliava skiriama Amerikos 
Lietuvių tarybai paremti kovai 
už Lietuvos laisvę. Pamaldos 
evangelikams bus atnašaujamos 
kuin. J. Paupero Evergreen 
Lutheran Ghurch, 8680 Ever
green Road, Detroite. Rinklia
va taip pat skiriama ALTui.

x Aldona ir dr. Vladas Ši
maičiai, aplankę Vokietiją ir 
Šveicariją, šiuo metu vieši pas 
savo gimines Liutkus Nicoje, 
Prancūzijoje. Iš ten jie atsiun
tė sveikinimų Draugo redakci
jai, sveikindami taip pat ir vi
sus savo pažįstamus.

X Dr. Elona ir dr. R. Vaiš- 
niai, pabuvę mokytojų studijų 
savaitėje, Dainavoje, atvyko į 
Chicagą. Čia žada pabūti keletą 
dienų. Apsistoję pas B. ir K. 
Drungus.

X JAV LB centro valdyba
rugpiūčio 20 išsiuntinėjo JAV 
LB apygardoms ir apylinkėms 
bendraraštį, kviesdama Lietu
vių Bendruomenę remti ALT- 
os organizuojamą Amerikos lie 
tuvių kongresą Detroite ir ra
gindama apylinkes suaktyvinti 
moksleivių vajų.

X Varnas Montessori Vaikų 
židinėlis, 3038 West 59 St., 
mokslo metus pradeda rugsėjo 
4 d. Židinėliui šiais metais va
dovauja mokyt. Janina Jukne
vičienė.

x Dalios E. Maskoliūnaitės 
ir Arvydo Petro Grigaičio jung
tuvės įvy!ks rugsėjo 6 dieną, 
ŠvŽ. M. Marijos Gimimo baž
nyčioje, 2:30 vai. popiet. Vaišės 
6:30 vai. popiet Šv. Kryžiaus 
parapijos salėje.

x Albinas Karnius su žmo
na Angele (abudu buvę čika
giškiai) ir jų sūnūs Algimantas 
eu Rimučiu iš Floridos buvo at
vykę į Chicagą ir dalyvavo V. 
Vienužio — N. Simanavičiūtės 
sutuoktuvėse, kurių metu Algi
mantas buvo ipalbrolis. šeima 
apsistojo pas Balį ir Reginą 
Ėiriubus. Albinas eina atsakin
gas pareigas St. Petersburge, 
Babcock & Wilcox kompanijoje, 
Angelė dirba buhaltere Sears 
kompanijoje. Karniai yra uolūs 
visuomenės ir skautų veikėjai. 
Chicagoje aplankė savo gimines, 
pažįstamus. Buvo užsukę ir į 
“Draugo” redakciją.

X Algirdas Landsbergis, Liū
ne Sutema, Henrikas Nagys, 
Kostas Ostrauskas, Marius Ka
tiliškis, Jurgita Saulaitytė daly
vaus literatūros vakare, kuris 
bus įSantaros - šviesos visuoti
nio suvažiavimo metu. Suvažia
vimas vyks rugsėjo 3—7 d. Ta
bor Farmoje, Sodus, Mich.

(pr.)
X Kas turi kokių klausimų

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

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

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

(sk.)

X Inž. Kostas Dočkus, JAV
LB Centro valdybos iždininkas, 
atostogas praleido Wisconsin’e 
žvejodamas. Sako, ikad lydekas 
žvejota lengviau negu Bendruo
menės veiklai reikiamus dole
rius.

X Chicagos Aukšt. lituanis
tikos mokykla, veikianti Jauni
mo centre, 5620 S. Claremont 
Avė., mokslo metus pradeda 
rugsėjo 6 d. Nuo 9 vai. iki 12 
vai. senųjų mokinių registraci
ja. 9 Vai. 30 min. pataisų egza
minai ir vasaros darbų patikri
nimas. 10 vai. naujųjų mokinių 
priėmimas. Baigę lit. mokyklų 8 
skyrius į mokyklą priimami be 
egzaminų, nebaigę laiko egzar 
minus iš prad. mokyklos kurso. 
Tėvai prašomi tą dieną sumokė
ti registracijos ir pirmojo pus
mečio mokesčius.

X Suaugusieji ir maži nekan
triai laukia Darbo dienos savait
galio, nes ateinantį sekmadienį 
12 vai. Bučo darže prasidės 
“Draugo” gegužinė — piknikas. 
Suaugusieji galės gauti įvairių 
atgiaivių ir, garsiajam Ramonio 
orkestrui grojant, smagiai pa
sišokti. Mažieji galės pasivaži
nėti traukinėliu; ipatirs ir kitų 
smagumų. “Draugas” visus ma
loniai kviečia dalyvauti ir tuo 
paremti lietuviškos spaudos dar
bus.

X Baigti mikrofilmuoti “Li
tuanus” numeriai, išėję per pas
kutinius 14 metų, ir juos gali
ma įsigyti prieinamomis kaino
mis, rašant: University Micro- 
films, Ine., 300 N. Zeeb Rd. Ann 
Aitoor, MI 48706. Pareikalavi
mų, ypač iš bibliotekų, tiek 
daug, kad šis žygis nieko ne
kainavo.

X šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių lankymo valandos, atėjus 
rudens sezonui, pradedant Dar
bo diena (Labor Day) pakeičia
mos. Kapinės nuo tada gali bū
ti lankomos nuo 9 vai. ryto ligi 
5 vai. po pietų.

X JAV LB Centro valdyba 
yra pakviesta ir dalyvaus PLB 
valdybos 1969 rugsėjo 12—13 
dienomis ruošiamame A. A. Juo 
zo Bačiūno pagerbime V. Adam 
kaus vasarvietėje. Ta proga 
Centro valdyba numato turėti 
pasitarimus su PLB ir Kanados 
Krašto LB valdybomis.

X Alfonsas Lauraitis, “Drau
go” skaitytojas ir nuoširdus 
talkininkas, sutiko įeiti į mūsų 
dienraščio ruošiamos gegužinės
— pikniko rengėjų 'štabą ir pa
sižadėjo atlikti kai kuriuos 
svarbius darbus.

x Jonas šapelis, 7029 So. Ar
tesian Avė., Marąuette Parko 
namų savininkų organizacijos 
aktyvus veikėjas ir parengimo 
rugsėjo 1 d. komisijos vadovas 
dovanų paskirstyme, prašo, kad 
visi nariai ir svečiai, kurie pa
sižadėjo ar nori įteikti savo pa
skirtą dovaną, ją visuomet gali 
įteikti namuose arba atvežti į 
pikniką rugsėjo 1 d. ir ją įteik
ti komisijai. Valdyba ir komisi
ja būtų labai dėkingi už tokią 
auką ir pasitarnavimą organiza
cija. (pr.)

X “Tykus buvo vakarėlis” — 
pati naujausia plokštelė. 13 dai
nų ir šokių, keli orkestrai, so
listai, chorai. Gradinskas, 2512 
W. 47 St., FR 6-1998. (sk.)

X So. Benvyn Apyl. skubiai 
parduodamas 7 kamb. mūrinis
(3 mieg.), “L-shaped” saJionas
— valgomasis, modern. virtu
vė ir vonios kaimb. Gazo šilima. 
Tuoj pat galite užimti. Pilna 
kaina $25,500. Dėl raktų susto
kit: Alex Realty, 5727 W. 
Cermak Rd., tel. 656-2232.

(sk.)

DŽIANITORIŲ STIPENDIJOS
Ghicagos džianitorių unija 

paskyrė keturias 2,000 vertės 
stipendijas savo narių ■ vaikams. 
Vieną tų stipendijų gavo Aldo
na Radzevičius, 6615 S. Camp
bell avė. Ji lankys Illinois uni
versitetą.

CHIOAGOJ IR APYLINKĖSE

MILIAUSKŲ SODYBOJE
STATOMAS LIETUVIŠKAS 

PAMINKLAS
Važiuodamas per Palos Parką 

negali nepastebėti Genovaitės ir 
Antano Miliauskų sodybos, 7900 
W. 111 gatvėje. Be kitų įdomu
mų, ją puošia gražus lietuviš
kas koplytstulpis.

Tačiau laikas bėga ir koply
tėlė sęnstelėjo. Šeimininkė G. 
Miliauskienė yra numačiusi jo 
vietoje pastatyti dailų paminklą 
iš specialios — patvarios me
džiagos savo mirusiam vyrui pa
gerbti. Paminklo -projektą, ku
rio įvykdymo išlaidos galės siek 
ti apie 10,000 dolerių, ruošia ži
nomas mūsų architektas Jonas 
Mulokas. Norima juo ne tik pa
gerbti A. a. Antaną Miliauską, 
bet kartu išreikšti ir lietuviško
jo meno būdingas savybes. Pro
jektą įvykdyti apsiėmė prieš po
rą mėnesių iš okup. Lietuvos 
atvykęs dailininlkas inž. žemai
tis.

Genovaitė Miliauskienė yra 
reta asmenybė. Ji jau 40 metų 
dirba kaip Real estate brokeris 
ir notaras. Amerikoje gražiai 

i kad ir nelengvai kūrėsi drauge 
su savo A. a. vyru Antanu. Sa
vo ilgų metų sutaupąs skiria 
kultūriniems reikalams. Saky
sime vien tik Jaunimo centro 
Chicagoje statytojai jiedu pasky
rė devynioliktą tūkstančių dole
rių. Tai graži sumelė, o kur dar 
kitos mažesnės aukos lietuvybei 
remti. J. Balandis

Mūsų bendradarbis Alg. Zaparac- 
kas (d.) Thune, Šveicarijoje, kal
basi su dr. A. Gegecku, kuris 1966 
m. buvo atvykęs į Jaunimo kong
resą Chicagoje.

IflIfAGOS ŽINIOS
MERAS DALEY SU AIRIAIS

Chicagos meras Richard Da- 
ley solidarizuojasi su airiais 
katalikais šiaurės Airijoje. Jis 
prisidėjo prie komiteto telkian
čio maistą, aprangą ir auikiafl 
nuskriaustiesiems Šiaurės Airi
jos tikybinėse bei politinėse ko- ; 
vose. Šią savaitę Chicagon at
vyksta su prakalbomis ir aukų 
ieškodama Airijos parlamenta
rė Anglijoje Bernadeta Devlin. 
Ji Amerikoje bandys sutelkti 
milijoną dolerių civilinių teisių 
iškovojimui šiaurės Airijos ka
talikams.

RADO RAUDONĄ LAPŲ
Sunkvežimio vairuotojas Joe 

Major, 10815 Harlem avė., ra
do raudoną lapę prie Westem 
ir Milvvaukee gatvių. Lapė, pri
jaukinta, pabėgo iš namų, nes 
dėvėjo baltą apykaklę prie ku
rios prisegta ilgas saitas. Lapė 
pristatyta Gyvulių apsaugos 
draugijai.
PLAUKS SKERSAI ATLANTĄ 

Greg Cook, 38 metų, 2717
Princeton avenue, rugsėjo i 
pradžioje Ibandys perplaukti At
lantą iš Kanados į Angliją, 
2,500 mylių nuotolį, 16-kos pė
dų ilgumo motorine valtimi, 
kurioje yra įsodinęs 20 pėdų 
stiebą. Kelionę tikisi atlikti per 
2 savaites. Jis treniravosi Mi
chigan ežere.

— Mintijimas yra sunkiausias 
darbas ir už tai mažai kas juo 
užsiima, — Iluury Ford

Žvaigždutė
Įsteigtas Lietuvių Moky ojų S-gos Chicagos sk.

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

GAILA MAN DAINAVOS

Šią vasarą mes su sesute lai
bai laukėm mergaičių stovyk
los Dainavoje. Kai nuvažiavom 
susitikau daug savo draugių. 
Alš su jom buvau vienam bū
relyje. Mūsų būrelio vardas bu
vo Sesutės. Stovykloj mes išmo 
kom daug naujų dainų ir žaidi
mų. Man labai patiko maudy
tis kiekvieną dieną. Mūsų sese
lė Ignė mus labai mylėjo. Ji 
mus labai mylėjo. Ji mus nu
vežė pavalgyti ledų. Ji ibuvo la
bai juokinga. Stovykloje mes 
turėjome šunį Jurgį. Jis žaidė 
su mumis. Man labai patiko lau
žai kai buvo tamsu. Man labai 
buvo gaila, kai važiavom na
mo. Aš jau laukiu kitos mer
gaičių stovyklos.

(Siunčiu Sesučių būrelio nuo
trauką.

Rasa Kamantaitė,

8 m. Westmont, III. 
SVEIKINIMAS

Ugnelė Stasaitė sveikina re
daktorių ir skaitytojus iš Ka
nados žemės. Ji ten su skautė
mis stovyklauja,. Gamta graži, 
nuotaika gera. žaidžia ir dai
nuoja. Daug sesių, visos jaučia
si, lyg viena šeima.

MANO KATINĖLIS

Mano katinėlis yra didelis ir 
storas. Jo vardas yra Dino. Kai 
aš rašau, jis ateina ir atsigula 
ant popieriaus, ar žaidžia su 
pieštuku. Žiemą ir kartais va
sarą, jis įšoka į mano lovą ir 
atsigula prie kojų. Kai aš einu 
į mokyklą, Dino mane seka. 
Vieną sykį, kai mes grįžom iš 
svečių, pamatėm, kad Dino ko
ja Ibuvo išsukta. Kitą dieną mes 
nuvežėm jį į ligoninę, pas dėdę. 
Dėdė Dino koją sutvarkė, bet 
jis turėjo vieną dieną pasilikti 
ligoninėje. Kai mes jį parve- 
žėm namo, jis niekad nuo me
džių nešoko ir voverų negaudė.

Vilija Rasutytė,
Donelaičio mok. V sk. mok.

JEIGU NUVAŽIUOČIAU 
Į LIETUVĄ

Jeigu nuvažiuočiau į Lietuvą, 
aš aplankyčiau savo tetą. Jos 
vardas Audronė. Ji yra moky
toja. O mano dėdė Viktorais la
bai serga Sibire. Aplankyčiau 
visas gimines.

Rasa Narutytė, 3 sk.

Aš aplankyčiau savo tetą, 
sodus, pievas ir Lietuvos ūkius. 
Papasakočiau tetai apie Chica
gą, mano broliuką ir dvi sesu
tes. Pasakyčiau, Ikad mes, visi 
norime dažniau atvažiuoti ir

Meiliais dievukui, Piešė Rimas Kurklys

Ą

Ramus gamtos kampelis
Dariaus - Girėno lit. m-los mokinys

MANO ŽUVYjS 
Aš turiu 21 žuvį. Jos yra 

įvairių rūšių. Visos labai gra
žios. Vienos mažos, kitos di
delės. Jos visos geros. Didžio
sios žuvys mažųjų nevalgo Vie
nos žuvys deda kiaušinius, o ki
tos žuvys gimsta gyvos. Kai 

Lietuvos didžiausias miestas kurioms žuvims reikia specialių

kad Lietuva būtų visada lais
va.

Audronė Kižytė, 3 sk.
Iš “Vyturėlio” Marąuette Parko 

lit. m-los laikr. 1969 m.

V I L N I U iŠ

yra Vilnius. Prieš šešis šimtus 
metų Lietuvos valdovas Gedi
minas įkūrė tą miestą. Vilnius 
yra laibai gražus miestas, o gra
žiausios tad jo bažnyčios. Jis 
pastatytas prie Neries upės, į 
kurią įteka upelis Vilnelė. Ap
linkui yra Panerių kalnai. Vie
noje bažnyčioje yra stebuklin
gas Motinos Švenčiausios Auš
ros Vartų paveikslas. Žmonės 
eidami pro tą paveikslą klaup
davo pasimelsti, net žydai ei
dami nuimdavo kepures. Dabar 
rusai užėmė tą miestą, kartu 
visą mūsų tėvynę, todėl mes ne
galime ten nuvažiuoti pamatyti 
ir pasigrožėti. Bet tikiu, kad ka
da nors pamatysiu.

Margarita Kulytė, 
Marąuette P. Lit. mokyklos 

IV s'k. mokinė

NUSIDĖJĖLIŲ BAŽNYČIA
Nė viena krikščioniška baž

nyčia nebuvo pastatyta atski
rų nusidėjėlių, kaip Dievo Mo
tinos iš Monserrato Bagotoje, 
Kolumbijoje. Šventykla buvo 
pastatyta 1626 m. ant 10,400 
pėdų aukščio kalno. Visas ply
tas, kurias naudojo statybai, 
sunešė ant savo nugarų nusidė
jėliai. Kiekvienas žmogus, ku
ris jautėsi kuo nors nusidėjęs, 
įsipareigojo užnėšti 2 plytas 
ant kalno. Tą diarbą atlikę, jie 
jautėsi padarę atgailą už nuodė 
mes. Bažnyčia buvo pastatyta 
be valdžios leidimo. Ispanijos 
karalius, sužinojęs apie pastatą, 
įsakė nugriauti. Jo įsakymas 
buvo ignoruojamas. Bažnyčia 
liko stovėti.
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Piešė Paulius Jasinevičius

dalykų. Su žuvimis nėra daug 
vargo, tik elektros šiek tiėk su
naudoja lempai, šildytuvui ir 
pompai. Kai kurios žuvys daug 
kainuoja.

Aš turiu straigių. Jos padeda 
išvalyti mano 10 galionų tanką. 
Jos suvalgo visus nešvarumus, 
kurie susirenka tanko dugne. 
Nešvarumai gali būti nuodingi 
žuvims, bet straigėms nekenkia. 
Man patinka auginti žuvis.

Regina Kiudulaitė, 
Dariaus - Girėno lit. m-los 

VIII sk. mok.

Marius Galiūnas — 12 metų amžiaus prie savo paveikslo “Vaivorykš
tės fantazija” (Pointalizm.).

STEBUKLINGOJI TOŠELĖ

(Atpasakojimas)

Kaip platus kaspinas, visų že
maičių žinoma, tiesiasi paslap
tinga Bivalnės giria. Toje girio
je yra visokių baisenybių, bet 
visų baisiausias, tai Bivainės 
Driskis. Visi jo tamsiomis nak
timis bijo, nors jis nieko blogo 
nedarė. Jis jau prieš amžius 
vaikštinėjo ir jo tošelės švilpe
sys baugino visus. Tas švilpesys 
stebuklingas — visi, kurie jį iš
girsta, amžinai būna neramūs.
Bivainės Driskis, nežinomų tėvų 
sūnus, našlaitis. Jį rado miške 
ūkininkai, jam davė rūbų, mais
to. Jis nemirė badu nei nuo šal
čio, bet vistiek buvo jam šalta 
ir jis buvo alkanas. Berniuko 
vardas buvo Juozelis, bet jį pra- 
vadino Bivainės Driskiu. Paau
gęs Juozelis suprato, kad jam 
reikėjo dirfoti ir nuėjo į dvarą 
dirbti. Ten jis pamilo mergaitę, 
kaip ir jis našlaitę. Kitas ber
niukas, turtingesnis už Juozelį, 
taip pat tą mergaitę pamilo.
Taip Juozelis nuliūdo, kad pa
sikorė po to ponaičio langu.
Onytė tada tikrai pasijuto' prancūzas stovėdamas, ameri- 
esanti našlaitė ir verkė klaus-' konas vaikščiodamas, airis tik 
durnu, kas ją dabar priglaus,, po viskam, — A. O’Malley

JAUNAS MENININKAS

Kas seka Tėvynės ŽVAIGŽ
DUTĖS piešinius, tas pastebėjo 
Mariaus Galiūno karikatūras. 
Mane pasiekė žinia, kad š. m. 
birželio mėn. 28 ir 29 d. d. Los 
Angeles mieste įvyko Jaunimo 
šventė, čia buvo įvairių kūrinių 
paroda. Jai porą mėnesių ruo
šėsi ir Marius. Nupiešė 30 par 
veikslų. Vieną, kuris vadinasi 
“Riaušės”, nupiešė 15x3 pėdų 
dydžio. Daugelis stebėjosi jo kū
riniais. Jis buvo pats jauniau
sias iš visų dalyvių.

Tėvynės žvaigždutei yra ma
lonu pasveikinti Marijų ir pa
linkėti užaugti dideliu meninin
ku. Ne taip seniai Rasutė Ar
baitė iškilo, dabar vėl nauja pa
jėga.

Marius yra Irenos ir Klemen
so Galiūnų sūnus. Be meno do
misi muzika. Mokyklos orahes- 
tre groja klarnetu, pianinu ir 
vargonais. Mokyklos mokiniai 
dažnai jį prašo ką nors suplėš
ti jiems. Jis labai greitai suran
da temą šaržui ar satyrai. Kiek
vienas brūkšnys tikslus, nebe
taisomas. Mokytojų labai gerai 
vertinamas, kaip gabus iliustra
torius. Turėdamas kokį pergy
venimą, tuoj ima popierių ir 
piešimo priemonę, kad visa tai 
išreikštų matomu būdu. Gerai 
pasiseka. Šiais gabumais pasižy
mi jau nuo 4 metų amžiaus. 
Tam tikrais laikotarpiais keičia
si stilius. IMarius yra atsiuntęs 
Tėvynės žvaigždutei naujų pie
šinių, kuriuos karts nuo karto 
įdėsiu. Sėkmės Marijau!

Redaktorius

Jai beverkiant, pasigirdo Juoze
lio tošelė iš miško, ir kvietė 
Onytę pas Juozelį. Onytė priar
tėjo prie Juozelio kapo, ten ir 
numirė. Nuo to laiko, Bivainės 
giria vis baugina ir žadina il
gesį, Juozelio tošele.

Mirga Šerepkaitė, VU kl. 
“Pirmieji žingsniai” K. Done
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BEPROČIŲ LIGONINĖJE
Vienas aukštas svečias, atėjęs 

į bepročių ligoninę su reikalais, 
sugalvojo paskambinti telefonu 
į miestą, bet staiga susidūrė su 
dideliais sunkumais norėdamas 
gauti reikiamą numerį. Supy
kęs šaukė teletonininikei:

_ Panele, ar jūs žinote, kas
aš esu?

— Nežinau, kas jūs esate — 
skambėjo šaltas telefonininkės 
balsas, — bet aš žinau, kur jūs 
esate.

— “Naujoviškas mintytojas” 
yra asmuo, kuris nežino ką kiti 
žmonės mintijo. — F. Colby 

Anglas mintija sėdėdamas,


