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Izraelio lėktuvai puolė
arabų raketas

TEL AVTV. — Vakar anksti 
rytą Izraelio sprausminiai lėk
tuvai puolė Egipto pozicijas. 
Vienas lėktuvas numuštas, la
kūnas nusileido parašiutu į Su
eso kanalą. Egiptas sakosi, kad 
Izraelio lėktuvus nuvijęs.

Tačiau tai esą tik užpuo’i- 
mas, nors ir didelis, tačiau tik 
užpuolimas. Puolimas esą buvęs 
didžiausias nuo 1967 m. karo.

IZRAELIS. — Izraelio kariai 
nuskandino du Egipto torpedi
nius laivus Suezo kanale, tačiau 
patys prarado laivą ir trejetą 
vyrų. Tai buvo tuoj po to, kai 
arabai teroristai trijuose Eu
ropos miestuose puolė Izraelio 
ambasadas ir lėktuvų EI Al li
niją. Ambasados buvo pultos 
Haagoj, Bruselyje ir Bonnoje.

Aplankė kardinolų 

Mindszenty

BUDAPEŠTAS. — Vienos 
kard. Koenig susitiko su Ven
grijos kard. Josef Mindszenty, 
kuris jau eilė metų yra prisi
glaudęs JAV ambasadoje.

Atiduodama pagarba 
mirusiam senatoriui

WASHINGTONAS. Miru
siam šen. Dirksen Washingtone 
paskutinę pagarbą atidavė ir 
prez. Nixon, pastebėdamas, kad 
šis valstybininkas buvo pasau
linio masto politikas.

Kapitoliuje pašarvotas sena
torius bus 24 valandas, po to 
bus nugabentas i Presbiterijonų 
bažnyčią. Iš ten bus atgaben
tas j Pekiną, Iii., kur bus palai
dotas. Laidotuvėse dalyvaus ir 
viceprezidentas Agnew, atsto
vaudamas prezidentą, kuris 
kaip anksčiau buvo skelbta lai
dotuvėse nedalyvaus. Ant pje
destalo, ant kurio gulėjo pas
kutinis buvęs prez. Eisenhow( r, 
gulinčiam senatoriui paskutinę 
pagarbą atidavė visa eilė teis
mo, atstovų rūmų narių ir kitų 
aukštų asmenų.

K

Sen. William Proxmire, D., Wisc., 
skelbia, kad JAV mėnulio progra
ma esanti perdaug išlaidi ir reikia 
sumažinti keliones į mėnulį, kad 
sutaupytų pinigų.

Washingtone ant pusės stiebo nu
leista JAV vėliava, pagerbiant mi
rusį šen. Dirksen.

Kalendorius

Rugsėjo 10 d.: šv. Nikolas, 
šv. Pulkerija, Tuigirdas, Dan-
gvilė.

Rugsėjo 11 d.: šv. Protas, 
šv. Regulė, Gintautas, Sungai- 
lė.

Saulė teka 6:24, leidžias 7:11.

Oras

Chicagoje. ir apylinkėse šian
dien šaltoka. Temperatūra apie 
70 1. Rytoj kiek šilčiau.

Kalbama apie 
paliaubų pratęsimą

SAIGONAS. — Amerikai 
spaudžiant Pietų Vietnamas 
sutiko skelbti paliaubas, kurios 
prasidėjo vakar pirmą valandą 
nakties. Paliaubos tęsis 72 va
landas ir turėtų baigtis ketvir
tadienio rytą, 1 vai. po pietų, 
Chicagos laiku. Buvęs Amerikos 
delegacijos Paryžiuje vadovas 
Averell Harriman ragino, kad 
Nixono administracija priimtų 
komunistų siūlomas paliaubas 
Ho Chi Minh mirties proga, nes 
tokios paliaubos gal būtų gali
ma pratęsti į ilgesnę taiką.

Dabar oficialūs šaltiniai skel
bia, po paliaubų Ameriko nesi
ims jokių karinių veiksmų, kad 
taip būtų pratęsiamos paliau
bos į ilgesnę taiką. Amerikietis 
karininkas teigė, kad Amerika 
nenori kovos, o tik yra pasi
rengusi kiekvienam puolimui ir 
jei priešas nutartų paliaubas 
pratęsti, būtų tai labai sveikin
tina. Tačiau skelbiama, kad Wa- 
shingtonas neieško tokių paliau 
bų pratęsimo, o tik duoda pro
gą Šiaurės Vietnamui siekti tai
kos. Kaip žinoma, šiaurės Viet-

namo komunistai skelbia, kad 
jie ir toliau kovos, kol tus su
triuškinta Amerika Vietname, 
tačiau galimas daiktas ga’i būti 
einama ir prie karo susiaurini
mo.

Vakar buvo paliaubų antroji 
diena. Tebuvo Vietname tik ne
žymūs susirėmimai. Šiaip jau 
Amerikos karinė vadovybė ma
no, kad komunistai tas paliau
bas išnaudos savo jėgų sustip
rinimui, prieš tęsiant rudenio 
ofenzyvą, pradėtą rugpiūčio 11 
dieną.

Automobilių nelaimės 
Vakarų Europoje

BRUSELIS, Belgija. — Kiek
vieną kartą, kada europietis 
įlipa j auto mašiną, jis pradeda 
flirtą su mirtimi. Praėjusiais 
metais Europoje keliuose žuvo 
78,000 asmenų. Kaip žinoma, 
Amerikoje praeitais metais žu
vo 52,000 asmenų. Apie 1974 
m. Europoje keliuose manoma 
žus 100,000 asmenų. Kadangi 

j prieš 12 metų per metus keliuo 
se Europoje žuvo tik 27 000 
žmonių, todėl manoma, kad po 
karo per staigiai paki’o auto
mobilizmas ir gyventojai nepa
ruošti, bet svarbiausia, kad ke
liai Amerikoje yra nepalygina
mai geresni negu Europoje. A- 
merikoj taip pat yra puikūs ke
liuose įspėjimai ir tvarka. Skel
biama, kad tik V. Vokiet’ja ir 

i Austrija yra šiek tiek pajėgios 
sumažinti mirtis keliuose, g 
Prancūzijoj mirčių keliuose pa
kilo 9 procentais.

• Rusų maršalui Žukovui su
teiktas Mongolijos aukso me
nant jo įnašą Mongolijoje nu
galėjus japonus.

JA K planai partizaniniam 

karui Europoje
Sov. Rusija perdavė spaudai JAV karo planus

Bonna. — Vokiečių laikraštis 
“Der Spiegei” paskelbė, kad ame
rikiečių karo planai buvo įgaben
ti į Rusiją ir iš ten išgabenti į 
Vakarus juos paskelbti, kad taip 
galėtų sukiršinti JAV ir jos sąjun
gininkus. Kovos planas “Opera
tion Plain 10-1”, paruoštas ka
rui vesti su biologiniais, atomi
niais ir cheminiais ginklais Euro
poje. Esą tuos planus Sov. Są
jungai išdavė amerikietis ser
žantas Robert Lee Johnson, 46 
m., kuris dabar jau yra amerikie
čių įkalintas ir atlieka 25 m. ka
lėjimo bausmę Pennsylvania val
stybės kalėjime. Planų foto kopi
jos jau buvo paskelbtos birželio 
mėnesį, tačiau šiomis dienomis 
paskelbta, kad ta medžiaga gau
ta iš Sov. Sąjungos.

Planuose Amerikos karo vado
vybė Europoje karo atveju turė
jo suverbuoti ir paruošti karius 
partizaniniam karui prieš Sovie
tų Sąjungą. Amerikos plano au
torius kalkuliavo, kad 112,500 
partizanų galima lengvai mobi
lizuoti Rytų Europoj šešetos mė
nesių laikotarpyje. Partizaniniam 
karui, kaip skelbia “Operation 
Plan 10-1” būtų naudojami ato
miniai ginklai, bakterijos ir che
miniai ginklai kovoj prieš rau
donąja armiją. “Spiegei” laikraš
tis skelbia, kad apie šiuos pla
nus Amerikos sąjungininkai Eu
ropoje tesužinojo tik iš Vokieti
jos laikraščių. Vakarų Vokieti- ’ 
jos gynybos min. Gerhard Schro-

eder to laikraščio kopijos papra
šęs praėjusią savaitę. Laikraštis 
praneša, kad Washingtonas pas
tebėjęs, kad šie planai yra pase
nę ir taip pat pranešė, kad šie 
planai yra pamesti jau prieš kiek 
laiko, todėl viskas buvo tuoj pat 
pakeista.

Visas šis planas 33 psl. su už
rašais slaptai ir labai slaptai 
buvo persiųstas iš Romos į Vaka
rų Vokietiją laikraščiams. Plane 
buvo visos detalės, kaip po karo 
su Sov. Rusija metu būtų vei
kiama jūroje, sausumoje ir žemė
je. Visoje šioje istorijoje daug pa
sidarbavo Maskvos šnipai ir Va
karų Vokietijoj pagarsėjęs poka
rio agentas Heinz Feife, 51 m., 
buvęs oficialus V. Vokietijos sau
gumo pareigūnas ir 1963 m. nu
teistas už išdavystę.

Nedaug juodukų 
specialistų

CHICAGO. — Juodukų kva
lifikuotų daibinmkų yra labai 
nedaug. Pvz. Mūrininkų iš 4,400 
asmenų, juodukų tėra tik 250, 
katilinių taisytojų iš 900 tik 3, 
stalių iš 29,350 unijos narių tė
ra tik 500, elektrikų iš 8,000 
tėra 325, statybos geležies kon
struktorių vidaus darbams iš 
1000 tik 5, dažytojų iš 11,500 
juodukų yra 475. Vandentiekio 
taisytojų iš 3,400 yra 100. Kai 
kurių kitų specialybių tarpe juo 
dūkų dar mažiau.

Californijos gub. Ronald Reagan su žmona Nancy atvyko į Hong Kon
gą, kur jį sveikina JAV konsulas gen. E. E. Martin. Čia Reagan su
stojo vykdamas į Manilą, kur jis atstovaus prez. Nixon, atidarant 
Philipinų kultūrini centrą.

BRAZILIJOJ SUIMINĖJAMI 
ĮTARIAMI TERORU

RIO DE JANEIRO. — Bra
zilijoj jau areštuota 40 asmenų, 
ryšium su JAV ambasadoriaus 
Furke Elbric nagrobimu. Nėra 
skelbiama ar jų tarpe yra tie 
asmenys, kurie fcuvo ambasado
rių pagrobę, tačiau "orima tero
ristų grupę sunaikinti.

Policija skrifcri. kad ji žinojo 
porą namų, kuriuose buvo lai- 
komas pagrobtasis amlbasado- ! 
rius, tačiau nenorėjo į juos verž 
tis, kadangi bijota, kad teroris
tai gali tuo metu ambasadorių 
nužudyti. Ambasadorius sakosi, 
kad jis buvo gerai laikomas ir 
buvo paleistas i gatvę, kai į 
Meksiką nur^b^rte. penkiolika 
politiniu kalnių Parak amba
sadoriaus io pagrobėjai buvo 
inteligentiški fa"atikai, daugu
ma jauni vyrai, kuri" ka’bAda- 
mi su juo dėvėję markes. Kai 
iis buvo iš’eistns i gatvę taksi 
šoferis jj pažino, pak’ausdamas 
ar i’s nesąs JAV ambasadorius. 
Brazilijos karinė vadovvbė, su
sidedanti iš triių kariuomenės 
vadų, paskelbė, kad krašte yra 
pavojus revoliucijos ir. mano
ma, jie įves nfri^s bausmės 
įstatymą t'ems. kuria prasi
žengs krašto įstatymams.

Grįš į Braziliją
Meksikos mieste paleisti ka

liniai skelbia, kad jie sugrįš at
gal į Braziliją, kovoti prieš vy
riausybę. Jie, esą, ten pasiryžę

Pennsylvanijos šen. Hugh Scott (viršuj, kairėj) po šen. Dirksen mir
ties yra senato respublikonų vadas, kartu jis dirbs su Colorado šen. 
Gordon Allott (viršuj, dešinėj) ir Maine šen. Margaret Chase Smith 
ir Dakotos šen. Milton Young.

sukurti Brazilijos Vietnamo ka
rą. Grobikai sako, kad asmeniš
kai nieko neturi prieš JAV am
basadorių, tačiau jie norėjo taip 
sukelti pašau1 io susidomėjimą, 
kad kiti kraštai paspaustų Bra
zilijos vyriausybę demokratiš
kumo linkme.

Iš paleistųjų ka’inių sakosi 
nieko bendro neturėję su ko
munistais. Jie skelbia, kad da
bar prasidedąs Brazilijoj civili
nis karas.

Kuba ištrėmė 
korespondentę

HAVANA. — KnvO" vyriau- 
svbė ištrėmė iš k^š^o Associa
ted Press korespondentą Fent- 
on Wheeler, ’eipdami jam ir 
žmonai per porą valandų palik
ti Kubą. Jis kaltinamas šnipinė
jimu. Jam apie tai buvo pasa
kyta 4 vai. r. Po šio korespon
dento išvykimo, Kuboje beliks 
tik vienas nekomunistinių kraš
tų korespondentas Edward 
Kuri, iš Meksikos žinių agentū
ros. Prancūzijos žinių agentū
ros korespondentas yra atosto
gose.

• Eastern oro Unijos lėktu
vas buvo priverstas skristi į Ku
bą su 96 keleiviais portorjkie- 
čio Juan, kuriam nusibodę JAV 
perdideli mokesčiai.

Buržuazines bėdos 
puola Sov. Rusiją

Plinta narkotikų vartojimas

Maskva. — Skelbiama, kad Sov. 
Rusija susiduria su buržuazine 
problema, nes čia jau pradeda
ma vartoti narkotikai. Apie tai 
paskelbė Gruzijos laikraštis. 
Skelbiama, kad pagauti narko
tikų vartotojai atiduodami porai 
savaičių medicinos priežiūrai, gi 
jei dar kartą pagaunami, tai 
baudžiami uždarymu specialiuo
se narkotikų kalėjimuose. Tie, 
kurie sudaro sąlygas narkotikų 
vartotojams, gali būti baudžia
mi 15 m. kalėjimo. Gruzijoj 
narkotikų vartotojų problema e- 
santi didesnė negu kitose kalėji- 
minės Sovietų Sąjungos respubli
kose. Esą Gruzijoj lengviau au
gą įvairūs narkotikams reikalin
gi augalai. Laikraštis “Večemy 
Tbilisi” kviečia nesekti kapitalis
tų pavyzdžiu, esą jauni žmonės 
labai noriai seka kapitalistinių 
kraštų jaunimą. Esą sovietinis 
jaunimas turįs būti stiprus, kad 
jo nenugalėtų kapitalistinė bak
terija. Narkotikai yra žmonių silp 
nybė, nuo kurios neapsaugo net 
ir tokia žiauri, botagu ir šautu
vu paremta, kalėjiminė sistema.

Venecuelos karys gen. Pablo 
Flores, 53 m., buvo suimtas, kadan
gi jis viešai kritikavo gynybos min. 
Martin Garcia Villasmil.

Areštavo generolą

CARACAS, Venecuela. — 
Gen. Pablo Flores pagaliau pa- 1 
sidavė areštuojamas. Jis suim
tas už tai, kad tariamai šmei- 
žęs vyriausybę. Pradžioje jis 
nenorėjo pasiduoti ir atėjusiems 
jo suimti grasė automatu. Prez. 
Rafael Caldera įsakė jį suimti 
todėl, kad generolas viešai kri
tikavo naująją gynybos minis
teriją.

Nepavykęs
perversmas

BEIRUT, Lebanas. — Skel
biama, kad areštuota apie 300 
karininkų, kurie ruošėsi nuvers
ti Saudi Arabijos karalių. Dar 
didesnė dalis pasikėsintojų pa
sislėpė Revoliucinis sąjūdis e- 
są didžiausias, negu bet kada 
yra čia buvęs.

TRUMPAI
— Sovietų Rusijos minogau- 

džiai iš Juodosios jūros pra
plaukė Bosforo sąsiaurį plauk
dami į Viduržemio jūrą.

— Libijos savaitės senumo 
valdžia skelbia, kad paskirs da
lį civilių ministerių.

— Egipto prez. Nasseris lan
kysis Maskvoj.

— Hanoi miestan atvyko ant 
roji kom. Kinijos delegacija da
lyvauti Ho Chi Minh laidotuvė
se. Jai vadovauja vicepirm. Li 
Haiennien. ,

R. Nixonas ir
užsienio reikalai

Nixonas: užsienio reikalai, tai 

prezidento sritis

Washington. — Neseniai pasi
rodžiusioje T.H. White trečioje 
knygoje apie prezidentinius rin
kimus JAV-bėse, “The Making 
of the President 1968” patiektos 
dabartinio prezidento R. Nixo- 
no ir kitų politikų pažiūros.

Autorius, buv. prezidento Ken
nedžio bičiulis, pastaruoju metu 
reiškia su pagarbą, atsiliepia a- 
pie prezidentą Johnsoną ir D. 
Nixoną.

Dabartinis prezidentas 1967 
m. buvo prasitaręs, kad “prezi
dento pareigos, tai, svarbiausia 
- užsienio reikalai”. Jis dar bu
vo pažymėjęs: “Aš visuomet esu 
manęs, kad šiam kraštui nerei
kalingas prezidentas. Svarbiau
sia, turėti veiksmingą vyriausybę, 
kuri sugebėtų tvarkyti vidaus rei
kalus. Prezidentas reikalingas už
sienio klausimams — valst. sek
retorius nėra reikalingas, nes 
prezidentas vykdo užsienio poli
tiką”.

Tai žodžiai, pasakyti 1967 m. 
Dabar, kaip žinoma, preziden
tas dažnu atveju ypač pasitiki 
patarėju saugumo klausimams, 
dr. Henry Kissingeriu, nors, bent 
oficialiai, vertina ir valst sekre
torių W. Rogers.

ĮVAIRIOS žinios
• Vilniaus “Žalgirio” futbolo 

komanda visos Sov. Sąjungos 
pirmenybėse A klasės antroj 
grupėj stovi pirmoj vietoj, lai
mėjusi 17 rungtynių, 7 lygiomis 
ir 7 pralaimėjusi. Taškų santy
kis 41-21, įvarčių santykis 35 - 
16. Ryga yra penktoj vietoj. Vi
so yra 21 komanda. Sužaista 
du trečdaliai rungtynių.

• Amerikoje beveik trečdalis 
gyventojų mokosi arba dirba 
mokyklose. Mokinių yra 58 mi
lijonai, mokytojų apie 3 mil.

• Amerikos gražuolė Pamela 
Anne Eldred, iš Michigan, pa
reiškė, kad ji norėtų vykti į 
Vietnamą, kur mūsų vyrai eina 
šio krašto labui sunkias parei
gas. Ji yra Detroito miesto ba
leto balerina.

• Iš Šiaurės Vietnamo ame
rikiečiai belaisviai parašo dau
giau laiškų. Seniau per 5 metus 
tebuvo gauta tik 800 laiškų, gi 
dabar nuo sausio 1 d. gauta 200 
laiškų.
• Amerikoje šiais metais pra

džios mokyklas lanko 37 mil. 
vaikų.

< Kaire nubaustas dr. EI Mo- 
neiry vienerių metų kalėjimo 
bausme — jis Egipto lėktuvą 
buvo nukreipęs į Saųdi Arabi
ją.

Sveikata gerėja
OOLUMBIA, S. C. — Buvęs 

JAV sekretorius James F. Byr- 
nes, sergąs širdies negalavimais, 
rodo pagerėjimo ženklų. Jis yrra 
90 m. amžiaus.

4. F. Byrnes
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LIETUVIUS SKAUTUS-ES EUROPOJE 
APLANKIUS

VYR. SKAUT. M. JONIKIENĖS ĮSPŪDŽIAI

(Pabaiga)
Rugpiūčio 6 d. 10:55 v. r. pa

lieku Londoną. Lėktuve keleivių 
nedaug. Tylu, ramu. Mintimis 
grįžtu vėl prie maloniai praleis
tų dienų stovykloje. Visą laiką 
buvo jaučiamas tikras nuoširdu
mas tiek jaunesniųjų brolių , se
sių, tiek vadovų-vių, tiek visų 
lankytojų. Vadovų-vių darbo są
lygos Anglijoje nelengvos (dau
gumas neturi nei automobilių, 
nei telefonų). Suvažiuoti į posė
džius ar sueigas vien tik kelionei 
sugaištama daug laiko. Jie nenu
simena, optimizmo pilni ir vis 
planuoja, kaip pagyvinti veiki
mą, suįdominti jaunimą, kad 
dąr daugiau jų pritraukti į skau
tiškas gretas ir išlaikytų lietu
viškoje dvasioje

Aerodrome pasitinka prel. 
Ant. Jonušas. Pajudame Romos 
link. Prelatas šypsodamasis sako: 
“Visi keliai veda į Romą. Mes 
važiuosime pačiu gražiausiuoju”. 
Kelias nuostabiai gražus. Pasie
kiame patį miestą. Pervažiuoja
me naująją Romą, įvažiuojamą 
į senąją, pasiekiame Vilią Litua- 
nia. Prel. Jonušo pakviesta, vyk
stu Romos įžymybių pamatyti. 
Pasukame į Appia Antika gatvę. 
“Čia visų kelių motina” - sako 
prel. Jonušas. “Šituo keliu šv. 
Petras bėgo iš Romos, bet suti- 

'kęs Kristų grįžo atgal”. Toje vie
toje, kur šv. Petras sutiko Kris
tų, pastatyta koplyčia. Aplan
kome katakombas, Šv. M. Mari
jos apsireiškimo vietą, II-jo Pa
saulinio karo vokiečių sušaudy
tųjų didžiulį kapą, kuriame su
statyti sušaudytųjų akmeniniai 
karstai su jų nuotraukomis ir į- 
rašais. Ųrįžusi į Vilią Litania, 
sutikau vysk. Antaną Deksnį. 
Valandėlę pakalbėję skirstomės 
poilsiui.

Visą Romoje buvimo laiką 
prel. Ant. Jonušas visur vežiojo 
ir aprodinėjo miestą, už ką esu 
jam nepaprastai dėkinga. Rug
piūčio 7 d. važiuojame į Vatika
no muziejų. Kartu vyksta stud. 
Algytė Zundytė. Vėliau labai 
trumpam užsukau į Šv. Petro ba
ziliką. Po pietų prie mūsų prisi
jungia brolijos dvasios vadovas 
kun. Pakalniškis ir kun. Račkaus
kas. Pravažiuojame pro įdomes
nius ir reikšmingesnius pastatus, 
bažnyčias, paminklus. Reikia pas 
tebėti, kad italai yra dideli gėlių 
mylėtojai: visur tik gėlės ir gėlės.

Penktadienį važiuojame į Va
tikaną. Prel. A. Jonušas gauna 
leidimą įeiti į Vatikano sodą. 
Nepaiprastai gražu. Šitame sode 
mėgdavęs pasivaikščioti popie
žius Jonas XXIII. .Štai ir suolelis, 
ant kurio jis sėdėdavęs. Ilgiau 
sustojome Šv. Petro bazilikoje. 
Skubame, nes esame pakviesti 
su vysk. A. Deksniu pietums pas

prel. Tulabą. Vėliau su Algyte 
einame pasidairyti po gatves ir 
krautuves.

Šeštadienyje oficialūs vizitai, 
taigi esu uniformuota. Ryte, tuoj 
po vysk. A. Deksnio Mišių, Eksce 
lencijai įteikiu tautiniais rūbais 
lėlę ir Anglijos rajono 20-čio ju- 
biliejinės stovyklos gairelę. VėJ 
vykstame į Vatikaną, kur 12 v. 
paskirta audiencija pas Kard. Sa
morė. Perduodu jam Skautų są
jungos ir viso jaunimo sveikini; 
mą. Jis įteikia savo medalį sų 
kardinolo herbu. Kardinolui Sa
morė įteikiu 50 metų sukaktuvių 
nį skautų ženklelį. Aplankome 
kun., j Vaišnorą ir nuvykstame 
pas diplomatijos šefą ministerį 
St. Lozoraitį, kur buvau labai 
maloniai priimta- Palietę šįų lai
kų lietuvių ir pasaulinius klausi- J 
mus, atsisvęikiname gerb. minis- 
terį ir ponią, tęsiame ekskursiją 
po miestą.

Važiuojame į Šv. Tėvo vasar
vietę Castel Gandolfo. Kartu vyk 
sta ką tik šį rytą atvažiavę į Ro
mą s. kun. A. Saulaitis ir s. A. 
Zaparackas. Lygiai 12 v. Šv. Tė
vas išeina ant balkono. Minia 
nutyla, rodos, ir musę skrendant 
girdėtumei. Laiminimo metu ty
liai sakau “Priimu palaiminimą 
Lietuvių skautų sąjungai”.

Tas dienos 7:05 v. vakaro iš
skrendu į Vokietiją, kur turėjau 
didelį norą susipažinti sų rajono 
vadeive sese s. Herta Motgabie- 
ne ir aplankyti Vasario 16 gim
naziją. Lėktuvas nusileidžia 
Frankfurte. Rugp. 8 pasiekiu 
Huęttenfeldą, Vasario 16 gimna
ziją. Sutinku p. Lukošių, prisista
to ir ps. A. Veršelis. Sesę, deja, 
randame išvažiavusią.

Atvyksta psl. Irma Dilbaitė, su
stovykloje. Net 20 km. keliavo 
kad dar kartą susitiktų 
vyr. skautininkę.
kuria susitikau Anglijos 20-čio

Direktorius p. Natkevičius ap- 
rodo gimnaziją. 5 vai. išvažiuo
jame į Schwetzingeną kapitonui 
J. Valiūnui įteikti LSS padėkos 
ordiną su Rėmėjų kaspinu už di
delę paramą Vokietijos lietuvių 
skautėms ir skautams. Iškilmėse 
dalyvauja kun. Dėdinas, ps. A. 
Veršelis, v. sk .L. Veršeliene, sk. 
Vytis P. Veršelis, p. Jasinskas, p. 
M. Miniauskas ir nemažai kuo
pos karių. Kitą dieną nuvykome 
į Wormsą. Aplankėme seną 18-jo 
šimtmečio katedrą, Liuterio pa
minklą. Magnetinėje juostelėje 
įrekorduojamas su kun. Dėdinu 
pasikalbėjimas skautiškos veiklos 
reikalais. Tai bus perduota per 
Vatikano radiją. Vėliau su p. Va
liūnais nuvažiavau į Heidel
bergą. Aprodė, kas yra įdomes
nio.

Aplankius ir juos, grįžau į

{ruošiant aukštus stovyklos įrengimus ir neturint kopėčių, skautai nau
doja sumanumą. Lituanicos tunto skautai A. Paužuolis ir V. Lukas, 
stato aukštus pastovyklės vartus.

Nuotr G. Plačo

Huettenfeld'ą. Pernakvojus seno
je, nekokiame stovyje esančioje, 
didikų pilyje, dabartiniame mo
kinių bendrabutyje, išvažiuoju į 
Frankfurtą.

Kelionė baigta. Grįžtu Chica- 
gon. Paryžiuje persėdu į lėktu
vą TWA ir rugpiūčio 13 d. va
kare pasiekiu namus. Kokia staig
mena: visos Chicagoje gyvenan
čios vadijos narės sutinka, įteik- 
damos Pauliaus Jurkaus knygą 
“Ant Vilnelės tilto”.

Aplankius Anglijos ir Vokieti
jos lietuvius, susipažinus ir išsi- 
kąlbėjus su skautų vadovais, pa
tyriau, kad ypatingai Anglijoje

Psl. Gintautas Butėnas tikrina pa
lapines. Nuotr. G. Plačo

Ps. Juozas Liubinskas stovykloje egzaminuoja skautą A Lapą.
Nuotr G. Plačo

skautų vadovams sunkios darbo 
sąlygos, gyvenant išsisklaidžius.

Vokietijos skautėms tos proble
mos nėra, nes visos Vasario 16- 
sios gimnazijos skautės gyvena 
bendrabutyje ir tereikia tik susi
bėgti.

Visuomenes susidomėjimas 
skautišku veikimu yra didelis. 
Jie jame mato naudą jaunimo 
auklėjimui ir, kiek galėdami, re
mia. Pasitaiko išimčių, bet kur 
jų nėra.

Esu labai dėkinga lietuvių vi
suomenei už skautams teikiamą 
moralinę bei materialinę para
mą, vadovams už gražų vadova
vimą mūsų jaunimui. Širdingas 
ačiū visoms ir visiems už malo
nų priėmimą ir globą man bū
nant Anglijoje, Romoje ir Vokie
tijoje.

Į DRAUGININKIŲ KURSUS
VYKSTANČIU DĖMESIUI

Vidurio rajono draugininkių 
kursai įvyksta rugsėjo 13-14 d. 
netoli Clevelando, Brecksville, 
Ohio esančioje amerikiečių skau
čių stovyklavietėje. Chicagos 
vadovės į šiuos kursus vyks auto
busu. Autobusas išvyks nuo Jau
nimo centre 7:15 vai. rugsėjo 12 
d. vakare, o grįš rugsėjo 14 d. 
apie 10 vai. vak.

LITUANICOS TUNTO 
SUEIGOS

Lituanicos tunto skautai vasa
ros atostogoms pasibaigus vėl 
pradeda sueigas rugsėjo 14 d. 
Jaunimo centro patalpose.

Skautai, oro skautai, jūrų skau
tai ir jūrų budžiai kandidatai 
sueigoms renkasi 10 vąl. ryta.

Atvykstame bent dešimtį minu
čių prieš sueigas — skautas pun
ktualus ir nesivėluoja.

Vilkiukai naują veiklos sezo
ną pradės šv. Mišiomis tėvų jė
zuitų koplyčioje, sekmadienį, 
rugsėjo 14 d., 10 vai. ryto, po ku
rių rinksis sueigoms Jaunimo 
centre. Vilkiukų sueigos vyks kas 
sekmadienį, Jaunimo centre.
Dėl sueigų “Tėviškės” parapijos 
ribose tvarkos kreiptis į draugi
ninką s. vytį vyr. si. Kęstutį Ma- 
čiulaitį, telef. 925-4829. Marąuet
te Parko apylinkėje kreipiamasi 
į ps. V. Plioplį, telef. 776-8127. 
Cicero informacijas suteiks si. V. 
Žukauskas, telef. OL 6-4170.

Nauji nariai priimami sueigų 
metu.

Dėl informacijų įvairiais tun
to reikalais kreipkitės į tuntinin- 
ką s. J. Paronį, telef. RE 7-2261.
JJŪRŲ SKAUTAI IR BUDŽIAI 

KANDIDATAI

Algimanto laivo jūrų skau
tai ir budžiai kandidatai rudens 
sezono sueigas pradeda sekma
dienį, rugsėjo 14 d., 10 vai. ry
to, Jaunimo centre.

KERNAVĖS PRANEŠIMAS
Norintieji užregistruoti mer

gaites į jaunesniąsias skautes, 
prašomi kreiptis į Dubysos drau
govės draugininkę Jūratę Kupci- 
kevičiūtę, 6935 S. Maplewood, 
476-3875.

RUOŠKIMĖS ŽAIDIMŲ 
ŠVENTEI

Jau kelinti metai, kai Chica
gos Lituanicos, Aušros Vartų, 
Kernavės tuntų vienetai ir jūrų 
skaučių Nidos laivas vasaros sto
vyklų bei iškylų sezoną užbai
gia skautiškų žaidimų varžybų 
švente Bučo darže Willow 
Springs, III.

Kiekvieneriais metais šios var
žybos ir tų premijų laimėjimas 
dalyviams suteikė daug džiaugs
mo. Skautišką jaunimą a tveru
siems tėvams tas laikas malo
niai prabėgo tėvų -rėmėjų gegu
žinėje.

Ši šventė įvyks ir šiais metais 
rugsėjo 28 d. sekmadienį 1 vai. 
p.p. pas Bučą.
Šventėj bus naujų žaidimų, nau

jų kliūčių, naujų laimėjimų pa
vieniams skautams-ėms, vilkiu
kams —paukštytėms ir jų 
atskiroms draugovėms. Visas 
popiečio laikas yra suplanuotas 
smagiems žaidimams.

Kadangi šią šventę bei jos 
programą aprobavo visi trys 
tuntininkai, reikia tikėtis, kad 
visų draugovių dalyvavimas ir 
žaidimas bus intensyvus. Visi 
draugininkai prašomi iš anksto 
įspėti visus dr-vės narius-res 
ruoštis šiai šventei ir galimai 
gausiau dalyvauti. Nariais gau
siausiai dalyvaujančiai draugo
vei šioje varžybų šventėje bus 
įteikta vertinga dovana.

Tad iki pasimatymo rugsėjo 
28 d. Bučo darže.

Rengėjai■ < * k

Mūsų kolonijose
Nęw York, N. Y.

PABALTIEČIŲ 
DEMONSTRACIJA PRIE 

JUNGTINIŲ TAUTU

Šiais metais sukanka trisdešimt 
metų nuo klastingo Stalino ir 
Hitlerio pakto, pagal kurį buvo 
pasidalintos Pabaltijos valstybės, 
ir kurio pasėkoje mūsų Tėvynė 
tebevergauja dar ir šiandien.

Šios sukakties proga BATUN
as (Baltic Appeal to the United 
Nations) rugsėjo 20 d., šeštadie
nį, nuo 2 iki 5 vai. p.p. prie 
Jungtinių Tautų, Dag Hammars- 
kjold Plaza, New Yorke organi
zuoja masinę pabaltiečių protes
to demonstraciją. Demonstraci
jai leidimai yra jau gauti. De
monstracijos metu bus dalinami 
informaciniai tuo reikalu lape
liai. Be to, bus išleisti specialūs 
biuleteniai amerikiečių spaudai, 
radijui ir televizijai ir bus įteik
tas specialus memorandumas 
Jungtinėms Tautoms ir jų misi
joms. Šiai manifestacijai pravesti 
organizatoriai yra reikalingi ir 
finansinės paramos.
Nereikia nei priminti, kad kiek

vieno lietuvio pareiga yra šioje 
demonstracijoje dalyvauti.

BATUNui šiuo metu pirmi
ninkauja latvis kun. N.J. Trep- 
ša. Vykdomuoju pirmininku yra 
Kęstutis K. Miklas, į kurį gali
ma kreiptis visais smulkesnės in
formacijos reikalais. Jo telefonas 
vakarais yra (516) 935-0896 ir 
adresas: 71 Farmers Avė., Plain- 
view, N. Y. 11803.

— Dažnai rudine apsivilkusi 
vaikšto gili išmintis. (Kriokia- 
laukiškių patarlė).

— Kvailio neteks ieškot su 
šakaliu — jis pats pasirodys. 
(Žemaičių patarlė).

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

ŠILTINIAI Į LIETUVĄ
OOSMOS EXPRESS 

2008 W. 09 St. Tel. WA 5-2787
2501 W. 09 St. Tel. WA 5-2737
3833 W. Halsted Tel.. 254-3320
Didelis .vairių prekių pasinhnkinias 
Priimam užsakymus automobiliams

E. ir V. Žukauskai. .

Daugiau saugumo su
DIRBTINIAIS DANTIMIS

BET KASA
Nebijokite, kad jūsų dirbtinis 

dantys pradSs judčt ar krist nepa 
togriu laiku. Didesniam augumui i 
patogumui užbaratykite truput 
FASTEETH ant saio plokštelių 
PASTEETH dirbtinius dantis laiiki 
tvirčiau, ilgiau. Valgysite’ lengviau 
FASTEETH yra šarminis. Nfra lip 
naus pastos skonio. Gerai! pritaikint 
dirbtiniai dantys būtini sveikatos ge 
rovei. Reguliariai lankykitės pas dan 
tįstą. Islgykit PASTEETH.

OR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ| ausų, nosies ir 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest flSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 ▼ 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta.. Ligoniai pritinami su
sitarus.

Oflao • telefonas: PR 8-3229 
Rea. telef. VVAlbrook 5-5076

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimu 
jei neatsiliepia, skambinti 874-8011
t

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

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-člos ir Callfornla 

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

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

Rezid. tek VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5849, rea 888-22X8

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VFest 71«t Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-6. treč. Ir Sešt. Uk 
susitarus.
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• Redakcija stiaipsnius tai 

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

d men. 1 mėn. S
5.00
4.50
5.50

2.00 = 
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2.25 a

• Redakcija djrba kasdien E 
8:30 — 4:30, šeštadieniais = 
8:30 — 12:00.

• Aununiauacųa dirba ka.-. —
dien 8:30 — 5:00, šeštadie E 
■uais ■-, 8;30 — 12:00.
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Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
4 LEKCIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadl© 

nata 2—9 v.. Šeštadieniais 10- ' p c 
Ligoniai priimami pagal susitartum

Dr Art Rudoko kabinetą per ėmė 
optometristas

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
24£4 VVest 71st Street

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, Opt.
8424 W. 63rd St„ GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“oontact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYBfi — NERVU ER 
EMOCINfiS LIGOS

Crawford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarlma

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

Akušerlla iv moterų Ilgos 
Glnekologinč Clilrnrgija

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A 

2656 VVest 68rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. lr penkt 
nuo 12 iki 3 vai. lr nuo 6 lkl 8 v v 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC, VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namų 925-7697

5159 So. Damen Avenne
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Tdef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenne
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. lt 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lt 
šeštad. 8 v. r. lkl s v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel, 787-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus _ _
_________ (By appolntment)

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

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

Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1381

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

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

Tel. — REUance 5-1811
DR. WALTER 1. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 West 59th Street

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

Tel. ofiso lr buto OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU EIGŲ 
SPECIALISTfi 

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue 

Plrmad.. antrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 11 vaL lkl 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nut 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p.. šeštad 
11 vai. ryto Iki 3 vai. p.p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKU&ERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7 Ist Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos)
Valandoa pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: plrmad., ketv., 6—8 vai., 
antrad. ir penkt 1—4 vai. 

PrUmtnSla tik niisitarna

Remkite “Draugę”.

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR. CHIRURGIJA 

PRITAIKO akinius
15542 So. Cicero, Oak Forest, III

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

Vizitai pagal susi tarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 6Srd Street

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

Valandoa: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
lkl 2 vai. p.p. lr nuo 7 lkl 8 v. vak.. 
antr. Ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. n n
lr vakarais pagal susitarimą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika lr ehlrurgita 

Ofisas 2750 W. 71st Street 
Telefonas — 925-8296

Valandos: ’2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r„ 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečlad. uždaryta 

Rezld, tel. WA 5 3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Okupuotoje Lietuvoje

MOKYKLŲ
Paskutiniais statistikos duo

menimis šiuo metu Lietuvoje 
yra 3,105,000 gyventojų, iš ku
rių arti pusės, t. y. 1,5 mil., 
jauni žmonės iki 30 metų am
žiaus. Vilniaus spauda prane
šė, kad rugsėjo 1 d. mokslo me 
tus pradėjo 528,000 mokslei
vių. Šiuo metu krašte yra 1400 
vid. ir aštuonmečių mokyk
lų, kurių nemaža dalis rusiš
kos ir lenkiškos.

Tai gana efektingi skaičiai, 
ir mes džiaugiamės, kad lie
tuviai rusų okupuotame kraš
te, okupantams juos nužmo
ginus, atėmus pilietines ir žmo
gaus teises sutaupąs, visą 
turtą ir net žemę, , taip pat 
kraštą gerokai kolonizavus ru
sišku bei slavišku elementu, 
visomis išgalėmis suskato mo
kytis.

Mūsų tėvai ir senoliai, visą 
laiką tvirtinę, kad žemės yra 
toks turtas, kuris nesudega 
ir vagys jo nepavagia, skau
džiai apsiriko: atėjo žmonės iš 
rytų, kurie mūsų žemę išplė
šė, namus, jei ne sudegino, 
tai pavogė. Lietuvis savame 
krašte liko beturčiu. Taigi tei
singai daro mūsų broliai Lie
tuvoje siekdami mokslo, ku
rį okupantas sunkiau gali iš
plėšti. Ne rusų nuopelnas, kad 
mūsiškiai mokosi. Tai visos lie
tuvių tautos troškimas siekti 
aukštesniojo ir aukštojo moks
lo. Negalėdami skaičiumi ir fi
zine jėga varžytis su okupan
tais, mūsiškiai siekia pirmau
ti moksle, ir teisingai daro, 
nors lietuvių pranašumas moks 
lo srityje okupantams ir nepa
tinka.

*
Geras mokyklų ir mokslo 

tradicijas okupantai gavo iš 
. nepriklausomos Lietuvos pali

kimo. Kelerių paskutinių metų 
bėgyje Lietuvoje jau buvo į- 
vesta trylikametė' pradžios ir 
viduriniojo mokslo sistema (6 
pr. mokyklos skyriai ir 7 gim
nazijos klasės). Tokiu būdu 
Lietuva prilygo vakarų Euro
pos kraštams — Vokietijai, 
Anglijai, Belgijai ir kt. Pra
lenkė JAV-bes, kurtose, kaip 
žinoma, yra dvylikametė sis
tema ir toli užpakalyje paliko 
Sovietų Sąjunga su jos dešim
ties metų mokslo sistema.

Mūsų mokyklų sistemos ne
spėjo sugriauti rusai pirmos 
bolševikų okupacijos metu, nei 
vokiški naciai 1941 — 1944 m. 
Tačiau pokario metais Mask
vai labai nepatiko Lietuvos 
mokslo iškilumas ir okupuoto- 
jai Lietuvai buvo “pasiūlyta” 
priartėti prie Sovietų Sąjun
goje praktikuojamos 10 moks
lo metų sistemos.

Reikia pasakyti, kad okup. 
Y Lietuvos švietimo vadovai kai 

ką darė, kad Lietuvos moks
lo lygis nebūtų per daug nu
žemintas. Po ilgų pastangų ir 
didelių ginčų Maskvoje jiems 
pavyko apginti vienuolikos 
metų mokslo sistemą užuot vi
soje Sovietų Sąjungoje prakti
kuojamos dešimtametės, bet, 
iš kitos pusės ,rusai jokiu bū
du nesutiko palikti nepriklau- 

' somybės metais praktikuotos 
13 ar bent 12 mokslo metų 
sistemos. Deja, ir tie vienuolik
ti metai lietuviams buvo pri
dėti tik “papildomiems litua
nistiniams dalykams išeiti”, 
nepažeidžiant rusų kalbos da
lykų, kurie intensyviai dės
tomi jau nuo n-jo pradžios
mokyklos skyriaus.

*
Dabartiniai okup. Lietuvos 

švietimo tvarkytojai visą lai
ką didžiavosi gausiomis mokyk 
lomis, dideliu mokinių skai
čiumi, geru švietimo tinklu. 
Tačiau per eilę metų jiems pa
tiems išaiškėjo, kad mokyklos 
ir mokiniai tik skaičiumi išau
go. O pats Lietuvos mokslo 
lygis labai sumenko. Pačioje 
sistemoje per daug jau plyšių 
atsirado. Akivaizdžiai matyti, 
kad vidurinės mokyklos tepa- 
ruošia menko išsilavinimo aibi-

REFORMA
turientus, universitetai blogus 
specialistus. Jeigiu jau ne per 
daug trūksta gimnazijoms mo
kytojų, be galo trūksta aukš
tųjų mokyklų dėstytojų, kurių 
žemo lygio universitetas ir net 
pati mokslo akademija nebe
duoda.

Taigi jau kuris laikas okup. 
Lietuvos pedagoginėje spaudo
je diskutuojami mokyklos re
formų klausimai. Neseniai 
“Švyturio” Nr. 16 tais klausi
mais pasisako ir pats M. Ged
vilą, “Sovietinės Lietuvos švie
timo ministru” tituluojamas. 
Jis paskelbė ir naujosios mo
kyklos reformos pagrindus. 
Iš jo pasisakymo galima jaus
ti, kad Maskva ir toliau nelei
džia padidinti mokslo metų 
skaičiaus, bet sutiko pradžios 
mokyklą redukuoti į trejus 
mokslo metus. Per tą laiką mo
kiniai turėtų būti daugiau spau 
džiami, kad išeitų ketverių mo 
kslo metų kursą. Vidurinėse 
mokyklose bus IV - XI klasės. 
1970-71 mokslo metais pir
mokai bus mokomi jau pagal 
naują mokslo sistemą. Įvedami 
ir nauji vadovėliai. Vidurinė
se mokyklose bus IV - XI kla
sės; jose turės būti dalykinė 
sistema. Tačiau iš esmės vie
nuolikos mokslo metų sistema 
paliekama, mokslo metų skai
čius nedidinamas, nors to rei
kalauja gyvenimas, žodžiu, 
maišoma ta pati tome pačiame 
puode verdama košė tuo pa
čiu šaukštu, tik kiek smarkes
niu tempu.

Iš kitų šaltinių gautos žinios 
sako, kad rusai spaudžia lie
tuvius įvesti 10 mokslo metų 
sistemą.

*
Kadangi mokyklų reformos 

reikalas okup. Lietuvoje yra 
viešas, apie jį kalbama, rašo
ma, diskutuojama, renkamos 
nuomonės, mes taip pat esame 
linkę į šias diskusijas įsikišti 
ir kai kurias savo pastabas 
pateikti.

Lietuviams labai mažai rei
kalingos rusų kalbos, jų isto
rijos, geografijos, literatūros 
ir kt. dalykų dėstymas nuo 
II skyriaus atima daug bran
gaus laiko. Taigi reikia šiuos 
dalykus iš pamokų lentelės iš
leisti, bent jau laikyti juos ne
privalomais. Išmesti iš pamo
kų tvarkaraščio politinio lavi
nimo, marksizmo - leninizmo, 
ateizmo ir panašias pamokas. 
Atleisti mokinius nuo įvairių 
politinių, ateistinių pareigų}. 
Jų vietoje sustiprinti naudin
gų ir reikealingų mokslo daly
kų, lietuvių kalbos, ypač Lie
tuvos istorijos dėstymą, kuris 
praktiškai beveik visiškai iš
mestas iš mokyklų. Turint gal
voje, kad šiuo metu Maskva nu 
stato net 80 proc. visų Lietu
vos mokyklų mokslo planų, pa 
daryti priešingai, kad okup. 
Lietuvos švietimo vadovai ga
lėtų patys bent 80 proc. ribo
se tuos planus nustatyti. Grą
žinti nepriklausomybės metais 
praktikuotą 13-os metų moks
lo sistemą. Priimant dėmesin, 
kad Lietuvoje nedėstoma dau
gelis svarbių mokslo specialy
bių ir kad lietuviai studentai 
bei mokslo aspirantai verčia
mi vykti mokytis į Maskvos, 
Leningrado, Kijevo, Odesos, 
Charkovo ir kitas Rusijos auk 
štąsias mokyklas, leisti Lietu
vos studentams atskirų spe
cialybių siekti vykstant į An
glijos, Prancūzijos, Vokietijos, 
Belgijos, Danijos, Amerikos ir 
kitų aukštai kultūringų kraš
tų aukštąsias mokyklas bei u- 
niversitetus.

Nėra abejonės, kad, įvyk
džius reformas mūsų siūloma 
kryptimi, okup. Lietuvos moks 
las ne tik į šalis, bet ir gilyn 
išsiplėstų, per keletą metų pa
kiltų ir toli užpakalyje palik
tų “visasąjunginį” rusų moks
lą, ko mes iš visos širdies ir 
linkėtumėni, b. kv.

IŠŠAUKIANTIS PRANEŠIMAS I NAUJA VALDŽIA LIBIJOJE
Rude pravo skelbia medžiagą apie pasiruošimus nuversti komunistų partiją Čeko

slovakijoje.
Libijos karalius — prekybos su Vakarais auka

K. TAUTKUS
“Rude pravo” svarbiausias dien 

raštis Prahoje VIII.2 d. laidoje 
paskelbė 1968 m. pavasarį ir va
sarą rinktą medžiagą apie poli
tinę raidą Čekoslovakijoj. Vidaus 
reikalų ministerija ir saugumo į- 
staiga pateikė pranešimus vidaus 
reikalų ministeriui Josef Pavelui. 
Galimas dalykas, kad anuo metu 
telkiamoji medžiaga buvo at
miešta Sovietų saugumo duome
nimis. Medžiagos paskelbimo tik
slas aiškus. “Rude pravo” dienraš 
tis anuometinius duomenis su
rikiuoja pateisinti Sovietų kariuo
menės įsiveržimui į Čekoslovakiją 
Minėtas straipsnis buvo
spausdintas “Pravdoje” ir pakar- turėti sprendžiančios įtakos į
totas ar atpasakotas svarbiau 
siuose Sovietų laikraščiuose.

Kodėl minėtoji medžiaga pas
kelbta metams praslinkus nuo 
kariuomenės įsiveržimo į Čekos
lovakiją?

Vakariečių viltys

— Pasak čekų dienraščio JAV 
ir Federalinė Vokietija laikėsi 
santūriai, lyg vengdamos sudary
ti sąlygas Sovietams įsikišti į Če
koslovakijos vidaus reikalus:

“1968 metų gegužės mėnesiu 
datuotos informacijos apie to me
to padėtį ČSR valstybės saugu
mo srityje įžanginiame skyriuje
nurodoma, kokius planus ir su- j rikiuo,a ivtk}“?. |baimin,i ,AV 
manymus sukėlė įvykių raida Ce- sau8um0 vel aI>
koslovakijoje po sausio plenumo 
Vakarų valdantiesiems ir politi
niams Juoksmams. Jie šį proce
są suvokė visų pirma “kaip vieną 
iš svarbiausių įrodymų, kad atė
jo galas “socialistinio pasaulio 
monolitiškumui”, kas “tiesiogiai 
liečia jėgų pusiausvyrą Europo
je”.
“Amerikos valdantieji sluoks

niai minėtu laikotarpiu užėmė 
Čekoslovakijos įvykių atžvilgiu 
tam tikro santūrumo poziciją, pa
grįstą tuo, kad lemiamas veiks
nys jų politikai buvo pažiūra į 
SSSR ir todėl JAV nebuvo suin
teresuotos tolesniu komplikavi- 
mu. Kartu jų santūrumas buvo 
motyvuojamas “viltimi, kad to
lesne įvykių raida Čekoslovaki
jos socialistinėje respublikoje ir 
be nereikalingo kišimosi iš užsie
nio gali susilpninti socialistinę 
santvarką Čekoslovakijoj, kai tuo 
tarpu SSSR neturės jokio pretek
sto imtis galimų priemonių 
prieš tai”.

“Pavasarį buvo pastebimas tam 
tikras Vakarų Vokietijos politi
nių sluoksnių santūrumas. Iš 
pradžių šis santūrumas buvo mo
tyvuojamas siekimu išvengti “ki
šimosi, nes tai neatitiko jų in
teresų. Tame etape pagrindiniu 
motyvu buvo keliama nuomonė, 
kad įvykių raida Čekoslovaki

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENE RASA
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— Sniego Romoje nėra, bet nemaloniai vėsu. Gėlės 
nežydi, nors fontanai kai kur ir trykšta, bet kažkaip be 
energijos ir apleisti. Visais atžvilgiais džiaugiausi išva
žiuodamas, nes viskas įkyrėjo.

— Nežinai dar kas čia tavęs laukia, — perspėjo 
Auksė ir pradėjo pasakoti apie streikus, palaužusius 
miesto susisiekimą, apie rasinius neramumus, studentų 
nepasitenkinimus bei protestus prieš Vietname vedamą 
karą.

— Jokio idealizmo mūsų jaunimas nebeturi, jie tik 
šaukia “laisvės, laisvės”, o tos laisvės vardu čia komu
nizmas veisiasi, jie to nemato ir jiems nesvarbu. Išle
pę, išsipaikinę, pilni nepasitenkinimo pačiu gyvenimu, 
nei kūrę, nei statę, tik laukia, kad kiti jiems viską kaip 
iškeptą blyną ant lėkštės paduotų! — įsikarščiavo Auk
sė.

— Nežinojau, kad tu tokia militaristė, — nusijuo
kė Rimas, — nes tas karas ir man ne prie širdies. Bet 
palikim šiuo kartu tas temas, man jau laikas namo ju
dėti.

— Negi jau taip vėlu? — nustebo Auksė. — Zinai, 
Rimai, važiuok sekmadienį su manim pas Ireną. Supa
žindinsiu su draugais, o jei bus gražus oras, ir miestą 
parodysiu.

— Su malonumu, nors ir nežinau, kas ta Irena. 
Ar graži? — paklausė jis.

— Kažkada buvo, bet... dabar toks pereinamasis 
laikotarpis, tai nežinau, — nusijuokė Auksė. — Bet 
nežadink vilčių, nes Irena ištekėjusi ir dargi laukiasi 
kūdikio.

GEDIMINAS GALVA

joje įgalins Vokietijos Fe
deratyvinę Respubliką norma
lizuoti santykius su ČSR, Vokie
tijos Federatyvinei Respublikai 
nedarant politinių nuolaidų”.

Ar santūri JAV politika pa
tarnavo Čekoslovakijai? Ji pas- ■ . . . . . . .
katino Sovietus panaudoti kariuo 1 ?iaL’ ,' TaUf vyDsta pačioj 
menę spręsti politiniams klausi- |e <=ekos <>vak„o,e Po CKP CK 
mams, stiprinti Maskvos Įtakai sa saus,° plenumo Vakan| zva‘8>'-
telitinėse respublikose

Federalinės Vokietijos ląikyse 
peį.. na pateisinama, nes ji negalėjo
. .ix! _ .. .1*; _ . v• •_ U _ _ •

Sovietų sprendimus.
JAV, tik vėliau pastebėjusios 

klaidą, padarė griežtesnius pa
reiškimus ryšium su Sovietų kės
lais įsibriauti į Rumuniją.

JAV saugumo įsikišimas

Skelbiamojoje medžiagoje nu
rodoma, kad Čekoslovakijos sau
gumas jau buvo praradęs pasiti
kėjimą krašte. JAV ir kitų kraš
tų saugumo įstaigos buvo beįlei- 
džiančios šaknis Čekoslovakijoje. 
Aišku, šis teigimas ypač liečia 
sovietinį saugumą, kurio veikla 
nutylima.

“Rude pravo” sąmoningai su

“Tam tikras santūrumas, apie 
kurį rašoma informacijoje, anaip 
tol nereiškia, kad kapitalistinės 
valstybės nepanaudojo savo tiks
lais galimybių, kurias joms su
teikė įvykių raida Čekoslovakijo
je po sausio plenumo. Buvo aiš
kiai matyti, kad jų žvalgybos 
pagyvino ir išplėtė savo veiklą. 
Didėja spaudimas, daromas iš 
užsienio Čekoslovakijos darbuoto-
jams — jie gauna grąsinamų šia iš Vakarų Vokietijos teritori

Pagrobtasis JAV ambasadorius Brazilijai C. Burke E lbrick (kampe) ir surastas jo automobilis.

laiškų: neapsieinama be netikė
tų apsilankymų, kurių metu sa- 
fcoma, kad bendradarbiauti
su Vakarų žvalgybomis 1 d- nuvertė Libijos karalių 

esą, reiškia teikti pagalbą če- Idris- kuris vedė konservatyvių 
pažiūrų politiką ir prekiavo sky 
stu kuru su Vakarais. Karin
gųjų arabų valstybių akimis Va 
karai — JAV, Britanija, V. Vo
kietija, Italija — remia gink
lais ir karinėmis medžiagomis 
Izraelį, kuris yra mirtinas ara
bų priešas, ginklų jėga paėmęs 
Palestiną, skaudžiai sumušęs 
arabus 1967 m. penkių dienų 
kare.

kų ir slovakų tautoms: Ameri
kos žvalgyba, naudodama tech
nikos priemones, ištiria viską, 
kas vyksta daugelyje Čekoslovaki
jos atstovybių. Panašūs reiški-

bos, ypač Amerikos, domisi in
formacija apie pirminių partinių 
organizacijų susirinkimus, sričių 
ir rajonų konferencijas, skirda
mos pagrindinį dėmesį naujųjų 
partinių organizacijų politinei 
charakteristikai.

Skirdamos dėmesio pagrindi
niams ČSR vidaus politinio gyve
nimo problemoms, Vakarų žval
gybos taip pat domisi, žinoma, 
respublikos gynybiniu pajėgumu 
ir organais,

Libija — socialistinė respublika

Karaliaus Idrio nuvertimui 
vadovavo pulk. Saaduddin Bou- 
chweirib, gimęs 1935 m. Tripo
lyje, 1953 — 1956 m. baigęs ka
rinius mokslus Kairo, Egipto, 
karo akademijoje. Jis priklauso 
arabų socialistų Baath partijai, 

kuriuose" sutelkta kurios vienas sparnas valdo Si-
slaptoji informacija. Kartu nuo 
sausio mėnesio imamasi aktyvių 
priemonių, kurių tikslas pakirsti 
socialistinių šalių susitelkimą. Sa
vo veiklai žvalgybos gerai pasi
ruošusios. Vidaus reikalų minis
terijos informacijoje nurodoma, 
kad pagrindinės priešų žvalgybų 
jėgos prieš ČSR sutelktos Euro
poje. Centrinė žvalgybos valdy
ba veikia prieš ČSR daugiausia 
iš Vakarų Vokietijos ir Austri
jos teritorijos. Ji turi savo reziden 
tų ištisoje eilėje Vakarų Vokieti
jos miestų — Frankfurte. Miun
chene ir, be to, Vakarų Berly
ne. Prieš ČSR aktytiai veikia ČSR 
rezidentai Vienoje.

Amerikos karo žvalgyba orga
nizuoja savo veiklą prieš ČSR ir 
kitas socialistines šalis daugiau-

— O, tai nieko, aš myliu vaikus, — patraukė pe-i 
čiais Rimas.

Vakaras prabėgo triukšmingoje, juoko ir kalbų 
nuotaikoje. Klimienė dar vis nenorėjo Rimo išleisti, 
klausinėjo apie Petkus ir jo paties tėvą, kurį prisiminė 
daug vyresnį už save, visada rimtą, nenorintį turėti jo
kių reikalų su jaunomis mergaitėmis kaip sesuo ar se
sers draugės. Patiko jai ir pats Rimas, todėl spinduliavo 
žiūrėdama į šalia sėdinčią Auksę ir kūrė planus. Ji net 
siūlė Rimui pas juos apsistoti, bet jis jau turėjo kamba
riuką, kurį gavo per darbovietę.

— Kol kas bus geras, o paskiau žiūrėsiu, — kalbė
jo Rimas prisiminęs savo tamsią buveinę, kuri buvo tre
čio aukšto palėpėj po plačiai atsikišusiu stogu.

Buvo jau gana vėlu, kai Auksė nuvežė jį automo
biliu namo.

— Kad nepaklystum, — nutildė ji jo protestus.
— Labai malonus vyrukas, — norėjo užvesti kal

bą su vyru Klimienė, bet jis tik burbtelėjo “hmmm” ir 
užsibarikadavo laikraščiu.

— Vyrai! — numojo ji ranka ir nuėjo į virtuvę 
plauti indų.

Sekmadienis buvo šiltas, vėjuotas ir nemalonus. 
Nešvariomis gatvėmis taškėsi automobiliai druskinu pur
vu, reti praeiviai skubėjo pasistatę apikakles, o dangus 
buvo pilkas ir nedraugiškas.

Auksės planas aprodyti Rimui Chicagą lyg ir su
griuvo, todėl, tik papietavę, išvažiavo pas Tijūnus.

— Čia ne gėlėmis žydinti Roma, — nusišypsojo 
Auksė.

— Dabar gi nė Romoje gėlių nėra, — abejingai at
sakė Rimas, — bet nerasi nė tokių kelių, dangoraižių ir 
tiltų, nei taip gyvenančių paprastų žmonių ar visko 
pertekusių vaikų.

— Tau patinka Amerika? —- paklausė Auksė.

— Mažai aš jos mačiau, todėl galiu tik pasakyti, 
kad patinka tai, ką ji reprezentuoja: laisvę ir galimy
bę, —visa kita nuo tavęs paties priklauso. Aš to tik ir 
noriu — progos! Jei jos nemokėsiu išnaudoti, negalėsiu 
nieko kito kaltinti, tik save.

— O mes daugiausia šį kraštą kaltinam, ne save, 
— nusijuokė Auksė.

— Gal todėl, kad nežinot ar užmiršot, ką reiškia 
gyventi neišmėginus savo jėgų. Žmogus esi pilnas sva
jonių, norų, net sugebėjimų, galvoji, kad galėtum daug 
padaryti ir pasiekti, bet drauge žinai, kad niekada ne
būsi tuo tikras, nes nėra progos savęs išbandyti.

Klausydama Rimo, Auksė staiga prisiminė Vytau
tą. Jie abu jauni, įdomūs, su abiem jai gera, bet ko
dėl ji nejaučia to laimės virpėjimo dabar ,kokį jautė 
šalia Vytauto?

— Jie galėtų būti geri draugai, — pagalvojo ji ir 
pasidarė liūdna, kad gyvenimas kartais būna toks kom
plikuotas, ir visai be reikalo.

Irena ir Bronius pasitiko juos labai draugiškai:
— Auksė taip pasakojo apie Romą, kad svečias iš 

ten negali būti paprastas žmogus, mažiausiai žmonijos 
išrinktasis, jei ne daugiau, — vedėsi į vidų atvykusius 
Irena, o Bronius tuoj išbėgo alaus ieškoti, nes jo many
mu tai buvo tinkamiausias ir sveikiausias gėrimas vy
rams.

— Jis sako, kad žemėje bus rojus ir lygybė tik tada, 
kai ant kiekvieno stalo putos alus, o ne vynuogių rak
štelė, kaip jis vadino vyną, — juokėsi šeimininkė, švy
tėdama pasitenkinimu ir gyvenimo džiaugsmu.

Bronius šokinėjo apie svečius, kaitė kavą, nešė stik
lus ir neleido Irenai nė pajudėti.

— Aš bijau žiūrėti, kaip ji vaikšto, — paaiškino.
— Nekalbėk niekų, aš visai puikiai vaikštau, — 

supyko Irena.

£Bi» daugiau), _

H

Libijos kariuomenė, vadovau
jama kairiųjų karininkų, rugsė-

riją ir Iraką. Jis vadovauja su
darytai revoliucinei tarybai, ku
ri monarchiją paskelbė atgy
venusia savo dienas.

jos. Patikimomis žiniomis, ji turi 
daugiau kaip 1000 agentų. Ši 
žvalgyba, be kita ko, peržiūri su
sirašinėjimą tarp VFR ir ČSR ir 
patraukia savo pusėn mūsų pi
liečius, ypač ekspertus, esančius 
tarnybinėse komandiruotėse Vo
kietijos Federatyvinėje Respubli
koje”.

Ilgoje ištraukoje pateikti “įvy
kiai” yra juokingi, bet ne grės
mingi Čekoslovakijos komunistų 
santvarkai ir jos žygiams dary
ti demokratines reformas. Ne 
svetimų žvalgų stebėjimas, bet 
Sovietų karių įsikišimas atnešė 
nelaimę Čekoslovakijai.

Dabar Libija bus arabų so
cialistinė respublika. Naują Li
bijos vyriausybę jau pripažino 
Irakas, Egiptas, Sudanas ir Si
rija. Irano ir Jordano karaliai, 
kurie veda konservatyvią savo 
kraštų politiką, laikosi santū
riai, Libijos režimo dar nepri
pažįsta. Nuversto karaliaus pus 
brolis princas Al Hassan Rida 
per Libijos radiją pareiškė, kad 
jis pripažįsta naują Libijos vy
riausybę, ir paprašė krašto 1,5 
mil. gyventojų ją remti. O dėl 
karaliaus tik paminėjo, kad jis 
“savarankiškai atsistatydino iš 
pareigu”. Nuverstasis karalius 
Idris šiuo metu yra atvykęs į 
Graikiją. Perversmo metu ka
ralius buvo taisyti sveikatos iš
vykęs į Turkiją.

Vakarų interesai Libijoje

Izraelio ir arabų kare 1967 
m., uždarius Suezo kanalą, Sau- 
di Arabijai, Iranui ir Kuvaitui 
arabų solidarumui įrodyti, sušlu 
bavus skysto kuro tiekimui, Li
bija sudarė labai svarbią aly
vos apsirūpinimo Vakarams po
ziciją. Pagal dabartinius gamy
bos davinius Libija per dieną 
pagamina 3 mil. alyvos stati
nių. Ji po metų ar poros pra
lenks pirmaujančią alyvos ga
mintoją Venezuelą. Libijos 90% 
pagaminamos alyvos kontroliuo 
ja JAV bendrovės. Jos aukštos 
kokybės skysto kuro produk
tais ir dabar dideliais kiekiais 
naudojasi JAV, Britanija, Va
karų Vokietija ir Italija.

Kadangi uždarytas Suezo ka
nalas sudaro sunkumus trans
portuoti Saudi Arabijos, Kuvai- 
to ir Irano skystą kurą, tai Li
bijos skystas kuras, kuris leng
vai vežamas Viduržemio jūra į 
Europą ir vaidina labai svarbų 
vaidmenį vakarų Europos vals
tybių gyvenime, ekonomijos ir 
pamvbos srityse. “Washington 
Post” korespondentas rašo. kad 
JAV vvriausybės apskaičiavi
mu i Libiios alyvos pramonę y- 
ra investuota 1 bil. dol. O alv- 
vos pramonės žiniomis tas skai
čius yra penkis kartus didesnis. 

JAV Ir Britanijos bazės

Revoliucinis komitetas pas
kelbė, kad visi užsieniečiai bus 
armijos apsaugoti ir, kad su
kilimas yra tik vidaus reikalas, 
nukreiptas prieš užsienio pajė- 

1 gas, norinčias kištis į vidaus 
gyvenimą. Paryžiuje gautomis

(Nukelta į 4 pusi.)



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. rugsėjo men. 10 d.

CHICAGOS ŽINIOS CLASSIFIED GUIDE
DEVINTA LĖKTUVŲ LINIJA

MIDWAY AERODROME
Aliegiheny lėktuvų linija spa

lio 1 d. pradeda skridimus iš 
Midway aerodromo į Blooming- 
ton, Terre Haute, Indianąpolis ir 
St. Louis. Šiuo metu šios linijos 
turi skridimų iš Midvvay: Uni 
ted, American, Delta, Eastem, 
Nartheasr, Northvvest Orient, 
Ozark ir helikopterių linija.

, VANDENIS TERŠIMAS
Chicagos sanitarinis distriktas 

spaudžia U- S. Steel korporaciją, 
kati iki rūgs. 30 d. baigtų van
dens teršimo kontrolės įrengi
mus savo fabrike 3426 E. 89 st., 
prie ežero Jeigu Illinois valsti
jos vandens Svarinimo taryba 
nepratęstų tos datos, tai korpo
racija būtų priversta mokėti 
$100 pabaudą už kiekvieną die
ną.

PAAUKOS DAUG KRAUJO

Cook apskrities ligoninės tar
nautojai per dvi savaites tikisi 
ligoninės kraujo bankui paauko
ti 1,000 puslitrių kraujo, kurio 
minėtoje ligoninėje labai trūks
ta, Per vieną savaitę banlkas ga
vo tiktai šešis puslitrius, bet vie
ną dieną dviem ligoniams turėjo 
išduoti 33.

VIEŠBUTIS DEGfi

• Vienas asmuo žuvo ir 9 buvo 
sužeisti gaisro metu Diplomat 4 
aukštu 99 kambarių viešbutyje, 
3208 N. Shef field. Policija išne
šė 5 ąsmenis. Ugniagesiai 30 as 
meriį ’ nalaipdino kopėčiomis. 
Kiti saugiai išbėgo. Nuostolių 
padaryta apie $10,000.

NAUJA VALDŽIA LIBIJOJE

" (Atkelta iš 3 psl.)

žiniomis naujoji Libijos vyriau
sybė pasikvietė Tripolyje, Libi
jos sostinėje, JAV, Britanijos, 
Prancūzijos ir Sov. Rusijos at
stovus pasitarimams. Neoficia
liomis žiniomis naujoji vyriau
sybė patikino, kad ji laikysis 
yisų buvusių susitarimų, įskai
tant ir alyvos bendrovių sutar
tis.

Prie ankstyvesnės valdžios 
Libijoje JAV ir Britanija turė
jo karines bazes. Amerikos ba
zė buvo prie Wheelus, arti Tri
poli miesto, kur buvo atlieka
mi šaudymo pratimai.

Libija gavo nepriklausomybę 
1951.Xn.24. Ji turi 1,680,000 
gyventojų ir jos žemės plotas 
yra 679,358 kv. mylių arba 1, 
759,540 kv. km. Vienoje kvadra 
tinėje mylioje gyvena tik 1,6 
gyventojų. Tas rodo, kad kraš
tus mažai apgyventas. Be to, 
didžiausius plotus užima Saha- 
ros dykuma. Kraštas buvo val
domas monarchinės federacijos 
sistema ir padalintas į tris pro
vincijas; Tripolitania, Cirenai- 
ka it Fezzan. Seimas turėjo 24 
atstovus. 12 atstovų skirdavo 
karalius, kitus 12 išsirinkdavo 
trijose provincijose. Sostinė — 
Tripolis. Kiti didesni miestai — 
Mlsurata, Bengazi. Arabų buvo 
9$%, italų — 5% ir žydų — 2 

Mahometonų tikybą išpaži
no 63%, krikščionių — 5% ir 
žydų — 2%.

’ "'.TC^F

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Ptrmadienlaia lr ketvirtadieniais nuo 9 Iki 9:80. Kitom dienom nuo 
9 Iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 Iki 6 v. v-

JAUNIAUSIAS DIENRAŠČIŲ 
LEIDĖJAS

Mar&hall Fields, 28 metų, bu
vo išrinktas dienraščių Daily 
News ir šun-Timeg leidėju Pa
reigas pradės eiti spalio 1 d. Jis 
yra jauniausias Amerikoje iš di 
džiųjų laikraščių leidėjų.

DAUG MAUDĖSI EŽERE
Šią vasarą apie 12 mil. asme

nų pasinaudojo Chicagos paeže 
rio paplūdimiais.

PAIEŠKOJIMAS
STELMOKAS, Juozas, Amerikoj ži
nomas kaip Joseph Štili man, tu
rimomis žiniomis. pasimirė Massa
chusetts ar Connecticut valstijoje 
bene prieš devyneris metus. Yra li
kę jo vardu išpirkti paskolos lakš
tai ir taipgi santaupos kuriam tai 
banke. Tas mažas palikimas galėtų 
tekti velionio sunkiai sergančiai ir 
labai pagalbos reikalingai motinai, 
jei būtų žinoma kame ir kada Juo
zas Stelmokas mirė ir kas turi jo 
santaupų knygutę. Žinantieji ma
lonėkite informuoti Lietuvos Ge
neralinį Konsulatą:

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 

41 West 82nd Street 
New York, N.Y. 10024.

does

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

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

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldos Ir 
ldtus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Plaoe — WA 5-8063

WIS1 FOLKS CAU 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 HAROWARE 

6832 S. Western Ave.
Chieago, IU. 60629, TeI.PR 6-1300

MISCELLANEOUS

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. RUDIS — TeL CL 4-1050

APDRAUDŲ AGENTCRA
Namų, gyvybės, 

automobilių,
sveikatos. biz-
nio.
Patogios išsl-
mokėjimo s»-
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Platiname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — TeL BE 7-5168 
. ............................... .

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta 

Dengiame vii 
ie arba dedan

™ prieš 49 metus 
visų rūšių storus. Taiso

me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome 15 lauko. Taisome mūrų “tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

10% — 20% — 80% pigiau mokislt 
ui apdrauda nuo ugnies lr automo
bilio pM
FRANK ZAPOLIS

8208 H West OOth Street 
Ohlcago, Ulinois 

Tel. GA 4-8054 lr GR 6-4832

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAIII ..J TeLHE 4-7488

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūSlų namo apSUdymo 
pečius lr alr-oondltlonlng — * 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerlua Turiu tr leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo-

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATENG A HM *:n:T METAI' 
4444 8, VVestern, Ohlcago 9, 111.

Telefonas VI 7-3447

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

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

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
W1TH COVERS AND HANDLES 

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

Platinkite “Draūgą”.

MISCELLAN EOUb

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av 
Chieago, IU. 60632. TeL YA 7-598(1

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

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

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 6Srd Street

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

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

...... ............. . ;........ -..—X....™...—
TELEVIZIJOS

Spalvotos ir paprastos, radijai, 
stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke.

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

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 

NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

PAGARBA JUMS
Mūr. 5 kamb. namas. Moderni vo- 

vonla tr vlrtuvS. Gazu šlld. Garažas. 
Apie 66 ir Rockvvell. $18,800.

Med. 4 kamb. “oottage'’. Gazo šild. 
Taksai apie 10ff. dol. Platus lotas. 
Už Cicero Ave. arti 87-tos. $10,400.

7 kamb. bungalovv. Moderni virtu
ve ir vonia. Naujas gazu šildymas. 
Mūro garažas. Arti Maria High. 
$22.000. (

Pajamų mūras ant kampo. 2 bu
tai. 6 ir 3 kamb. 2 auto garažas. 
Naujas šildymas. Negilus belsmentas. 
Arti ofiso $21,000.

T.iuksus bevelk naujas 3 miegamų 
mūras. Gražus garažas. Karpetai lr 
kt. Arti 71 Ir Capipbell. $23,500.

2 butų gražus mūrinis. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Arti mūsų 
$27,900.

Lotas 30 p. Marų. Parke, $11,000.

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

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

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge lr garažu. 48 lr Rockvvell. 
$23,000.

18 vienetu mūr. atnaujintas room- 
Ing house prie Lincoln Parko. 2 
bloką Iki ežero. $17,600 pajamų. 
Kaina $70,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tas 

Notary Public
2737 W. 43rd St — CL 4-2890

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

EAL ESTAT
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
ALEX SITIS-REALTOR

Main office 5727 W. Cermak Rd., Oeero, HL Tet OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bsrvvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti Į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
iiiimiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiimiiiiimiiimiimimiiiimmiiiiiiiiiii

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

8009 W. OSrd STREET TEL 471-0321

ĮSIGYKITE dabar

iiiiiiiimiiiiimmmimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii

BITES
Liuda Germanienė

Knygutė skirta pradedančiam 
skaityti vaikui. Spalvingos di
delio formato iliustracijos pa
traukia vaiko dėmesį prie trum
pų ryškaus šrifto prierašų. Ap- 
valdęs trumpus sakinukus jaunas 
skaitytojas progresuoja į pagrin
dinį tekstą, kur vėl atsikartoja 
iliustracijų tema. Puiki dovana 
pradedančiam mokyklą — gra
žiai išleista ir tvirtai pedagogi
niai paruošta. '

Išleido Am. Liet. Montessori 
draugija. Zitos Sodeikienės ilius
tracijos, gaunama Drauge. Kai
na — kietais viršeliais 3.50 dol.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
iiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiii

REAL ESTATE

Naujas liuksusinis 
12 BUTŲ

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

6251 So Mason Avenue 
Tel. 469-8282 arba LA 3-8267

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Tax

Notariartas — Vertimai
Apdraudų Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Ave. — PR 8-2233 
Mūr. 2 batai po 4 kamb. ir r*š-

72 lr Talman. Mūr. rezidencija — 
8 kamb. pirmam aukšte lr 2 kamb. 
antrame. Geram stovy na,m ha $28,000.

Prie Nabisco mflr. 6 kamb. bun- 
galow. 18 metu senumo. $21,200.

Mūr. 2 butai po 4 kamb. lr raš
tine. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.90.0

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas lr taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $86,060.

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

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

5 kamb., 20 metų mūr. bungalovv 
prie 51 lr Pulaski. 2 auto garažas 
$19,600.

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

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

iii aukšto, 10 metų mūr.: 6 kamb. 
(3 mieg.) lr 4 kamb. Prie 69 lr Ca- 
llfornla. Gazo karšto vandens atski 
ri šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštų mū.r 
□amas prie 71 ir Californla. $152,000.

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

6 kamb., 20 metų mftr. Cape Ood

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Perskaitę “Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

Skelbkites “Drauge”.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT VYRAI IR MOTERYS

BUTAI: rinktiniams nuomlninkama
Best Agency, 2925 W. 68. PR 8-6032
Nelaukit — užslregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai kreipkltSs dėl pa
tarnavimo nemokamai

lšnuom. naujai atremontuotas 5 
kamb. (neapšiklytas) butas. Suau
gusiems. Apyl. 44 ir Rockvvell. 
Skambint po 5 v. v. BI 7-5552

Išnuomojamas miegamas kambarys
suaugusiam. Rami vieta. Marųuette 
parke. Kreiptis po 6 vai. vakaro —

6406 So. Talman Avenue

D E M E S I O I

Važiuo ju į Phoenbc, Arizona, 
rugsėjo 12 d.

Galiu paimti vieną ar du ke
leivius Skambinkit tarp 5 ir 7 
v. v. ted. 927-8530.

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

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

iiiiiiiiiimiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimii
Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 

RECIPIES x
Joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nera
gautą, kurių čia yra virš 200.
Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims.
Kaina tik 2.50 dol., galima gau
ti DRAUGE.
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiniiiiiiim

RADIO PROGRAMA
*

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikla sek- 

1 madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika dainos ir Mag 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tet 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

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

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOTg

HELP VVANTED — MOTERYS

EXCELLENT OPPORTUNITY 
URGENTLY NEEDED

BUSINESS
INSTRUCTOR

Tvvo years college. Strong business 
background. Mušt type 60 vv.p-m. 
and shorthand 60 w.pm. Too 
teach two classes and also perform 
clerical duties. Ezcellent salary & 
congenial plaėe to vvork. Steady 
position. Inąuire at —

CPC
INTERNATIONAL

OSrd and Archer Avenue 
ARGO, ILLINOIS 

Call 458-2000, Ezt. 271 or 272 
- An ecual opportunity employer —

Exper’d waitresses

Uniforms furnished, good sal., 
paid vacation. Insur. plan.

Apply in person 
PETER PAN RESTAURANT

7181 VV. Cermak Rd., Bervvyn, HL 
Phone — 484-5288

Reikalingas vyresnio amžiaus vy
ras ar moteris arba vedusių pora
— gali būti pensininkai — padėti 
dirbti motelyje ir restorane. Mo
derniškas butas, išlaikymas ir atly
ginimas. ANCHOR MOTEL, Jesop, 
Georgia 81549. Tel. 912—427-4594

HELI VVANTEl) - VYRAI

WAREHOUSE
MEN

Full Time Position
But mušt be dependable and have 
good reference. Opportunity for 
advancement. Paid life Insurance. 
Hospital and Major Medical.

WAREHOUSE MOTOR 
PARTS

4430 N. WESTERN AVENUE 
Tel.— CO 7-8028

GEN’L FACTORY
Applications are novv being accepted 
for general factory help. Good 
starting salary & exel. Fringe bene
fits. Including profit sharing & free 
hospitalization. Apply ln person

JOSI. Y N JJIANIJFAOTURING 
3706 s. Morgan Street

EXCELLENT IMMEDIATE 
OPENINGS

JOBS VVITH SECURITY

MECHANICAL

OPPORTUNITIES

FOR
EXPERIENCED 

JOURNEYMEN 

PIPEFITTERS 
SHEET METAL

ELECTRICIANS
MACHINISTS

Excellent Pay Plūs Benefits.
Very Congenial Surroundinea

A Good Place To Work.
Steady Year Round 

Employment
Inąuire At

CPC
INTERNATIONAL

63rd and Archer Avenue 
ARGO, ILLINOIS

Call 458-2000, Ext. 271 or 272
An Eąual opportunity employer

JOBS VVITH A 
FUTURE

IMMEDIATE OPENINGS 
MACHINERY MAINTENANCE

FOREMAN
MAINTENANCE MEN 

SHEET METAL SĖT UP MEN 
SHEET METAL SUPERVISOR

DRAFTSMEN
Good pay. Good vvorking 

conditions.
Union Shop 

Apply in person
Luminous Ceilings, Ine.

3701 N. Ravensvvood Avenue
CHICAGO, ILLINOIS

MACHINISTS
Engine lathc, vertical mlll. Experl- 
enced trainees wlll be considored 
but mušt have Mech. aptitude.

Benefits. Confidential Intervievv
726-3631

HUEPER MACHINE WORKS
564 W. Monroe, Ohlcago, Dlinois

SET UP MAN
Punch Presses—Tapping Machines x 

With Automatic Feeds.
Old Established Firm.
Call MR. BENTLEY 

421-2073
or apply in person.

Midwest Electric Mfg. 

1639 W. Walnut Street

ELECT. MOTOR REPAIRMEN^
Top pay. to experlenc,ed repairmen 
on Industrini motorą. Permanent no 
layoffs, some overtime, day wonk. 
Unuaual fringe benefits include life 
insurance and pension paid by us 
No age limit but applloont mušt be 
reliable. healthy and active. Exel. 
parking. Apply ln striet confidence.
ARTHUR VVAGNER COMPANY 

1436 W. Randolph St Cbicago, III. 
Phone 660-7400 or residence phone. 
Evenings 784-2677.

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



Vasario 16 gimnazijoje vykusios liet. stovyklos vadovai. Iš k.: ka
pelionas kun. J. Delnas, A. Grinienė (vadovė), mokyt. V. Bartusevi
čius, mergaičių vadove K. Sutkaitytė, A. Zaparackas, R. Helmer, Ing. 
Suokaitė - Helmer, kun. A. Saulaitis, O. Bartusevičienė.

BOSTONO ŽINIOS

♦

ALT PIRMININKO VEIKLOS 
APŽVALGA

Amerikos lietuvių kongresas Detroite

VL. SELENIS

PAVARDĖ IR AUKSAS
Edvvardo Kennedy byla dėl 

nuskendusios mergaitės turėjo 
prasidėti rugsėjo 3 d., tragiško 
įvykio apylinkėje. Kennedy advo
katai, matydami šimtus spaudos 
atstovų ir televizijos aparatų iš 
viso pasaulio; tur būt, išsigando, 
kad bus perdaug “reklamos”, a- 
tėmė bylą iš vietos teisėjo ir per
kėlė į Massachusetts aukščiausią
jį teismą. Teismas dar atostogau
ja, susirinks po kelių savaičių. 
Distrikto prokuroras pačioje 
pradžioje norėjo, kad ta byla bū
tų sprendžiama aukštesniam teis 
me, bet jo reikalavimas buvo at
mestas, nes byla priklausanti vie
tos teismui. Šį kartą aukščiausio
jo teismo vienas teisėjas patvar
kė ir be prokuroro prašymo, o 
pagal Kennedy advokatų reika
lavimus, kad Ši byla atidėta ir 
dar neaišku kas ir kada ją spręs, 
nes žemesniam teisme galinti nu
kentėti Kennedy garbė. Net ir 
daktaras, kuris nedarė skrodimo 
mergaitės lavęųio, sakosi, jis, ka
da sužinojęs, kad čia įmaišytas 
Kennedy, nežinojęs ką daryti. 
Taigi pavardė ar auksas valdo 
mus?
AUSIEJUTĖ PRANCŪZIJOJE
Rita Ausiejutė visiems pažįsta

ma kaip viena iš stipriausių Bos
tono dramos sambūrio aktorių, 
išvyko visiems metams į Pran

cūziją gilinti 
studijų.

prancūzų kalbos

MARIJA RUDIENĖ SU 
DUKRA

daug, kasai papildyti nigs. 
d. ®o. Bostono liet. piliečių dr 
jos salėje ruošiamas vakaras su 
Įvairia programa.

— IS. Michelsoną, senosios iš
eivių kartos veikėją ir spaudos 
darbuotoją, ruošiasi pagerbti 
Lietuvių darbininkų draugijos

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 10 d.

Garsios Rudžių šeimos Mariją 21 kuopa spalio 19 d. Bostone

Altos pirm. inž'. Ė. Bartkus 
kongresui padarė platų ir išsa
mų pranešimą apie A.L. tary
bos penkmečio veiklą. Jis pa
lietė darytus žygius Lietuvos by 
los reikalu JAV kongrese ir se
nate bei šio krašto valdžios vir
šūnėse. Įteiktas didesnis skai
čius memorandumų arba asme
niškai kalbėtasi su valdžios pa
reigūnais.

Gražiai A.L. taryba bendra
darbiauja su mūsų pagrindinė
mis organizacijomis, veiksniais 
ir kitomis pavergtomis tauto
mis. Su veiksniais ypatingai bu
vęs glaudus betftfaradarbiavi- 
mas.

Jis palietė ir santykius su 
kraštu. Sovietai >/clabar pakei
tė taktiką: nebęvądina mus į- 
vairiais nusikaltėliais, bet siun
čia mums savoemisarus. Jie 
atsargiai siūlo atsižadėti nepri
klausomos Lietuvos įdėjos ir 
pripažinti amžiųą prisirišimą 
prie Sovietų Rusijos.

Amerikos Lietuviu tarybos 
atsakymas tuo klausimu aiš
kus: su okupantu jokio reikalo 
neturim, su okupanto agentais, 
emisarais neturime jokio biznio, 
— pažymėjo E. Bartkus, paly
dėtas triukšmingais plojimais.

Amerikos lietuvių spauda lai
kosi tokio pat nusistatymo. Kai 
iš okup. Lietuvos atvyko dau
giau negu 20 asmenų delegaci
ja, spauda ją ignųravo, jų ne
matė ir nieko nerašė. Komunis
tų spauda tuoj apkaltino A.L. 
tarybą ir Amerikos lietuvių 
spaudą, kaip kenkiančius ir žalą 
4arančius pasaulio lietuvių kul
tūrai.

A.L. taryba iš surinktų per 
metus 30 - 35,000 dol. išsiverčia, 
paremia Vyr. Lietuvos išlaisvi
nimo komitetą ir išlaiko savo 
įstaigą Chicagoje.

Taryba yra suorganizuota tik 
vieninteliam tikslui — laisvini
mo darbui vesti. Kai laisvinimo 
darbas bus baigtas, baigs savo 
darbą ir taryba. Jis mano, kad 
Lietuvos bylai daug gali padėti 
rusų santykiai su kinais arba 
net vokiečiais.

Atstovų pasisakymai
Kaip ir reikėjo tikėtis, atsto

vų pasisakymai daugiausia lie
tė piniginius klausimus. Vieniem 
(kur nėra Alto skyrių) atrodė, 
kad Vasario 16 proga surinktų 
aukų klausimas komplikuotas, 
kitiems visiškai aiškus ir pap
rastas.

Vladas Bačanskąs jš Baltimo- 
rės sakė,, kad tas reikalas neaiš
kus ir bendruomenės valdybai 
daro tikrus sunkumus-

Rei čia pat Aleksandras Čap
likas iš Bostono atsakė, kad y-

nori gali rinkti aukas. Bet vie
na diena Vasario 16 proga Bos
tonas skiria A.L. tarybai. Bos
tonas remia ir rems tarybą, kol 
tik ji rūpinsis Lietuvos laisvės 
reikalas.

E. Mikužiūtė iš Chicagos reiš
kė nepasitenkinimą, kad kar
tais Vasario 16 d. aukos skiria
mos kitiems reikalams. Taip at
sitikę Altos Chicagos skyriuje.

Jai atsakė Teodoras Blinstru- 
bas, kad, jam esant Chicagos 
skyriaus pirmininku, buvo pas
kirta 100 dol. “Lituanus’’ žurna
lui paremti. Tai buvo ne iš Va
sario 18 aukų, bet iš parengimų 
pelno.

Vytautas Banelis iš New Yor
ko prašė tarybos daryti žygių, 
kad siuntinių siuntėjai į okup. 
Lietuvą nebūtų apiplėšiami ne
žmoniškais mokesčiais. Taip pat 
siūlė, nors pašto ženklo klausi
mas nepasisekė, jj toliau ju
dinti.

Jonas Mališauskas Kenoshos 
Altos skyr. vardu prašė dides
nių ryšių tarybos su skyriais. 
Dėl surinktų aukų jokių sunku
mų neturi, nes žino kam pri
klauso ir visą siunčia tarybai.

Antanas Skėrys iš New Yor
ko sakė, kad jo kolonija rim
tai ėmė šio kongreso reikalą. 
Altos skyrius atsiuntė 6 atsto
vus ir iš viso iš New Yorko šia
me kongrese matęs 12. New 
Yorkas kur kas daugiau galėtų 
prisiųsti Vasario 16 proga su
rinktų aukų, bet susidarančios 
didelės rengimo išlaidos.

Albertas Vinikas iš Indianos 
(berods, Lake apskrities) pa
reiškė, kad jokių sunkumų su 
aukomis neturi, nes siunčia Al
tos centrui.

Bronius Maeėnas (Macevi
čius) , LB Chicagos apygardos 
valdybos atstovas, — nesusipra
timų būtų mažiau, jei, kur nė
ra dar Altos skyrių, būtų tokie 
skyriai įsteigti. LB apylinkėms 
renkant aukas, tose apylinkių 
valdybose ginčai pasidaro neiš
vengiami.

Stasys Lūšys, New Yorko Al
tos atstovas ir Tautos fondo 
vicepirm., įnešė kiek daugiau aiš 
kūmo šiame piniginiame reikale. 
Tarp dabartinės A.L. tarybos, 
Vyr. Lietuvos išlaisvinimo ko
miteto ir Tautos fondo jokių 
nesusipratimų nėra. Tarp jų y- 
ra gražus sutarimas ir tas su
tarimas visų pildomas 100 pro
centų. Dalis LB apylinkių ir 
net Altos skyrių prisiunčia au
kas Tautos fondui. Apie tai 
Tautos fondas tuojau praneša 
A. L. tarybai. Tokiu būdu A.L. 
taryba žino, kiek Tautos fondas 
gavo, ir tai įeina į susitartą at
skaitomybę. Aišku, atsiskaito-

ra fe? fefc ma tarp šių glaudžiai bendra-

darbiaujančių institųicijų. St. 
Lūšys, nors ir būdamas Tautos 
fondo vicepirmininkas, mano 
geriau aukas siųsti tik A. L. 
tarybai.

Vacys Urbonas, Detroito ra
dijo klubo pirm., prašė Altos 
atkreipti dėmesį į viešąsias bib
liotekas, nes ten visa literatūra 
apie Lietuvą yra atsiųsta iš Vil
niaus. Reiktų susirūpinti čia iš
leistais leidiniais anglų kalba 
ir aprūpinti viešąsias bibliote
kas.

Raimondas Kudukis, Cleve
lando Altos skyriaus pirminin
kas, pareiškė, kąd Clevelandas 
visas aukas siunčia Altos cent
rui ir sunkumų neturi, bet pa
geidautų skyriams statuto ar iš 
centro aiškesnių nurodymų. R. 
Kudukis taipgi pageidavo, kad 
būtų glaudesni santykiai A. L. 
tarybos ir skyrių. Jis mano, 
kad į Altos veiklą reikia dau
giau pritraukti jaunimo.

Vitas Yucius, sveikindamas 
kongresą Pittsburgh Altos var
du, pasakė: reikia tik nuošir
džiai dirbti laisvinimo darbą, o 
pinigų bus. Ir čia pat įteikė 1, 
000 dol. kongreso finansų ko
misijai.

Juozas Jurkus iš Rochesterio 
pageidavo, kad skyriams iš su
rinktų aukų tam tikra dalis bū
tų leidžiamą pasilikti nenuma
tytoms skyriaus veiklos išlai
doms padengti.

Po atstovų pasisakymo Altos 
pirm. E. Bartkus padarė keletą 
paaiškinimų. Nėra abejonės, 
kad tarp tarybos ir skyrių reik
tų glaudesnio bendradarbiavi
mo. Šiais metais ta kryptimi 
buvo dirbama ir visi skyriai bu
vo aplankyti.

Dėl tos didelės neteisybės, su 
kuria lietuviai susiduria siųsda
mi siuntinius savo artimiesiems 
ir yra žiauriai apiplėšiami, buvo 
kreiptasi į valstybės departa
mentą ir kongreso narius. Var
giai kas bus galima padaryti, 
nes tai priklauso tik nuo rusų, 
o jie plėšia mokesčių pavidalu, 
kiek tik jiems patinka. Nauda 
iš siuntinių yra didelė ir Lietu
vą pastato kitoje plotmėje negu 
yra pati Rusija. Pabaltijo kraš
tai yra pasidarę visos Rusijos 
Amerika.

Pašto ženklo byla nėra už
daryta, bet prie šios vyriausy
bės nieko nėra daryta, nes rei
kia patogios datos ar kokio ju
biliejaus, kad būtų patogu pra
šyti pašto ženklo.

Viešose bibliotekose lietuviš
kas knygas galima turėti be jo
kių išlaidų. Reikia tik trijų 
skaitytojų pageidavimo, ir bib
lioteka savo lėšomis knyga įsi
gyja.

Rudienė su dukra Rožyte lankė
si Bostone pas Paliulius. Po po
ros dienų Rudienė išvyko atgal 
į Chicagą, o dukra dar visą sa
vaitę viešėjo Bostone.
LILEIKIENĖ GRJŽO IŠ CHICA

GOS
Stefanija Lileikienė visą mėne

sį praleidusi pas dukterį Aldoną 
Chicagoje, grįžo į namus Dor- 
chesterin. Chicaga labai patiku
si.

PRADEDA MOKSLO METUS
Lituanistinė mokykla mokslo 

metus pradeda rugsėjo 13 d. 9 
vai., ryto.

VIEŠI JONAS DIKINIS
Aktorius Jonas Dikinis, kurio 

šeima yra išsimėčiusį po visą 
Ameriką, atvyko iš Liętuyos ir 
lanko savo artimuosius. Dabar 
yra atvykęs į Bostono apylinkę 
pas dukterį.

ŠOKĖJAI I TENNESSEE
Onos Ivaškienės vadovaujami 

tautinių šokių šokėjai spalio 16- 
18 dienomis dalyvaus JAV, tarp
tautinėje šventėje, kuri įvyks 
Tennessee valstybėje. Šis šokių 
vienetas turi savo parengimą 
Bostone, Lietuvių piliečių d-jos 
auditorijoj, rugsėjo 28 d. Jiems 
kelionei reikalingi pinigai. Daly
vaudami jų parengime prisidėsi
me prie jų kelionės išlaidų, o 
tuo pačiu paremsime ir lietuviš
ką reikalą.

Tautos ir Marijos šventė 
Tautos šventė, kuri yra sutap-

Paulina ir Antanas Valei
kos, Medford, Mass., senosios 
bartos lietuviai veikėjai, atšven
tė savo 50 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. Programai va
dovavo Valeikų giminaitis kun. 
A. Janiūnas.

— Dr. Vladas Kaupas iš Grai 
k i jos sugrįžo į Bostoną. Kelio
nėje jis išbuvo 3 savaites. Da
bar dirbs New Hampshire vals
tijos viešosios apsaugos įstai
goje, eidamas apkrečiamųjų li
gi.) skyriaus viršininko pareigas.
_ Iš Lietuvos į So. Bostoną 

buvo atvykęs Jonas Dikinis,
1 buv. Dzirnzi — drimzi teatro 

narys, drauge su A. Vanagaičiu, 
Olšausku ir Dineika prieš 40' 
metų linksminę Amerikos lie
tuvius.

_ Antanas Jonas Skirtus, ži
nomo Los Angeles liet. veikėjo 
Antano Skiriaus sūnui 
sarį aukščiausiais
baigęs Dartmouth kolegiją, pra
deda dirbti Behnont Hali mo
kykloje netoli Bostono, kur dės 
tys ispanų kalbą ir literatūrą.

_  Bostono liet. skautų ruo
šiamas kaukių balius įvyks spa
lio 25 d Liet. piliečių klubo sa
lėje.

PABALTIJO TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTĖ

!9o. Bostono Lietuvių piliečių

a, šį pava- 
pažymiais

draugijos didžiojoje salėje rug- 
dinta su Marijos gimimo švente, sė^°švenčiama rJsėkKia. Roctone PaoaltlJO teutonų šokių SvenU.

Dalyvaus Waterbury, Worces- 
terio, Brocktono bei Bostono

švenčiama rugsėjo 8-ją. Bostone. 
šiais metais ji bus prisiminta įr 
paminėta su susikaupimu ir mal
da rugsėjo 14 d. Šv. Petro para
pijos bažnyčioje So. Bostone, 10 
vai. bus atnašaujamos iškilmin
gos šv. Mišios už kenčiančią Lie
tuvą ir kunigas svečias pasakys 
pamokslą. Organizacijos kviečia
mos dalyvauti su vėliavomis, o 
visi lietuviai dalyvaukime tose 
Mišiose. Minėjimą rengia Lietu
vių Bendruomenės apylinkės 
valdyba.

— Knovville, Tenn. spalio 
16—18 dienomis ruošiama JAV 
tarptautinė šventė, kurioje dar 
lyvaus apie 40 tautų. Lietu
viams atstovaus Onos Ivaškie- 
nės tautinių šo(kių sambūris. 
Kadangi kelionė tolima, išlaidų

lietuvių tautinių 'šokių grupės ir 
latvių tautinių šokių grupė, į- 
vykdydamos patrauklią ptrogra 
mą. Po to bus šokiai, griežiant 
geram orkestrui; veiks bufetas. 
Bus dovanų paskirstymas; iš 
jų įdomiausia yra dailininko V. 
Rato paveikslas “Bakūžė”. Gau 
tasis pelnas skiriamas jauni
mui, vykstančiam į tarptautinį 
festivalą KnoxvUle, Tennessee, 
lietuvių tautai atstovauti. Kvie
čiami visi jauni, seni. ir maži 
atsilankyti ir kartu padraugau
ti su lietuvišku jaunimu ir bro
liais latviais.

Rengia Bostono Lietuvių tau
tinių šokių sambūris.

A + A
W A S I L I Y A K O W

STANLEY JANKAUSKAS

Mirė rugsėjo 6 d., 1969 m., 8:10 vai. vakaro, sulaukęs 76 
metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 56 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Frances (Balkaus- 

kaitė), sūnus Raymond, duktė Irene Bergell, žentas Robert, 
5 anūkai: Edward ir Letitia Giedraitis, Mary Ann, William ir 
Daniel Bergell, uošvis William Birgelis, švogerką Ona Slaus- 
galvis suu šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. Lietuvoj 
liko sesuo su šeima.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 
West 71st Street. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 11 
d. iš koplyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į ŠVč. M. Marijos 
Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, duktė ir anūkai.
Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus, Telef. 476-2345.

Perskaitė Draugu diiokki* kitiems pasiskaityti
liiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuii

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS franckus 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up lr Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533 

iiiiiiiiiiiiiiiimiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimi

GĖLĖS
Vestuvėms, tanketams, laidotuvėms 

lr kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

DEVERLY HTLLS GPIANYCHA
2443 VV. tlSrrt Street, Chlciųro, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — l'R 8-0834

sBEkPKma “UBĄiKar.

Lietuvos Valstybines Operos solistui ir Korp! Frater
nitas Baltiensis garbes filisteriui

A. -j“ A. r 3
ALEKSANDRUI KUTKUI mirus, 

jo žmonai JADVYGAI, broliui MIKUI su šeima ir ki
tiems giminėms, tremtyje ir Lietuvoje, gilią užuojau
tą reiškia

Korp! Fraternitas Baltiensis 
Valdyba ir nariai

iiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

knygos:
NEPRIKLAUSOMI LIETUVĄ STATANT ........................ $5.00

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

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

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

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygor 
5 proc. mokesčiams.kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiuniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiiiiiiiiiiiiimi

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME W
TRTS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 VVest 71 st Street Tel. 476 2348
1410 So. 50th Ave.y Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

f S

8 KftPTEiniS i
pEHiHi 5 $
/■ii" S

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
MONUMENT

3914 West lllth
Dirt. liausiąs Paminklams Planų 

F*WMll*inlrivYi$ua Vlaamn
Telet — CEdarcrest 3 - 6335

Utenas blokas nuo kapinių.MAZEIH&EVANS
FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
lietuvių Laidotuvių Direktorių AsociadfM Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LAOKAWIOZ)

424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213 
314 VV. 23rd Place_______ Tel. Vlrginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
(07 S. Lituanica Ava. Tel. TArda 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3304 S. Halsted Street Tel. TArda 7-

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė, Tel. TArda 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. aoth Av*. Cicero, DL Tel. OL 3-1003
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X Tėvai marijonai ir mari jo
nų bendradarbių Chieago apskr. 
vaidyba kviečia visus bendra
darbius ir prijaučiančius trečia 
dienį, rugsėjo 17 d., 7 v v j 
Sharkos restoraną 6301 We3t 
63 st. Chieago, Rl., atsisveikinti 
kun. V. Riirselį, MIC, buvusį 
provincijolą, išvykstantį į Roimą 
marijonų vicegenerolo parei
goms. Norintieji dalyvauti pra
šome pranerti bendradarbių sky
rių pirmininkėms arba telefonu 
tėvams marijonams PO 7-1687.

X Kristijono Donelaičio litu
anistinių mokyklų tėvų komi
tetas, kuris visuotiname susirin
kime buvo vienbalsiai perrink
tas, pasiliko savo pareigose. 
Pirm. B. Vindašiun, vicepirm. 
K. KaminsKas, ižd L. Kupcika- 
vičius, sekr. A. Mažeikienė, pa
rengimų vadovės Z. Pocienė ir 
V. Kosmanitnė ir narys dr. P. 
Rasutis. Pamokos K. D. mokyk
loje prasidės šefitadienį, rugsė
jo 13 d., 9 vai. ryto Frances 
McKay vaistybinės mokyklos 
patalpose, 6901 So Fairfield 
avė. Tą dieną dar bus registruo 
jami mėtiniai.

x Lietuvių Fronto Bičiulių
rudeniniame susirinkime kun. 
dr. J. Kubilius kalbės apie šių 
dienų jaunimą, plačiau paliesda
mas hipius, kurių tarpe kun. J 
Kubiliui apie tris savaites teko 
gyventi San Francisco mieste 
praėjusią žiemą. Susirinkimo 
vieta ir laikas bus paskelbta vė
liau.

Aktorė Julija Cijūnelienė bus 
tradicinės madų parodos komen
tatorė rugsėjo 27—28 d. d., 
Jaunimo centre. (pr.)

X Dr. Aleksandras Rožėnas
sunkiai serga ir yra paguldytas 
ISt Joseph ligoninėje, 3900 N 
Lake S’hore Dr., Chicagoje. Jo 
pasveikstant laukia žmona ii 
dvi dukros.

X Danguolė u- Eugenijus 
<Bartkai susilaukė sūnaus. Rd 
šiol jie augino vienturtėlę duk
relę.

X Klemenso Dėdelės, gyve
nančio Onieagoje, tėvelis po suu 
fcios operacijos rugpiūčio 26 d. 
mirė Buenos Aires mieste, Ar
gentinoje. Sūnus dar spėjo nu
vykti į Argentiną jam sergant 
ir dalyvauti a. a. tėvelio laido
tuvėse.

X Julijos Rajauskaitės forte- 
piono rečitalis įvyks rugsėjo 
20 d. 7:30 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Programoj: Beethoveno, 
Scarleti, Gaidelio, Banaičio, 
DeBussy, Liszto, jos mėgiamiau- 
sio kompozitoriaus kūriniai- Bi
lietai gaunami “Marginiuose” ir 
koncerto vakarą jaunimo centro 
kasoje. (pr.)

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

(Sk.) Į

X žurn. Vladas Ramojus,
LFB Chicagos apyg. vicepirm. 
ir dokumentinių knygų apie par 
tizanus autorius Padėkos savait 
galyje yra pakviestas dalyvauti 
su paskaita LFB New Yorko 
sambūrio ruošiamame bičiulių 
ir prijaučiančiųjų susitikime, 
kurio metu plačiau bus panagri
nėtos Lietuvos partizanų vestos 
Ciovos ir jiems skirti leidiniai, 
išleisti laisvųjų lietuvių išeivi
joje.

X Rašyt. Česlovas Grincevi- 
čius, LFB Chieago3 apyg. pir
mininkas, išvyko trims savai
tėms atostogų prie Pacifiko.

X Bronius Budriūnas, žino
mas muzikas bei kompozitorius, 
Los Angeles Šv. Kazimiero liet. 
parapijos choro dirigentas, yra 
atvykęs į Chicagą.

X Dr. Tomas Remeikis šiuo 
metu vieši Europoje, rinkdamas 
medžiagą savo rašomai knygai 
anglų kalba apie naujausių lai
kų Lietuvos politinę istoriją. Ro
moje jį globojo prelatai L. Tu- 
laba ir Ignatavičius; ministeris 
ISt. Lozoraitis leido pasinaudoti 
jo archyvu. Paryžiuje svečias 
konferavo su Ž. Mikšiu ir P 
Klimu o taip pat kitais lietu
viais. Bonoje susitiko su V. Ba
naičiu, prof. Z. Ivinskiu, lankėsi 
Baltų tyrimo institute. Londone 
T. Remeikis lankėsi lietuvių ir 
anglų įstaigose.

X Aleksandras Kumskis po 
ilgesnių atostogų vėl sugrįžo į 
Chicagą ir toliau tęsia paruošia
mąjį darbą pirminiams rinki
mams į Cook County Sheriff 
postą. Atostogų metu A- Kums
kis apvažinėjo daugumą Flori
dos vietovių, studijuodamas i- 
vairius Įstatymų įvykdymo ne- 
todus. Jam teko susipažinti su 
kelių apskričių šerifais ir nuo
dugniau padiskutuoti jų proble
mas. Po Floridos kelionių A. 
Kumskis lankėsi ir Centrinėj 
bei Pietų Amerikoj.

X Angie Valin (Angelė Va- 
linevičiūtė?, gyvenusi pastaruo
sius trejenus metus Paryžiuje, 
ten dirbusi International Herald 
Tribūne redakcijos štabe ir kar 
tu lavinusi balsą, šiomis dieno
mis grįžo porai mėnesių pavie 
šėti pas savo tėvą Vladą Vali- 
nevičių, 3223 S. Emerald. Jai su
tiktuves paruošė Al ir Vida 
BartJkai. Gegužės mėnesį ji buvo 
angažuota vaidinti Paryžiuje 
suktame filme “Le Demier 
Šaut” kartu su Maurice Ronet 
ir Miehel Bouget. Grįžus Euro
pon, pradės koncertines gastro
les, “jazz and blue«” srityje.

X Už a. a. Emilijos Petraus
kaitės vėlę bus atnašaujamos 
šv. Mišios š. m. rugsėjo mėn. 13 
d. (šeštadienį), 9 vai. ryto Tė
vų Jėzuitų koplyčioje. Jos sesu
tę Sofiją Graužinienę ir kitus 
gimines bei artimuosius nuošir
džiai užjaučia ir kartu liūdi ir 
už mirusią pasimelsti — daly
vauti pamaldose prašo Atsitei
simo Vigilijos dalyviai, (kurios 
nare ir velionė buvo. (pr.)

X Baleto šokėja Karosaitė
suorganizavo specialią mote
rims mankštos klasę. Pamokos 
jau vyksta J. Puodžiūno baleto 
studijoje, 2656 W. 71st ISt. Pirm. 
ir penkt- 7:30 vai. vakaro. Susi
domėjusios .kviečiamos atsilan
kyti. Tel. 778-7182 arba RE 
77206 (sk.)

X Sodininkas kviečia jumis į 
slyvas ir obuolius. Galėsite pa
tys susiskinti. Nedideli medžiai. 
Apie 2 vai. kelionė. Labai ma
lonūs savininkai. Dėl informa
cijų skambinkite, nurodysime 
kelią Tel. 598-5285. (sk.)

x Jei kas vyksta automobi
liu į Los Angeles, California, 2- 
jų savaičių laikotarpy, ir gali 
paimti vieną keleivį prašom pra
nešti tel. 476-6128- Už tą paslau
gą bus atsilyginta. (sk.)

x Naujausios spalvotos 1970 
m. televizijos. Žemesnės kainos. 
Daug aparatų. Specialisto pa
tarimas. Gradinskas, 2512 W. 
47 St„ FR 0-1998. (ak.)

x Melrose Parko šeštadieni
nė mokykla 1969/70 mokslo 
metus pradės rugsėjo mėn. 13 
d., šeštadienį, 9 vai. ryto Sacred 
Heart mokyklos patalpose. Tuo 
pačiu metu apatinėje mokyklos 
salėje įvyks mokinių registraci
ja ir svarbus tėvų pasitarimas 
dėl tolimesnės mokyklos veik
los. Bent vieno iš šeimos tėvų 
dalyvavimas būtinas.

X šv- Pranciškaus seserų 
vienuolyno rėmėjų metinis sei
mas įvyks spalio 5 d. Šv. Jurgio 
par. salėje, Bridgeporte. Prasi
dės šv. Mišjomis 11 vai. 15 min. 
Šv.Jurgio par. bažnyčioje. Pie
tūs 12 vai. 30 min. Po pietų sei
mo posėdis. 'Seime bus galima 
pasidžiaugti, kad jau seselės 
prancišlkietės Pittsburghe pa
statė nauja pastatą, belieka tik 
rūpintis vidaus įrengimu kam
barių seselėms, knygyno, raš
tinių, klasių.

x Muzikas Antanas Nakas 
sugrįžo iš atostogų ir su savo 
mokiniais pradėjo pijanino pa
mokas.

X Susipažinimo vakaras su 
sekantį pavasarį statoma Verdi 
opera “Likimo galia” įvyks rug
sėjo 12 d-, penktadienį, 8 vai. 
vak. Jaunimo Centre. Tuo pačiu 
tai bus susipažinimas ir su tos 
operos dirigentu muz. Vytautu 
Marijošiumi. Programoje diri
gento paskaitėlė, muzikinės iš
traukos iš operos, režisieriaus 
Petro Maželio ir dailininko Jur
gio Daugvilos žodis. Kviečiame 
atsilankyti visus, kurie domisi 
lietuvių kultūriniu gyvenimu, 
įėjimas nemokamas.

X Dr. Juozas Girnius ruošia 
dr. prof Prano Dovydaičio mo
nografiją. Monografijos redak
torius yra buvęs prof. Dovydai
čio studentas. Prof. dr. Pranas 
Dovydaitis mirė Sibiro tremty
je. Monografiją išleis ateitinin
kai, o jos išleidimui lėšas su
telkti pavesta Jonui Žadedkiui, 
4162 IS. Fairiield Avė., Chieago, 
Rl, 60632.

X Sės. Ona Mikalaitė ruošiasi 
atvykti į “Eglutės” kultūrinę 
popietę spalio 12 dieną, Jauni
mo centre.

x Kuprotas Oželis, S. Čiur
lionienės operetė, Alvudo ren
giamoje rudeninėje šeimos šveu- 
tėję Marąuette Paike, atvirame 
ore šį sekmadienį (ne šeštadie
nį kaip įprastai), rugsėjo 14 d. 
temstant. Nuo 2 v. p p. 'lietu
viška muzika, užkanda, vaikų 
žaidimai, visų kultūringas pasi
rodymas prie mikrofono. Vaka
rop įprastoje Alvudo vakaronių 
vietoje ties Šv. Kryžiaus ligo
nine Alvudo Vaikų teatras vai
dina ir dainuoja minėtą opere
tę. Visi kviečiami.

x Juozas Skeivys, visuome
nės veikėjas ir kelių organiza
cijų vadovas, drauge su savo 
žmona Adėle išvyko atostogų į 
Torontą. Aplankys savo gimi
nes, jų tarpe tetą L. Baranaus
kienę, neseniai sulaukusią 90 m. 
amžiaus; ji dar gyvai seka lie
tuvišką spaudą Clevelande ap 
lankys Ūselius, W. Dzickowscy 
ir kitus pažįstamus

X Tauragės Klubas kviečia 
visus atsilankyti į linksmą ge- 
gpgužinę, rugsėjo 14 d., O. Bruz
gulienės sode, 8274 So. Kean 
Avė. šokiam gros K. Ramanaus
ko orkestras. Pradžia 12 vai.

(pr.)
.< Didelė 500 vietų salė ir ke

turios mažesnės salės vestuvėms 
bei įvairiems baliams. Taip pat 
patalpos konferencijoms ir su
važiavimams. Kreiptis į Lito 
Bendrovės admin'struojamą O’ 
HARE CONGRESS INN, 3010 
N. Mannheim Rd., Franklin 
Park,, Illinois 60131. Tel.: 455■ 
-4300. , __ (ak.) į

MAN PATIKO DAINAVOJE
Dainava yra netoli Detroito 

Mich. Vieną, sekmadienį, aš sU 
mamyte ir sesute, išvažiavom į 
Dainavą. Į Dainavą važiavo li
tuanistinių mokyklų mokytojai. 
Jie turėjo daug paskaitų.

Iš karto man atrodė liūdna. 
Greit susiradau draugę Viktutę. 
Aš su ja mokaus lituanistinėj 
mokykloj. Pasidarė smagu. Su
sipažinau su “Tėvynės žvaigž
dutės” redaktorium.

Aš su Viktutė bevaikščioda
ma sutikau Rūtą Ružgaitytę iš- 
New Yonko ir sutarėm įsteigti 
vaikų darželį- Mes Rūtai padė- 
davom. Kai tėveliai klausė pa
skaitų, tai mes su valkais p’e- 
šėm, žaidėm, skaitėm, dainavom, 
sudarėm laikraštuką “Laba Die
na”, ten visų vaikų piešinėliai. 
Važiavom su sunkvežimiu į kai
mą pažiūrėti gyvulėlių. Matėtm 
triušių, arklių, ožkų ir avinukų. 
Mokėmės vaidinti. Rūta mus 
mokė. Prie laužo suvaidinom 
'Gulbė Karaliaus pati”, “Kur
mis ir Raketa”.

Po paskaitų tėveliai savo vai
kus globodavo, o mes tada eida
vom maudytis į Spyglį. Žaidėm 
stalo tenisą. Vieną valkarą aš 
su Viktutė ėjom dainuoti į sa
lę, kur mokė p. Sližys iš Detroi
to. Mums labai patiko.

Kiekvieną rytą ėjom melstis 
ir vėliavą pakelti. Giedojom Lie
tuvos himną, o vakare Marija, 
Marija

Dainavoje yra šuo, vardu 
Jurga. Visi ją myli. Ji vis prie 
valgyklos laiškia maisto.

Dienos lab|i greitai praėjo. 
Dainava maų labai patiko, kad 
net gailia buvo išsiskirti su drau
gėm. Visi išvažiavom namo.

Ugnelė (Stasaitė

PAUKŠTYČIŲ IŠKYLA

Šiandien eisim į iškylą. Visos 
paukštytės džiaugiasi. Valgysi
me dešrelių ir saldainių, kuriuos 
kepsime. Bus laužas. Mūsų 
draugininke Gražina sakė, kad 
eisime į cirką, 'bet negalėjome

Kitą savaitę vėl eisim į iškylą, 
bet jau su palapine ir kitais da
lykais. Būsime 3 dienas. Stovyk
lausime Connecticut. Gaudysim 
žuvis, tada kepšim ir valgysim.

Kasa Bobelytė

ŽIVILE

Šioje pasakoje man labiausiai 
patiko Živile. Ji buvo labai ge
ra. Gydė susirgusius, elgetoms 
duodavo maisto ir pinigų. Tė
vams mirus, globodavo našlai
čius. Živilė labai mylėjo savo 
tėvynę. Kai jos tėvas ją įmetė 
kalėjiman ir Para jus atėjo ją iš 
vaduoti su priėšų pulkais, Živilė 
labai supyko Ji suprato, fcad 
Para jus, išdavė jos tėvynę, ir 
įsmeigė kalaviją į Para jaus šir
dį. Pati garuojančiu kalaviju 
su susirinkusiais žmonėmis, iš
varė priešus iš miesto. Nuo to 
viso pergyvenimo Živilė numi
rė.

Mindaugas Klausa,
Philadelphia, Vinco Krėvės Kt. 

m-los VIII sk. mokinys.

Šiandien važiuojam į iškylą. 
Ten galėsime bet kur pasimesti. 
Iškyloje bus visos paukštytės, 
mažos ir didelės. Tenai gausime 
valgyti ir gerti: dešrelių, duo
nos ir sodės. Po to gausim ledų. 
Tada galėsim žaisti. Važiuosim 
mašinom, tuoj po pamokų. Ne
šios Bell Bottoms. Pasiimam 
nors 25 ct. Grįšime irgi maši
nom Sustosime ledų valgyti. '

Vilija Katinaitė ,
Maiionio lik aulos IV ak< m«nėRi

Žvaigždutė
įsteigtas Lietuvių Moky ojų S-gos Chicagos sk,

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

PRIE JŪROS
Aš važiuoju į Philadeliphiją, 

nes ten gyvena mano teta ir 
pusseserė. Pirmą savaitę buvo
me prie jūros. Mes šokome per 
dideles bangas. Kartais bangos 
buvo takios didelės, kad turėjai 
nerti į bangą. Pirmą dieną buvo 
didžiausios bangos. Vanduo bu
vo labai sūrus. Kai nėriau po 
vandeniu, net akys pradėjo 

Aš suradau jūros 
(starfish). Jj buvo 

dar gyva ir didelė.
Dalia Kluduiaitė,

V skyrius,
Dariaus - Girėno mokykla

KANADOJE
Per atostogas mes važiavome 

į Kanadą. Tenai gyvena mano 
pusbrolis- Dėdė turi laivą. Dėdė 
išmokė mane, kaip vairuoti mo
torinį laivą. Aš vieną kartą be
veik 'aitsimušiau į kitą laivą. Vie
ną penktadienį vienas laivas 
paskendo ir penki žmons prigė
rė. Mano tėtė matė vieną mo
telį, kuri prigėrė, 
ant kranto.

Algis Mickus, V skyr.,
Dariaus - Girėno mokykla

KAIP M GALĖČIAU
IŠGARSINTI LIETUVOS 

VARDĄ
Žaisdamas su vaikais jiems 

pasakyčiau, kad aš esu lietuvis. 
Taip pat gražiai elgdamasis, bū
damas mandagus ir gerai mofcy-

skaudėti,
žvaigždę

Vytenis Senuta (II eilėje pirmasis iš d.) šoka lietuvių radijo gegu
žinėje (piknike)

MANO MAMYTĖ
Mano mamytė yra gera. Aš 

ją labai myliu. Nois ji mane ba
ra, kaip ai esu negeras, bet nie
kad nemuša.

Motinos Dieną aš ją pasvei- 
Ją išnešė ^ns^u *r įteiksiu dovanėlę.

Arnoldas
“Pirmieji žingsniai’ K. Donelai

čio mo-ios laikr. nr. 5.

LIETUVAITE
Aš esu tvirta lietuvaitė todėl, 

kad aš kalbu lietuviškai, lankau 
■lietuviškas mokyklas ir noriu 
taip pat. kad mano vyras kal
bėtų lietuviškai ir kad mano 

damasiš' paeakodanmš*apie*Lie- mokė^ teaJbėtl Uetuviš-

PAVERGTA TĖVYNĖ
O koks gražus Tavo vardas Lietuva. 
Gaila Tavęs nepažinau.
Tave apdainavo poetai.
Tavim džiaugiasi vist

šiandien Neris, Nevėžis, Dubysa 
Ir gražusis Nemunas 
Skuba bangomis i Baltiją, 
Palikdamas pėdsakus liūdnus.

O Tėvyne, Tu tylL
Nėra laimės,
Nėra džiaugsimo.
Nėra laisvės.
Vien ašaros lydi Tave.

O .Dieve, suteik laisvės visiems. 
Duok pajusti Tavo maldą laisvai. 
Suteik laimės žmonijai,
Duok laisvės jaunimui daugiau.

Vilija Malciutė

Iš ‘‘Liepsnos” nr. 1. Montrealio 
lituanistinių kursų leidimo.kai.

Aš norėčiau nuvažiuoti į Lie
tuvą, aplankyti savo gimines ir 
pamatyti Lietuvos žemelę. Aš

tuvos didingą praeitį, kai Lie
tuva buvo didelė ir galinga vals
tybė. Kad dabar rusai pavergė 
Liėtuvą ir lietuviai sunkiai na- ... , .
ša ruso jungą. Pasakodamas noriu ^etuv* mylėti, nes ji yra 
apie partizanų kovas ir jų did- mano tėvynė
vyriškus žygius, apie lietu v .š- 
kas dainas. Jeigu būčiau sporto 
Žvaigždė, visada pasisakyčiau, 
kad esu lietuvis.

TAUTINIAI ŠOKIAI

Vida Junevičiūlė, VI kl.

VISŲ LAIKŲ DIDŽIAUSIAS 
BRANGENYBIŲ RINKĖJAS

Jahangir (1569-J 627), Mogul 
imperatorius Indijoje, buvo sa-Man labai patinka tautiniai . . , ..... .....

x i ■ i •< . - • vnunkas, didžiausios istorijoje,šokiai. Mant) laisvalaiko uzsi-,, , ...... .brangakmenių kolekcijos, štai 
TT2"' turtas: 279.450 karatų dei

mantų, 2,235.600 karatų perlų, 
372.600 karatų rubinų, 931.500 
karatų emeraldų, 186.300 kara
tų jadų. Iš viso 4 005.450 kara
tų 200 milijonų dolerių vertės..

Jis savo turtą skaičiavo ne 
karatais, bet maundais, kurių 
kiekvienas lygus 186.300 kara
tų. Jis valdė Indija 22 metus. Jis 
neužgaudavo, neįžeisdavo žmo
nių. Mėgo žuvauti. Jis nelaiky
davo pagautos žuvies, perver
čia vo per žiaunas perlų grandi-

ėmimai “hdbbies” yra: skam
binti pianinu, plaukti ir 
tautinius šokius. Geriausiai iš' 
visų — tai šokti tautinius šo
kius. Mes, beveik, kiekvieną 
trečiadienį šokam ir šios dienos 
vakare šoksime. Mus moko po
nia , Ivaškienė. Pereitą kartą 
mes išmotome naują 'šokį. Kai 
mes baigiame šokti, mes einam 
užvafgyti ledų. Kitą savaitę mes 
šoksime Maine, o po to Brock- 
tohe, Romuvos parke.

Vytenis Senuta,
10 m. Biocfcfon, Mass.

David L. Grimm, 25 m. skaito sa
vo vardą policijos pranešimuose 
po to, kai jis, nušovęs du asmenis, 
buvo suimtas.

nėlę ir paleisdavo į vandenį. Tuo 
parodydavo savo turtingumą.

Jo tikras vardas buvo (Šalim, 
bet jam labiausiai patiko Jahan
gir (pasaulio užkariautojas). 
Jis turėjo daugiau titulų, kaip 
tai: Didėjančių Turtų Karalius, 
Pasaulio Valdytojas, Planetų 
Savininkas, Įvykių valdovas, 
Gyvenimo Knygos Turinys, 
Tiksliausias Dievo Garbės Veid
rodis.

MAIŠŲ NEŠIOTOJAI
Darbų prižiūrėtojas: — visi 

neša po du maišus, o jūs tik 
vieną — sako vienam darbinin
kui.

Darbininkas: — Man atrodo, 
kad visi yra tinginiai, nenori 
du kartu eiti į tą pačią vietą, 
kaip a!š, — atsakė ramiai jis.

LIETUS PRO 'SITOGĄ
Svečias: — Žiūrėk, lietus pila 

tiesiai ant manęs per kiaurą 
stogą.

Motelio savininkas: — Juk 
taip ir mano skelbime rašoma: 
“kiekviename kambary — te
kantis vanduo.”

t

MAŠINA VAIKAMS PRAUSTI

Tarine, Italijoje, buvo suruoš
ta tarptautinė žemės ūkio paro
da, 'kurioje buvo išstatyta dau
gybė naujų žemės ūkio mašinų. 
Tačiau visus daugiausia žavėjo 
ir daugiausia lankytojų sutrau- 

įkė malšina vaikoma prausti.


