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NORĮS ATSISTATYDINTI 
VICEPREZ. AGNEVV 

WASHJNGTONAS, (UPI).—j antra: Basieji rūmai davę su-
Vienas įtakingas respublikonų prasti, kad pageidauja jo atsi-
partijos atstovas, kurio pavar 
dė neskelbiama, Washingtono 
dienraštyje Post antradienio lai
doje teigia, kad viceprezidentas 
Spiro T. Agnew tikrai atsista
tydinsiąs. Esą, jis praėjusią sa
vaitę konferencijoje su Agnew 
praleidęs dvi valandas, mėgin
damas viceprezidentą atkalbėti 
nuo šio žygio, bet yra tikras 
99V2 proc., kad Agnew pasi
trauks. 

statydinimo. 
Washingtonas tų žinių nepa

neigė ir nepatvirtino. 

Nepritars siūlymui 
TEL AVIV. — Izraelis ne

pritars siūlymui Jungtinėse Tau
tose įsileisti Rytų Vokietiją. 
Taip paskelbė Izraelio ambasa-

į dorius prie J. Tautų Ypsef Te-
' koah. Izraelis nepatenkintas, 

Laikraštis Post tačiau tvirti- kad Rytų Vokietija nieko nesu-
na, kad Agnew bendradarbiai mokėjo asmenims, kurie išsi-
ir politiniai rėmėjai labai abe- gelbėjo iš nacių koncentracijos 
joja pasitraukimu. Kaip žino
me, viceprezidentas rugpiūčio 
1 d. JAV generalinio teisėjo 
George Beall buvo apkaltintas 
kyšių ėmimu iš Maryland vals
tijos kontraktorių. Agnew tvir
tino esąs nekaltas. 

Tiesa, ar ne tiesa 
Iki šiol viceprezidentas atsi

sakė komentuoti Post straips
nį. Jo sekretorius spaudos rei
kalams J. Marsh Thomson pra
nešė TJPl žinių agentūrai, kad 
Post straipsnis "labai toli nuo 
tiesos". Jis sakėsi kalbėjęs apie 
tai su viceprezidentu, kuris vi
sai neplanuoja pasitraukti iš 
savo pareigų. 

Respublikonų partijos pirmi
ninkas George Bush, šiuo me
tu esąs Cmcinnati mieste, kur 
vyksta respublikonų suvažiavi
mas, taip pat pareiškė, kad to
kia žinia jam didelė staigmena 
ir nieko jam nepranešta iš Wa-
shingtono. 

Pagal Post to bevardžio res
publikono pasisakymą, Agnew 
pasiryžęs įrodyti savo nekal
tumą teisme, bet davęs dvi svar
bias priežastis, kurios verčian
čios jį pirma pasitraukti iš pa
reigų. Pirmoji yra nepaprasta 
įtampa ir spaudimas, kurį tu
rėtų pergyventi jo šeima, ir 

stovyklų. 

JAV senatas 
pasmerkė Sovietus 

WASHINGTONAS. — Sena
tas pasmerkė Sov. Rusiją už tai, 
kad ši persekioja intelektualus. 
Rezoliucijoj reikalaujama, kad 
prez. Nixonas, tardamasis pre
kybos ir nusiginklavimo klausi
mais, padarytų Sov. Rusijai 
spaudimą. Rezoliuciją įnešė sen. 
Walter Mondale (D., Min.), ku
rioje primenama istoriko Jakir, 
ekonomisto Krasin nuteisimai 
ir taip pat nuolatiniai Sacha
rovo ir So!ženicino puolimai. 

Įžventinti 6 kunigai 
OKUP. LIETUVOJE. — Šiais I 

metais ckup. Lietuvoje visoms' 
šešioms vyskupijoms buvo įšven j 
tinti 6 kunigai, o per 1973 m. j 
aštuonis mėnesius jau mirė 11 į 
kunigų, tarp jų pastaraisiais j 
mėnesiais mirė kun. Augustinas | 
Adomavičius, 85 m. amžiaus, i 
kun. J. Juškevičius, 73 m., kun. | 
Ant. Liesius. 67 m., kun. J. Pet-
raitos, 47 metų. Dalis kunigų 
dėl senyvo amžiaus, ligų ir ki
tų priežasčių pareigų jau nebe
gali eiti. 

Izraelis įspėjo 
arabų partizanus 
TEL AvTV. — Izraelio gen. 

David Elezar paskelbė, kad Iz
raelis kovos prieš arabų parti
zanus visur, kur tik jie veiks, 
visame pasauly. Jis tai iškėlė 
komentuodamas lėktuvų kovas 
virš Viduržemio jūros, kur bu
vo numušti 13 Sirijos lėktuvų, 
o žydai teprarado tik vieną. A-
rabų teroristai, esą, tegu žino, 
kad Izraelis juos persekios vi- Tokijo. — Kom. Kinija pareis 
sada ir visam pasauly. Dėl lėk- kė norą tarptautinių ryšių su Ja-
tuvų susirėmimo esanti kalta! ponija normalizavimui. Kadangi 
Sirija. Kairo laikraštis Al Ar- Į ateinantį mėnesį Maskvoje vyks 
ram skelbia. kad žydai prie japonų — sovietų pasitarimai, Kr 

Registruojamos rašomos 
į mašinėlės 
Okup. Lietuvoj reikalauja rašomųjų mašinėlių pavyzdžių 

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika Nr. 6. 

Fordo Įmonėse prie Koelno, Vakarų Vokietijoje, sustreikavo 10.000 
turkų tautybės darbininkų, kurie ten dirba svečių darbininkų teisėmis. 
Streikas buvo smarkus, sugadinti kai kurie įrengimai. Tačiau streikuo-
tojai nedaug ką telaimėjo, nes nė vienas jų reikalavimas nebuvo pilnai 
patenkintas. Vokiečių darbininkų unijos ir administracija turkus ne
daug teremė 

Viceprez. Agnew 

LATVIJOJ BAUDŽIA UZ GELIŲ 
PARDAVINĖJIMĄ 

Sirijos sienos sutraukė šarvuo
tus dalinius. Izraelis skelbia, 
kad tai tebuvo tik eilinis ka
riuomenės judėjimas. 

Draudžia programas 
iš Vakarų 

WASHTNGTONAS. - Alba
nijoj praėjusią vasarą išmesti 
iš rašytojų draugijos posto jos 
pirm. Dimiter Shiteriąi ir gene
ralinis sekretorius Vilson Kili-
ca, už buržuazinį revizionizmą. 
Manoma, kad jie buvo išmesti 
už tai, kad pritarė tiems, kurie 
Albanijoj žiūri kitų kraštų te
levizijos programas. Tekios te
levizijos stetys yra Bari, Itali
joj, Skoplje ir Pristija, Jugosla
vijoj, ir kai kurios Graikijos 
stotys. Kampanija išvystyta 
prieš tekius televizijų žiūrovus 
ir komunistinis jaunimas nu
griauna aukštesnes televizijos 
antenas, kurios padeda priimti 
televizijos programas iš kitų 

KINIJOS IR JAPONIJOS 
SANTYKIAI 

Kom. Kinijos draugiškas gestas Japonijai 
santykių su Japonija, parodo ir 
tai, kad Kinija neprotestavo prieš 
japonų — sovietų bendra susi
tarimą eksploatuoti Sibiro alyvos 
šaltinius. Šis Sibiro turtų eksploa
tavimas bus viena iš pagrindinių 
temų spalio mėn. pasitarimuose 
Maskvoje. 

nijos premjeras Chou len—lai pa 
siūlė (pasikeisti diplomatiniais už
sienio reikalų ministerių vizitais 
su Japonija. Vizitai įvyktų dar 
šiais metais. 

'Latvijoje, kaip ir kituose komu
nistiškuose kraštuose, privati pre
kyba uždrausta. Prekiauti gali tik 
kol ūkininkai — sodybinių skly
pelių savininkai ir tai tik turint 
tam tikrą valdžios leidimą. Taip 
pat specialiu leidimu gali prekiau 
ti gėlėmis, rygiečiai, kurie savo 
individualinių namelių darželiuo 
se yra užauginę kokį žiedą, į vi
sus kitus pardavėjus žiūrima kaip 
į spekuliantus kenkėjus ir tokie 
griežtai baudžiami. 

Nelegali prekyba 
Rygos laikraštyje "Ciną" bu

vo išspausdintas straipsnis, kuria
me išvardyti kai kurių "gėlių spe
kuliantų" vardai ir nurodytos 
bausmės, kokiomis jie buvo nu
teisti. Buvo pav. sulaikytos VEFA 
darbininkės Jadvyga Bobrova ir 
Arija Rastopčina, kurios Rygos 
gatvėje pardavinėjo rožes ir gvaz
dikus, neturėdamos net savo gė
lių darželio. Abi nuteistos 10 pa
rų areštu. Olga Azarova, kuri, 
priešingai įstatymams, pardavinė 
jo tulpes, nubausta pinigine bau
da. Arturs VitolinŠ (latvis), ku
ris pirkęs rožes Rygos gėlių par
duotuvėje ir taip pat Adažių ko
lūkyje, bet vėliau jas pardavinėjęs 
nuteistas 3 metams kalėjimu. Iš 

Praeityje Kinijos vadai reiškė 
nepasitenkinimą Japonijos finan 

Japonų valdžios atstovai kinie- j suojamam alyvos vamzdžių pra-
čių kvietime įskaitė tam tikrą rū- vedimui pagal sovietų — kinų 
pestį dėl galimo sovietų — japo- jj pasienį 
nų suartėjimo, sekančio ministe-
rio Kakuei Tanakos ir Brežnevo 
pasitarimų. 

Kom. Kinija ir Japonija tik 
prieš metus užmezgė diplomati
nius ryšius, kurie buvo nutrūkę 
nuo komunistų įsigalėjimo Kini
joje. Buvo pradėtos kinų — japo
nų derybos dėl laisvesnio aero
dromų abiejose šalyse panaudo
jimo komerciniams reikalams ir 
žvejybos. Derybos dėl komerci
nės aviacijos nutrūko, nes Kinija 
atsisakė naudotis aerodromais, ku 
riuose nusileidžia Taivvano lėk
tuvai. 

1973 metų pradžioje kai kurių 
rajonų ir miestų vykdomieji ko
mitetai pareikalavo, kad visos įs
taigos, ūkiai ir organizacijos, o 
tuo pačiu ir religinės bendruome
nės, prisiųstų rašomųjų mašnėlių 
šriftus. Štai pavyzdys: 

"Prašau iki šių metų kovo 22 
d. prisiųsti Vykdomajam komite
tui Jūsų vadovaujamoje įstaigoje 
(įmonėje, ūkyje, organizacijoje ar 
privačių asmenų) turimų rašomų 
mašinėlių šriftų pavyzdžius. Jų 
reikia atspausdinti du pirmuosius 
egzempliorius standartiniame po
pieriaus lape pagal pridedamo 
teksto pavyzdį. 

Be to, prašau pranešti mums, 
kokios pas jus dar yra rašomo
sios mašinėlės, kurių šriftų pa
vyzdžių negalite dėl sugedimo,re-
monto bei kitų priežasčių atsiųs
ti". 

Siunčiant šriftų 
reikia nurodyti rašomosios maši
nėlės numerį bei pavadinimą-

Visiems yra aišku, kad maši
nėlių šriftų pavyzdžiai yra reika
lingi saugumo organams. Kodėl 
valstybės saugumas susirūpino ra 
somomis mašinėlėmis? 

Nori visus įbauginti 
Per pastaruosius kelerius metus 

Lietuvoje katalikai pasiuntė įvai
rioms valdžios įstaigoms daug 
skundų. Reikia neužmiršti, kad 
kiekvienas skundas tarybinės val
džios įstaigoms dėl religijos lais
vės varžymo yra laikomas šmeiž
tu bei "ideologine diversija". To
dėl valstybės saugumo organai 
nori išaiškinti, kas inspiruoja ir 
organizuoja šį "antitarybinį" dar 
bą. 

Be to, Lietuvoje rašomosiomis 
mašinėlėmis yra multiplikuoja
ma religinė literatūra, kuria nau
dojasi įvairių profesijų žmonės. 
Šitokiu būdu yra "žalojami" tary
biniai piliečiai. Reikia many
ti, kad saugumo organai nori iš
aiškinti, kaip dauginama litera
tūra, o ypatingai — visus įbau
ginti. 

Valstybės saugumo pareigūnų 
pastangomis kontroliuoti net pri
vačias rašomas mašinėles prime-

pavyzdžius,! n a Stalino kulto laikotarpį, kai 
visos rašomosios mašinėlės turė
jo būti užregistruotos valdžios įs
taigose. 

Nebuvo protestų 
Negalėdami išspręsti aviaci-

kraštų. Esą, tokios televizijos Jos kausimu, paliko juos ateičiai 
ir š. m. rugpiucio men. pasirašė 

žes neteisėtai pardavinėjusi ir Ma 
rija Šenberga. Ji jau keletą kartų 
bausta už gėlių pardavinėjimą, 
bet nenustojusi prekiauti gėlėmis, 
iperkant jas Rygos gėlių parduo
tuvėse. Dabar jai ir vėl iškelta 
byla teisine. 

Korespondentė G. Juchnevič 
taip pat rašo, kad ir gėlių krau
tuvių pardavėjai ir vedėjai nele
galiai prekiauja gėlėmis ir kad gė 
lių parduotuvėse tų žiedų dažnai 
pritrūksta. Gėlių nebegalima esą 
nusipirkti ir vakare, kai gėlių par
duotuvės uždarytos. 

r~-

programos yra kapitalistinis 
šlamštas. Nepaisant visų šių 
persekiojimų, krašte jaučiamas 
atlydys Vakarų atžvilgiu. Net 
100 studentų studijuoja Vakarų 
Europoj ir šiuo metu Albanija 
turi diplomatinius ryšius su 55 
kraštais. 

Siūlys Allendę 
taikos premijai 

LONDONAS. — Tarptautinė 
socialistų organizacija sakosi 
siūlys žuvusiem Čilės prez. Al-
lendei suteikti 1974 m. Nobelio 
taikos premiją. Norvegijoj taip 
pat pasigirdo tokių balsų, kad 
buvusį marksistų prezidentą no
minuotų tai premijai. 

ilgalaikę kinų - japonų prekybos 
sutartį. Numatoma, kad prekybos 
apyvarta šiais metais pasieks iki 
l i b i l . dol. 

Kad kiniečiai nori glaudesnių 

Psichiatrinė ligoninė Įsrutyje (čemiakovskyje). Mažojoje Lietuvoje 
(Kaliningrado srityje), kurioje sovietai kalina prieš režimą pasisakiu
sius savo mokslininkus ir kitus žymesnius asmenis 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
Michigane, netoli Detroito, j Taip pat žuvo ir kiti t rys asme-

Mnoiiak urnas ir/visas turtas, Ro-' mene* tankas, pakeliui į prezidentūra, 
je dienų. Prieš komunistini režimą sukilusios kariuo-

Derlius Kinijoje 
PEKINAS. — Kom. Kinijos 

derlius dėl sausrų ir potvynių 
bus mažesnis 4 ^ , negu pernai. 
Derlius 1971 m. buvo 250 mil. 
tonų, gi 1972 m. 240 mil. tonų. 
Nepaisant to, maisto užteksią 
700 mil. gyventojų. Grūdų re
zervas esąs tik 40 mil. tonų. 
Praėjusiais metais Kinija pirko 
keletą milijonų tonų grūdų iš 
Kanados, Prancūzijos, Australi
jos ir JAV. Kinijos toks impor
tas, palyginus su Sov. Rusija, 
kuri pernai pirko užsieny 15.5 
mil. tonų. yra nedidelis. 

Brežnevo laiškas 
Sadatui 

KAIRAS. — Sovietų komu-; 
nistų partijos galva Leonidas į 
Brežnevas pasikeitė su Egipto i 
prez. Anvvar Sadat laiškais. A-
pie tai rašo Al Ahram laikraš
tis. Tai pirmas toks Beržnevo 
raštas, po to, kai Egiptas iš
grūdo iš savo krašto 15,000 ru
sų karinių patarėjų. 

susidūrė 3 traukiniai. Sužeisti 
7 asmenys. 

• Ind"|oj viešįs Kubos dik
tatorius Castro, dar kartą pa
kaltino Ameriką dėl įvykių Či
lėje. 

• Švedijoj parlamento rinki
muose premjero palme partija 
laimėjo iš 350 tik 175 vietas. 

• Kambodija esanti stipresnė 
dabar, negu anksčiau, kai JAV 
aviacija jai padėjo kovoti su 
priešu. Tai rodą sėkmingos ko
vos. 

• Meksikoj teroristai norėjo 
pagrobti pramonininką Soda, 82 
metų. kuris ssusišaudyme žuvo. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 19 d.: šv. .Tanųari jus, 

šv. Zuzana. Girvinas. Praurirr.ė 
Rugsėjo 20 d.: šv. Eustaki-

jus. šv. Pilypą. Stegutas, Jolita. 
Saulė teka 6:33, leidžias 6:55. 

ORAS 

Chi^igoj ir apylinkėse šian
dien šilčiau. Temperatūra dau
giau 60 laipsnių. 

nys. 
• Pakistano min. pirm. Zul 

fikas Ali Bhutto atvyko pasi 
kalbėjimui su prez. Nbconu. 

• Henry Kissinger, JAV pa
rinktasis sekretorius, patvirtin
tas senato užsienio reikalų ko
misijos. Senato pritarimo lau
kiama šią savaitę. 

• Belgijoj vėžiu mirė buvęs 
min. pirm. Letevvre. 59 metų. 

Atmatos 
Rytų Berlynan 

BERLYNAS. — Vakarų Ber
lynas pradėjo vežti savo šiukš
les į Rytų Berlyną, pagal abie
jų vyriausybių susitarimą. Sunk 
vežimiai su atmatomis važiuoja, 
per Gėdos sienoje padarytą sky
lę ir mylios nuotolyje išverčia 
atmatas Rytų Vokietijos teri
torijoje. Vakarų Berlynas su
griautų namų liekanas pradėjo 
Rytų Berlyne versti prieš du 
metus ir dabar nori padaryti 20 
metų sutartį tolimesniam atlie
kų išvežimui j Rytų Berlyno 
dalį. 

Kapitalistų paskola 
Maskvai 

SAN FRANCISCO. — Ame
rikos bankas paskelbė, kad ban
kų sindikatas paskolins Sovietų 
Rusijai 180 mil. dolerių trąšų 
fabriko statybai. Sindikatas pa
sirašė tuo reikalu protokolą. 
Fabrikas bus statomas netoli 
Kuibyševo, 350 mylių nuo Mask
vos. Bankai yra iš New Yorko, 
Detroito, Los Angeles, Pitts-
burgho ir kitur. 

Airiai perspėjo 
Britaniją 

DUBLINAS. — Airių respub
likos armijos vadas perspėjo 
Britanijos min. pirm. Edward 
Heatb. kad airiai ir toliau vyk
dys teroristinius veiksmus. Jie 
kovos tol. kol Britanija nesu
stabdys karo prieš airius. Nepa
tvirtintomis žiniomis IRA gru
pės teroristai rengiasi nužudyti 
min. pirm- Heath. kai jis vieną 
dieną lankysis šiame mieste. 

Lankysis Amerikoj 
BONNA. — Vakarų Vokieti

jos kancleris Willy Brandt ir 
užsienio reikalų min. Walter 
Scheel lankysis Amerikoje, kur 
sveikins Jungtinių Tautų gene
ralinę asamblėją rugsėjo 26 d. 
Po to jis lankysis Chicagoj ir 
Aspen, Cal, kur jam bus įteik
ta premija. Spalio 6 ir 7 dieno
mis Brandtas lankysis Angli
joje, kur susitiks su Anglijos 
min. pirm. Heath. 

Pasunkės 
pagalba Indijai 

NEW DELHI. — Coperati-
ve for American Relief Every-
wbere organizacija, trumpai va
dinama Care. kiekvienais metais 
Indijai suteikdavo 275,000 to
nų maisto. Tačiau šįmet, dėl 
aukštų maisto kainų Amerikoje, 
tokios pagalbos nebegalės su
teikti. Organizacijai lėšas gau
na iš JAV. pernai gavo 100 mil. 
dolerių, gi iš privačių šaltinių 
14 miL dolerių. 
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1MITYBB 
GLOBOJA CH1CAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE 

Redaguoja pe. Irena Regienė , 2652 W. 65th St., Chicago, Illinois 60629 
Telef. 476-7089 

VISI Į ŽAIDIMŲ ŠVENTĘ 
Chicagos skautų, —čių tradici

nė, aštuntoji skautiškų žaidimų 
Šventė įvyks ateinantį sekmadie
nį, rugsėjo 23 d. 1:00 vai. p. p. 
Bučo sode Willow Springs, 111. 
Visų Chicagos tuntų draugovės ir 
laivai, visos vadovės ir vadovai, 
maloniai kviečiami atsilankyti ir 
dalyvauti žaidimuose. Laukiami 
tėveliai ir svečiai. 

Visi skautai, —tės ir jaunesnie
ji skautai, —tės dalyvauja su sto
vyklinėmis uniformomis ir su 
sportiniais batais. Vadovai, —ės 
ir skautininkai, —ės dalyvauja 
pilnose uniformose. 

Šventę atidarys rajono vadeivė 
s. D. Eidukienė ir rajono vadei
va v.s. A. Karaliūnas. Šventės už
darymo žodį tars rajono vadas v. 
s P. Nedas. Rajono vadovybė ir 
tuntininkai yra šios šventės gar
bės svečiai. 

žinojimo. 
4. įvairių laužų krovimas. 
o. Pionerija, mazgų panaudo

jimas. 
6. Palapinės statymas. 

Skautiški kelio ženklai. 
Lietuvos geografija. Mies-

l vairių daiktų kimas. 
Dainų atpažinimas iš me-

. 
Šventės programa 

»"»>•** KANADOS ŽINIOS 

Kingston, Onl. 

Lituanicos tunto vadovai ps. 

PLIAS SUVAŽIAVIMAS 

Pasaulio Lietinių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos (PL1AS) Ka-
• nados skyrių valdybų suvažiavi-
; mas įvyko rugpjūčio 25 d. Kjngs-
Iton, Ont.. dailininkų Tamošai- į 
į čių sodyboje. Iš Ouavvos dalyva- į 
ivo J V. Danys (pirmininkas), J. 
i Rimšaitė ir K. Vilčinskas; iš-To-Į 
! romo — J. Starkus (vicepir-
įmininkas) ir A Cipliauskas; iš 
i Montrealio — S. Naginionis (pir 
įmininkas) ir iš centro valdybos 
Į P. A Mažeika (pirmininkas) iš 

R. Rupinskas ir s. Liudas Ramanauskas į Washingtono. 
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1 Second class PastataTpaid ai čh;ca*o, niinots. PubUshed dail> 
a ejscept Sunoaya, i^ga: hoadays, days aftfcr Can*ma» *cd kasusi 
S bv ta* Lttfiuaniar. i.4tbot>c Wex> Ssciš*J 

5 SotMertptiOB Kates: S2v.00 — Uucago ana >**** C«onty, ulinolv 
5 fclsevvher. in UAA- $18.80. Casada >2V06, toretgn 

Conntrie* — $21.i* 
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pianuoja smagią iškylą stovykloje. Nuotr. G. Plačo 

Visi dalyviai ir svečiai 1:00 vai 
p . p . suvažiuoja į Bučo sodą. Vi
s i tunta i rikiuojasi aikštėje 1:30 
vaL vėliavos pakėlimui. Šventės 
atidarymas įvyks 1:45 vai. Žaidi
ma i aikštėse prasidės 2:00 val.p p. 

Skautų, —čių žaidimų aikštėje 
Vadovaus j . >v. s. Br. Juodelis, s. 
V. Rupinskas ir A. Liškūnas. 

Skautorama bus pagrindi
nis žaidimas skautų, skaučių dr— 
vėms bei jūrų skautų-čių lai
vams. Vienetai eidami per įvai
rių specialybių ar žaidimų stotis, 
stengsis geriausiai atlikti skirtus 
uždavinius ir surinkti daugiausia 
taškų. Skautorama turės šias pa 
spindinęs stotis: 

į Sanitarijos, pirmosios pa
galbos. 

2. Skautiškų įstatų žinojimo. 
3. Astronomijos, žvaigždynų 

t. 
8. 

tai. 
9. 
10. 

lodijų. 
Skautoramos stotims vadovaus: 

Rūta Nainytė, s. J. Liubinskas, v. 
s. J. Paronis, SJV. A. Milašius, s. 
A Paužuolis, s. L Ramanauskas, 
s. R. Račiūnas, s. V. Rupinskas, 
ps. G. Plačas ir kiti. 

Dvejose tinklinio aikštėse 
vyks sesių tuntų komandų, skau
tų, jūrų skautų ir skautų vyčių 
tinklinio varžybos. Teisėjams va
dovaus v-s. V. Tallat Kelpša. 

Jaunesniųjų skautų, —čių aikš
tėje vadovaus j . ps. R. Kunstma-
nas, padedant grapei teisėjų. Cia 
bus mazgų rišimo estafetė, suriš
tomis kojomis porų bėgimo esta
fetė, •gyvulių pažinimo estafetė, 
bėgimai su kliūtimis, sviedinio 
stūmimas ir kvadratas. 

Draugovėms vadovauja draugi 
ninkai ar pavaduotojai, tačiau jie 
žaidimuose nedalyvauja. 

Visi žaidimai baigiasi 5:15 vai. 
ir visi tuntai rikiuojasi 5:45 vai. 
šventės uždarymui bei laimėto
jams dovanų įteikimui. 

Žaidimų šventės metu vyks 
gegužinė su gausia valgykla (pie
tūs, užkandžiai, kava, pyragai). 
Bus turtinga loterija. Gegužinėje 
veiks lengvų gėrimų paviljonas 
jaunimui ir suaugusiu svetainė. 

Šventės programa nereikalauja 
specialaus .pasiruošimo ir žai
dimai suteiks daug malonumo. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
S t . P e t e r s b u r g , FLa 

ĮSTEIGTA ŠAULIŲ KUOPA 

Trumpų atostogų čia pirmą 
kartą atvykęs L.Š.S.T. Centro val
dybos vicepirm. dr. N . Pautienis 
ir suėjęs į sąlytį su Liet. klubo 
p-ku Kl. Jurgėla ir š. Albertu 
Mateika, rugsėjo 9 d. klubo salė
je vaizdžiai ir patraukliai prabi
lo į St. petersburgiečius, kviesda
mas šimto metų VI. Pūtvio gi
mimo proga, to didžio patrijoto 
atminimui įsteigti šaulių dalinį ir 
sekti jo pėdomis "Tau, mūsų Ne
priklausomai Lietuvai". Po dr. K. 
Pautienio paskatinančios kalbos, 
įvyko steigiamasis s-mas, kur iam 
pirmininkavo ir kuopos įsteigimo 
aktą perskaitė š. Albertas Matei
ka. Prisirašė 23 abiejų lyČic, pa-
trijotiškai nusiteikę lietuviai. 
Šaulių daliniui — kuopai vado
vauti išrinktas š Albertas Matei
ka, valdybon: Emilija Grušienė, 
Antanas Bacevičius, Juozas Bab-
rys. Revizijos komisijon: Aniceta 
Miliauskienė, Ona J a siūkime ir 
Jonas Valauskas. Susirinkime da
lyvavo svečiai: dr. Pautienio žmo 
na ir Mykolas Smelstorius su 
žmona. St. petersburgtečiai dė
kingi svečiui dr . Pautieniui atėju
siam į pagalbą įsteigti šaulių 
kuopą. 

Š. Albertas Mateika 

JUBILIEJINES STOVYKLOS 
LAIKRAŠTIS 

S U S K A U T Y B E 

Lietuvių Skautų Sąjungos 1973 
m. Jubiliejinės Stovyklos Beau-
mont, Ohio, š. m rugpiūčio 19 
— 29 d.d. laikraštis. 

Išleista 6 numeriai po 1000 eg
zempliorių; kiekvienas numeris 
po 14 — 20 pusi. 

Viršelio 1—sis ir kiekvie
no numerio po (skautamokslio 
iliustracijų) 1 — 3 lapus spaus
dinta spaustuvėje; kiti — ten pat 
stovykloje rotatoriumi. 

Dominuojanti šios Jubiliejinės 
Stovyklos tema VILNIAUS 650 
metų sukaktys, todėl kiekvieno 
SU SKAUTYBE numerio tituli
nis lapas iliustruotas Vilniaus 
simboliais bei istorinių paminklų 
paveikslais. 

Laikraštėlio turinyje oficialūs 
vyresniųjų vadovų bei vado
vių pranešimai, trumpi vedamie
ji straipsneliai, poezijos gabaliu
kai, įvairūs sveikinimai, kroniki 
niai aprašymai, stovyklauto
jų mintys ir p. 

Jubiliejinės Stovyklos laikraštė 
$? SU SKAUTYBE redagavo: vy
riausioji redaktorė — v.s. Alė Na 
rnikienė, redakcijos bendradar 
biai — p s . J. Asminas, s. M. Gverz 
dienė, s^v. Nagevičius, v.s. A. Sau 
laicis, Sj, v.sl. J. Šeškutė, si. R. 
Ši lėnai tė ir k. 

Administratorius — s.v. J. Vil-
galys. 

Visiems 6 SU SKAUTYBE 
laikraščio numeriams vieną bend 
rą apianką paruošė ir stovyklau
tojams bei stovyklautojoms pado
vanojo v. s. S. Radzevičiūtė, a.a. 
VA. Dr. D. Kesiūnaitės fondo 
tvarkytoja. 

"Skautų Aido" redaktorius s. Juo
zas Toliušis stovykloje aiškina lie
tuviškos spaudos svarbą išeivijos 
gyvenime. Nuotr . G. Plačo 

PRANEŠIMAS 

Malonu pranešti, kad Lietuvių 
Skautų Sąjungos Tarybos Pirmi-
jos, Tautos šventės rugsėjo 8 
d. — proga, į skautininkų laips
nius pakelti ir LSS garbės ženk
lais apdovanoti: 

1. į skautininkų laipsnius pa
kelti: 

a) skautininko — 
i. ps. Liuda Brizgienė Cleve-

lando 
2. ps. Dalia Dundzilienė Chi

cagoje. 
3. ps. Eleonora šalčiūnienė 

Chicagoje 
b) paskautininkio — 
1. v.sl. Danutė Bruškytė Chi

cagoje 
2. v.sl. Algirdas Bučinskas Aus

tralijoje 
3. v.sl. Vaidevutis Draugelis 

Rochestery. NY 
4. v.sl. Eglė Giedraitytė Cleve-

lande 
5. v. si. Elena Kontenienė Ha

miltone, Kanadoje 

6 v. si. Leopoldas Kupcikevi 
čius Chicagoje 

7. v.sl. Aldona Miškinienė Cle-
velande 

8. v .si. Feliksas Pabilionis 
įOmahoįe 

9. v.sL Joana Paliulytė Water -
bury, Conn. 

10. v.sl. Vitalija Ruibytė 
Chicagoje 

11. v. si. Jonas ašrka O m a h o -
ie 

12. v.sl. Ramūnas Švarcas Cle-
velande. 

II. LSS ordinais apdvanoti: 
a) Už nuopelnus ordinu su 

rėmėjo kaspinu— 
1. p. Aleksas Grybas Toronte 
2. p . Irena Jakštienė Chicago

je 3. p. Mindaugas Karosas Cus-
ter, Mich. 

4. Dr. Jolanta Peckienė Chi 
cagoje 

5. p. Della Markus Custer, 
Mich. 

6. Dr. Petras Zlioba Chicago
je. 

Visi pakeltieji broliai vadovai 
ir sesės vadovės, taip p a t LSS 
garbės ženklais apdovanotieji rė
mėjai labai nuoširdžiai sveikina
mi I 

Ilgiausių metų dirbti mūsų 
skautijos gerovei 1 

Budžiu 
v.s. A Saulaitis 

LSS Tarybos Pirmininkas 

LSS Tarybos ..Pirmija nutarė 
paskelbti, kad — 

1. skelbiami (š. m. rugsėjo 4 
d.) Akademinio Skautų Sąjūdžio 
vadovybės rinkimai yra neteisėti 
ir 

2. tie rinkimai negali būti 
vykdomi Lietuvių Skautų Są
jungoje. 

LSS Tarybos Pirmija 

E. Chicago, Ind. 
• 

30 M. ALT-os SKYRIAUS 
VEIKLOS SUKAKTIS 

Šiais metais lygiai sukanka 30 
metų, kai East Chicago, lnd. lie
tuvių kolonijoje buvo įsteigtas 
Amerikos Lietuvių Tarybos sky
rius. Jo veiklos sukakčiai yra ruo
šiamas minėjimas, kuris įvyks š. 
m. spalio 21 d. Minėjimas prasi
dės šv. Mišių auka už mirusius 
šio skyriaus veikėjus, kurios bus 
atnašaujamos 10:30 vietos para
pijos bažnyčioje. 

Akademinė dalis įvyks 4 v. pjp. 
salėje, 3905 Fir str. East Chicago, 
Ind., pradedant vėliavų įnešimu. 
Joje dalyvaus miesto burmistras 
Robert Pastrick įteikdamas šios 
kolonijos lietuviams garbės adre 
są už jų kultūrinį ir politinį įna
šą į East Chicagos mdesto gyve
nimą. Pasižadėjo minėjime daly
vauti ir kongr. Ray J. Madden. 
taip pat yra pakviesta Lietuvos 
gen. konsule J. Daužvardienė ir 
visi buvę ALT centro valdybos 
pirmininkai kartu su ALTos gar
bės pirm. L. Šimučiu. 

Koncertą išpildys mūsų iškilu
sis solistas J. Vaznelis, dalyvau
jant rašytojui — laureatui Alo
yzui Baronui, o pianinu palydint 
A Vasaičiui. 

P o koncerto seks vaišės ir nu-
sipelnusiems ALT skyriaus veik
loje garbės pažymėjimų įteikimas. 

ALT skyr. valdyba ir šio ren
ginio komitetas vadovaujamas 
K Valeikos, nuoširdžiai kviečia 
visus lietuvius dalyvauti minėji
m e ir parodyti tą patį vieningu
mą, kuris buvo rodomas per 30m. 
kovoje dėl pavergtos tėvynės. Į 
minėjimą bilietai yra gaunami 
pas ALT valdybos narius ir jų 
platintojus, kurių kaina 5 dol. 

P. Indreika 

Pasitarime buvo analizuojami 
įvairūs reikalai, somkumai^ie 
kimai ir galimybės padaryti są
jungą reikšmingesnę ir veiksmin
gesnę nei iki šiol. T a prasme vi
sų mintys maždaug krypo pana
šia linkme ir todėl pasitarimų 
laikas buvo gerai išnaudotas. 

Kanados PLIAS skyriai išrinks 
Kanados centro valdybą ir pasi
rūpins gauti Kanados valdžios įs
taigų "charterį", atseit įregistruos 
kaip kultūrinę, pelno nesiekian
čią organizaciją. Daugiausia dė
mesio buvo skirta sąjungos lygio 
pakėlimui, koks pritiktų akademi
nio pobūdžio mokslinei — profe-
ninei organizacijai. T o siekiant, 
skyrių susirinkimai turėtų įgyti 
patrauklią kultūrinio, technologi 
ginio ir mokslinlio pobūdžio nuo
taiką, kur geras mokslinės naujie
nos ir pramogos junginys patrauk 
tų ne tik profesionalus nariusbet 
ir dalį, tais dalykais besidomin
čios visuomenės. 

Konferencijų organizavimas a-
tostoginėse vietose dalyvaujant ir 
šeimos nariams yra vykdyti
nas dar šią žiemą, ir viena iš jų 
gal bus organizuojama Kanados 
skyrių kurioj nors didinėjimo vie
tovėje. 

Tai keletas pasitarimo svarbes
niųjų dalykų; išsamesnis aprašy
mas bus sekančiam Technikos Žo 
džio numeryje. Suvažiavimas bu
vo užbaigtas ponių iš Ottawos su
ruošta dalyviams ir svečiams va
kariene gražioje tūkstanties salų 
aplinkumoje. 

pam. 

IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
80% iki 50% nuolaida 

Galima pirkt dalimis ir išmokėtin&i 
SOUTHWEST FURNITURE CO. 
8200 S. Western - TeL GR 6-4421 

Vyriškų tr moteriškų drabužių 
siuvėjas profesionalas 

T0NY PAZNEKAS 
(PHILLIPS CLEANERS) 

6910 S. VVestern Av., tel. GR 6-4310 
Atdara nuo 8:30 v. r. iki 6 v. vak. 

SAULĖS IR VĖJO 
GALIMUMAS 

Geometrines audras suke
lia saulės žybsniai, kurių metu 
saulės vėjo (jonizuotos plazmos 
srauto) greitis pasidaro labai 
didelis. Stebėtojai mokslininkai 
nustatė, kad žemės palydovų 
matavimai parodė, jog 1970 m. 
kovo 8 d. buvo labai galinga 
smūgio banga. Jos greitis 21 
kartą viršijo garso greitį, o di
naminis slėgimas padidėjo be
veik 10 kartų. (jm) 

PB 8-3229 

DR. ANKA BALIUKAS 
AKŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą 

2858 West 63rd Street 

DR. i G. BALUKAS 
DR. FANG C. LU 

AkuSerija tr moterų Ugo. 
Ginekologine ChlrūrgiJ* 

S449 So. PulaskJ Road (Cravford 
Medteal Building) TeL LU 5-6446 

8007 W. 8S PL, Justke, AL—599-0501 
Priima ligoniu. pagal su.itarlm> 
l«l nmttflllIepU- .Kamblnti S74-8A1*. 

i ĮfMfKEY <& 
1POAGLE? 

Real Estate INSURANCE 
Visų rūšių draudimai žemiausiomis kainomis. Mes atstovaujame ge

riausias kompanijas. Pasitikrinkite. Informacijai kreipus į 

EDWARD PAUKŠTIS 
3145 W. 63rd Si - HEmlock 4-4300 

FRANK'S TV and RADIO.INC. 
3240 SO. HALSTED STREET TEL. CA 6-7HB 

DĖDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIU TELEVIZIJOS, RAMO 
OL STEREO APARATU PARDAVIMAS Dt TAISYMAS. 

SPALVOTOS TFIPVI71KM APARATAL 
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Kitur JAV 
KMam&oįt 
Užsfeityįt 

s 3m**tamt* 
S * HeCmau-i* >cnup»niu£ . - j 
5 tu MVO nuoJb&za. Nfcsunauao-
S Qį auaipsiU4 nesaugo, juo& 
s grąžina tik iš anksto susita 
: rus. Redakcija už skelbimų 

s taria} neatsaao. skelbimų 
S Kainos p n ^ u n i a m o s gavus 
S prašymus. 
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roeX*xn0 3̂ tt. S tatB- i akta. 
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20 00 H.Ot 8.50 3JD0 
21.00 12.00 7.00 S.OC 
i 1.00 *.00 — — 
• Ac-i.*•- i-'1'- SasCiei; 

aįS*/ - i . -v testamemais 
8:30 - 13tf0 

• Adimsistracija dirba kas
dien 3-30 — 4.30, šeštadie
niais — 8.30 — 12:00. 

DR. VL BUŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Weet SSrd Street 
Kampas 63-člo* Ir OalUomla 

Plrmad.. antrad., ketvirtad. nuo 
6 lkl 7:30 vaL vakaro 

Se&tad. nuo 2 lkl 3:30 vai. 
Tredlad. Ir penktad. uždaryta 

Ofteo telef. 476-4042 
Rrzld. U-l. VVAlbrook i-3048 

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
TeL — 695-0533 

rOX VAIXKX MEDICAL CE>TEB 
8S0 Summlt Street 

Boato 58 — Eltrtn IUlnol* 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 W e s t l į s t Street 
VaL pirm. ketv. 1 lkl 7 popiet, 

antrad., penkt.. 1-5. tre« ir šešt. tik 
ssMKssa 
f>r. Ant. Rndoko kabinetą perime 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETrRISTAS 

2709 West 51st Street 
TeL GR 6-2400 

VaL pagal sual tarimą: plrmad. Ii 
ketv. 1—4 tr 7—9; antrad Ir penk 
tad. 10—4, Seštad. 10—S vai. 

Oi*. teL 735-4477 Bez. PR 8-6960 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA LR CHIRURGfi 
gPECIAIA'Bft — NERVŲ I B 

EMOCLVftS LIGOS 
^RAWFORD MED1CAL, BUILDING 

S44» 8 a Pnbudd Road 
Valandos pagal susitarimą 

Berid. TeL - GI 8-0873 
DR. W. M. EIS1N - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOt 

GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 
8132 So. Kedzie Ave^ WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 

atsiliepia, skambinti: Ml 3-0001 

TEL. — B E S-589S 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 West lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą 
Ofiso teL PR 8-2220 

Sttmą — reaid. — PRosppct 8-008' 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Srd Street 

Plrmad.. antrad., ketvirtad. Ir penki 
nuo 12 lkl 8 vai. ir nuo 5 Iki g 
vaL vak., SeStad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. PO 7-41000 Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
VaL: kasdien nuo 1—i p. p. tr t 

kl 8 vai. Trečlad. tr *efitad. uždaryts 

DR. K. A. V. JUČAS 
Board Eligible 

American Board of Dermatology 
SPECIALYBĖ ODOS LIGOS 

IR CH1RURGUA 
6324 North Milwaukee Avenue 
TeL 763-3310 044-5847 

Visi telefonai S52-1SS1 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

14)07 So. 49th Coart, Cicero 
VaL kasdien 10-12 Ir 4-1 Trefilsd. U 
ftettad. tik sosltaroa 

TeL ofiso Ir buto OLymplc 2-415S 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
144S So. 50th Avenue, Cicero 

Kasdien l-S vai. Ir 6-8 vaL vak 
Išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 Oū 4 vaL popiet 

TeL SEBaaee 5-1811 
DR. WALTER J, KIRSTUK 

(Lietuva gydytoms) 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
VsL: plrmad., antrad.. ketvirtad. lx 
panktad. nuo 12-4 vaL p. p. 6-8 
vaL vak. šaitad. l t — t vaL • ». tr 

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUČELIONAITE 

AKUSERUA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. Kedzie Ave. 

TeL V A 5-2670, neatsiliepus skam
binti 471-0225 Valandos pagal suat-
tartma 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KtBIKlU IK VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7166 South Western Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 T. ryto lkl 
' v. popiet Trečiad. ir fiestsd. nuo 

10 v. ryto iki 1 v. popiet 
Ofiso telef. RE 7-1IS8 

ResJd. telef. — 238-2919 

Oftao HE 4-1818. Bes. PR 6-SSOl 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 rVest 71st Street 

(71-os Ir Campbell Ave. kampa*; 
Plrmad., antrad.. ketvirtad. Ir penkt 
nuo S vai. popiet lkl 7 v. vak. geštad 
nuo S v. ryto iki 11 vaL ryto — tik 
susitarus. 

DR. FRANK PLEčKAS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5141) 
Tikrina akla. Pritaiko akinius te 

"oontact lenaes". 
<7al. pagal susitarimą. UiJaryta treft. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
[NKSTU, PŪSLfiS IR PROSTATC 

CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

Vai. antrad. nuo 1 • 4 popiet 
tr ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare 

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5546 

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

Ofiso teL REKanoe 5-4410 
RezkL GRovebiU 6-0817 

Valandot: pirm. tr ketv. nuo 12 vai 
iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 lkl 8 v. vak., 
antr. Ir penkt nuo 12 lkl 2 vai. p p 

ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

TEL. — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penkt 10—13 
ryto ir 2—8 vai. vak. SeStad. 1 lkl 
• vaL vak. Trec. ir sekmad. uždaryta 

Resld. teL WA 5-3099 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir moterų ligos 
Ofisas te re*. 2852 W. 59tb 8*. 

TeL PRospeot 8-122S 
Ofiso vaL: Pirm., antr., trafi. h 

penkt nuo 3 lkl 4 vai ir nuo 6 iki I 
v. • . , Sefttad. 2-« vai. popiet Ir kitu 
(alku pagal susitarimą. 

Ofiso teL H E 4-2123. Namu GI S-SIBS 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 
2454 West Tlst Street 

VaL: pirm., antrad-, ketv. tr peoktad 
2-4 tr 6-8. Trec. ir ftettad. atdaryta 

TeL PRospeot 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAARAS) 

GYDYTOJA LR CHIRURG1 
6648 South Albany Avenue 

VaL: pirm., antrad., ketv. 6—8 vaL 
vak., penktad. tr SeStad. 2—4 popiet 

te kitu laiku pagal susitarimą. 
Te*. Ofiso P B 6-6446 

DR. F. C. VY1NSK0NAS 
1YDYTOJ/J LR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 
Valandos: 1—6 vai. popiet 

Trec. tr ftettad pagal susitarimą 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

6449 So. PulaskiRoad 
Oftao teL 767-2141; namu 6S6-486S 
Vai.: pirm., antr.. ketv. 2—S Ir 6—t, 
penktad 2—B flešt. pagal susitarimą. 

Perskaitę -Draugą", dookfts 
1 krttomi pMitstaitytf. 

• 



Neapdairus kapitalistai 

STIPRINA SOVIETU SĄJUNGA 
Kaip siekiama ūkinės pusiausvyros 

Gydytojai mums pasakoja, 
kad žmogus tur i labai sudėtin-

Teismgai sakoma, k a d i r ge r i i r "abišalį bendradarbiavimą", 
prekybininkai dažniausiai b ū n a Nauji aiškinimo tekstai pare-
trumparegiai, netgi to je pačio- mia-rni Lenino r a š tų citatomis. 
je prekybinėje srityje. Prekiau- Sakysime, sovietinis profesorius j gą dvasinę bei biocheminę or 
t i "kad ir su pačiu velniu, jeigu F . Ryženka "Pravdoje" r a š o : j ganizaciją įtampai pašalinti, or-
tiktai prekyba neša pelną" — ' 4V. Leninas parodė, kad skir-į ganizmui pusiausvyron (homeo-
senas daugelio prekybininkų šū- t ingas socialines ekonomines | stazei) ats tatyt i . Bet, va, kai 
kis, tinkąs ir dabarčiai. J A V - san tvarkas turinčių valstybių j kurie tų gydytojų mano, kad 
bių, Kanados, V. Vokietijos, D. t a ikus sambūvis n e t ik neprieš- ' dabartinei sumiesčionėjusi3i 
Britanijos, Prancūzijos, I tal i - t a rau ja revonucinio proceso vi- į žmonijai t a s tobulas aparatas 
jos, Japonijos ir kitų k raš tų ka- sapusiško vystymosi uždavi- esąs per tobulas ir dėl to pase-
pitalistai pastaruoju metu ne t niams, bet padeda šiuos uždą- į nęs, nes kūne mobilizuojąs per 
varžosi prekių pasikeitimo su vinius spręst i" . T a s pa t s Lėni- I daug jėgų menkoms kovoms. 
Sovietais srityje. nas kitoje vietoje parašęs, kad j Vadinasi, kol žmogus medžio-

JAV-bių kongresas šiuo m e t u "Socialistinė respublika t a rp im- j jo stumbrus, liūtus, sunkiai dir-
svarsto prekybos su Sovietais perialistinių valstybių negalėtų bo žemę sau sėsliai gyvendamas, 
praplėtimo Mausimą. Yra nuo- tokių pažiūrų sudarinėti jokių I buvę viskas gerai. Dabar gi, 

ekonominių sutarčių, negalėtų darbui nepaprastai palengvėjus, 
gyvuoti, neišskrisdama į menu- j t a mobilizacija lygiai didelė mu-
lį" (Lenino raš ta i , 27 t . ) . |sei užmušti, vedusiems "gražiai 

Taigi ta ip j au išeina, kad pa t s pasikalbėti" ar žinių tarnybai 
paskystimauti, ta i žmogus dau-

Skystimavimo laikai nesibaigia 

ĮVYKIAI KAUNO ARKIVYSKUPIJOJE 
Girkalnis. 1972. XI. 10 apie 15 jo ieško Raseinių rajono val-

val. iš Kapsuko griežto režimo džia, reikalaudama atsiimti r e -

LEONAEDAS DABGIS 

monių už ir prieš, bet greičiau
sia nulems tie, kurie nori su ru
sais glaudesnių ryšių ir pasikei
timo prekėmis padidinimo. N e t 
pačių rusų mokslininkas A. Sa- Leninas įsakęs iSovietams pre-
eharovas apeliavo į JAV-bių kon kiauti su kapitalistiniais kraš-
gresą, prašydamas neduoti So- ta is , ką jie d a b a r i r vykdą, 
vietams prekybos lengvatų tol, * 

giau susergąs ne nuo per daž
nai nedidelės įtampos, o nuo tos 
didelės mobilizacijos įtampai nu-

Toks nusiteikimas gali būti ir 
pavojingas vesti prie didelių ka
rų, bet tie, kurie ir toliau or
ganizuoja smulkias kovas, negi 
tuo rūpinasi. Paskutinė išdaiga 
— propaganda uždrausti išvež
ti kviečius, medvilnę ir bene dar 
kai ką. Bet neuždrausti įvežti 
užsienines liuksuso prekes, nar
kotikus, vežimus, na, i r alyvą. 
Tai gražu, bet šie kovotojai 
mums nepasako, kuo apmokėti 
tuos Įvežimus. O juos šiuo metu 
apmokėti tegaJima tik žemės ū-
kio gaminiais. Kitaip, toliau bū
tų veisiami europiniai doleriai. 
Nebijokite, javų netrūksta. Jų 
derlius kyla ir toliau daugiau 
pakeliamas. 

j lagerio buvo išleistas kun. Pros-
! peras Bubnys, kurį prieš metus 
laiko nuteisė už vaikų mokymą 

gistracijos pažymėjimą ir k u o 
greičiausiai užimti Viduklės vi
karo pareigas. Vysk. Labukas 

akėjimo tiesų. Kalinį sutiko ku- paaiškino, kad Rugienis reika
lauja perkelti į Viduklę, o 

kol jų gyventojai neturi pagr in- N e ų "Lenino priesaką" vyk-; S a l ė t i -
dinių laisvių. Sacharovas pažy- d v d a m a ( t ^ t pergyvenanti di- j Panašiai dedasi ir ūkyje. Ko 
mi, kad minėtų sutarčių pasira- į ^ ^ ekonominę ir techninę \ &• mums čia medžiagiškai t rūks 
šymas būtų išdavystė ir demo- k r i z ę S o v i e t ų Sąjunga ėmė ieš-
Vrat^n.: . - , ^ > •> - ^ ^ n&u^ prekybinių ryšių su 

vakarų kraš ta i s . Prez. R. Nixo-
kratijos kapituliavimas. Sovie 
t ų galybės stiprinimas bū tų vi
siems pavojingas, gis įžvalgus 
mokslininkas, rusų vandenilio 
bombos išradėjas, gerai pažįs ta 
savo kraš to režimą, j o vadus ir 
žino jų "taikingumą". 

* 
Nežiūrint įvairių pastangų, lig-

nas savo vizito metu Maskvoje 
1972 m. pas i rašė su Sovietų va
du L. Brežnevu visą eilę preky
binių bei techninių susitarimų. 
Mums šiuo reikalu įdomus do
kumentas — "Sovietų Sąjungos 
ir JAV savitarpio santykių pa-

šiolinė JAV - Sovietų Sąjungos grindai", kur iame t a rp k i ta ko 

t a ? Nebent rusilkųjų eilių prie 
krautuvių, kad pagautų tai, kas 

savitarpė prekyba buvo labai 
menka Truputis istorinių žinių. 
1922 m. buvo pasirašyta pirmo-

sakoma: "Abi ša lys prekybinius 
ir ekonominius ryšius laiko svar 
biu ir reikalingu dvišalių santy-

šiokios kalbos prasideda ir 
baigiasi įSov. Sąjungai kviečių 
pardavimu, nirs buvo parduota 
ir kitų grūdų. Aišku, kad Ame
rika rusų buvo apgauta, naudo
jant net agentus - provokato-

valdžios malone' kaip lietus, tai I rius- Kaltinamas prezidentas. Iš 
vienur, tai k i tur nulyja. O mes tikrųjų daugiausia kalti abiejų . 
dar tik prieš kelias savaites "to- Partijų liberalai, kurie niekaip d e J ° laivininkystei. Iki parda-
bulos" žinių tarnybos dėka su -bega l i atsidžiaugti rusų geru- i v u n o « • * * • " • veztimo paje-
darinėjome mėsos atsargas, bei- mu, g5niališkumu ir t a garsiąja p * » JAV laivų stovėjo be dar-
kotavome krautuves 1 nebuvėle "rusiškąja dūšia". Be- i **> ^ ^ Jie ' i i i m t l N o r s mies-

O dabar kiauliena, jautiena Į > , šiandien tie patys garsią f - Į * ^ T tel *" ^pa t inka , bet 
viščiukai, kukurūzai ir sojos pu- žardžių žmonės negali atsiverk- ! ūkininkai visai užtarnautai tur i 
pelės ėmė ir atpigo Jokio mais- « &l "taikios marksistinės de- P r o & o s atsigauti, daugiau skolų 
to trūkumo nebuvo I r iš kur mokratinės Allendės valdžios" I atsimokėti. Kartu su jais pagy-

laus kiekio neužtikau. Iš to kie
kio jau pristatyta 16,9 mil. t. 
Kviečių parduota 440 mil. bu- mgai ir būrelis tikinčiųjų. Net 
šelių. Viso sandėrio vertė — 1,5 kai kurie iš lagerio administra-1 vysk. R. Krikščiūnas pasakė 
bil. dolerių. JAV vyriausybė So- cijos galėjo pamatyti neįprastą j "Dirbai gerai, bet, žinok, vys-
vietų Sąjungai padėjo parūpinti gį0je vietoje vaizdą — ročių;kupas Labukas nepaliks dėl t a -
750 mil. dol. paskolą. Aiški klai- puokštę kunigo-kalinio rankose. \ vęs dviejų vyskupijų ir neva-
da. Kuriems galams? Rusai I ta- : , - • , - , . , , . ^ žiuos į Ž a g a r ę . . . " (Žagarėje 
lijoje dalį tų kviečių pardavinė- ! Lapkričio lo d. Girkalnio cho- ištrėmime w s k . J. Ste-
ja pe lydami 100Q - kažin a r i*** 8 4 k u n - *• Bnbm™ sumose ! ^ f i u s _ p ^ . 
irgi kreditan? ; sutiktuves. Per pamaldas giedo- r 

jo choras, o bažnyčia buvo pil- Vysk. Labukas jsake kun. V. 
Nei 1971. nei 1972, nei juo n a žm0nių, nors iš anksto tikin- Pesliakui užimti Viduklės vika-

labiau 1973 kviečių derliai tiks- tiesiems apie sutiktuves nebuvo ro pareigas arba būsiąs suspen-
hai dar neapskaičiuoti. Tačiau paskelbta. Visi jautė, kad metai duotas: "Jei iki 1972 m. rugsė-
žinoma, kad jie kyla. 1973 lau- ,}I aleisti lageryje buvo ne vien \ jo 20 d. imtinai nepradėsite eit i 
kiama 4'"> pakilimo, lyginant su k u n p Bubnio, bet ir visos Lie- Viduklės bažnyčios vikaro pa -
1972. 1971 kviečių derlius, skai-1 t u v o s Bažnyčios laimėjimas. ! reigų, būsite ipso facto suspen-
čiuojant iš anksto, buvo 2,371., B v š a q rajono valdžia kun. i sus a divinis" (bus uždrausta 
000.000 bušelių. I š to kiekio s u - ! p Bubniui pareiškė neturinti į \eiti kunigo pareigas — Red.) . 
naudota maistui ir kariuomenei ^ j o k i ų p r e tenzi jų ir nedarysian\ Kun. Pesliakas, žinodamas, 

ti jokių kliūčių eiti kunigo pa-i kad vyskupas jį perkelia į Vi-
reigas. duklę ir pažemina pareigose 

Praslinkus keliems mėnesiams, j vien Rugienio verčiamas, atsisa-
P. Bubnys buvo paskirtas | kė vykti j naują paskyrimo vie

tą. 

520,000,000 bušelių, sėklai — 
65,000,000, pramonei ir pašarui 
— 240,000,000, išvežta parduo
dant ir dovanojant — 575,000,!

 k 

000. Derliaus likutis - 971.000, k l e b o n u į Lyįįumu parapiją. 
000 bušelių 

Kaunas. 1973. XII . 12 vysk. 
Nėra to blogo, kas neišeitų i j . Labukas išsiuntinėjo Kauno I linkę atvyko t rys pareigūnai ir 

\ gera arkivyskupijos ir Vilkaviškio į bažnyčios vykdomajam organui 
Blogas javų pardavimas pa-1! vyskupijos kunigams aplinkraš-1 pareiškė: ^ ^ ^ ^ J T 

h tį, kuriame rašoma: "... įsakome . klauso vyskupo. J is y ra nuimtas 
Švenčiausią Sakramentą nak-įnuo pa re igų . . . " 
čiai tose bažnyčiose, kur nėra | Minėtas faktas labai nustebi-
naktinių sargų, atnešti į zakris-jno visus žmones, kaip labai ci-
+iją ir padėti į t inkamai įruoštą įvilinė valdžia kišasi į bažnyčios 
vieta. .vidaus gyvenimą. 

Jokie bažnytiniai indai naktį i Kun. V. Pesliakas spalio *.0 
bažnyčioje nepaliekami. Jie turi 

1972. IX. 26 į Juodaičių apy-

jis, kai JAV 6 rč pasaulio gy
ventojų vis dar tebekontroliuo-

gnuvimo. ! vėjo ir mažieji miesteliai. O 
I svarbiausia žemės ūkio gaminių 

Kalti ir javų pirkliai, nes ne, kylančios kainos padeda JAV 

mzacijų ir jmonių 
abiejų kraštų prekybinio bend- vimą bei a t i t inkamų susitarimų 
ravimo. Pirmasis prekybos ob- i r sutarčių, t a m e ta rpe ligalai-
jektas minėta sutar t imi buvo kių, pasirašymą", 
muilo gamyklos įrengimai, ku- Neseniai Sovietai pasirašė su 
rių iSovietai pirkosi Amerikoje JAV-bių žibalo bendrove "Oxi-
už 40,000 dolerių. Tačiau kadan- dental Pe t ro leum" sutartį , kū
gi ilgą laiką Amerika nepr ipa- ria minėta bendrovė pasižadėjo 
žino Sovietų Sąjungos, t a i i r te ikt i įrengimų už 8 bilijonus 
prekybiniai ryšiai nest iprėjo. dolerių didžiulėms t rąšų gamy-
Buvo metų, kad prekyba siek- bos įmonėms Sovietuose pasta-
davo kelis šimtus milijonų do- ty t i . Sovietų spauda ne t iktai 
lerių, bet daugiau buvo "liesų" neslepia fakto, bet dar didžiuo-
metų. Taip 1953 m, Amer ika jasi, kad su šios bendrovės pre-
eksportavo į Sovietų Sąjungą zidentu A. Hameriu bendravęs 
prekių tiktai už 19,000 dolerių, ir prekiavęs p a t s Leninas. 

Baigiantis šaltajam karu i , Visa eilė Amerikos biznierių 

Naujas liberalų triukšmas 

būti laikomi arba zakristijoje, 
č.rba dar būtų geriau, kad bū
tų laikomi klebonijoje". 

Aplinkraštis pasirodė sąryšy-
usiais bažnyčių 

mai pasiskaityti pasaulinių javų; augančios užsieninės gerovės ir apiplėšimais ir 
derliaus pranešimų Prileistina, j kartu paklausos. išniekinimais. 

j i JAV - Sovietų Rusijos preky- kių gerinimo elementu i r akty- j J11 sestaoaij pasau.jn:o ulinio ; vyriausybė, o jie sudarinėjo san . balansuoti užsieninį prekybos 
binė sutar t is . Taigi perna i me- viai ska t ins mūsų šalių orga-j W g u m o . Ar ta i nebuvo dide- d e r i u s J i e n e Suspėjo net reikia- į balansą. Tos kainos k v l a ir dėl e su padažnėja 
tais suėjo lygiai 50 metų nuo nizacijų ir įmonių bendrada rb ia -^ e mobilizacija menkai kovai? • mal pasiskaityti pasaulinių javų; auzančios užsieninės Gerovės ir i Lpinlėšimais ir Šv. Sakramento; tai priverstas tokius raš tus ra-

d. rašte vyskupui rašė: "Atsi
žvelgdamas į suminėtus faktus 
ir bendrą daugumos kunigų nuo 
monę, esu tvirtai įsitikinęs ir 
labai apgailestauju, kad dėl ma
nęs Ekscelencija buvote kieno 

i syti. Todėl laikau juos neteisin-
Dideli karai dabar nemadoj. įk a d apie Sovietų Sąjungos! 

— . ' derlių nė supratimo neturėjo. 
Juodaičiai. Juodaičių klebonas; gaiš ir negaliojančiais 

JAV prekybinio balanso ne- ] , : u n . y . Pesliakas 1972 m. bir-
pranešinėjama šlovingosios komu-: T ^ P i r k l i n buvo ne vienas, tai priteklius iki rugp. 1 tesiekė 
nistų partijos išleisti potvarkiai bei; Sov. Sąjungos de i^ in inkams 73,6 mil. dol., kai pernai tuo pa-
jsakai. kiek kuris fabrikas arba ko- \ buvo lengva siundyti vienu prieš; čiu metu buvo 3,8 bil. dolerių, 
lūkis įvykdė numatytą planą ir 1.1, kitus. Jeigu pirkliai būtų tarp Pastaraisiais 4 mėn. išvežimai 

savęs susiuostę, tai iš nežinomų' netgi pralenkė įvežimus 129 mil. 
Žemės ūkio 

želio mėn. sugrįžęs į namus su
žinojo, kad nuo birželio vidurio 

Pertraukai truputį duodama muzi 
kos ir vel ta pati proDaganda. Vie- , , . . , , 
tiniai prie to jau yra "įpratę ir nei- ; S ^ Ė * ^ l ^arnyb a- k&iP mat; dolerių 
ma j galvą, bet atvykusiems iš už- ; b ū t u J"0 8 apšaukusi sindikati-; šiemet tikimasi išvežti už 17 bil 
sienio, tas yra neįprasta ir veikia ; niais konspiratoriais, monopolis-1 
labai slegiančiai. į tais, trukdančiais užsieninius \ 

Baigiant peršasi mintis: ar aps'- į prekybinius santykius. 
Žiupsnis "kvietinių" duomenų 

dolerių, kai pernai išvežta už 9 
bil. Kviečių jau išvežta 768 mil. 

•:• ainių j bušeMų. kai pernai _ 367 iki 
rugpiūčio 1 dienos. 

Vysk. Labukas suspensą pa
naikino, o kun. V. Pesliakas iš
vyko gydytis. 

Gruodžio mėnesį kun. V. Pes
liakas buvo paskirtas Viduklės 
bažnyčios altarista. 

(Lietuvos Kat . Bažnyčios 
Kronika, Nr . 5 ) . 

moka tiek pinigo išleisti, kad oku
pantas leistu penkias dienas pabūti 
Vilniuje ? Reikia žinoti, kad oku- • 
pantas ne iš meilės, ar turėdamas | 
mums užsieniečiams kokius sent:-

Kai pradėjau duomenų ieško
ti, tai atradau, kad jie tiesiog 
fantastiški, net ir lietuviskoie: prekyba ėmė didėti i r 1972 m. j au lankėsi Sov. sąjungoje ir 

pasiekė maždaug 0,5 bil. dolerių, priėmė p a s save Sovietų atitin-; m e n t u s leidžia "keletą "dienų jpaŪ-l ' T ^ T ^ V i v Ii S*1M«3L. 
Yra duomenų, kad ji k a s metai karnų sričių valdininkus. Sovie-į voti Tėvynėje. Ne. Jam pra reika-' * , , - ' " a " ' 
didės ir netrukus pasieks 2 - 3 tai , norėdami gaut i svetimos va- lingi mūsų pinigai, užsienio vaiiu-
bilijonus dolerių. liutos, pareiškė nuo 1975 metų | J į J * ! ^ - ! ? ? tokjL ! y % r e i k ė t ' 3 

Pastaruoju metu didžiausias pradėsią pardavinėti Amerikoje ; kiekvienam gera^ ragalvoti. ar ne-
i geriau jei tie pinigai, sunkiai mū-

jonierius Cb. Bluhdomas ir tai 
BW sugebėp iš to sandėrio net 
10 bil. dolerių nuostolių priskai
čiuoti. Nemanau, kad jis šią pa-prekybos objektas buvo Ameri - Volgos automobilių gamykloje g į f t į būtų%askinrkitoms S X ir ? o d X , a l ė ^ u 

kos grūdai, kurių didžiulį kiekį gammamus mazalitražinius au- i m ūsų institucijoms bei fondams. "' *"'' '" 
čia pirkosi Sovietai, norėdami tomcbiMus, sovietinius dvira-1 kurie dirba Tėvynės laisvinimo dar-
apginti savo gyventojus nuo čius, laivus, tanklaivius ir ki-! ^a- bet ne atiduoti mūsų Tėv>mės 
gresiančio bado. t u s įrengimus. Rusai taip pat 

Iš viso parduota ta rp 19 ir 20 
mil. to., arba tarp 698,134,115 I o • • , • - , 
c -o< o~o - . ,. , .J. i Sovietų labai puolamas jų atominis fizikas A. Sacharovas ir jo seimą. 

įrengimus. 
Reikia pasakyti, k a d Sovie- nori Amerikai duoti mainais di-

tai y ra apsukrūs "pirkliai ' ' . J ų džiulius naf tos ir dujų kiekius, 
agentai, talkinami J A V kapi ta- * 
listų, sugebėjo prekybinį susi- Deja, " ta ikaus bendradarbia-
tarimą pakreipti savo pusėn, vimo" frazės Sovietų y ra ski-
Rezultate grūdus jie pi rkosi la- r iamos t ik užsienio propagan-
bai žema kaina, mokėdami ma- dai. I š tiesų patys jų vadai nė 
žiau, kaip gauna už juos išaugi- negalvoja apie bet kokią pasto-
nę Amerikos ūkininkai. B e to , vią taiką, š i a proga prisiminti-
jie išnaudojo ir kitą ga l imybę: ra L. Brežnevo žodžiai, pasa-
pasinaudojo tuo metu ypač nu- kyt i pereitais metais rninint So-
kritusio dolerio kursu, kurių, ge- vietų Sąjungos įkūrimo 50 metų 
rą kiekį supirkę Europos šalių sukakt į : 'Abie jų sistemų — ka-
bankuose, nesunkiai " a tk i šo" pitalistinės ir socialistinės — 
skolą Amerikai. klasinė kova ekonomikos, politi-

* kos ir, žinoma, ideologijos sfe-
Šiuo metu sovietinėje spaudo- roję vyks toliau. Kitaip ir būti 

je, įskaitant ir okupuotoje Lie- negali, nes socializmo ir kapi-
tuvoje leidžiamus laikraščius, taiizmo paasulėžiūra ir klasiniai 
pastebimas savotiškas atoslūgis, tikslai priešingi ir nesutaikomi". 
Tiesa. Amerika tebėra konevei- Taigi mums atrodo, kad A-
kiama. bet jau žymiai švelniau merikos ir kitų šalių kapitaiis-
ir rečiau. Skelbiama eilė ras i - tai , prekiaudami su Sovietais, 
nių. dažniausiai paimtų iš Mask- duoda j iems virvę, kad Sovietai 
vos "Pravdos", apie " ta ikų sam- turėtų kuo kapitalistus pakarti , 
būvį", "šaltojo k a r o pabaigą" b. kv. 

pavergėjui rusui, tuom pačiu jį tik i i r "34,878.047 bušelių. Skaičiuo- į Neseniai jis kreipėsi į JAV-bių kongresą, prašydamas neduoti Rusijai 
stiprinant." ta kvietiniais bušeiiais. Tiks-1 prekinių lengvatų 

REMIA PROTINIAI 
NEIŠSIVYSČIUSIUS VAIKUS 

Kolumbo vyčių vyriausioji 
taryba susirinkusi Seatle mies
te 91-jai sesijai, nutarė paskir
ti 200.000 dolerių protiniai ne
išsivysčiusių vaikų ugdymui. 
Tarybos posėdyje dalyvavo 383 
Kolumbo vyčių organizacijos 
delegatai iš JAV. Kanados, 
Meksikos, Portoriko ir Filipinų, 
o taip pat apie 800 kviestinių 

1 svečių. 

GAISRO PELENAI 
R o m a n a s 

AURELIJA BALAŠAITIENĖ 
30 

žmonių pokalbiuose, juo labiau, kad tikslios gaisro j sirodymu. kad kurį laiką vargu ar bent vienas mal-
priežasties nepavyko nustatyti nė tam tikslui specia-! dos žodis išsprūdo ir pro pačias pamaldžiausias lū-
liai iš apskrities miesto iškviestai ekspertų komisijai ! pas. Net ir vargonininkas, mindamas seną fiskarmo-

Tik kleboną Juškėną pavasaris nepajėgė paveik- niją. kelis kar tus nepataikė pirštais reikiamų klavišų, 
ti. Jis atrodė žymiai labiau palinkęs, negu to reikalavo 
jo amžius, tartum ant savo pečių nešiotųsi ne vien 
savo rūpesčių, bet ir visos parapijos vargų naštą. Vi
karas Bendorius, kurio žaizda ligoninėje pasirodė 

Jau daugiau kaip mėnuo praėjo nuo gaisro, bet daug rimtesnė, negu iš paviršiaus galima buvo spręsti, 
nei konkrečių planų bažnyčiai statyti, nei lėšų tam, buvo dar išblyškęs ir panašus į ligonį. O v r š kaktos 
darbui pradėti nebuvo. Plačiai pražydę kaštanai, tar- aiškiai buvo matyti šviežiai užgijusios žaizdos randas. 
si šermenų vainikas, išsiskėtusiomis šakomis lyg ran- Savaime suprantama, kad Virkaitienės staigus iš-

giedant "Pulkim ant kelių" padarydamas juoką sukė
lusį disonansą. Pamaldoms besibaigiant, Margarita Li-
sevičiūtė, ties viduriu grindyse priklaupusi, išnyko 
tarpdury, dar miniai nepradėjus plaukti. Tik prie pat 
durų stovintieji pastebėjo, kad pamaldų metu jos laukė 
šalimais pastatytas lengvutis vienu arkliu pakinkytas 
fajetonas. 

Kalbų ir spėliojimų apie ją netrūko, bet niekas iš 
t ikro nežinojo, kokie jos ateities planai, ir gerai ne-komis stengėsi uždengti šventoriaus vidurio tuštumą, i vykimas neliko nepastebėtas, juo labiau, kad apie jos 

kurioje dar teberiogsojo krūva pajuodusių, aprūku-; išvykimą nebuvo net patys artimiausieji draugai pa- j matė jos veido, beveik visai paslėpto po tankiu juodu 
sių akmenų. Ir gaisro pelenai, dalinai ūkininkų talkos informuoti. Tačiau greitai visi apsiprato, matydami j gedulo šydu. Tačiau arčiau ją mačiusieji tvirtino, kad 
metu drauge su nuodėguliais išvežioti, suvalyti, o jų! vieną Virkaitį su braižinių portfeliu po ranka skuban-į jį esanti gražesnė už savo mirusią motiną, kur i buvu-
likučiai su paskutiniuoju nutirpusiu pavasario sniegu' tį miesto gatvėmis tarp savo darbovietės ir įstaigos. | si nepaprasta gražuo' \ Jos apsilankymas pamaldose 
išplauti, nebeskleidė nemalonaus kvapo. Atrodė, kad Paskutiniuoju metu buvo pastebėti jo dažni apsilan-'; neliko nepastebėtas ir paties klebono, kuris pamokslo 
parapiečiai beveik apsiprato su bažnyčios nebuvimu i r ; kymai klebonijoje, kurioje jis praleisdavo iš Įsus va- j m e t u pamatė savo išvaizda iš maldininkų minios iš-
sąžiningai atlikinėjo savo religines pareigas, lankyda- karus. Nepavykus surasti pikantiškų ir įdomių Virkai- j siskiriančią jauną moterį. Po pamaldų Teklė, nešdama 
niesi į pamaldas nedidukėje parapijos salėje. Pirmuo- tienės išvykimo priežasčių, pamažu kalbos a p e ją nu- • pietus į stalą, paskubėjo klebonui patvirtinti jo spėlio-
sius kelis sekmadienius po gaisro rinkliavų suma štai- rimo. | -jimus 
giai buvo pašokusi, bet į trečią sekmadienį sugrįžo į Didžiausią sensaciją sukėlė vieną sekmadienį pa-j p a n a Lisevičiūtė iš dvaro buvo sumoje, — 
pirmykštį lygį. slaptingos, gedulingais rūbais apsirengusios jaunos i barškindama indais, kalbėjo Teklė. — Pati viena ir 

Pavasaris išjudino per žiemą apsnūdusį miesto moteriškės pasirodymas pamaldose. Daugumas be var-; ta ip apsidangsčiusi. kad nė veido nematyti buvo. Kaip 
gyvenimą. Jaunimas pradėjo lankytis miesto s o d e . g o įspėjo, kad paslaptingoji gražuolė yra ne kas kita. į jš kito svieto... 
Nedrąsiai šlifuodami šaligatvius, vaikinai, susimetę į; kaip tik šitoje apylinkėje seniai matyta Margarita Li- | _ žinau. Tekle. Ji ir yra iš kito pasaulio — iš 
būrelius, žvilgsniais medžiojo kikenančias merginas, ! sevičiūtė. kuri. atvykusi j brolio laidotuves, matomai; tolimos Šveicarijos. Bet aš džiaugiuosi, kad pagaliau 
dar nedrįsdami jų užkalbinti. Moksleiviai, pajutę besi-! į Šveicariją negrįžo. Mėgstantiems paskutiniąsias šei- kas n o r s JŠ Lisevčių teikėsi atvykti į Dievo namus. — 
artinančią mokslo metų pabaigą, jaunatvišku triukš- mų naujienas, buvo pikta, kad jokių smulkmenų apieįatsakė klebonas. 
mu pripildė gatves, šaligatvius, alėjas. Provizoriniuo- jaunojo Lisevičiaus uždaras ir privačias be kunigo j Vikaras pasikalbėjimo klausėsi nekomentuoda-

idomus"reportažas*^iš kelionės į pa-1 tui įsakmiai parodant, kad čia yra • se barakuase įsikūrę pirmieji inžinerijos bataliono da- j laidotuves nieko nepavyko sužinoti. Atrodo, kad pa- m a s , nors ir jis nepažįstamosios buvimą buvo pastebė-
vergtą Lietuvą. Baigdamas repor- rusų okupuotas kraštas. Nuotaiką Uniai sukėlė judėjimą visuose visuomenės sluoksniuo-, laidojo tik artimiausieji šeimos nariai su kelių ištiki- jęg. 
tažą, autorius iškelia gana įdomių nuvykusiems gadina ir visur radijo ^ m u g ^ ų tarnų pagalba kurie iš seno lojalumo savo 
klausimų, atskleidžia įvairių M f r grsjąkalbiai. £ i n > visąJai_v? trans G y v e m m a i i skubėjo lygia v a g a nors visus taip darbdaviams apie laidotuves su nieku nekai'bcjo. | (Bus daugiau) 

^ r T t a L t - ^ " » 3 - ^ * ^mė svar** **l Mawu**ai uek buvo suiaudiati ^ ^ ^ 

Spaudoj ir gyvenime 

AR VERTA VAŽIUOTI? 
Australijos laikraštyje "Tėviškės j sur gatvių pavadinimai rusų ir lie 

Aiduose" buvo išspausdintas gana' tuvių kalbomis, tuojau pat okupan 
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BOSTONO 2INIOS 1 
UETLTVTŲ DIENA 

Lietuvių Bendruomenės Bosto
no apygardos rengiama Lietuvių i 
diena įvyks rugsėjo 23 d., šj sek-! 
madieną, Maironio Parke, Wor- • 
cestery. Tos dienos ruošime da- i 

.JOS 4:30 vai. Sio parengimo vi-
Isais reikalais kreiptis į kleboniją. 

TAUTOS SVENTČS 
MINĖJIMAS - KONCERTAS 

Tautos Šventės minėjimas-kon-
Icertas Bostone įvyks rugsėjo 30 

lyvauja Bostono, Brocktono ir d. 10 vai. ryto pamaldos 5r. 
Worcesterio apylinkės. Praeitais Petro lietinių parapijos bažny-
tokia pat diena tame pačiame ėioje. 3 vai. po pietų Lietuvių pi-
parke praėjo labai gražiai, daly- į liečiu dr-jos a-uditorijoj. So. Bos-
viai buvo patenkinti ir pageida- į tone, tolimesnė minėjimo dalis. 
vo, kad tokia diena būtų ruošia- j Lietuvos generalinis konsulas A-

PADĖKA 
Nuoširdžiai dėkoju mieliems savo broliui ir brolienei TED ir IIIN 

CHEBAT, draugams ponams JUSTIN MACKEWICH. poniai VIZGIRD, 
ponams PAUL SALINER (Saltimierams), ponams TED OSTROWSKI. 
ponams WM. DRONSUTH ir visiems kitiems mano draugams bei pa
žįstamiems už malonų ir draugiška priėmimą laike mano viešnagės 
Chicagoje. 

Iš širdies dėkoju visiems. 
Maria S. Fabian 

C L A S S I F I E D G U I D E 

ma 'kas metai. 
Programoje: Vėliavų pašventį-

nimas ir jų pakėlimas; dr. Petro 
Vileišio pranešimas apie liepos 
3—7 dienų įvykius Helsinky 37 
valstybių užsienio reikalų minis-
teirų konferencijos metu, apie lie
tuvių, latvių ir estų atstovų uždą 
rymą į kalėjimą; tautiniai šokiai, 
vadovaujant Onai Ivaškienei šr 
L. Pauliukonytei:, sportas: krep
šinio ir tinklinio varžybos tarp 
lietuvių ir latvių sportininkų, va
dovauja Vytautas Eikinas, Algi
mantas Skabeikis ir Edvardas 
Austras. 

nieetas Simutis pasakys trumpą 
žodį: Lietuva vakar, šiandien ir 
rytoj. Koncertine dalį atliks so
listė Daiva Mongirdaitė. akom
panuojant prof. Jeronimui Ka-

CHICAOOS LIETUVIŲ ŽINIOS 
ŠILUVOS ATLAIDAI 

PROCESIJA 
IR I t raukė voros vežimų, raitų ir 

į nemažai pėsčių žemaičių. 

E E A L E S T A X h 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
>OTAitX PUBLIC 

iNOOME TAJC (SERVICE 
tvarkingu^ pataraau}* -imi* H w 

.štate reikalais. Be 10 <5ia veikla 
-•otaridtaa, daromi tr UttdiJlmal v«i 
tmai užpildomi pliletybSe pareiaki 
n&i tr ivalrOa blankai. 
*259 S. Maptewood — GL 4-745V 

Po atostogų 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

BCTAI — rinktiniam* nuomininkams 
Best Agency, 2925 W. «3rd, PR g-6032 

Nelaukite, užsiregistruoki!, dabar. 
Aptarnauja pietvakarinę dal} 9 me
tus. Savininkai kreipkitės <161 patar
navimo nemokamai 

IEŠKO NUOMOTI 

HELP WANTED - V¥*A1 

P R E S S M A * 
j 11 ELP K K - — WICKET PUULKRS 

To work in šilk sci.^en dept. Qcou 
j worKing coud. .Vir oDnd., company 

PONTIAC PRINTED PRODUCTS 
5*10 Ji. Broadvvay. Chicago, m. 

TEL. SS4-3460, Est. tO. 

ŠILK SC'SEEN PRESSMAN 
Reikalingas 6 kamb. (3-jų miega-, p ^ ^ ^ ^ b a c k c r o u n d exp.. but 
mų) butas a r namas nuomoti ta rp \win u.H-in a gooĄ man. Good W3i«n« 

butų mūras, arti 72 os 
įrengtas basementas, 

Modernus 2 
Vienas pokalbininkas pasisa- i Šių atlaidų pakar toj imas mi- ^arp^tai^um. 'la^laT n a ^ T glrT-

kė esąs nusivylęs, kad žemaičių; niatūroje įvyko ir šiemet, sek- ^as. vertas rimto dėmesio! 
TzL , ! • , - • i j - - . - „ „ Z , , 6 kamb. mūras pr l e Maria High, ! 

procesijų pobūdžio demonstraci-; madienj, rugsėjo 9 d. sv . Mer-: naujas gaao sūdymas, karpetai visur. | 
jos nėra pakartojamos laisvame j gėlės Marijos Gimimo bažnyčios s a T a ^ - Vertfs * į į į ^ ^ ^ 
pasaulyje pvz. pavergtųjų tautų Į vadovybės suruoštoje procesijo- lyno. naujas guzo ?naymaa. alum 

59-os ir 87-tos, ir tarp California 
ir Cicero Ave. Skambinkit — 
PR 6-2868 

MISCEULAVEOIS 

č inšu i . Po programos bus šokiai, j į ^ ^ M * eisenoje miesto 'centre | je. Priekyje buvo nesama Die-
veiks baras ir bufetas. Gautas pel j Chicagoje 
nas iš šio parengimo skiriamas j 
lituanistiniam švietimui. Visos! Negaliu neatsiliepti, kad vis 

3 auto mūro gara-

organizacijos prašomos dalyvau
ti su vėliavomis kaip bažnyčioje 
taip ir salėje. 

SUSIRGO KAZYS MERKIS 

ivo Motinos statula, kryžiai , ly
dimi kunigų ir lietuviškų orga-

| nizacijų vėliavų. 

Už jų eilės tikinčiųjų žygiavo, 
pedodami giesmę Šv. Marijos 

dėlto tokia demonstracija nėra 
užmiršta Chicagoje ir kas me
tai rugsėjo 8 d. yra pakartoja
ma Marąuette Parko parapijo-1 garbei. Jų buvo tiek, k a d proce-
je Šiluvos atlaidų vardu. Tą die-: sijai įsukus į 69 gatvę, eisenos 

Mūsų mielas bostonietis Ka- j ną a r sekmadienį po jos į šilu-1 galas Washtenaw gatvėje dar 
zys Merkis, kuris lietuviams ži-! vą visais keliais ir 

Pradžia: 12:30 vai. Programos į nomas kaip vienas nepailstamų į 
pradžia 2 vai. po pietų. Įžangos 
mokestis į Lietuvių dieną nebus 
įmamas. 

Už Lietuva ir lietuvius kanki
nius bus atnašaujamos Šv. Mi
šios Sv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone rugsėjo 
23 d. 10 vai. ryto. 

Dalyvaukime visi mišiose, o 
taip pat ir Lietuvių dienoje Wor-
cestery, Maironio Parke. 

PARAPIECIU SUSITIKIMAS 

keleliais I nebuvo užmatomas. 69 gatvėj 
i pasitaikę automobiliai turėjo 

— — — j sustoti ir palaukti. Šaligatviuo-šaehmatLninku ir toje srityje j ^—————————— 
atstovaujantis su lietuvių koman į niai gyvena S a Bostone, dažnai! se stovėjo praeiviai, 
domis lietuvius Bostono ir Mass. j aplanko savo tėvelius ir pasirodo 
lygos rungtynėse. Jo vedami j Bostono lietuvių tarpe. Jis ir pi-
šaehmatų skyriai yra mūsų lie- Į niginę auką dažnai pakiria lie
tuviškoje spaudoje. Prieš porą sa j tuviškiems reikalams, 
valčių s^lubavns širdžiai, Kazys j R u g p i Q č i o 3 1 _ „ ^ g d J e n o 
Merkis buvo paguldytas Camey h į ̂  v y J u ) Lxjy/L T7 ^ m 

Seniau lietuviška parapija A-
merikoje buvo didelės veiklos 
centras. Mūsų dienomis tas kei
čiasi. O to neturėtų būti. Parapi
jos, kunigai ir parapiečiai yra iš
varę didelę lietuviškos veiklos 
darbo vagą. Ir šiandien, kada 
mes vis labiau išsibarstome ir 
tolstame vienas nuo kito. parapi
ja turėtų vaidinti be maldos dar 
ir jungties bei susitikimo vaid
menį. 

Ir mūsų šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčia sekmadieniais 
•per mišias yra apytuštė. Tai 
liūdnas reiškinys. 

Šiais metais spalio mėnesio 8 
dieną rengiamas parapiečšų susiti 
kimas — vakarienė gražiame į 
"Lantaną" restorano, Randolph j 
Ave., Randoi^h, Mass. Klebonas Į 
išsiuntinėjo visiems parapie- j 
čiams laiškus tuo reikalu. Mes no 
rime tik priminti, kad toks paren', 
girnas prieš metus toje pačioje i 
vietoje buvo visapusiškai sėkmįn-', 
gas. Padarykime, kad jis būtų 
tūles ir šiais metais. Parengime 
yra keli faktoriai, savo atsilan
kymu paremsime savo parapiją, 
susitiksime su pažįstamais ir iš
klausysime meninę programą, ku 
rios dalį atliks Zuzana Griška, 
Metropolitan solistė. 

Įsigykime bilietus iš anksto. 
Galima užsisakyti stalus 10 as
menų. 

Neturintieji savo automobilių, 
bus nuvežti autobusais. Autobu
sas aiuo 7-tos gatvės salės išvyks 
4 vai., o nuo Lietuvių piliečių d-

goninėn. Jo sveikata gerėja. Mes 
linkime jam greitai sugrįžti į svei 
kųjų tarpą. 

IN2. VALIUKONK 
NEPAMIRŠTA BOSTONO 

Visiems suėjus į bažnyčią ji bu
vo pilnutėlė. Čia išklausytas vys 
kupo V. Brizgio, šventei pri tai
kytas, pamokslas. Po pamokslo 
sekė maldos ir palaircūnirnas. 

važiavimas. Suvažiavimas buvo! Demonstracija dar buvo maio-
baigtas iškilminga vakariene. Jolnesnė, kai po maldų visa baž-
je dalyvavo ir iaiž. Jurgis Valiuko! .- • j • T • ^ i.-

. ^ , . . , 4 .. nycia sugiedojo Lietuvos himną, 
nis. Paskutiniu laiku jis gyvena 
Baltimore, Md. O. Algminienė 

Inž. Jurgis Valiukonis, kurio tė) 
vėliai — Elena ir Jonas Valiuko | 

M O V I N G 
SEBCNAS perklausto takia* Ir lo
tos daiktas. Ir U toli mleftte teidi 
aisi Ir pttm spdrsBds. 
2047 W. ffTtk P1M» — WA 5-806J 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

tr vaiknojame vkw 

Ramovenm, aviacijos pulkininkui leitenantui. Kūrė
jui Savanoriui 

A. f A. IGNUI SESPLAUKIU! 
mirus, jo dukterį AUKSĘ MTTIIENC ir sūnų TADJį gi-
liai užjaučia 

L V. S. Ramove Los Angeies Skyrius ir 
Juozo Daumanto vardo šauliu Kuopa 

langai, karpetai, 
žas, $42,000. 

Mielam Oeverly Svores. pora blo
kų nuo kranto Ir buvusios Lena. do 
kavlnfis, ant 65 p. sklypo mūras — 
2 butai po 4 kamb. Centr. ga&u Šil
dymas. Nuomos po JSO0.O0 } m6n. 
Taksai $356.00 u2 1973 m. Kaina 
$21,750.00. 

1 % arckSto mfiras. Du butai — 5 % 
! ir 4 kamb. Kabinetų virtuvSs, mo

lėm, vonios, karpetai, Gazru Šildymas 
! AJumin. langai. g-ele*in5 tvora. Gara

žas. Tik keli blokai nuo parko 
; J17.000. 

Arti 54 ir Oallfornla. Geras 6 
«anib. medinis su scaražu. $15,900. 

2 ankšta apartmentinis mūras prl« 
oarko. $16.000 pajamų. Naujai eu-
rvarkytaa beismentas. vertas $68.«ori 

| \r daneiau PamatvkH. 
Palikimo mūrv> atneSa $4,000 pa-

lamu Nanjao srsru šildymas. Mflm I 
arar«Sa». Kaina $18,000. 

Platus vertingas fotas Marquett» 
ok» prie mokvklu Kaina $9.<»00 

i VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washtemaw Av. RE 7-720ij 

Mūrtnt-—5 miegami Platus skly-
; pas Modernūs įrengimai, arti mo-
! kyklų. Marąuette Parke. 

Mfir. bttngalow su valgomuoju, 43 
p6du sklypas. Gražiai aptvertas. Ne-

i brangus. 63 ir Whipple. 
MfinnL- — 2 po 6. Arti mokyklų 

i ir bažnyčios. Marąuette Parke. 
Grąžas namas, ant plataus sklypo. 

Justice. rn. 
Mūrinis. IMdeli Kamb. Namas kaip 

pilie. 5*tb ir California. 

I ivalrtu prekių pasirinkimas moto-
' ciklai. Šaldytuvai, maistas, doleriniai ; CERTTFIKATAI IR APTOMOBIlilAJ 

COSMOS PAKCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI į LIETUVA 

2501 V.. 89tb St.. Cblcago. 111. 6002* 
8SSS S. Halsted. Cbioago, DL 4t0«O8 

Tei. WA 5-27S7; 254-SS20 
V. Val&ntiuM 

,. 

AR REIKIA VIZITINIŲ 
KORTELIŲ ? 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja, bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

''Drauge" galima gauti visokių I 
vizitinių kortelių, atspausdintų į 
įvairiom raidėm. Kainos visiems j 
prieinamos. Greitai atliekamas už- j 
sakymas. 

Kreipkitės į "Draugo" spaustuvę > 
visais panašiais reikalais. Būsite į 
patenkinti kiekvieną kartą. 

oonditions. ro. benefita. Imm. open-
ings. 

PONTIAO PRINTKT> PRODtTCTS 
5710 X. Broadwsy 

T E L 834-3460 — exL 11 
WAREHOUSE >IAN 

Excellent opportunity. Permanent 
position. Immediate opening. 40 hr. 
week. CooBpany benetits.. 

CARQrEvnj.K cxmpjurs-~» 
2200 K- i . - ATe.. Klk Grore Village, UL 

PHOXE 439-8700 

TOOL MARERS AND TOOL 
GRDiDERS 

Immediate opening f or experienced 
man. Good company benefits. 
Essev International. 4545 Cortland. 
227-1500 Contact Mr. jarkte 

Wm. A. Lewis 

TAILOR FURRIER 
Experienced in wonvns' apparet 

and handling fur machlne. 
Repairs & Sevring. 

Apply in person or call 
Miss Tubbs. 

WM. A- LEWI8 
2301 W. 95th St. — PR 9 -1010 

S C R A P Y A R D 
CRANE OPERATOBS 

Steady work with over-time. Good 
place to work 

GENERAL IRON INDUSTRIES 
į 1900 N. Clifton, Chicago 

VYRAI IR MOTERYS 

Tnwranoe — 
N'otary 

Inoome Tax 
Public 

4. BUBNYS, tai. RE 7-6i«* 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senus ir įdedu naujus pt> 

5ras Pigiai Svalau ir alyvinius per 
dirbu dėl dujų Įdedu vandens &ii 
iytuvus. 

A. BANYS - 447-8806 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI j LIETUVĄ 

Oerų prekių didelis pasirinkimas. Au 
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do 
l«r. certlfikatat. maistas, akordeonai 
2S0S W. 6»th St, Chicaeo, IU. «OS«f 

TELEF. WA 5-2787 

? 1 1 f f f j | | i s 
Rrautnvft 9fartm««te Parke 

tr nereo. 
spalvotos tr paprastos. Radijai 

Pardavimas ir taisymą* 

M I G L I N A S TV 
2S46 W. 69tib S t — Tel. 776-148* 

A. t A. LAIMAI PAULIENEI 
netikėtai mirus, skausmo valandoje vyra dr. ALGI 
PAULIŲ, mažyčius VIDJį, LIN& tik ką gimusią LAI
MUTĘ ir artimuosius gimines nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi 

Dalia ir Kazys Bobeliai 
Elena ir Domas Giedraičiai 
Irena ir Kazys Pemkai 
Janina ir Rimas Vienužiai 

• 

Prisimenant mūsų miel^ ir brangų 

A. t A. PRANĄ PETRAUSKĄ 
S. m. rugsėjo 21 d. sukanka penkeri meta., kai Tu nuo mū

sų atsiskyrei nebegrįžtamai, nors mūsų širdyse esi visados gy
vas ir nepamirštamas. Kasdieną atgimsti mūsų prisiminimuose. 

Maloniai prašau gimines, draugus ir pažįstamus, prisime
nant šią liūdną sukaktį, pasimelsti už jį, prašant Aukščiausiojo 
amžino poilsio jo sielai. 

SIMAITIS REALTY 
2951 W 63rd St.. 436-787P 

Į 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Vamq valdymas — Income Ta? ; 

Notaiiatas — Vertima! 
i 

AFDRAUDU AGENTŪRA 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 «.. Kedzie Ave- PR 8-223S 

Prie 83 Ir California. Kampinis. ! 
i 19 metų senumo. 7 kamb. (3 mieg.) \ 

mūro rezidencija. Įrengtas rOsys, 1 % 
i vonios. 2 židiniai, Gazo šilima. Išklo-
į tas nuo sienos iki sienos kilimais. 
j Garažas. Tik $41,900. 

Brishton pke. 2-ją buto po 3 mie
gamuosius mūras. Atskiros šilumos. 
Garažas. 

Prie 6f» ir Whipple. 13 apartmertu 
mūr.. geros pajamos, tik 5 Vt karto 
metiniu pajamų. 

64 ir Mozart. 2 butų po 6 kamb.. 
mūrinis. garažaa gazo šiluma. 
$31.900. 

Ir daug. daug kitn namu 
Prašome teirautis 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

SU D S REALTY 
BALYS BUDRAITIS 

4369 So. Archer Avemie 
Tel. 254-5551 

Aloyzo Barono 
IŠDŽIŪVUSI LANKA 

Niekas taip giliai ir nevienpusis-
kai nesupranta įvykio, net ur ne« 
laimingo, kaip Baronas 

Ir jis moka tai papasakoti. 
Knyga 233 ps*., kainuoja 4.50 

dol Galima gauti DRAUGE ir pai 
platintoju* 

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

MANAGEMENT POSITIONS 
Att<>ntion Veterans and experieaced 

personael with mancement back-
srroundt: Key positiors open no"W! 
$1000 per month, unlimited advance 
ment. Exee.ptiona! bus. opp. potential. 
Call: MR GREOOKV 654-0915 

(9:30-4:00). 

M A I D S 
H O U S E M E N 

FulI time. Excellent pay. Fringe 
benefits. Transportation availabte from 
Glencoe — Chicago Northwestera sta-
tion. Apply in person. 

mmĮmsmmz?mmgš?mmr ?*^ ' SHERATON - NORTH -
J INN 

933 Skokie Blvd. 

SHORE 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 ArebeT Ave, 
Chicago, VU 60682, t»L ¥A 7-598© 

Northbrook, Illinois 

HEATTVG CX>:VTRA(7rOR 
Jrenglu mietfte Ir užmiesty nauju* i 

: Ir perstatau senu* visų rūSlu name : 
apšildymui pečius, alr conditlonin* i 
ir vandens boilerius. Dirbu greit s* 

i itnlngai Ir garantuotai 
DOMAS ŽTJKAtrSKAB 
4444 S. We«iteni ATB. 
Cbteago, Ttl. 80ft0« 

TaL V I 7-S447 

HELP WANTED 
UNSKILLED MALĖ ANO 

FEMALE 
Shift starts 7:30 A.M. 

Apply in person: 
SILVER INCORPORATED 

3431 N. Powe!i Ave, 
Franklin Park, Illinois 

O £ E S I O — S0% pigiau mok«slt 
nuo ugnies ir automo-

A. + A. 
Pulk. IGNUI ŠEŠPUUKIU! mirus, 

dukrą AUKSĘ su šeima ir sūnų TAD$ giliai ir nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Edvardas, Eleonora, Vytautas 
Dalia ir Regina Juškevičiai 

Liūdinti sesuo 

Chicago — 1973 
Adelė Petraaskaitė-Bričkiem^ 

A. t A. LAIMAI PAULIENEI mirus, 
dideliam liūdesy jos vyrą dr. ALGĮ PAULIŲ, ČEPAIČIŲ 
ir PAULIŲ šeimas nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Brone ir Jonas Kova 

A. f A. 
J U O Z U I K A Š U B A I 

m i r u s , 
jo žmonai mielai poniai ONAI ir visai ju šeimai 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Liucija šaudziene 
Jadvyga Kačioniene 
Irena Elertienė 

įifiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 
Kultūrinė lietuviu tautos apžval

ga nuo Mažvydo iki Smetonos 

STASIO YLOS 

VARDAI IR VEIDAI 
MCSŲ KULTŪROS 

ISTORIJOJE. 

' Knyga išleista su dokumentinių 
: nuotraukų lanku, dalykine ir 
vardų rodykle, papuošta Telesfo
ro Valiaus aplanku, 345 psl., kai
nuoja 6 dol. 

Lietuviškos Knygos klubo 
leidinys, 

gaunamas Drauge ir pas platin
tojus. 
liiiiiiiiiiiiiiiiimmmiimiiiiiiiitiiimiiiiti 

I 10% — 20CJ. 
Į ii apdraudę. 
| "lito pas 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 tt WEST »5tb Street 

Chicago, Illinois 
Tel. GA 4-8B54 ir GR 6-433» 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdrars tas perkraustyma« 
įvairiu atstūmę 

823 WEST S4th PLACE 
Tel. FKor.tier 6-1882 

HELP WANTED — MOTERYS 
IM i i i : u • • • i M i • • . M — - I I m • • • i — i r 

F A G T 0 R Y O F F I C E 
Pult apart Tiegatives and inventory 

posting. Mušt be aceurate. 35 or 
40 b-r. week. Company benefits. 

CARĄUEATLLE COMPANY 
2200 Kstos Ave..Klk Grove VOlage, DŪL 

Phonp — 439-8700 

SALES CLERK 
Leading Loop hote! gift shop. Full 
time. Salary. 

595-7988 or 289-1896 

PLATINKITE "DRAUGĄ". 

HELP WANTED — VYRAI 

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti 

Remkite tuos biznierius, ku
rie skelbiasi dien. "Drauge". 

Journeymen Machine Maintenance Openings 
Apply at John Deere Plow & Planter Works. 

Enjoy top wages, company pald benefits, vacations, 
pension and Insurance projfram. 

Write or call Personnel Departmmt 309-792-5118 
JOHN DEERE PL0W & PLANTER W0RKS 

50] _ 8rd Avenue Molina, IlHnoi* 61265 
Hours 7 A.M. to 3:30 P.M, Mon. thru Sat. 

An Eaual Opportunity Empioyer 



-1^1 I Ml A«***y r>f 

šininkas išlėkė pirmyn 62:53,1—jis yra murmonas. ir jo tiky- — — — — — — — ^ — 
72:61. 8 6 7 1 ir 90:74. Likus t re - ' ba jam draudžia žaisti. Tačiau ^ w m ^mmmm^^mmm 
jetai minučių, mūsų "rinktinė" ' vėliau jis žaidė... Ir žaidė labai 
pradeda desperatišką spaudimą.; blogai. 
Tai padeda. Priešininkas pasime-, Quo vadis, rinktine? Tur Lūl 
ta, ir mūsiškiai priartėja iki 90: 'niekas nežino. Asmeniškai šiuo 
80. Bet tai tik mirštančiojo be- momentu laukiu tik to laiko, kai 

j viltiškas riksmas. Ir nors mūsiš- baigsis paskutinės išvykos rung-
kių spaudimas sušvelnino skir- j tynės. Tai bus džiugus momen-
tumą pasekmėje mums pri-! tas, nes tada pasijusiu, jog juo-

; t rūks ta laiko, ir Viena nužudo ! da košmaro nakt is baigėsi. 
mus 94:89. Taškus prieš Vieną pelnė: Mo-

Nemanau, kad net vertėtų destas — 18, Raškauskas — 14, 
'.analizuot šias rungtynes. Pasą- Kaknevičius — 13, Baris — 11, 
kyt ina t ik tiek, kad pirmą kartą Palubinskas — 9, Puidokas — 8. 

; išvykoje rungtynių nepradėjo į Jesevičius — 8, Varnas — 6. 

107** m- ,~-A-», M> ,» 

A. t A. LAIMAI PAULIENEI 
netikėtai atsiskyrus nuo mylimo vyro dr. RLGI0, vai
kučių VIDO, LINO ir LAIMUTES bei artimųjų giminių, 
jungiasi į gilų skausmą 

Illinois Lietu/iu Gydytoju 

Moterų Pageibinis vienetas 

Sportininkus pasitinkant. Sportininkų išvykos Europcn globėjai — pirm. inž. Antanas Rudis ir moterų ko
miteto pirm. Marija Rudienė su komitetu ir sportinin kais, kurie buvo iškilmingai išlydėti i r pasitikti. Iš k. 
sėdi: L. Dargienė. J. Valdienė. B. Briedienė. I. Mackevičienė, pirm. inž. J. Baris. M. ir A. Rudžiai. V. Lapie
nė, A. Brazis, St. Semėnienė. B. Jasaitienė. J. Evans. Stovi iš k. inž. A. Vengris. J. žoliūnas, A. Būga. tink-
lininkės ir krepšininkai. A. Lauraitis, J. Valaitis. Z. Žiupsnys, Vyt. Grybauskas ir P . Krause (Kraučiūnas) . 

Nuotr . Z. Degučio 

Su sportininkais per Europą (12) 

SUDAUŽYTOS ILIUZIJOS 

baigėsi Vienos linys vis dėlto 
naudai 50:45. 

Būtų buvę da r nevisiškai t ra
giška, jei mūsiškiai būtų bent 
gerai sukovoję an t rame kėlinyje. 
Deja, aikštėje nebeatsirado nė 

J. ŠOLIŪNAS vieno žaidėjo, kur i s būtų bent 
Pagal iau tarptautinis krepši- j Ketvirta vieta iš keturių. Tai pabandęs įžiebti entuziasmo ki

nio t u r n y r a s gražiame Italijos jau perdaug. Ypač, kad dveje- birkštį. Rinktinė pasidavė dar 
Udinės mieste baigėsi. Jį, kaip j t a s rungtynių — prieš Kanadą i r 
ir buvo tikėtasi , nesunkiai lai- j Vienos sporto klubą — buvo pra 
mėjo italų olimpinė rinktinė, da- j švilptos begėdiškai. Komanda 
vusi visiems kitiems trims tur- i aikštėje atrodė demoralizuota i r 
nyro dalyviams krepšinio pamo- į žaidė kaip kas išmanė. Tai buvo 
ką. Tačiau pačią skaudžiausią j avių banda, o ne penketo kultū-

i ,.-, - , . I. . , . , maa (Tune up). Air condition spe-
pamoką gavo ne tik mūsų krep- į ringų krepšininkų pasirodymas. ^ G ^ / i n a s , p ^ a n g ^ ^ 
šininkai, bet ir bendrai visa spor ' 
t inė išeivijos šeima. 

A. t A. LAIMAI PAULIENE! 
m i r u s , 

kolegą vyrą dr. ALGĮ, vaikučius ir artimuosius gimi
nes nuoširdžiausiai užjaučia 

Illinois Lietuviu Gydytoji! 
Draugija 

BERT'S STANDARD SERV ICt 
fioad Service — Major MecJuuiicai: 
Elektroninis motoro sureguliavi-

Dabar jau galima atvirai pa
sakyti , kad, sportininkams grį
žus, jų perdaug neklausinėtumė-
te, mieli klausytojai, kad rugsė
jo 9 dieną Udinės sporto stadio
ne mūsų gerbiami ir, atrodo, per-

Prieš Vienos klubą jau pati 
rungtynių pradžia rodė, kad mū-

jsų rinktinės komandinis žaidi
mas priėjo liepto galą. Vienie
čiai greit iššoko priekin 6:0 i r 

; mūsiškiai tik po trijų minučių 

u reikmenys. 
6645 8. Western — TeL 77&-92a« 

Savin. Norber tas Langas 

daug išgarbinti krepšininkai s u - i . , , . . . , . . . . , , 5. . f. . , ; žybtelėjo, pasekme įslvgino, bet dauze visas mūsų įsivaizduotas 

pagaliau išstenėjo dutkį. Po to R A D I O P R O G R A M A 
vienos minutės laike rinktinė " * 

ta i ir buvo viskas... 

Paskui prasidėjo bėginėjimas 
mūsų sportinė Į po aikštę. Vieniečiai mūsų be-
pergyventi šią; tikslį judėjimą išnaudojo labai 

j puikiai, ir amerikiečio juoduko 

iliuzijas apie mūsų krepšininkų 
pajėgumą. Aš tik prašau Aukš
čiausiojo, kad 
šeima pajėgtų 
tragediją, 

Labai man gaila, ir atleiskite I Marroneaux vadovaujami (jis 
man, k a d t ik dabar prade jau j pelnė 32 taškus), išsimušė prie-
ta ip liūdnai ir sudramatintai kai j kin. 
bėt i apie mūsų trečiąją krepši- ' Tiesa, treneris Valaitis, gelbė-
nio rinktine, į damasis iš artėjančios katastro-

Pr ieš išvažiuodami Europon, į fos„ aikštėn išleido vikrųjį Barį, | AN 8-6489. Ten pat gaunamas i 
didžiavomės rinktinės sudėtimi • ir pastarojo pastangomis prieši- j dienraštis Drangas. 
i r teigėme, kad šitoji rinktinė ninkas perdaug neatsiplėšė. Kė 
bus pajėgiausia iš visų trijų. De 

— O — 

Seniausia Lietuvių Radto Progra 
ma Naujojoj Anglijoj, i i stoti** 

i WLYN, 1360 bangos, veikia sekma 
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. pt 
pietų — perduodama vėliausių pa 

| saulinių žinių s an t r auka ir komeu 
į tarai , muzika, dainos i r Magdutė* 

pasaka. Sią programą veda Stepo
nas J . Minkąs. Biznio reikalai.' 
kreiptis į: BaJtic Florists — gėlty 
bei dovana krautuve, SUK E. Broad 
way, So. Boston, Mass. Telefoną* 

ja , jau dabar yra aišku, kad tai 
buvo mūsų pačių susikurtas mi-1 
t a s , perdėta iliuzija. 

Šį mano teigimą patvirtino ne . 
t ik ligšiolinis rinktinės žaidimas, i 
be t ir paskutinės pasekmės Udi-! 
nėję. Mes čia iš keturių dalyvių i 
"garb ingai" laimėjome 4-tą vie-{ 
tą, nenugalėdami nė vieno prie-, 
šininko, i r užtai kapitonui Var
nui buvo įteikta... taurė. Ji graži, 
bet rinktinės pasirodymas nebu-j 
vo ver tas nė tos taurės. 

Kodėl mūsų rinktinė sužlugo, j 
kaip muilo burbulas, yra įvai-i 
riaušių priežasčių. Dėlto čia dar į 
n e laikas i r ne vieta apie tai kai- ; 
bėti. Mano asmeniškas pasiūly-l 
mas būtų toks : vietoj priėmimo 
komiteto, kuris, tur būt, bus or- į 
ganizuojamas. reikia sudaryti iš-1 
tyr imo komisiją iš mūsų visuo-j 
menės atstovų, kuri atvirai iri 
nuodugniai ištirtų priežastis, j 
privedusias prie mūsų rinktinės 
sužlugimo. 

Mūsų lietuviškoji visuomenė 
buvo nepaprastai nuoširdi ir 
jaut r i šios išvykos reikalui. Kaip 
dar niekad mūsų sporto istori
joj, j i nepaprastai gražiai atsi
liepė į įvairius sportinės vadovy
bės prašymus išvykai paremti. 
Dabar atvirai teigiu, kad ši krep 
šinio rinktinė mūsų visuomenę 
apgavo ir neišpildė savo įsipa
reigojimų. Tiesos dėlei ir tolimes 
niam sportinio judėjimo išgel
bėjimui užtai ir yra siūloma vi
sas priežastis, privedusias prie 
šios tragedijos, išaiškinti ir pa
daryt i sprendimą, kuris suteiktų 
gaires tolimesnei mūsų sportinei 
veiklai. 

Tryliktosios laidos 1964 m. absolventei 

A. + A. 
Laimai Čepaityfei-Paulienei 

mirus, jos seserį GIEDPwĘ, mūsų mokyklos mokytoją, 
tėvus, vyrą dr. ALGĮ ir vaikučius nuoširdžiai užjaučia 

Čikagos Aukštesnioji Lituanistikos 
Mokykla 

A. t A. LAIMAI PAULIENEI 
m i r u s , 

dr. ALGĮ PAULIŲ, mažyčius vaikučius ir artimuosius 
gimines nuoširdžiausiai užjaučia 

Pasaulio Lietuviu Gydytoju 
Sąjungos valdyba 

A. t A. PONIAI GOGELIENEI 
mirus Lietuvoje, 

G C L Ė S 
BEVERLY HILLS OIUHYČIS 
TMtnrfnM, bankrtAms. laidotu Tena* 

Ir kitokioms prosroms 
144S W . 63rd Street, £ W « į « « 0 ™-

T E L L PR 8-0833 — PR 8-0834 

sūnui KAZIMIERUI GOGELIUI, jo žmonai STEL-

L AI, anūkei VIDUTEI ir kitiems giminėms reiškia

me giliausią užuojautą ir kartu liūdime. 

Budroniai 

Jodeles 

K. Laurusaitiene 
Skaudžiai 

A. + A. 

A. t A. LAIMA MARIJA PAULIENE 
ČEPAITYTĖ 

Gyveno 828 Greenwood Avenue, Carpentersville, Illinois. 

Mirė rugsėjo 17 d., 1973, 9 vai. vakaro, sulaukus 26 m. amžiaus. 
Gimė Vokietijoje, Tubingen. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras dr. Algis Paulius, sūnus Vi-

das-Konstantinas, Linas-Simas ir duktė Laima-Marija, tėvai Valerija 
ir Konstantinas Čepaičiai, sesuo Giedrė, krikšto motina dr. Bronė 
Motuzienė, jos vyras Viktoras, krikšto tėvas ir dėdė Telesforas Va
lius ir jo žmona Aldona, pusbroliai ir pusseserės Lietuvoje. Uošviai 
Ona ir Simas Pauliai, vyro brolis Edmundas, jo žmona Milda, vyro 
seserys: Irena, jos vyras Arūnas, Aldona, jos vyras Rimas, Rorna, 
jos vyras Virgius ir duktė Aldutė, bei kiti giminės, artimi draugai 
ir pažįstami. 

Priklausė Skautams Akademikams, Illinois Lietuvių Gydytojų 
Pagelbiniam Vienetui, Balfui ir Lietuvių Bendruomenei. 

Kūnas bus pašarvotas ketv., nigs. 20 d., 6 vai. vak. Petkaus Mar-
ąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 

Atsisveikinimas bus penktadienį, 8 vai. vak. 

Laidotuvės įvyks šeštad., rugsėjo 22 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoj gėlių prašoma aukoti m. Liet Gydytojų Stipendijų Fon
dui, Balfui bei Lituanistinėms mokykloms. 

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, duktė, tėvai ir sesuo. 

Laidotuvių direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345 

A. f A. 
WALTER F. DOBRO 

DOBROVALSKI 

Gyveno 6604 S. Campbell Avenue, Chicago, Dlinois. 
Mirė rugsėjo 17 d., 1973, 5:15 vai. popiet, sulaukęs 82 m. amž. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Mildred Napiet, centas Ed-

win, 3 sūnūs Clarence, marti Eleanor, Walter, marti Catherine ir Ha-
rold, 6 anūkai, 4 proanūkai, 2 seserys: Catherine Evon ir Helen 
Barker, švogeris Claude, sūnėnai ir dukterėčios bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas treč. 3 vai. popiet Mažeikos-Evans kop
lyčioje, 6845 S. Western Ave. 

Laidotuvės įvyks ketv., rugsėjo 20 d. iš koplyčios 10 vai. ryto 
bus atlydėtas j švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Prašome gėlių nesiųsti. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Duktė, sūnūs, marčios, žentas, anūkai ir proanūkai. 
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. TeL RE 7-8600 

A. t A. DR. PETRAS STRIMAITIS 
Gyveno 2938 W. Marouette Road. Chicago, Illinois. 
Mirė rugsėjo 18 d., 1973, 1:05 vai. ryto, sulaukęs 74 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 24 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Algis, marti Danguolė, 

duktė Vida žentas Algis Gleveckas, sesuo Matilda Melienė, 2 
seserys Lietuvoje, bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas treč., 4 vai. p. p. Petkaus Marquette 
koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuves įvyks penktad.. rugsėjo 21 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas j švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos u i velionies s:.elą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Jaunimo Centrui. 

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, žentas ir seserys. 

Laidotuvių direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345 

JUOZAPAS VILIMAS 
Gyveno 6757 S. Rockvvell Street, Chicago, Illinois. 
Mirė rugsėjo 15 d., 1973, 11:30 vaL vak., sulaukęs 79 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Jeanette (Kataržytė), sūnus 

Joseph Jr., marti Jacąueline, anūkė Joanna Marie, sesers duktė Jani
na Jarašius su vyru Edmund ir šeima. Lietuvoje sesuo Ona Sankaus-
kienė su šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Lithuanian Chamber of Commerce. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Western 

Avenue. 
Laidotuvės įvyks ketv., rugsėjo 20 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėtas į Svč. M Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, marti ir anūkė. 

Laid. direkt Mažeika-£.ans. TeL RE 7-8600 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T Ė V A S IR Š O N U S — 
TRYS MODEBSISKOS KOPLYČIOS 

2533 West 7Įsi Street Tel. 476 - 2345 
1410 S. 50tti Ave,, Cicero T0wnhall 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTT 

E U D E I K I S 
ID DOVYDAS P. GAIDAS — GERALD&5 F, OAiMil 

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 
Trys Moderniškos Koplyčios: 

4330 South California Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ii LR 3-9852 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAi 
Lietuvio Laidotnvis Direktorių Asociacijom Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S- LTTLAMCA AVE. TeL YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) IR SŪNŪS 
2S14 W. 23rd PLACB TeL VIrginia 7-6672 
2424 W. 69th STREET TeL REpabtic 7-1213 
11028 Southwest Higbw»y, Palo* HlHs, m. Tel. 974-4410 

PETRAS BiELIONAS 
4348 S. CALIFORNIA A V E TeL LAisyet te 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. UTLANICA AVE. TeL YArds 7-1138-39 

VASAITIS — BUTKUS 
144« S. 50th A V E , CICERO, HJL. TeL OLynptc 2-1003 
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X Draugo viduriniai puslapiai 
kurį laiką bus platesni, nes rei-

| kėjo iš kitos vietos pirkti popie
rių ir nebuvo galima gauti rei
kalingą plotį. Reikėjo pirkti, 
kokį galima gauti. Streikavo 
Kanados popieriaus darbininkai, 
po to traukinių darbininkai. 

X Kun. Juozas Dambrauskas, Buvo abejonių, a r mes gausime 
MIC. tėvų marijonų provincio- užsakytą popierių laiku, tai 
las, išvyko į marijonų vienuoly- reikėjo pirkti iš kitur. Dabar 
nus Wisconsin valstijoje daryti j au gavom užtikrinimą, kad gau 
oficialios kasmetinės vizitacijos, s inae laikraštinį popierių laiku, 
kurios metu peržiūrės veiklą, Užpraeitą mėnesį popierio kai-
veiklos rezultatus ir dvasinę bei n a pakilo, o nuo rugsėjo 1 d. 
finansinę būklę. Vizitaciją pra
dėjo Milwaukee šv. Gabrieliaus 
parapijoje, vėliau lankysis Ke-
noshoje ir Racine, o kitą savaitę 
Chicagoje ir arčiau Chicagos 
esančiuose vienuolynuose ir pa
rapijose. 

x Chicagos l ie tuvių opera 
šį penktadienį, rugsėjo 21 d., 8 
vai. vak. renkasi Jaunimo cen
t ro patalpose pirmajai repetici
jai, kurios metu bus pristatyta 
būsimoji opera. Dirigentas Vy
tautas Marijošius specialiai at
vyksta į Chicagą ir kaip tik 
kalbės šį penktadienį operos 
pristatyme. Šeštadienį turės į-
vairius pasitarimus su mūsų 
operos vadovybe naujos operos 
pastatymo reikalais. 

pašto mokesčiai taip pa t pakilo. 
X A. a. Laima Marija Paulie-

nė - čepaitytė, dr. Algio Pau
liaus žmona, 26 m. amžiaus, ne
tikėtai mirė rugsėjo 17 d. Kū
nas pašarvotas D. Petkaus kop
lyčioje, 2533 W. 71 s t . St. Lai
dojama šeštadienį. Platesnį pra
nešimą žr. šio numerio 5 pus
lapyje. 

X LRK Moterų sąjungos Chi
cagos apskritis, vadovaujama 
Onos Paurazienės, šį sekmadie
nį, rugsėjo 23 d., 1 vai. p . p. 
rengia žaidimų popietę su jau
kiomis vaišėmis. Visos narės su 
šeimomis ir artimaisiais kviečia
mos dalyvauti. Pobūvio pelnas 
skiriamas Marijonų misijoms. 

x Jaunųjų laikraštininku Ir 
radijo darbuotoją suvažiavimas 
buvo suruoštas pereitą savait
galį Union Pier, Mich. vasarvie
tėje. Iniciatoriai — Liet. žurna
listų sąjungos centro valdyba 
ir Pasaulio liet. jaunimo sąjun
gos ryšių skyrius Chicagoje. Iš
klausyta eilė pranešimų, ta r tas i 
jaunimo spaudos reikalais. Da
lyvavo atstovai iš Chicagos, De
troito, Clevelando. Grand Ra-
pids ir kt . vietovių. 

X SoL Irena Petrauskienė iš
pildys meninės programos dalį. 
LB Cicero apylinkės rengiama
me Tautos šventės minėjime, 
kuris Įvyks rugsėjo 23 d. 12 v. 
Šv. Antano parapijos salėje. 

X Dr. Kastytis Jučas šian-

-.įa.v-"— 

Redaguoja 

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus 

J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So., Claremont Avenue, Chicago, Illinois 60636 

MAŽAS STEBUKLAS 

Vieną sykį buvo mergaitė. 
Sulaukusi penkerių metų dar 
nemokėjo kalbėti. Tėvai labai 
rūpinosi. Vežė pas įvairius dak
tarus, bet jie nieko negalėjo pa
dėti. Mergaitė buvo graži ir 
labai gyva. Tačiau jos draugės 

dien 12-1 v. po piet dalyvaus j n e n 0 r ė ; j o ^ -^ žaisti. Dažnai iš 
Opinion Show radijo programo- j j o s n e t p a s i juokdavo. Skaudu 
je, banga AM VVBEE. Kalbės 
dermotologijos tema ir a tsakys 
į paklausimus. 

X Jonas B . Petrulis pasižy
mėjo ilgiausiu ir taikliausiu kir
čiu lošdamas golfą Palos Coun-
t ry Club, 

buvo mergaitei, bet niekas ne
galėjo jai padėti. I r taip daž
niausiai viena be draugių pra
leisdavo visas dienas. 

Vieną gražią vasaros dieną 
mergaitė išėjo į pamiškę uogau-

pataikęs 315 jardų I ti. Dangus buvo mėlynas, o sau-
Apie tai skelbė ir į lė labai šildė. Mergaitė surado nuotolyje. 

"Chicago Today". \ daug raudonų žemuogių ir pra-
_ . , __ . . - , . , dėjo j as rinkti . Juo daugiau ji X Liet. Moterų federacijos . Y J~T , . f , ~_. , , . T . . . . i rinko, tuo daugiau vis atrasda-Chicagos klubo visuotinis narių, ' v . f . . . . . i J v vo gražesnių ir skanesnių uo-susinnkimas ir naujos valdybos į _ 6 ^I_T1_ £, „ - _ „ w , ~ . , 

rinkimai įvyks rugsėjo 30 d. 
į 3 vai. p . p. Liet. Tautiniuose X Akademikių skaučių dr-vės 

ir korp Vytis Chicagos skyriaus j namuose, 6422 So. Kedzie Ave 

Philomena Pakel y ra su X Inž. Br. Nainys, inž. K. I tikrosios narės, senjorai ir filis-
Dočkus ir J . Šlajus, naujosios i teriai, o taip pat naujai pakel-
PLB valdybos atstovai, pereitą i tieji prašomi susirinkti rugsėjo 
savaitgalį buvo nuvykę įj 22 d„ šeštadienį, 7 vai. vak. prie 
Clevelandą perimti pareigų, ku- į Jaunimo centro, iš kur vyksta-
rias jiem perdavė susirinkę se- j me į sueigos vietą. s. Kučų so-
nosios valdybos atstovai: St . ; dybon. 
Barzdukas (pirm.), M. Len-Į x Kun. Algimantas K e z y s , j į į į a ^ į ^ į į j o " i skolinimo 
kauskienė, dr. V. Majauskas, j S J, neseniai grįžęs iš Pennsyl- b e n d r o v ė s p a ta lpose, prezidentų 

x 
dariusi sąlygas specialistams 
duoti pamokas tiems, kurie nori 
sveikai i r gerai valgyti, bet nu
mesti svorį. Pamokas duos Šv. 
Kryžiaus ligoninės ekspertai 
kas pirmadienį 7:30 vai. vak 

dr. H. Brazaitis ir A. Gailiušis. j vanijos. kur aplankė senosios j 
Pasikeista kalbomis, perimtos į lietuvių išeivijos kolonijas, rug-
pareigos ir archyvinė medžiaga. į sėjo 28 d., penktadienį, Chica-
St. Barzdukui įteikta dovanėlė, i gos akademikų skautų,-čių filis

terių sueigoje kalbės ir demons
truos ekrane skaidres iš minėtų X Iškylą baidarėmis rugsėjo 

29-30 dienomis ruošia Akad, 
skaučių dr-vės ir Korp! Vytis 
Chicagos skyrius. Baidarininkai 

kolonijų lietuvių gyvenimo, dar
bų bei veiklos. Sueiga įvyks 
Jaunimo centro kavinėje, prasi-

keliaus VVisconsino upe (Springsdės 7:30 vai. vak. Visi nariai ir 
Green). Organizuoja Tomas Re- Į artimieji kviečiami dalyvauti. 
mys, Petras žalčiūnas ir kt. 

X Pilypas Palutsis, dr. Sta
nislovo Palutsio sūnus, praeitą 
šeštadienį minėjo 20 metų gimi
mo dieną. Visa Palutsių giminė 
ir šeimos artimieji buvo susirin
kę pasidžiaugti jo gražia jau-; 
nyste. Pilypas yra trečių metų j 
pradinės medicinos studentas. 
Loyolos universitete. Jaunasis i 
Palutsis turi du brolius ir ketu-

salėje. 
X Moterų dailininkių paroda 

Čiurlionio galerijoje t raukia 

gų. Staiga prie vieno krūmo 
pamatė susiraičiusią gyvatę. 
Mergaitė labai išsigando ir visai 
netikėtai sušuko "Gyvatė"!! I r 
nuo to laiko ji galėjo labai gerai 
kalbėti. Visi labai džiaugėsi. 

Rita Noreikaitė, V kL, 
K. Donelaičio lit. m-la 

NEPERŠOKES GROVIO, 
NESAKYK OP 

Gyvenime labai daug žmonių 
giriasi, kad jie gali kalnus nu
versti, bet kai jie pabando, tai 
jiems nieko iš to neišeina. Ge
ri pavyzdžiai yra, kai Joe Fra-

daugelio dėmesį savo origina- į ̂  manė, kad j is lengvai g a 
lumu ir išradingumu. Išs ta ty t i 
kūriniai G. Daugvilaitės Balsie
nės, V. Dargytės Balsienės, R. 
Baukytės, J . Tallat-Kelpšaitės 
Kinkienės, N. Grudzdnskaitės 
Kentienės ir J . Monkutės Marks. 
Lankytojai gėrisi keramikos, 
porcelano darbais, druskos gla
zūra, skulptūromis, vazomis, go
belenais, kilimais ir daugeliu 

lėtų laimėti prieš savo prieši
ninką George Formaną, bet po 
pusantro rundo Forman jau 
buvo laimėjęs. Taip pat Mark 
Spitz pirmą kar tą manė, kad 
jis laimės 5 ar 6 medalius, bet 
nei vieno nelaimėjo. Antrą kar
tą, gerai pasiruošęs, per olimpi
nius žaidimus j : s laimėjo 7 me-

Alb. Kašiubienė 

JAU 
Jau praėjo vasarėle, 
N'usiskynus žiedelius, 
Į mokyklą rudenėlis 
Kviečia grįžti vaikelius. 

Atsisveikinom, vaikučiai, 
Lig rugsėjo tik pirmos, 
O dabar jau vėl mes laukiam 
Su knygelėm atgalios! 
Busit matejcaip saulutė 
Piovė upelyje kasas, 
Kaip paukštelis ant šakutės 
Baigė giesmeles visas.. 

Atostogos jau praėjo, 
Ir dienelės sutrumpėjo, 
Nėra vaikams pramogėlių. 
Reikia grįžt prie pamokėlių. 
Jau rugsėjis rugius sėja, 
Artojėlis apakėja, 
Visi dirba, visi kruta 
Už tą kietą duonos plutą. 
O tas mokslas įvairus, 
Tik tai būki apdairus! 
Esi šonus Lietuvos 
Ir dukrelė Dainavos! 
Čia lietuviškai kalbėsi 
I r skaitysi ir stebėsi, 
Pažinsi Lietuvos Tu šalį, 
Krašto grožį ir vargelį. 
Mama kelia Antanuką 
Ir į ranką knygą bruka, 
Ant rankovės Vytis švyti, 
Labas rytas, mielas Gyti! 

Naujas darbas visų laukia, 
Saule šviečia, jau diena, 
Skuba mokyklon Svajonėlė, 
Džiaugsmo, laimes kupina. 

KUO AŠ NORIU BCTI 
UŽAUGĘS 

Dažnai manęs tėveliai klausia, 
kuo aš būsiu kai užaugsiu. 

Kai buvau mažas, a š norėda
vau būti poncininkas, gaisrinin
kas, as t ronautas , pilotas, ūki
ninkas ir gal net "garbage vy
r a s " . 

Dabar , kai aš esu vyresnis, 
t ruput į rimčiau pagalvoju. A š 
dabar einu į Don Bosco Tech. 
gimnaziją ir esu pasirinkęs elek
t ros mokslą. Man t a s y r a labai 
įdomu, nor s ir y ra sunkus daly
kas . Reikia daug mokytis. 

P o keturių metų, kai a š pa
baigsiu gimnaziją, a š galvoju 
eiti į kolegiją ir mokysiuos bū
t i elektros inžinierium. Daba r 
m a n atrodo, kad aš tuo t ikra i 
noriu būt i užaugęs. 

R imas Ambraziejus, 
Bostono lituanistinės mokyklos 

8 skyriaus mokinys 

buvo iškilmingos mišios. P o mi
šių buvo didysis paradas. Aš 
parade nedalyvavau, nes turė
jau budėti štabe. Trečiadienį 
mes išvažiavom iš stovyklos 
mergaitės su ašaromis, berniu
kai su džiaugsmu. Kai atvažia
vom į Bostoną, visi džiaugėsi 
pamatę savo tėvus. Aš grįžau iš 
stovyklos su antru patyrimo 
laipsniu, nešvariais drabužiais, 
užnuodyta "poison ivy" ant 
kaklo ir rankų, bet patenkintas. 
Geriausias atostogų laikas y ra 
po stovyklos, nes tada įvertini 
namus ir šeimą. Dabar, būda
mas namuose, prisimenu sto
vyklą ir skautininko Mykolo 
Manomaičio įdomius pasakoji
mus apie savo nuotykius Lietu
voje, apie skau tus ir savo šunis. 

Vytenis Senuta, 
Brocktonas 

dalius už plaukimą. Daugiausia 
kitų rūšių kūrinių. Pa roda tęs is! imonėa^ k u r i e šitaip giriasi, pa-
visą šią savaitę, vakarais nuo 7 n~a*.„i n i l j , A rrafeafekfe Tndėl 

rias seseris. 

Justinas >Iackie\vich, įsteigė
jas Standard Federal taupymo 
bendrovės. 4192 Archer Ave., 
Chicago, mini 85 metų gimimo 
dieną ir ateinanti šeštadienį, 
rugsėjo 22 d., t a proga priimi
nės draugus ir pažįstamus i r 
svečius taupymo patalpose. 
Justinas Mackiev/ich yra vy-
riausis taupymo bendrovių ve
dėjas Illinois valstybėje. 

(pr.) 

x Tik vakar gauti Grundig 
trijų bangu radijai. Dailučiai, 
labai gerai priima. Veikia bate
rijomis ir namų elektra. Gra-
dinskas. 2512 W. 47 St , telef. 
FR 6-1998. (ak.) 

x Liet. Mot. Fed. Chicagos 
Klubas paskyrė auką $50.00 
Lietuvių Muz. Archyvui parem
ti, (pr.) 

X Kun. Antanas Miclūnas-
MIC, vadovaus dviejų savaičių i 
ekskursijai į Palestiną. Graiki- x Marquette Meno Galeri
ją ir Romą š. m. spalio 15-29 joje galima įsigyti lietuvių dai-
dienomis. Paskutinė diena re-; .ininkų meno darbų. Taip pat 
zervuoti vietas — rugsėjo 23 d. parduodamos gėlės įvairioms 
Dėl informacijų kreiptis adre- j progoms. Rėmuojami ir restau-
su: Rev. A- Miciūnas, MIC. 4l!ruojarni paveikslai. Duodamos 
Providence St., Worcester, Uapybos pamokos. 3215 W. 63rd 
Mass. 01604. (pr.) 9L, M. 436-2112. (sk.) 

są šią savaitę 
iki 9 v., o sekmadienį nuo 11 
vai. Uždaroma sekmadienį, 9 v. 
vak. 

x Ina Stravinskytė, Mirga 
Šerepkaitė ir Laima Jauniūtė 

! pradėjo mokytojauti Kr. Done-
x Don Varnas posto pagelbi- Įaičio Žemesniojoje lit. mokyk-

nis Moterų vienetas turės nau- }0je. Visos t rys y ra Donelaičio 
jos valdybos įvesdinimą šešta- Aukštesniosios mokyklos abitu-
dienį, rugsėjo 22 d. 8 vai. Mar- r į e n t ė s ir baigusios Pedagogikos 
cmette salėje. 6912 So. VVestern. institutą. 
fiiu metų valdvbą sudaro: pirm. 
Jean Pargauskas. I vicepirm. x P o l d o L a u k a tV™W*n 

Rita Radcliff, n vicepirm. Ane- F™tante : T. Mickevičiene, K. 
lė Pocius, ižd. Valeru Stanaitis. Kirstukas, kun. J Ruokis, G. 
sekr. Ann Shulmistras, istorikė Stancius. Visiems dėkojame. 
Bernice Ambrose, kapelione ,. 
.Toanne Sobeckis. maršalka An- * * * • « » » S * " * * « » * J « 
nette Mosteika. vėliavnešės - C^cagoje, vadovaujamos pirm. 
Adeline Garb ir Stella. Radijus, i 0 n o s Gradinskienės. paruoš ka-
-areigas perėmus, bus vaišės, j « * • * priiminės svečius Jauni-
Visi kviečiami dalyvauti. mo Centro naujosios s tatybos 

• pabaigtuvėse š. m. rugsėjo mėn. 
x LB Gage Parko apylinkė 23 d., ateinantį sekmad. Pradžia 

rengia koncertą - balių šį šeš- 3 vai. p. p . (pr.) 
tad., rūgs. 22 d., 8 v. v.. Jauni-1 _, 
•no Centre, didžiojoje salėje.! x K u n - Viktorą* DabušLs ir 
Programoje sol. Dana Stankai- Antanas Rugis iš Patersono 
n-tė. akom. Vasaitis. Karšta va- N ' J - P"*- Krupavičiaus pamin-
<arienė. šokiai. Pelnas skiria- k l u i s u r i n k o 1 0 5 d o L ( P r " ) 

mas Lituanistinėms mokykloms į x Putnamo Seselių Rėmėjų! 
paremti. Bilietai gaunami Mar- madų parodos yra mūsų lietu-i 
•„'inhiosp ir pas valdybos narius: vaičių meninis sugebėjimas. At-1 
t>. Smilgienę. tel. 925-9062 ir vykite ir įsitikinsite spalio 6 i r | 
1. Sinku toi. 476-0419. (pr.) 7 i. d. Jaunimo centran. Bilie- Į 

tai pas O. Gradinskienę, tolef. | 
FR 6-1998. Šeštadienio vakaro j 
7>elnas skiriamas laikraštėliui 

galvojo: "Papiausiu tą briedį i r 
turėsiu gerą vakarienę". Vilkas 
pradėjo tyliai eiti. Kai prie jo 
a r t i priėjo, puolė jį. Briedis pra
dėjo bėgti. Briedis bėgo tiesiai 
per vandenį. Vilkas iš paskos. 
Bet briedis pabėgo. 

Buvo žiema. Vilkas tr is die
nas nieko neturėjo ėsti. Paga
liau pamatė pelę ir pradėjo ją 
gaudyti. Bebėgdama pelė išsisu
ko koją ir vilkas ją pagavo. Vil
kas užlipo ant jos ir ją papiovė, 
paskui suėdė. Jis nebebuvo al
kanas iki kitos dienos. 

„ . , , ., v . . Algis Butkys , 
Vieną kar tą vilkas vaikštinė

jo po mišką ir pamatė briedį, j Los Angeles lit. m-los mokinys. 
Briedis ramiai stovėjo, o vilkas' (Iš "Saulutės") . 

prastai nieko neatsiekia. Todėl 
neperšokęs griovio, nesakyk op. 

Arūnas Sodonis, 
VU skyrius. 

VILKAS 

NEKLAUŽADA 

Vienas užsispyręs vaikas ne
norėjo iš tar t i raidės A. Tėvai 
prašė geruoju ir piktuoju, vis
kas veltui. 

Kartą a tė jo kaimynas. Tėvai 
jam papasakojo apie berniuką, 
kad jis nenori mokytis. 

Kaimynas pasisodino vaiką 
ant kelių ir prašė ištart i raidę 
A. 

Vaikas ilgai tylėjo, bet pa
galiau susiraukęs a tsakė: 

— Nenoriu ištarti raidės A, 
vėliau lieps sakyti B ir taip to 
liau. 

MANO ŠUNYTĖ 

Aš turiu šunytę vardu Jurdy-
tė. Mes užauginom ją, kai j i 
buvo labai maža. Ji y r a labai 

prasidėjo lietuvių skautų-čių &"&• Kiekvieną dieną, kai a š 
jubiliejinė stovykla. Dalyvavo S1^ S mokyklos, ji užšoka 
998 skautai-ės iš Australijos, ant manęs. Aš ją labai myliu. 
Vokietijos. P. Amerikos, Kana-i Mano močiutė nupirko metalinį 
dos ir J . A. V. j krepšelį vaisių. Jurda dažnai ap-

1 uosto mano vaisius ir nori su 
Bostono skautai į stovyklą ^ žaisti, 

išvažiavo šeštadienį, rugpiūčio r^ į j a PoUkaitytė, 

Nebeilgos daugelio dienos 
Piešė Gailė Antanaitytė, Marąuette 
Parko lit. m-los III sk. mokinė 

JUBILIEJ INĖ SKAUTŲ 
STOVYKLA 

1973 m. rugpiūčio mėn. 19 d. 

18 d. 10 valandą vakarą. Mūsų 
autobusas buvo labai didelis ir 
gražus. Kelionėje mes dainavom 
i r buvo smagu. Labai mažai 
miegojom... 

Atvažiavom į Beoumont, Ohio, 

Marąuette Parko lit. mok., 
2 sk. mok. 

AUKLĖJLMAS 

Kartą žymus Chicagos auklė
tojas Francis Wayland Parker 

<v̂ * 

"EGLUTĖ" paremti. (pr.) 

X Reikalingas mitrom pažas, 
turįs patyrimą 

X Lietuvių Fondas. Agron. a. a. 
knveu teksto E , e n o s Vaifeliūnienė* vardui įamžinti 

* . LF narvs F. Valinskas, Čikaga, įteikė 
laužyme ir sugebąs prie spaus . $10. Kviečiami ir kiti vclionės artimie-
tuvės darbų, daliniam darbui jį, draugai bei pažįstami pasekti F. 
rytais. Skambinti: LU 5-9500. j Valinsko pavyzdžiu. LF adresas: 2422 

(pr ) w - Marquette Rd.. Chicago, O.. 60629. 
įteL 925*68»7. (p_r.) į užduso. 

ŽUVO DARBININKAS 

Kasant Whitney M. Young 
aukštesniajai mokyklai pama
tus vakarinpje miesto dalyje, 
šlapias smėlis ir dumblas užpy
lė darbininką. Don Przybyski 
27 m. amžiaus. Nežiūrint visų 
pastangų jį atkasti , darbininkas 

9 valandą rytą ir tuoj pradėjom kalbėjo motinoms auklėjimo 
s ta ty t i palapines. Vyriausias klausimais. J a m baigus kalbėti, 
jūrų skautininkas M. Manomai- vtena motina paklausė 

Lietuvaitė. 

t is buvo mūsų vadovas. Tą nak
tį mes kūrėm laužą mūsų pasto-
vyklėje. Pirmadienį labai lijo. 
Vienoj palapinėj buve didžiau
sias purvynas. Tą dieną a š dro
žiau pagalį su peiliu ir staiga 
persipioviau pirštą. Taip krau
javo, kad net turėjau per lie
tų bėgti į štabą, š tabe budintis 
skautas nuvežė mane į stovyk
los ligoninę. Dak ta ras (labai 
geras) susiuvo mano pirštą ir 
uždraudė man maudytis i r spor
tuoti. Tik, gaila, nuo skautiškų 
darbų nebuvau atleistas... 

Antradienį nustojo lyti i r pra
dėjom darbą. Mes pas ta tėm var
tus j pastovyklę. t r is vėliavų 
stiebus ir kryžių. Kai būdavo 
karš ta , skautai eidavo maudy
tis į baseiną. Aš gi turėdavau 
sušilęs sėdėti ir jiems pavydė
ti. Nakt į visi ėjom į laužus. Man 
laužai nelabai patikdavo, nes 
buvo labai šal ta ir aš drebėjau 
ir svajojau apie šiltą lovą. 
Penktadienį buvo iškyla. Mes 
ėjom tokiu taku. kuris vadinasi 
"Beaumont Trail". Nuėjom 5 
mylias ir sustojom prie ežero. 
Ten sukūrėm laužą ir kepėm 
dešreles. Einant atgal į stovyk
lą, vienas skautas pamatė nuo
dingą gyvatę. Jei įkastų, tada 
mirtum už 15 minučių. Po išky
los visi ėjo maudytis. Šeštadie
nį man išėmė susiuvimus. Tą 

PieSė Lydija Dūdėnaitė, Marąuette Parko lit. mok. d i e n a m e s turėjom parodą. Bu-
7 sk. mokinė Įvo labai įspūdinga. Sekmadienį 

— Kada aš turiu pradėti mo
kyti ir auklėti savo vaiką? 

— Kada jūsų vaikas gims? 
— paklausė Parker'i*. 

— Gims? — nustebusi pa
klausė. — Jis jau y r a penkių 
metų amžiaus. 

— Penkių metų? — sušuko 
Parker'is. — Dar stovi ir kalbi 
su manim. Skubėk greičiau na
mo, nes praradai penkis geriau
sius metus. 

S A U L ti 

Oi, man saulė tai graži, 
Nes ji tokia apvali. 
Ji geltona, raudona. 
Ir ji man labai mielą
jį mums šviečia taip šviesiai. 
Ir ji kait ina karstai. 
Ji augina gėleles, 
Medžius, krūmus, žoleles. 
Rytą saulė žadins mus, 
Vakare ties patalus. 
Man ta saulė taip patinka, 
Nuo tada, kai ji prašvinta, 

Gailutė Tamošiūnaitė, 
Rochesterio lit. m-los mokinė 

"Plunksna". 

LIEŽUVAVIMAS 
— Tetule, atidaryk lūpas, pra

šau. 
— Kodėl? 
— Noriu patikrinti, ar tėtis 

teisingai pasakė kalbėdamas 
apie tave. 

— O ką tėtis sakė? 
— Tėtis sakė, kad tu nemoki 

burno* atidaryti be uežuvavimo. 

• 


