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Vakar paskelbta apie sovietų karinių dali nių atitraukimą iš Čekoslovakijos — Tuo
tarpu Maskva, jos spauda įžūliai puola Pra hos režimą ir meta aštriausią — kontrrevoliucijos — kaltinimą.

Maskva
Nasser — šių dienų Bonapa rtas
Artimuose Rytuose tebevy
rauja įtampa. Arabai ir Izrae
lis nesuranda kalbos net me
tams nuo karo praslinkus. Arabai iš Izraelio reikalauja pa
sitraukti iš sričių, kurios buvo
užimtos praėjusių metų birželio
mėn. Izraelis siekia tiesioginių
derybų su arabų kraštais.
Arabai užgiria Jungtinių Tau
tų Saugumo Tarybos 1967.XI.
22 d. nutarimą, reikalaujantį
Izraelio grobį grąžinti arabų
valstybėms. Izraelis taria, kad
minėtas nutarimas jo neįparei
goja.
Tarp Izraelio ir jo kaimynų
— Egipto, Jordanijos vyksta
dažni susirėmimai. Šalys viena
kitą kaltina dėl karinių veiks
mų.
Arabai ir Izraelis ginkluoja
si. JAV ir Sovietai yra svar
biausi ginklų tiekėjai Artimie-

siems Rytams. Amerikiečių ra
ketas pardavus Izraeliui, tai su
kėlė nerimą Maskvoje.
Suezo kanalas nenaudojamas
ištisus metus. Egiptas iš kana
lo negauna pajamų, o didžio
sios valstybės, neišskyrus ir
Sovietų, turi nemažų nuostolių,
nes prekes tenka siųsti aplink
Afriką.

Bučkiai Maskvoje
Egipto prezidentas Gamai
Abdel Nasseris, lydimas gene
ralinio šftabo viršininko gen,
Abdel Monein Riado, liepos 4
d., sovietiniu lėktuvu II -18 at
vyko į Maskvą. Vnukovo oruostyje Nasserį pasitiko L. I. Brež
nevas, A. N. Kosyginas ir N. V.
Podgomas. Jie Nasserį bučia
vo, lyg didžiausią Maskvos po
litikos rėmėją ir ideologinį drau
gą.
Svečio viešnagė užtruko vi
są savaitę. Apie pasitarimus
šalys nutylėjo. Nasseris pasi
tenkino šiuo pareiškimu: “Mes
įsitikinome, kad Sovietai remia
arabų valstybes ir gina jų tei
ses”. Ir Sovietų pareigūnai pa
sižymėjo santūrumu.

Sovietai vėl apginklavo Egiptą, tačiau daugeliu klausi
mų nesutaria. Ar pavyko šį kar
tą pašalinti politinius skirtu
mus?

Naftos vamzdžiai Art. Rytuose
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Gynybos vadovas JAV-se M.
Clifford ryt, šeštadienį, vyksta pir
majai kelionei j Vietnamą. Vakar
jis pareiškė, kad JAV daliniai var
giai apleisią Vietnamą 1969 metais,
nebent su komunistais būtų susitarta
Paryžiuje.

Clifford j Vietnamą
Lankysis ir Havajuose
WASHINGTON. — Gynybos
vadovas JAV-se Clark M. Clif
ford spaudos atstovus vakar
Pentagone informavo: ryt jis
drauge su gen. štabo viršinin
ku gen. E. Wheeleriu vyksta į
Saigoną susipažinti su dabarti
ne padėtimi. Cliffordo nuomo
ne, priešas Vietname telkia da
linius naujai ofenzyvai, kuri bū
sianti jei ne liepos, tai rugpiū
čio m. Jei anksčiau priešo divi
zijų, pietuose, skaičius siekęs
keturias, tai dabar jis sugebė
jęs sutelkti aštuonias ar dau
giau divizijų.

Gynybos vadovas pareiškė
nuomonę, kad JAV kariniai da
liniai vargiai galės būti atitrauk
ti iš Vietnamo 1969 m.
Grįždamas iš Vietnamo, Clif
ford apie liepos 20 d. užsuks
į Honolulu, Havajų salose. Čia
jis tarsis su tuo metu ten at
vykstančiu prez. Johnson, prieš
šiam kalbantis su P. Vietnamo
prezidentu Thieu.

Sovietai puola
PRAHA. — Maskva toliau
tebepuola laisvėjimo vyksmą
įžiūri pavojų komunizmui
Čekoslovakijoje, įtampa šiomis
MASKVA. — Jei žinia apie
dienomis buvo pakilusi ir kiek
dalinių galimą atitraukimą čeatslūgus.
koslovakų įtampos bei baimės
Daliniai atitraukiami,
nuotaikas kiek sušvelnino, tai
Maskvos, kom. partijos, Krem
bet ar visi?
liaus laikysena nelemia nieko
Vakar atsirado Maskvos - džiuginančio. Puolimai vyksta
Prahos įtampos mažėjimo žy visu įžūlumu, didėja nuojauta
mių. CTK žinių agentūra pas apie Maskvos norą Prahos vekelbė, kad Sovietų Sąjunga va ’damą kryptį visai sužlugdyti.
kar, liepos 11 d., sutikusi ryt
Partijos organas “Pravda”
iš Čekoslovakijos pradėti ati trečiadienį paskelbė, kad “konttraukti jos teritorijoje, po bir rarevoliucinės jėgos Čekoslova
želio 30 d. pasibaigusių karinių kijoje” siekiančios išnaudoti
pratimų dar likusius karinius nepastovią padėtį ir, kad tai
dalinius. Įsakymą daliniams pa reiškia pavojų komunizmui. Tai
sitraukti vakar paskelbęs Var pats aštriausias puolimas, lig
šuvos sutarties kraštų karinių šiol buvęs nukreiptas prieš Dub
pajėgų vadas, sovietų maršalas čeko režimą.
I. Jakubovskis.
Komunistai “kontrarevoliuciŽinia apie dalinių pasitrauki
jos
” sąvoką naudoja atvejais,
mą buvo staigmena, nes dar
kai
gresia pavojus vadovaujan
dieną prieš tai Jakubovskis nečiam
kom. partijos vaidmeniui.
,buvo sutikęs priimti dviejų Pra
1956
m., malšinus Budapešto
hos pareigūnų, siekusių aiškin
tis dėl sovietų dalinių, šarvuo sukilimą, buvo skelbta, kad siek
čių (jų skaičius siekęs 1.000) ta palaužti “kontrarevoliucijos
pasilikimo Čekoslovakijoje. Vė sąjūdį”.
liau pasirodė žinių, kad sovie
tai atitrauksią ne visus dali
nius. Kalbėta apie reikalą vyk
dyti šarvuočių ir kitų ginklų
“pataisymus”.

Sovietų dalinių klausimas
svarstytas Prahoje

A. Dubčeko vadovaujamas
partijos centro komitetas savo
posėdy vakar svarstė sovietų
dalinių atitraukimo klausimą,
,be to, rūpinosi, kuriuo būdu at
sispirti laisvėjimo vyksmo prie
šininkams pačioje partijoje. Tie
vadinami “antiliberalai” deda
visas manomas pastangas pa
šalinti A. Dubčeko režimą. Pra
hos
rūpestį kelia ir Sovietų Są
Apginkluoja. Egiptą
jungoje, ypač jos spaudoje vyk
Tik dviem savaitėm praslin doma aštri kampanija prieš lais
kus nuo Izraelio - arabų karo vėjimo reiškinius Čekoslovaki
įvyko prezidento L. B. Johnso joje.
no ir A. N. Kosygino pasitari
mas Glassboro, N. J. Ano po
kalbio metu susidaryta nuomo Nikolaj Podgomas Nasseriui
nė, kad Sovietai nesidomėsią apraminti. Khartumo ir kituose
Artimaisiais Rytais, Pasitarimų arabų pasitarimuose atsisaky
įspūdis klaidingas. Maskva pas ta greito atkirčio. Praėjusių
kubomis dėjo didžiausių pastan metų rugsėjo mėn. atvykęs So
gų įsitvirtinti arabų pasaulyje. vietų ambasadorius Sergej ViJi siekia šių tikslų: turėti įta nogradovas bandė Nasserį pa
kos arabų naftos šaltinius nau lenkti — jis turėtų rengtis il
dojant, apginkluojant svarbiau gamečiam atkirčiui.
sias arabų valstybes ir įsigalint
Sovietų tikslai — tolimi,
Viduržemio jūroje. Apie tuos
Egipto — artimi
tikslus yra svajojusi! carinė 1
A. Gromyko ir L. Brežnevas
Rusija.
Maskvai iš dalies pavyko įgy birželio ir šį mėnesį tešneka apie paramą arabams, jų teisin
vendinti paskutinius du tikslus.
Sugriauta karo mašina atsta gą bylą, tačiau nei žodeliu ne
tyta. Egiptas pernai netekęs užsimena apie jėgos panaudoji
mą.
340 lėktuvų, 600 šarvuočių ir 4
Nasseris abejoja, kad vilkini
laivų, vėl įsigijo stiprius šarvus.
mo
politika gali patarnauti aSpėjama, kad Sovietai išleido
rabams.
Jis norėtų, kad Sovie
1,5 bil. rublių arabams apgink
tai būtų talkininkais daryti
luoti. Tūkstantis rusų karo ži
spaudimą į Izraelį, kuris pasta
novų apmoko egiptiečius.
Sovietų karo laivynas vis ruoju metu ypač sparčiai gink
luojasi.
drąsiau plaukioja Viduržemio
Sovietų tikslai tolimi, Egipto
jūroje.
artimi. Ir šiam tarpsniui aptar
Sovietai santūrūs
ti tinka Horatio Nelsono 1799
m. rašyti žodžiai: “Rusams
Sovietai remia arabus ūkiš
svarbu
Viduržemio uostuose įsi
kai, iuos apginkluoja, daro įta
galėti,
o ne Bonapartą sunai
kos bent sušvelninti tarpusavio
kinti”.
nesutarimams, tačiau pakarto
Šio meto Bonapartas yra Nas
tinai pareiškė, kad Egiptas ir
seris,
kuris gali ir Maskvos ne
kiti kraštai būtų apdairūs gink
klausęs daryti savo žygius.
lui pakelti. Nasseris dėjo pastan Į
G. Galva
gų Sovietus įvelti į Artimųjų

Rytų karą dar praėjusiais meta;s. .To pastangoms nepavykus,
ne tik nusivilta, bet įvyko ir
lūžis santykiuose su Maskva,
i Po pralaimėto karo, birželio 21
I - 24 dienomis, Kaire lankėsi

(Hanojaus radijo pranešimu,
Vietkongo vadovybė dėkojo
Kom. Kinijai “už didelę paramą
ginklais, kovojant prieš Ame
rikos agresiją”.

šaukia: Praha siekianti atsta
tyti kapitalizmą

Partijos dienraščio prieš DubČekoslovakija — ar ilgai pakels Maskvos spaudimą?
čeko režimą nukreiptame I. Aleksandrovo straipsnyje atvirai
skelbiami kaltinimai: pastebi
mos pastangos apšmeižti kom.
partiją Čekoslovakijoje, pažei
džiami socialistinio krašto pa
PARYŽIUS. — Prancūzų po
Gaullistų partijos susirinki
grindai, einama keliu, kuris ve
litiniuose
sluoksniuose
teigia

me Pompidou išrinktas grupės
dąs į kapitalistinės santvarkos
ma,
kad
pasitraukęs
min.
pirm.
garbės
pirmininku tautos at
atstatymą.
G. Pompidou vis dėlto tikėjosi stovybėje. Nors jis ir buvęs
Sovietai piktai puola liberalus, ir toliau likti vyriausybės prie kviečiamas, tačiau nesutikęs
šaky. Manoma, kad jo “atsta būti parlamento pirmininku. Ga
jų manifestą
tymas” jį pažeidęs, juo labiau, limas dalykas, kad Pompidou
Tiek “Pravda”, tiek kiti laik
kad jis nebuvęs informuotas teks atsisakyti ir partijos pir
raščiai nepaprastai piktai puo iš anksto. Žinią apie naują val mininko pareigų. Jo vadovavi
la birželio 27 d. Prahos spau džios galvą, M. Couve de Mur- mo partijos mašinai dėka, ne
doje paskelbtą, 70 intelektualų ville, pirmieji paskelbė Pary maža dalimi buvo galima įsi
pasirašytą manifestą, dar va žiaus laikraštininkai.
dėmėtinai didelė gaullistų sėk
dinamą ir “2.000 žodžių”. Ma
mė birželio m. rinkimuose.
nifeste skatinama kritikos, de “Brangus drauge, pasiruoškite
monstracijų, streikų ar boikoto
• tautos pavedimui...”
priemonėmis kovoti su gaiva

Pasikeitimai Paryžiuje ir Pompidou

lais, kurie “savo galią panau
dojo visuomenei kenkti”. Siū
loma šalinti visus, sovietų re
miamus, prieš laisvėjimo vyks
mą nusistačiusius.
“Pravdos” nuomone, manifes
tas reiškia: kylančios “dešinio
sios pajėgos”, gi “kontrarevoliuciniai gaivalai turi ryšio su
imperialistų reakcija”. Intelek
tualų raštą trečiadienį puolė
ir “Literatumaja Gazeta” sa
vaitraštis. Jis t >igią, kad tntęlektualų programa lygi antlkomunistinei programai, kad tai
esanti provokacija...

Smarkiai veikia aviacija

Pats partijos vadas, Dubček,
manifestui nebuvo pritaręs, ta
čiau, artėjant, rugsėjo m., par
tijos narių, suvažiavimui jis
sieks iš viešojo politinio gyve
nimo išjungti visus, Maskvos
remiamus, konservatyviuosius,
prieš laisvę kovojančius, narius.
Belieka klausti:
ar Maskvai
pavyks sutrukdyti politinius
Dubčeko žygius ir ar Krem
liaus aliarmas apie “kontrarevoliuciją” pasiliks tik įprastine
komunistine propaganda ar bus
įžanga kitiems veiksmams?

SAIGONAS. — Vietname tebetęsiami smarkūs aviacijos
veiksmai. Vakar pranešta apie
amerikiečių numuštą, virš Š.
Vietnamo, dar vieną MIG lėk
tuvą.

Indijos min. pirmininkė I.
Gandhi rugsėjo m. vyks į P.
Amerikos kraštus: Braziliją,
Argentiną, Chilę, Peru, Urugva
jų, Guyaną ir Trinidad.

■ G. W. Bali, JAV delegacijos J.
Tautose pirm., lankosi Londone ir,
be Anglijos, vyks j dar septynius
kraštus. Jo kelionė turi ryšio su JAV
laikysena J. Tautų sesijoje, prasidė
siančioje š. m. rugsėjo mėn.

WEST
GERMANV

De Gaulle ir ligšiolinis min.
pirmininkas Pompidou, valdžios
priešaky išbuvęs 6 metus ir 3
mėnesius, pasikeitė laiškais.
Šio pastarojo laiškas buvo šal
tokas, santūrus, o generolo,
prezidento jam skirti žodžiai —
šilti. “Brangus drauge”, pažy
mėjo de Gaulle, “būkite tikras
mano draugystės jausmais...
Būkite pasiruošęs priimti bet
kurį pavedimą iš tautos...” Pom
pidou aplinkos politikai mano,
! ^a<^
žodžiai Veiškia generolo
! įsitikinimą, kad Pompidou bū
siąs jo, prezidento, įpėdiniu. Ta
čiau esama ir kitaip manančių.

G. Pompidou, pasitraukęs Pran
cūzijos min. pirmninkas, vakar iš
rinktas gaullistų grupės parlamente
garbės pirmininku.

De Murville ryt perima pareigas

Naujojo min. pirmininko pa
Sovietų mokslininkas
skyrimas nereikalingas parla
mento pritarimo. Ryt jis peri
už laisvę
ma pareigas ir manoma, kad
netrukus paskelbs naujos vy
MASKVA. Maskvoje paskleis
riausybės sąstatą. Į jos sudėtį tas rankraštis, kurio autorium
pateksią ir keli specialistai — yra Sov. Sąjungos Mokslo aka
nepolitikai.
demijos narys, vienas žymiau
sių sovietų fiziku, prisidėjęs
prie
sovietų vandenilio bombos
TRUMPAI
pagaminimo, prof. A. D. ZachaPrancūzijos gyventojams įves rov. Jis savo rašte, kalbėdamas
ti nauji suvaržymai, keliaujant apie pasaulį, atsidūrusį “ant
į užsienį. Vykstą į užsienį ma katastrofos slenksčio", pažymė
žiau kaip 24 valandoms, galės jo pilnutinės intelektualinės
išsivežti nedaugiau kaip 20 dol.
sumą. Anksčiau prancūzai, vy laisvės reikalą. Tik ji įgalinanti
kę į užsienį, galėjo išsivežti ne pasiekti tiesą. Jis pasmerkė ir
daugiau kaip 200 dol.
sovietų cenzūros priemones.

Nepaisant pagyvėjusių veiks
mų, JAV karių nuostoliai pra
ėjusią savaitę buvo nedideli. JA
VaJstVbill . karil>. ž,uv°
su
žeistų skaičius siekė 1.248.

KALENDORIUS
Liepos 12 d.: šv. Jonas Gvar.,
šv. Marcijona, Margis, Skaidra.
Liepos 13 d.: šv. Eugenijus,
šv. Mildreda, Vytenis, Austina.
ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien
debesuota, šilta, temp. sieks 80
ir daugiau 1. F., ryt — šilta,
be pakitimų.
Saulė teka 5:26, leidžias 8:26
MASKVA. — Liepos 10 d.
pasibaigus
Nasserio - sovietų
pasitarimams, paskelbtame ko
munikate abi šalys pasisakė už
reikalą Izraeliui apleisti jo už
imtas, karo metu, sritis. Nieko
nepasakyta apie bendrą, būsimą sovietų - arabų iniciatyvą
Art. Rytuose. Manoma, kad sovietai patarę Nasseriui būti kan
triam, nes laikas veikiąs ne Iz
raelio, bet arabų naudai.

3H

Komunistų vado Brežnevo klasėje — nedrausmingumo stoka susirūpinęs jis pats, dar daugiau Stalinas
su Leninu. Kaip nesirūpinti ,jei vos vienas mokinys (Ulbricht) šliejasi prie savo mokytojo, o kiti?
Mokytojo didižiuliam siaubui kiekvienas jų išdarinėja ką išmano: vieni protestuoja, skuba įteikti
protesto raštus, kiti bėga iš klasės (rumunas Ceausescu), Dubček su Tito nebežiūri į mokytoją, o len
kų Gomulka su vengrų Kadaru kreipia išgąsčio kupinus veidus slovako ir jugoslavo link.
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DRAUGAS, penktadienis, 1968 m. liepos mėn. 12 d. dabartiniame sportiniame gyve
nime.
S. V.
NAUJI š. A. LIETUVIŲ
REKORDAI

Redaguoja J. Sollflnaa,
6641 S. Albany, Chicago. IU. 60629

LIETUVIŲ - UKRAINIEČIŲ
LENGVOSIOS ATLETIKOS VARŽYBOS
Birželio 22-23 d. Toronte įvy
ko IlI-ąios lietuvių — ukrainie
čių tradicinės lengvosios atleti
kos rungtynės.
Vyrų klasėje laimėtojais nedi
dele persvara išėjo ukrainiečiai
92:86. tačiau mūsų moterys atsi
griebė, pasiekdamos pergalę 62:
50.
Abi tautybes reprezentavo jų
rinktinės. Kiekviena tautybė ga
lėjo išstatyti nedaugiau kaip po
4 dalyvius kiekvienoje individua
linėje rungtyje, o trumpų nuoto
lių (iki 400 m imtinai) bėgimuo
se nedaugiau kaip po 3 dalyvius.
Taškai buvo skaičiuojami imant
tik po 2 geriausiai pasirodžiusius
dalyvius iš kiekvienos tautybės
ir vertinant 5-3-2-1; estafetėse
— laimėtojams 10 t., pralaimė
tojams 5. Vienok, individualiniai
atžymėjimai buvo suteikiami pa
gal faktinai užimtą vietą. Tuo
būdu išėjo savotiška komandinių
ir individualinių varžybų kombi
nacija.
Varžybas vykdė ukrainiečiai be
priekaištų. Puikus stadionas ir
geras oras sudarė beveik idea
lias sąlygas varžyboms.

sese stipriausi buvome bėgimuo
se. Gerai pasirodė čikagiečiai J.
Kenton ir veteranas E. Aleksejūnas bei septyniolikmetis sprin
teris J. Stankus
(Clevelando
Žaibas). Ypatingai gerą įspūdį
paliko ilgų nuotolių bėgikas V.
Juzėnas iš Oakville.
Ont. R.
Petrauskas (Aušra) ir A. Mo
tiejūnas (Žaibas) užpildė mūsų
šuolininkų liniją.
Moterų klasėje, aukščiau vi
durkio išsiskyrė bėgikė R. Jokūbaitytė (Žaibas) ir šuolinin
ke į aukštį R. Petronytė (Auš
ra). Kitos moterų pasekmės bu
vo vos vidutinės.
Rungtynių metu buvo page
rinta 12 varžybų rekordų ir vie
nas pakartotas.
Iškiliausią pasekmę vyrų kla
sėje pasiekė ukrainietis Buniak,
3000 m bėgime — 8:31.9 min.
Antroje vietoje liko mūsų E.
Aleksejūnas 200 m bėgime —
22.0 sek.
Moterų klasėje iškiliausios pa
sėkmės dovana atiteko R. Petronytei (Aušra) už šuolį į aukš
tį — 4 -9’ (1.45 m). Antrpje
bėgimas — 11.0 sek. — J. Stanbas)
400 m bėgimas per 1:05.1
Vąržybos su ukrainiečiais vyk
min.
\
doma jau treti metai. Pagal su
sitarimą, varžybų programoje
Lietuvių rinktinę atstovavo —
turi būti vykdoma vyrų ir mo 9 Toronto Aušros, 8 Clevelando
tei-ų lengvoji atletika ir vyrų Žaibo ir 2 Chicagos lenvatletai.
futbolas (soccer). Dėl vietovės
Mūsų rinktinė buvo puikiai
nepatogumo futbolo varžybos priimta ir globojama Toronto
nukeltos į rugsėjo 1 d. New Prisikėlimo Parapijos
Aušros
Yorke.
Sporto klubo. Tėvas Paulius,
Varžybos pradėta vykdyti O.F.M. ir Algis Malinauskas ne
1966 m. Chiagoje, ukrainiečių nuilstamu rūpestingumu ne tik
iniciatyva. Tada ukrainiečiai kad pasirūpino mūsų rinktinės
laimėjo vyrų lengvąją atletiką priėmimu, bet ir labai daug pa
ir futbolą, o mūsiškės — mote gelbėjo pačių varžybų suorga
rų lengv. atletiką.
nizavimui ir pravedimui.
Pačios varžybos praėjo labai
Pereitais
metais varžybas
draugiškoje
dvasioje ir paliko
vykdė lietuviai, taip pat Chica
malonų
įspūdį
tiek dalyviams,
goje. Mūsiškiai laimėjo vyrų ir
tiek
ir
žiūrovams.
moterų lengv. atletiką, tačiau
Nuoširdus sportinis bendra
futbole ir vėl teko nusileisti uk
darbiavimas
su
ukrainiečiais,
rainiečiams.
drąsiai
galima
tvirtinti,
yra vie
Tarp kitko pažymėtina, kad
nas
šviesiausių
krislelių
mūsų
abiejais ankstyvesniais metais
varžybų programa buvo papil
dyta jaunių futbolu, pasikliau
jant tik lokalinėmis komando
mis. Abu kartus laimėtojai bu
vo ukrainiečiai.
— Prieš 100 metų Lietuvoje

(Vilkavišky) gimė 19-20 šimt
mečio sąvartos garsus didmeisteris Dovydas Janovskis (18681927), vėliau gyvenęs Paryžiuj,
JAV (I pas. karo metu) ir po
to vėl Prancūzijoj. 1896 lai
mėjo Vienos tarpt, turnyrą,
1896-1905 pasižymėjo daugely
tarpt, turnyrų Europoje, 1921
laimėjo N. Yorke tarpt, turny
rą. Sukūrė eilę “Nemirtingų”
partijų. Viena tokių buvo suloš
ta 1916 m. prieš Chajes, New
Yorke. Supuolimo buvo lemta,
kad 1931 m. Prahos olimpiadoj
Vladas Mikėnas, lošdamas su
JAV čempionu Kashdanu, pa
naudojo (nežinodami) tuos pa-

Alee Rose, 59 m., anglų verslininkas, baigia atlikti 29,000 mylių ke
lionę apie pasaulį. Jis išplaukė praėjusių metų iš Anglijos liepos 17
d. ir dabar jau grįžta. Ši nuotrauka daryta laiveliui esant nuo Anglijos
krantų už 250 mylių.

Subscription rates: $16.00 per yr. ln Chicago, Cicero & foreign =
$14.00 per year outside of Chicago and in Canada.
1 mėn.
Prenumerata:
Metams
metų
3 mėn.
$1.75
Chicagoj, Ciceroj ir užsienyje
$16.00
$8.50
$4.50
$1.50
$14.00
$7.50
$4.00
= JAV ir Kanadoj

E
E

ri
=
E

DR. EDMUND E. CIARA
2709 YV. 51st Street
Tel. — GR 6-2400
Vai. pagal susitarimu: Pirm., antr.,
Ketv. 2—B. 7—9 vai. Penkt. 2—B ir
Šeštad. 10'—2 vai.
Ofs. 735-4477,

J. J. Bachunas, Tabar Farm
— Pasaulio pretendentų M.
Sodus, Michigan 49126
Talio su V. Korčnojum abi pir IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ŽINIOS

čius 19 ėjimų, kaip Janovskio
partijoj su Chajevu. Mikėnas
16-me ėjime paaukojo rikį ir po
trijų ėjimų paskelbė amžiną ša
chą. Vėliau gi išryškėjo, kad
Janovskis toj padėty susirado
puikų tęsinį: naujai paaukojo
bokštą už Žirgą ir laimėjo.
Trumpai apie šį įvykį suminėjo
Hamilton Spectator birželio 22
d. Iškarpą mums parūpino Ka
zys Baronas.
— Palangoje, visasąjunginį
turnyrą laimėjo didmeisteris Bo
risenko (Taškentas), surinkęs
12:5, rygietis J. Klavans 11, Mosionžikas (Kišiniovas), kaunietis
Čiukajevas ir Varema po 10 tš.
Kaunietis A. Butnorius ir plungietis A. Česnauskas baigė, su
rinkę po 9 tš. Česnauskas savo
kreditan įsirašė pergalę prieš
didmeisterį Borisenjko.
— Chicagos “2100” varžybose
(tik meisterių ir ekspertų) mū
sų vyrai sužaidė kukliai: V. Palčiauskap surinko 4i/2 iš 8 gali
mų, Povilas Tautvaišas 3</2 tš.
Vladas Karpuška, South Su
burbau atvirose išspaudė 2\/., tš.
iš 5. Jis geriau pasirodė MidCentral
varžybose,
Elkhart,
Ind., surinkęs 3 iš 5.
— Danas Bert Ląrson, bėra
vienintelė Vakarų viltis pasaulio
pretendentų varžybose. Jis susi
tinka liepos m. su Spasskiu, Mai
mo mieste, Švedijoje. Talis su
Korčnojum rungsis Maskvoje.
— Izraely vyksta tarpt, tur
nyras, kuriame dalyvauja Kana
dps didmeisteris Yanovvski ir ne
va Bobby Fischer iš JAV?

A

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė
optometristas

Mergaičių C kl. (12-13 m) 80
m kliūtinis bėgimas — 14.2 sek.
— E. Vaivadaitė (Žaibas).
Be to, R. Petronytė (Aušra)
pakartojo merg. A. ir B. kl. re
kordą šuolyje į aukštį — 4’-9”
ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJOS SUKAKTIS
(1.45 m).
Popiežius Paulius VI-sis, šven nurodo rasinės diskriminacijos
(Kitos techniškų varžybų pa
čiant dvidešimtąsias metines nuo problemas, socialinio teisigingu
sekmės kitą penktadienį)
Jungtinių Tautų Žmogaus teisių mo įgyvendinimą, ūkinės pa
deklaracijos paskelbimo, pasiun žangos kėlimą ir laisvą ideologi
tė specialų sveikinimą Jungtinių nių įsitikinimų išpažinimą... “Ne
Tautų konferencijai Teherane, galima kovoti prieš vieną blogį
kurią nūdien iškilmingai atidarė dar didesniu blogiu — pabrėžia
Jungt. Tautų gen. sekr. U Than Paulius VI-sis. Katalikų Bažny
tas, dalyvaujant 1,300 delegatų čia, sekdama Išganytojo įsakymu
iš šimto įvairių pasaulio kraštų. mylėti artimą kaip pats save,
Šventas Tėvas savo rašte pabrė trokšta, kad visi žmonės, nepai
žia, kad katalikų Bažnyčia ypa sant rasės, religijos ar tautybės
tingu dėmesiu seka Žmogaus tei skirtumų, galėtų gyventi pilnai
sių gynimo konferencijos darbus žmogišku gyvenimu, kur laisvės
paskirdama tam specialią dele camprata nebūtų tik tuščias žo
gaciją, vadovaujamą Notre Da dis.
me universiteto rektoriui dr. Hes
burgui.
“Jau Šv. Tėvas Jonas lllimillllimillimilllllllllimilllllllllllllll
XXIII aukštai įvertino žmogaus
JV^ĮcirtVtlGS J<4TllcLlS
teisių deklaracijos svarba - ra- MažMlo>
pJ„triarch„, Pi.
soma popiežiaus dokumente — rašė Pranv8 Alšė„a«. Daug nuotačiau negalima nematyti jos trū traukų, dydis 6x9 colius. 394 pusi
kūmų, kurie neapsaugo pilnai re Kaina $3.00, popieriaus viršeliais,
Ilginės laisvės teisių ir kitų aukš kietais — $4.00.
tųjų principų. Svarbiausių Žmo
Gaunama Drauge, 4545 YV. 63rd
gaus teisių deklaracijos uždavi St-, Ohicago, Illinois 60629.
nių eilėje Šv. Tėvo dokumentas Arba paa leidėją —

mosios partijos baigėsi lygiomis.
Jiedu lošia Maskvoj. Danijos did
meisteris Bert Larsen su Sovie
tų Spaskiu lošia Švedijoj, Malmo mieste.

Rezid.

Tel.

239-4083

AKUŠERIJA IK MOTERŲ LIGOS,
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA

— Ignas Žalys, buv. Montrea 6448 S. Pulaski Boad (Cravvford

lio ir Quebeco čempionas, daly Medical Building) Tel. LU 5-6446
vaus Kanados atvirose, Toronto
Priima ligonius pa>gal susitarimą,
universitete, rugp. 24 — rūgs. Jsl neatsiliepia, skambinti HU 8-3222
2 d. Į JAV atviras pirmenybes
DR. ANNA BALIUNAS
Colorado kalnuose jis nevažiuos.
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
— Baltiečių p-bės New Yorke
GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINTUS
užbaigtos šiaip: Berzinš 12 iš 14
9858 YVest 03rd Street
galimų, Pamiljens 11, Žirnis VaL: kasdien
IO—12 vai. Ir 7—9 v.
101/,. Znotinš S1/., Staknys 514, vak. šeštadieniais 10—t vai. Trečia
uždaryta Ligoniai priimami su
Petersons 5, Adomaitis 2 ir Mi dieni
sitarus.
Ofiso telefonas: PR 8-S929
lukas iy2 tšRez. telef. YVAlbrook 5-5070.
— JAV ukraųiiečįų p-kes Cle
velande laimėjo Orest Popovič,
Ofisas 8148 YVest «3rd Street
priešaky Turjauskio, Wozney ir
Tel : PRospect 8-1717
Rez. 3241 Wes« OOtb Plaoe
Porutos.
Tol.: REpubUe 7-7808

— Islandijos tarpt, turnyrą

Res. PR 8-0900

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVU IR
EMOCINES EIGOS
CRAUroRD MEDTOAT. BLDG.
644# So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą.

DR. S. BIEŽIS

Tel. ofiso HE 4-5849,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. M. BUDRYS

LSSVasara laukuose

ALERGIJA
2751 IVest Slst Street
Valandos: antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p. p.

Ligoniai priimami pagal ousitarf

3424 W. 63rd St, GK 6-7044
Tikrina akis.
Pritaiko
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą.
Uždaryta trečiadieniais.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPEC. VIDAUS LIGOS
lel. Ofiso PR 0-7800: Namu 925-7697

5159 So. Damen Avenue
Valandos: 2—9 vai. p. p.
Išskyrus trečiad.ieni

DR. E. RINGUS

6182 So. Kedzie Av®., VVA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.
Ofiso HE 4-1414.

Ir

akinius

RENTGENOLOGAS
9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad.
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč.

Rez. RE 7-0807

DR, R. GAIŽIONAS
gydytojas ir chirurgas
SpecialybS akušerija ir moterų ligos

2454 West 71st Street
(71-os lr Campbell Ave. kampas)
Vai. kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak..
šeštad. 12—S vai. popiet.
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220
Namu — rez.
PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

DK. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 YVest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligonine
Pirmad., antrd., ketv.. penkt
?u° 9 lkl 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v.
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir kitu
laiku susitarus telefonu:
Telef. REpubUe 7-2290

DR. LEONAS SEIBUTIS

INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATŲ
JOKŠA
chirurgija
GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS
Ofisas 2454 YV. 71st Street
2656 YVest 68rd Street
Vai. antrad. nuo 2—5 popiet
Pirmad.,
antrad. ketvirt. ir penkt.
ketvirtad. nuo 6—8 vak.
nuo 12 Iki 8 v. Ir nuo B iki 8 v. v.
šeštad. nuo 1 tkl 4 vai.
Ofiso telef. 776-2880
Rezid. telef. PR 9-6780
Ofs. PR 6-6022
Bez. PR 8-6060

DR. E. JATULIS

DR. AtOONA ŠIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika
2815 W. 71st Street

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

Ofiso vai. kasdien nuo 6 Iki 9 v. v.;
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susi
tarus.

Ofs. PO 7-6000

Bez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 IVest 68rd Street
Ofiso Ir buto tel. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7.
lr šeštad. tik susitarus.

Trečiad.

Tel. — REliance 5-1811

PRITAIKO AKINIUS

HI.

15542 So. Cicero, Oak Forest,
Kabineto tel. 887 2020
Namu tel. 839-1071
Vizitai pagal susi tarimo

DR. i. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W- 63rtl Street

Ofiso tel. REliance 5-4410
Rez. tel. GRovehM 0-0017
iki 2Dvn?: „plrnb lr ketv' nuo « v»L
antr2
Vo"!,7 i£‘ 2

tr vakarais pagal susitarimu

’

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
%?dra P-raktlka *r chirurgių
Ofisaa 3760 YV. 7 lst sSSt
v»i s T*,efoua<’ 925-8296

OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rezid. tel. VVA 5-3099

(Lietuvis gydytojas)

3925 IVest 59th Street

DR. VYT. TAURAS

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir BiSXnIT?,'LAS m CHIRURGAS
penktad.
nuo 12-4 vai. p. p.. 6*8
vai vak. šeštad. 12-3 vai. p.p., trečiad bendra PkARTnu IR moterų
uždaryta.
Tel. ofiso ir bqto

OLympie 8-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4988 IV. 15tb Street, Cicero
Kasdien 1—S vai. ir 6—8 vai. vak..
Išskyrus trečiadienius,
šeštadieniais 12 iki 4 poplpt.

(Onao tr rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

DR. A. MACIŪNAS

CHIRURGAS
2858 Mest 63rd Street

2484 IVest 71st Street
Valandos: pirm., ketv., 6—8 vai
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antrad. lr ponkt. 1—4 vai.
antr., penktad. 1—5 treč Ir šešt. tik
PriiminSja tik susitarus
susitarus.
Atostogose nuo birž. 28 iki liepos 28 d
Ofiso — HE 4-6758.

DR. FRANK PLECKAS, OPT.

Akušerija ir moterų ligos

res. 388-2238 Ofiso tel PR 8-7773; Rez. PR 0-4732

DR. PETER T. BRAZIS

ASSOCIATE OPTOMETRISTS
Lietuviškai kalba

DR. W. M. EISIN-EISINAS

CHIRURGAS
laimėjo Leningrado didmeisteris
DR. IRENA KURAS
Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; tre
Taimanov, pustaškiu pralenkęs čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
KŪDIKIŲ IR VALKŲ LIGŲ
Islandijos didmeisterį Olaffsoną. penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.
SPEOIALIST®
— Vidurinės N. Anglijos atvi
MEDICAL
BUILDING
DR. VL BLAŽYS
7160 South YVestern Avenne
ras, Fitchburg, Mass., laimėjo
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS Pirmad.. antrad.. ketvirt. ir penkt
John Curdo, Mass. ir Camillo
nuo 11 vai. iki 1 vaL p. p, ir nuo
2801 YVest OSrd St reet
« — ,8 221 Ys)karo
Trečiad. nuo
Kampas e 8-čios lr Callfornia
Coudari, Que. abu surinkę po
H
r’J° .S? ?
’•
Vai.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.
11
vai.
ryto
iki
8
vai.
p.
p.
šetšad. 2—4 vai,
41/2-Vk tš. Curdo laimi šias p-bes
Trečiad. lr kitu laiku pagal susitar.
Ofiso telef. KE 7-1108
penktą kartą. Jam yra atitekusi
Ofiso telef. 470-4042
Rez. tel. 230-2910
Rezid. tel. YVAlbrook 5-3048
ir Lietuvių taurė už 3-ka.rt lai
DR. MARIJA LINAS
mėtas Bostono p-bes. Tai žy
DR. C. K. BOBELIS
AKUŠERIJA
IR MOTERŲ LIGOS
miausias Naujosios Anglijos Inkstų ir šlapumo takų chirurgija
meisteris.
2817 West 7 lst Street
Tel. 695-0533 — Elgin
Kazys Merkis
Telefonas HEmlock 6-8545
425 No. Liberty Street
Route 25, Elgin, Illinois

* Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.
----_

Tel. 123-2660

Rez. Tel. GI 8-0873

VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6
iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta.

DR. K. G. BALUKAS

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

* Redakcija straipsnius tai
so sąvo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių nesaugo, juos
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų
turinį
neatsako.
Skelbimų
kainos prisiunčiamos
gavus

E prašymus.

Edv. Apanavičius traukia iš dėžės vardų indėlininko, kuris laimės televizjją,
kelius elektrinius reikmenis ar kitas dovanas. Laimėjimus gauna tie, kurie į
Midland Savings bendrovę, 4040 Archr Ave., Chicagoje, pąsideda nema
žiau kaip $300. Prie laimėjimų dėžės — Midland Savings viceprezidentas
A. Baliūnas.

ŠACHMATŲ

Grįžtant prie varžybų, tenka
pastebėti, kad abiejų tautybių
rinktinės nebuvo pilno pajėgu
mo. Nemaža mūsų lengvatletų
dėl įvairių priežasčių negalėjo
dalyvauti. Keletą iš prižadėju
sių dalyvauti atkrito paskutinę
minutę ar iš viso nepasirodė.
Dėl tos priežasties prisiėjo mū
sų rinktinę perorganizuoti ir su
sidariusias spragas šiaip taip
užlopyti.
Ypatingai mūsų vyrų rinkti
nė stokojo metikų, kur, išskyrus
ietininką Burdulį, spragas teko
užkaišioti bėgikais bei šuolinin
kais.
Tiek vyrų, tiek ir moterų kla

Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, —
except Sundays, days after Christmas and Easter by the Lithuanian =
Catholic Press Society.
S

Varžybų metu buvo pagerinta
šios Š. A. Lietuvių geriausios pa
sėkmės:
Vyry 1500 m bėgimas — 4:
07.0 min. — J. Kenton (Chica
ga).
Moterų ir mergaičių A kl. 400
m bėgimas — 1:05.1 min. — Rū
ta Jokūbaitytė (Žaibas).
Jaunių A kl (16-18 m.) 100 m
m) — J. Staškūnaitė (Žaibas),
kus (Žaibas).
Jaunių A kl. 15000 m bėgimas
— 4:11.2 min. — V. Juzėnas
(Oakville, Ont.).
Jauųių A kl. 3000 m bėgimas
— 9:22.5 min. — V. Juzėnas.
Mergaičių B (14-15) kl. rutulio
(8 lb.) stūmimas — 30-1’’ (9.17
m bėgimas — 13.5 sek. — E.
Mergaičių C kl (12-13 m.) 100
m bėgimas — 13.5 sek. — E
Vaivadaitė (Žaibas).

Alec Rose. apiplaukęs pasaulį lai
veliu. kalba Amerikiečių-Anglų spor
to klube Londone. Kelionę atliko per
5 metus.

S

THK LITHUANIAN YVORLD-YV1DE DAILY

4545 YVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlow 5-9500 |

Ofiso HE 4-1818

Rez. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SpecialybS vidaus Ilgos
2454 YVest 71st Street
J!1®" ? Campbell Ava. kampas)

VaL kaadlMi 9—11' ryto t,

t T Si — 3 ▼« 9s Be

-8^y.

rez. 2652 W. 59th St

onao ^j.:Pp££eo*

penkt. nuo 2 iki 4
**
v. v.fiefitad 9 \
’ lr nuo G Iki B
laiku pagal “susltariįaDOP’et U k‘tU

°5‘ »■ TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 IVest 71st Street
V^‘^n6ia “sonius tik susitarus
Y
Telefonas —

GRovehiU

0-3829

DR. A. VALIS-LABOKAS
SPEoI?vne m CHIRURGAS
V„la
VVe8t 69th Street
Valandos: i
4
&e&tadlenlals 1 Iki V
Trsciadlenlau užde^1-

***

nm
PH<*Pe« 0-9400
DR. ONA VASKEVIČIIIS
(VAŠKAS)
GYDYTOJAS IR ClHRURGAa
Vai
m6*8
A,ba°y Ave.
vak’:
_ ,__Kitu laiku

*

i'el. (įrišo I»R e.644n
WINSKUNAS
IR CHIRURGE
8107 IVest 71at Street

Ofiso tel. 707-2141.

Namu 090-4M9

DR. PETRAS ZLIOBA
GYD2SJc S m CHIRURGAS
6449 So. Pulaski Road
YaL_Plrma4.. jmtrad

penktad. 1-J0

Laisvė ir

URANIJOS PORTRETAS

Kodėl de Gaulle nekenčia Anglijos ir JAV
Karo metų politikos kiai dos atsiliepia ir dabar

Praėjusio šeštadienio “Chi
cago Daily News” kolumnistas
Normąn Ross savo straipsnį
“Lithuanians štili seek free
dom” pradeda rašytojo V. Hugo žodžiais, kad nėra tokio da
lyko, kaip mažos tautos, ta
čiau duodąs didingą pavyzdį
yra pats didelis. Ir vienas to
kių didingų pavyzdžių yra ma
žosios Baltijos tautos, kurios
ketvirtį šimtmečio tebekovoja
už savo laisvę. Straipsnyje pa
žymi, kad kraštuose persekio
jamos pagrindinės žmogaus
laisvės, kad aukšto gyvenimo
lygio valstybės sovietinio ko
munizmo slegiamos buvo nu
temptos vėl maždaug ligi so
vietinio gyvenimo lygio, šis
puikus straipsnis, išspausdin
tas ryšium su Jietuvių tauti
nių šokių švente, kartu pri
mena ir kitą metinį įvykį —
pavergtųjų Tautų savaite, ku
ri jau nuo 1959 m. skelbiama
Amerikoje.

*

karta pavergtuosiuose kraštuo
se turi sužinoti, kad jų humanistišką protestą palaiko lais
vasis pasaulis. Todėl yra būti
na, kad intelektualų reikala
vimai, kuriuose yra išrejšk;amos taip pat ir darbininkų bei
žemdirbių aspiracijos, būtų iš
samiai aptarti susirinlkimuose
bei konferencijose, vykstančio
se ryšium su Tarptautiniais
žmogaus teisių metais, kuriuos
paskelbė Jungtinės Tatuos ir
Jungtinių Amerikos Valstybių
prezidentas. Išvadinėj manifes
to daly pareiškiama, kad mi
nėdami šių metų Pavergtųjų
savaitę:
— Pabrėžiame, kad Sovietų
Sąjunga sulaužė savo iškilmin
gus laisvės ir nepriklausomy
bės pažadus devynioms tau
toms, kurios II Pasaulinio ka
ro metu ar po jo buvo paverg
tos, būtent Albanijai, Bulga
rijai, Čekoslovakijai, Estijai,
Latvijai, Lietuvai,
Lenkijai,
Rumunijai ir Vengrijai.

— Pabrėžiame taip pat, kad
Kiekvienas nusik litelis, no
rėdamas pateisinti savo daro komunistiniai režimai rytų mus nusikaltimus, puola kitą. vidurio Europoj tebeslopina
Neseniai Maskvos vienas dik žmonių valią, neleisdami periotatorių, Brežnevas, labai pik dinių ir tikrai laisvų rinkimų.
Į Visas pasaulio valstybių
tai puolė Ameriką, kad ši esanti teroro ir riaušių kraštas, laisvas vyriausybes kreipiama
kad jos vadovybė veda kraštą si, kad jos paiejkštų remian
i politines avantiūras, kamuo čios visų komunistu nelaisvė
jančias daug amerikiečių gy je laikomų tautų Lncvo apsi
vybių. Esą Amerika degraduc sprendimo taisę ir keltų tą klau
jasi ir gimsianti kita Ameri simą Junginėse Tautose, kaip
ka, kurioj valdžia turės dar jų nuolatini > rūpesč’o reikalau
bininkų klasė. Žodžiu, kalėji- jantį dalyką
minės valstybės sargas kalti
Vyriausybes taip pat ragi
na laisvąjį kraštą m tiesio? namos naudėti visas progas
pranašauja jai galą, nes juk
raginti Sovietu Sąjungą ir ry
nieko žmogui nėra baisiau,
tinės - vidujinės Europos ko
kaip komunist' i3s sistemos į- munistinius režimus grąžinti
vedimas, ka3 faktiškai reiškia
tuose kraštuose pilnutinį nau
pabaigą. Ir tai ne mūsų žo
dojimąsi teisėmis ir laisvėmis,
džiai, bet pačių Sovietu Sąjun
kurios yra užtikrintos Visuoti
gos žmonių, pačių rašytojų ir
nėje žmogaus teisių deklara
intelektualų teigimas, nes kraš
cijoje”.
te, kur rašytojas negali iš♦
spausdiniti savo knvgog, kur
negali pasiskaityti laisvai snau
Dar kiek anksčiau, Chicago
doje, dūstama. nepaisant, kad American” dienraštis, ryšium
valgyti ir galima gauti dau su Lenkijoj j siaučiančiom ko
giau ar mažiau.
munistinėm represijom laisvės
trokštantiems studentam, įsi
Viso to akivaizdoje vis la
dėjo vedamąjį “Tiranijos portbiau lieka reikšminga JAV žymi, kad komunistinė priekasmet vasarą švenčiama Pa
retas”. Šiame straipsnyje pa
vergtųjų tautų savaitė Ji — spaudą parodo k.a.kų polici
reikšmingas priminimas kovo nės valstybės vaizdą. Dienraš
ti ne tik pavergtųjų kraštu
tis pažymi, kad komunizmas
atstovams, kad jų kraštai ken
mirs ne tik .odei, kad jis yra
čia, bet ir budėti pačiai Ame
žiaurus, bet ir dėl baisaus ir
rikai, kuriai Brežnevas gra
nuobodaus netoieraat škumo.
so kalėjimine sistema.
Tačiau, kol tai įvyks, mūšų pa
*
reiga visada šaukti prieš Ura
niją, o ypač Pavergtųjų tautu
Šįmet Amerikoje Pavergtų savaitės metu, nes ši savaitė
jų tautų savaitė švenčiama lie yra Amerikos prezidento įves
pos 14-20 d. Kaip praneša ta ir kasmet specialiais ak
laisvoji Elta, Pavergtųjų tau tais pakartojama Pagerbda
tų amerikiečių bičiulių orga mi šį Amerikos mostą, mes vi
nizacijos ir Pavergtųjų Euro somis jėgomis turime stengtis
pos tautų seimas paskelbė ben kuo įspūdingiau tą savaitę pa
drą 1968 m. Pavergtų tautų minėti, kad liudytume laisvės
savaitės manifestu, kuriame
reikšmę pavergtiesiems, kad
iškeliama šios savaitės minė atskleistume žiaurųjį komunis
jimo reikšmė. Manifeste, iškė tinės diktatūros portretą, ku
lus laisvesnį judėjimą Čekoslo rį komunistinė p--<paganda
vakijoje ir Lenkijoje, rašoma, bando uždangstyti ružavais
kad “Intelektualai ir jaunoji kaspinėliais.
A. B.

Vadovai planuoja Pavergtų tautų savaitės paradą Chieagoje. Sėdi iš kai
rės: I- Smieliauskienė, lietuvių atstovė, V. Viksninš — komiteto prminink is L Prapuolens — lietuvių atstovas. Stovi Pr. Music — kroatų atst., V
Sadauskas — liet atst. Paradas įvyks liepos 20 d. 12 vai Chicagos miesto
-entie. —
Nuotr. J. Martin

J. SAV.
Seniai kursavo posakis, kurį
ištaręs Churchillis tada, kai de
Gaulle karo metu buvo Angli Churchillio bei Roosevelto yra
joje: “Jeigu tu man priešinsies, kitas liudininkas, žymus pran
aš tave likviduosiu’*. Pasiro cūzų rezistentas, rašytojas ir
do, kad tai buvo ne pasaka, o žurnalistas Robert Mengin, aptikrai taip įvyko. Tai matyti į rašęs to meto įvykius knygoje
iš Sir Harold Nicolson antrejo “De Gaulle a Londre vu par un
tomo atsiminimų (H. Nicolscn, francais libre” (Paris, 1965).
Diaries and Letters, 1933-45, 'Tas Mengin 1940 m. buvo Lon
London). Dar daugiau: tada done Prancūzijos ambasados
Churchillis savo ranka parašęs j laivyno attache. Jis tuoj pat
spaudai instrukciją — skelbti, perėjo į “Laisvosios Prancūzi
kad de Gaulle nesąs Anglijos jos” pusę, tačiau atsisakė pasi! rašyti mobilizacijos kvietimo ne
draugas...
Buvo, tiesa, žinoma, kad ta dėl to, kad būtų nenorėjęs pasi
me nelaimingame karo meto lai tarnauti savo tėvynei, o dėl to.
kotarpyje tarp generolo de kad nenorėjo pasiduoti de GaulGaulle ir Churchillio bei Roose- i le asmeniškai vadovybei,
velto būta smarkių susikirtimų i Kad de Gaulle tada visiems
ir nuomonių skirtumų. Tačiau atrodė ypatinga asmenybė, ganiekas negalėjo įsivaizduoti, kad pa autoritetiška, sukelianti an
visa tai būtų pasiekę tokį aštru tipatiją ir priešiškumą, kaip ly
biai stiprių draugysčių, nėra
mo laipsnį.
jokios abejonės. Pats Nicolson,
De Gaullio patirtis Londone labai susidraugavęs su kai ku
Kaip dažnai atsitinka karo riais de Gaulle bendradarbiais
metais, de Gaulle po Prancūzi (Massigli, Palewski, Pleven ir
jos sugriuvimo buvo priverstas kit), vėliau išrinktas anglųpabėgti į Londoną pas Sir Ed- .prancūzų parlamentarinės gru
ward Spears — ryšininką tarp pės pr mininku, iš karto nepa
Prancūzijos valdžios ir Chur kentė de Gaulle. Kai šis pažino,
chillio. Šis tada pasiūlė tą ma kas yra tas Nicoišuij. t te f aržai kąm žinomą generolą pa kaltino anglų vyriausybę, kad
naudoti suorganizuoti antivpkiš- ji pasiremia “petalnistu”. Nicol
kai rezistencijai, ypač prancū son atkirto de Gaulle “Mes
esame už visą nedalinama Pran
zų laivyne ir kolonijose.
Kaip žinoma, karo pradžia cūziją”. De Gaulle šaukdamas
sąjungininkams nebuvo lengva. atkirto: “Visa ne JInamą Pran
Churchillis, bijodamas, kad pran cūziją — tai aš!”
cūzų laivai, pasislėpę Orano uo
Stiprios valios vadas
ste, nepatektų į vokiečių ran
Kitoje vietoje Nicolson de
kas, liepė pulti tą laivyną Angli
atžvilgiu pasšseke labai
jos laivams. Nelygioje kovoje
oaskandinti du kovos laivai Bretagne ir Dunquerque. Panašus
bandymas buvo 1940 m. rug
sėjo mėn., kada de Gaulle va
dovaujamas
anglų - prancūzų
laivynas puolė prancūzų laivus, Į
esančius Dakar uoste, bet čia, f
nors iš abiejų pusių turėta žy
mių nuostolių, prancūzų laivai
išl’ko nepaskandinti.
Tas nepasisekimas, supranta
ma, nepakėlė de Gaulle presti- •
žo. Ypač Rooseveltas tikėjosi, I
kad Dakaro laivynas tuojau >
pereis į “laisvosios Prancūzijos” j
pusę, kai tik scenoje pasirodys '
gen. de Gaulle. Roosevelto vil
tys nepasiteisino ir de Gaulle
prarado bet kokį Roosevelto pa
sitikėjimą. Be to, ir pačių pran
cūzų pabėgėlių tarpe Anglijoje,
nors jie dėjosi į rezistenciją, de
Gaulle autoritetas buvo lygus
nuliui. Jie nepakentė jo dėl to, '
kad jų manymu, generolas ieš
kąs asmeniškų tikslų, norėda- '
mas iškilti ant pralaimėjimo pe- ’
lenų.

aštriai. Tai esąs “arogantas,
fašistas, klastingas, diktatorius,
ereiis su blogais palinkimais”
ir pan. Bet vėliau, arčiau susi
pažinęs Nicolson pakeitė savo
nuomonę, jautė unžiau antipa
tijos. Jis turėjo pripažinti ksd
de Gaulle turi stiprią valią, iš
kurios plaukia rei.i jėga, kad
jame esą daug rain’.idtumoį arist vuatiškumo ir žmogišku
mo. Kai 1942 m. birželio mėn.
de Gaulle buvo pakviestas pa
kalbėti Anglijos parlamente, ta
da jis aiškiai pasakė: “Kovojan
ti Prancūzija turi būti šis tas
daugiau, negu ang ų kariuome
nės padalinys, ji turi turėti 3avo politinę galią”.

Kaip tik dėl šios “politinės
galios” prasidėjo nesusiprati
mai tarp de Gaui.e ir Churchil
lio bei Roosevelto. Rooseveltas
buvo įsitikinęs, kad iki pasku
tiniųjų reikia žaisti “Vichy kor
ta”, o Churchillis jokiu būdu
nenorėjo pasidalinti su bet kuo
turima valdžia. Dėlto greitai
iškilo tarp jų smarkus susikir
timas dėl anglų išsikėlimo Siri
joje ir Madagaskare, visai be
de Gaulle žinios, netgi jį nepainformavus iš anksto. Praktiš
kai santykiai tarp de Gaulle ir
Churchillio niekad nepasitaisė.

Churchillio klaidos
Norėdami suprasti, kiek de
Gaulle jautėsi pažemintas tais
lemtingais karo metais prisi
minkime tokius faktus: jis vi
sai nebuvo painformuotas apie
sąjungininkų išsikėlimą Pran

Prancūzas apie de Gaullį

Apie tuos laikus ir ano meto
santykius tarp de Gaulle ir

Prie Moc Hoa miesto Petų Vetname pora mylų nuo Kambodjos senos,
rasta komunistų sugabentų sprogmenų ir kitokios municijos.

UŽTVANKA
Romanas
JUOZAS TOLIUŠIS
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— Keičiasi laikas, — atsakė Ignas Sakui. — Gyveni
mas vietoje nestovi. Sakot, vakarodavote ir pančius vy
davote. Dabar to nebereikja: fabrikai prigamina ir grei
čiau ir pigiau. Bernų galvose visai kiti vėjai; ripkų ga
dynė jau praėjo. Vyrai nori ištrūkti iš grįčių ir pažvelgti
toliau savo kaimo galulaukių.
— O ką jie ras už tų galulaukių? Užtvankų ne
stato kiekvienas valsčius.
— Pajūryje užtvanka, o kitur auga plytinės, kar
šyklos, pieninės, naujų plentų statybos. Jos atveria vy
rams naujus akiračius: pinigų kas šeštadienį, laisvus
savaitgalius... Kas beišlaikys vyrus trobose prie pančių
vijimo.
— Gerai ta pažanga, bet kiek ji atneša ir blogy
bių, — Sakas dar negalėjo sutikti su Ignu. — Antai, kad
ir užtvanka: su ja atsirado ir vagystės ir peštynės, o
vakare ir per kaimą traukti neramu. Anksčiau nė ano
dijos šiame krašte nebuvo...
Sakas kalbėjo iš senos patirties, bet ar jis galėjo
atsispirti inžinieriui?
— Tokia yra progreso kaina, ponas Sakai. Smulku
tės negerovės visada lydi staigų ekonominį pakilimą. Ypač tokį, kpks dabar vyksta mūsų kaime. Visada atsi
randa žmonių, kurie pasinaudoja nenusistovėjusia pa
dėtimi. Gali būti, kad ir anodija normaliose sąlygose
nebūtų pasirodžiusi. Bet ar tai ekoniminės pažangos
kaltė?

cūzijos šiaurės Afrikoje, kur
amerikiečiai pasirinko admiro
lą Darlan, vėliau generolą Giraud. Kai 1943 m. kovo mėn.
de Gaulle norėjo vykti į Siriją.
Churchillis jo neleido: telefonu
pašaukė anglų karininką Char
les Peake, ryšininiką prie de
.Gaulle ministeriu kabineto ir
pažodžiui pasakė: “Tu būsi at
sakingas, jei tas baidyklė (de
Gaujle) pabėgs...”. De Gaulle
nebuvo pakviestas pasitarimam
į Teheraną, nė atsiklaustas dėi
Italijos pasidavimo. Kai de Gaul
le buvo Alžyre, jam nebuvo leis
ta pasiųsti šifruotų telegramų
savo ambasadoriui Londone. De
Gaulle nebuvo iš anksto pain
formuotas apie sąjungininkų
išsikėlimą Normandijoje nebu
vo pasiūlytas atitinkamas pos
tas toje operacijoje ir t. t.

JAV maj. Pasco, 31 m. buvo ko
munistų partizanių nužudytas ant ke
lio. 135 mylios nuo Saigono. Jis bu
vo Pietų Vietnamo armijos patarėjas.
Gyveno New Yorke. kur turi porų
vaikų ir žmoną, belaukiančią trečio.

Nepripažino de Gaullio
vyriausybės
Kai sąjungininkai jau išsikė
lė Normandijoje, de Gaulle pra
šė Churchillio leisti pasiųsti ten'
gaullistų dalinius, bet Churchil
lis neleido. De Gaulle reikalavo,
kad jo vadovaujamas Tautinis
išlaisvinimo komitetas būtų pri
pažintas provizorine Prancūzi
jos vyriausybe, bet amerikie
čiai tam griežtai pasipriešino,
o Churchillis savo laiškuose de
Gaulliui kartojo:
“Kiekvieną
kartą, kai man reikės pasirink
ti tarp tavęs ir Roosevelto, aš
pasirinksiu Roosevelta”. Kad de
Gaulle nebandytų vadintis Pran
cūzijos provizorine vyriausybe,
buvo nutarta jį išsiųsti į Alžy
rą, tačiau laimei įsikišo Ede
nas ir sprendimas buvo sulaiky
tas. Po kelių dienų, kai Angli
jos min. pirmininkas vyko vi
zituoti Normandijoje išlaipin
tos armijos, palydovu pasirin
ko ne de Gaulle, bet generolą
Smuts.

lio neteisingai ir užgaunančiai
traktuojamas matyti iš to, kad
jį ginti ėmėsi pats užsienio rei
kalų ministeris Anthony Ede
nas. Pagal tai, ką pats Edenas
Nicolsonui pasakojo, atrodo,
kad didžiausia kliūtis Churchillį perkalbėti buvo jo pusiau amerikietiška kilmė (Churchil
lio motina amerikietė) ir perdė
ta pagarba bei baimė Roosevel
tui. Edenas nepritarė Churchil
lio linijai. Pagal jį Rooseveltas
buvo gudrus politikas, bet pil
nas tuštybės ir pasirodymo no
ro. Tad ir dėl de Gaullio Ede
nas dažnai kietai susikirsdavęs
su Churchilliu. Vieną naktį jau
po vidurnakčio Churchillis pra
dėjo plūsti ir kaltinti Edeną,
kad jis prieš jį organizuojąs
spaudą ir parlamentą, įtarda
mas Edeną, kad tuo būdu sie
kiąs jį pašalinti nuo valdymo.
Edei.as, nieko neatsakydamas,
tyliai pasišalino Churchilliui beVisa tai paaiškina (ir gal pa siunčiant žaibus ir perkūnus.
teisina) de Gaulle nepalanku
Sekančią dieną
Churchillis
mą Churchilliui ir Rooseveltui,
pasišaiikė
Edeną
ir
pareiškė
o netiesiogiai ir Anglijai bei
jam
pūną
pasitikėjimą
ir savo
Jungt. Amerikos Valstybėms.
draugiškumą...
Toks
jau
yra
Tačiau galutinėje sąskaitoje de
žmogus,
ir
niekas
jo
nepakeis.
Gaulle laimėjo. kai jis Angli
joje buvo surištomis rankomis Jeigu nebūtų iškilęs karas, ka
ir dažnai nustumtas į šalį, Pran žin ar Churchillis būtų atsisto
cūzjjoje pasidarė prancūzų pat jęs Anglijos vyriausybės prie
riotizmo jr rezistencijos prieš šakyje. Nicolson klysta teigda
mas, kad nesutarimai tarp Chur
okupantą simboliu.
chilJio ir de Gaullio kilo tik dėl
Churchillio ir Roosevelto pa jų abiejų blogų charakterių.
darytų klaidų nesuskaitysi. Tik Tai buvo kažkas daugiau: troš
prisiminkime užtęstą de Gaulle kimas vadovauti, noras valdy
vyriausybės pripažinimą iki ti. o ypač ginčas tebesitęsia ir
1944 m. spalio mėn. Britų am šiandien. Tik įš praeities faktų
basadorius Paryžiuje Duff Coo- dabar galime suprasti de Gaulpei jau tada, rašydamas Nicol- lio 'lausinub Anglijai ir Ameri
sonui, teisingai pastebėjo: “Ši kai. Stiprių charakterių žmo
tie asmeniško pobūdžio nesusi nės, kartą įžeisti, ilgai to ne
pratimai tikrai yra nelaimingi, užmiršta ir pagal savo jausmus
nes gali sunaikinti puikiausią ilgą laiką nustato ir viso kraš
galimybę — sukurti stiprią ir to politiką. Juk “vieninga P t u
pastovią draugystę tarp šių dvie cūziją — tai aš!”, kitados pa
jų tautų...”
sakė de Gaulle. Jei kas jį įžei
dė
— /žeidė visą Prancūziją.
Du nesuderinami charakteriai
O įžeidimai ne taip greitai už
Kad de Gaulle buvo Churchil- gyja.

Su Igno išvedžiojimais dalinai sutikau, bet nieko
nesakiau. Buvo įdomu išgirsti, ką jis apkaltins dėl tų
visų negerovių. Aš lyg nujaučiau, kas bus atpirkimo
ožiu, bet tylėjau ir laukiau Igno tolimesnių žodžių.
— Visų bėdų šaknys glūdi pačiame kaime, — jis
tęsė. — Nepriaugęs dar mūsų kaimas tam sparčiam ki
limui ir dėl to kenčia. Keletą šimtmečių tamsoje sėdėjęs,
nę negali jis staiga pakilti ir žygiuoti gretose su naujuo
ju tempu. Žmonių tamsumas! O kai kas tuo pasinau
doja ir iš to kyla visos blogybės.
Alus jau seniai dūko mūsų stikluose, bet mes bu
vome per daug įsigilinę į Pajūrio bėdas, kad juos išlenktumėm. O pagaliau, ar galėtumėm jas alumi nu
plauti? Kažin? Man kažkas tą receptą jau buvo siūlęs.
— Taiklus žodis, Ignai, — įsiterpiau ir aš, — vi
są krūvą idėjų pabėrei. O gal ir vertėtų priimti man
vaistininko pasiūlymą dėl karčiamos. Antai, suvedi šeš
tadienio vakarą tu savo vyrus, o aš tik šinkuoju alų
ir valstybinę — taip ir išstūmiu tą anodiją. Ir seniems
tėtušiams nereiks kamarų su lazda saugoti, ir Pajūrio
bernai aprims.
Aš pakėliau stiklą Liudos pusėn.
— Girdėjai Igno žodžius: tamsumas Pajūry vieš
patauja. Tiesa šimtanuošimtinė! Kiek daug Čia darbo,
panele mokytoja!
Liuda vėl pripildė mūsų stiklus. Sunkios putos li
po per kraštus ir kvapniai siūlėsi. Tačiau aš buvau pras
tas kompanijonas. Vis dar laikiausi savo nusistatymo li
gi rudens negerti, ir dabar nenaudingai dūkinau gerą
alų. Su juo išdūko ir Liūdai skirtieji žodžiai, ir aš ne
trukus atsisveikinau.
Rytoj bus kitas vakaras, bus užmirštos muštypės ir in
žinieriaus dviratis nerems Sakų tvoros.

Krito sutemos ir laukai jau buvo ištuštėję. Tik iš
sodybų aidėjo dar piemenų šūkavimai, girgždėjo rūpes
tingų gaspadorių veriamos daržinių durys ir skalijo al
kani šunys. Kol pasiekiau savuosius laukus, visai sute
mo ir, jei Peliksas nebūtų šūktelėjęs, savo plytininkų
nebūčiau net pastebėjęs. Jie buvo ką tik grįžę ir dabar
prie mūsų lauko įrankinės apgraibomis kinkė arklius.
Buvau jau pasiruošęs plytų iškrovimo talkon, bet Ka
zys užšoko ant iškinkyto arklio ir sušuko:
— Ryt šventos Onos paprašysime gero oro, o išsi
krausime grįžę. Išmėtysime drenas pagal kuolelių lini
jas — nešioti paskui nereikės po visas galulaukes. Pir
mieji vežimai, o džiaugsmas didesnis už visą pasvietę.
*

*

*

Visais pakraščiais plaukė maid/ininkai Pajūrio
link. Laukų keliai garavo dar nakties drėgme, bet di
džiojo vieškelio nugara jau buvo išmalta nesibaigian
čios vežimų vilkstinės. Ją lydėjo dulkių sūkuriai, kurie
nusirangė ligi pat mėlynųjų palaukių, o ten blėso ir
tirpo ryto rūkuose. Apkrito jie rasotas gėles ir sustingu
sius pakelės gluosnius.
Tarp vežimų švytravo nublizgintas dviračių nike
lis, o šalikelėmis krypavo žąsele baltos skarelės. Jų dar
nią eiseną kartkartėmis sudrumsdavo įsismaginusių ve
žimų ratai, kurie šaudė akmenėliais ir vijo basas maldininkes į ryto rasas.
Mūsų gelžkelietis, kurį paėmėme stotyje, švietė sa
vo uniformoje ir teikė mūsų vežimui tam tikro orumo.
Šnabždėjo moterys, o vaikagaliai spoksojo net atsisukda
mi.
LBui (laugiau}

SENIMAS YRA LABIAU

PASIKEITĘS UŽ JAUNIMĄ
K. MABIJOŠIEN®
“Močiute, kaip man čia links buvo paruošta jaunimui pa
ma, aš norėčiau čia visada gy- ■ traukti programa: gimnastika,
venti”, — sako 3-jų metų Gin žaidimai, šokiai, sportas ir žai
taras. “Kodėl, Gintarėli?” — dimai. Intensyvių metų darbas
močiutė klausia. “Matai, čia vainikuojamas trimečiais ir di
tiek daug vaikų. Jie visi mano džiaisiais šešemečiais sąskry
draugai. Mes ta'p pat kalbam džiais, kurie virto tautos šven
ir taip pat žaidžiam. Oi, kaip te. 1938 m. jau matome aikštė
je 54,000 sakalų. Tokios masės
mums visiems čia linksma!’’
Šioje “Eglutės” skaitytojų gal mes niekad ir nepasieksim,
pavasario šventėje yra suvažia bet jų patirtim ir metodu ga
vusių apie 200 vaikų, dvigubai lėtume pasinaudoti.
Jaunimo šventes mums rei
tiek tėvų ir senelių. Per ištisą
dieną, vaikų ir suaugusių lietu kia ir toliau rengti, tik many
višku klegesiu užpildyta Nek. čiau, kad reiktų programą kiek
Marijos Prasid. seserų sodyba praplėsti ir neapsiriboti tik tau
tiniais šokiais. Lyg ir baugu
Putname.
Aktorė Rūtai Kilmonytei gra darosi, kad mes greit visus šo
žiai lietuviškai kalbant, paaug kiu iššoksime, likęs tik nuoliai jau vengią lietuvių kalbos, 1 bodus pasikartojimas. Šokių
netikėjo savo ausim. Įsitikinę, mes neturim tiek daug, kaip
kad tikrai ji kalba ir dar net dainų. Net ir dabar, pasikarto
didžiuojasi savo lietuviška kil jimui išvengti, tie patys šokiai
me, pradėjo vienas kitą gėdinti (ne visi) kitaip perkombinuoti. Kiti jau taip nutolę nuo sa
ir čia pat žadėjo taisytis.
Iš pavyzdžių matome, kaip vo originalios formos, kad ne
jaunuolį veikia gerai organizuo beatpažįstami. Kai kurios fi
tas lietuvių susibūrimas. Jam gūros, kurios charakteringos
imponuoja didelis skaičius — tam tikriems šokiams, iš jų
“mūsų daug”, toji gaubianti paimtos, pridėtos prie šokio, ku
jėga sužadina jame saugumo riam jų nereikia ir t. t. Saky
jausmą — jam gera savųjų tar sime liaudies šokis yra žmonių
pe, be to, jis čia labai svarbus. ir laiko gyvas kūrinys. Taip ir
Stebėdamas kitus jaunuolius, ne. Mūsų šokių pirmieji kūrėsave lygina su jais, vertina, da I jai, kurie rėmėsi archyvine mero kritiškas išvadas ir dažniau Į dž’aga ir turėjo pereiti per tam
siai apsisprendž’'a “kitą kart t’krą egzaminą, daugumoje dar
geriau”. Pagaliau, tautiečių pa gyvi. Reikalui esant ar gavus
kilios patriotinės nuotaikos su inspiraciją šokį keisti, ar tik
pamas, pasijunta jos dalis, kaip vardą If siėmus visai savaip
siūlas įaustas į tą patį audeklą kurti, reikėtų po juo ir pasira
kuriame jis yra būtinas, labai šyti, kaip daro muzikai harmo
reikalingas ir svarbus. Nėra rei nizuodami liaudies dainas. Į
kalo įrodinėti, kad įvairūs jau sekančių švenčių programą siū
nimo susibūrimai ir šventės yra lyčiau įtraukti savos kūrybos
geriausi tautinio susipratimo nauiu šokių, panaudojant liau
dies dainą, ar naujai muzikai
skatintojai ir išlaikytojai.
Organizuotas jaunimas, tai specialią choreografiją. Nauji
tautos dinamitas. Juo naudojosi kūriniai galėtų būti premijuo
ir tebesinaudoja visokie “iz- jami. Tuo būdu paįvairintų pro
mai”, visokių idėjų nešėjai. Rū »rrama mažesnių atrinktų grupinamės ir mes savuoju jauni o'ų nasirodvmai, nauja kūryba
mu, bet kol kas tas rūpestis ir pagerbtume senovinių šokių
yra daugiau individualaus pobū autent’'škumą.
Užbaigiant noriu pasisakyti
džio, išskyrus šokių švenčių or
ganizavimą. Gal reikėtų Liet. anie šių dienų mūsų jaunimą.
bendruomenės vadovybei nuo Dažnai girdim, kad neįmano
dugniau šį klausimą pasvars ma dirbti su šių dienų mūsų
tyti. Gal ji surastų būdus ap jaunimu, kad jis labai pasikei
jungti visą lietuvišką jaunimą tęs. Man atrodo “senimas” la
ir sportininkus ir mėgėjus, ir biau pasikeitęs. Kad jaunimas
šokėjus. Mes esame išaugę, pri nematytų “senimą” vienaip kal
pratę ir dabar dar tebegerbiame bant, kitaip darant — jis būtų
centralizuotą auklėjimo siste labiau sukalbamas. Savo išvaiz
mą, jei bendruomenė imtųsi ini da, mados maniera, jis kitaip
ciatyvos, tikiuosi gerų rezulta atrodo, kai prieš 24-ris metus
tų. Pavyzdį galime pasinaudoti Lietuvoje, bet savo visa esme
kad ir čekų Sakalų organizaci jis labai tas pats. Mūsų jauni
jos pavyzdžiu. Jos kūrėjų tiks mas yra tyros jautrios širdies,
las buvo tas pats, kaip ir mūsų gerbiąs tėvus, bet nemėgstąs
— tautinio susipratimo ugdy sentimentų, siekiąs aukštesnių
mas, tautiškai šviestis ir fiziš vertybių, ambicingas, laiko žo
kai lavintis. Sumanių vadovų dį, punktualus, mėgsta draus-

spaudos darbuotojas J. Janu
šaitis. Garbės redaktorių L. Ši
mutį tempia pats “Draugas”,
paskyręs pusę reikalingų išlai
dų (reikia manyti, kad kitą pu
sę finansuos Amerikos Liet. R.
K. susivienijimas ar kita kuri
organizacija, kuriai L. Šimutis
t:ek daug dirbo). Tikime, kad
atsiras gerų širdžių, dosnių ran
kų ir kitiems žymesniesiems as
menims (vyrams ir moterims)
įamžinti. Pagaliau ir mūsų visų
puoselėjamas Lietuvių fondas
galėtų šioje srityje savo kapi
talinius procentus kiek pravė
dinti.
Rūpimais klausimais rašyti,
sumanymus ir aukas siųsti Lie
tuvių Foto Archyvui, 2345 W.
56th St., Chicago, III. 60636.
(bk)

pažįstame.

Tai tik darbo pradžia. Pana
šiu būdu ruošiamasi įamžinti žy
mesnius mūsų valstybininkus,
visuomenės, Amerikos lietuvių
ve'kėjus, rašytojus, kultūrinin
kus.
Birželio 28-ji “Draugo” redak
cijoje. To paties kino operato
riaus Alg. Kezio objektyvai nu
krypsta į 41 metus čia išdirbu
sį ir 76-sius metus beeinantį,
dabar su redakcijos darbu ats'sveikinantį Amerikos liet. vei
kėją Leonardą šimutį. Prožek
torių šviesos apšviečia ir visą
'aplinką, kurioje L. Šimutis dir
bo, žmones, su kuriais jis Čia
•bendravo.
Panašiu būdu ruošiamas1 nu
filmuoti
prel. Mykolą Krupa
1
vičių, V. Sidzikauską, J. J. BaNuotr. A. Jaro
Hartfordo skaučių šokėjų grupė Gintaras. V dury mok. Kotryna Marijošienė.
čiūną, dr. P. Grigaitį ir eilę kitų.
’ Pradžiai tik dvyliką. Bet, jei
mę ir ištvermingas. Klauso va
būtų aukų ir noro, šį dvyliką
dovo, kuris vykdo viską ką iš
sektų kitas dvylika ar kitoks
jų reikalauja, kuris nepamoksskaičius. Nauji filmai būtų aukš
' lauja, jiems nenusileidžia ir pri
Kiekvienas mūsų tautos gy- beatkurti. Bet mūsų dabarties tos meninės kokybės; nebe mė
verčia juos dirbti, kol jie nuo venimo laikotarpis turi savo va- * žmones galime reikiamu būdu gėjiškais, greičiau profesiona
koto krenta; jų madų nekriti dovus, žymesnius darbuotojus: uždokumentuoti ir ateities lie liškais juos tektų vadinti,
kuoja ir su jais skaitosi, kaip valstybininkus,
kultūrininkus, , tuvių kartoms perduoti. Šio dar
Vienok praktiškai viskas ne
sau lygiais. Tokį pat jaunimą dvasinio gyvenimo vadovus ir bo imtis ir ryžosi labai jauna taip jau greitai ir lengvai at
atsimenu ir Lietuvoje su juo kitus dėmesio vertus žmones. ir kukli Lietuvių foto archyvo liekama, kaip mes čia rašome:
dirbdama per 20 metų, su tais Jie prisimenami ir po daugelio, ■ įstaiga, bene didžiausio mūsų reikia daug kur pakeliauti, pa
pačiais jaunuolio amžiaus savu net kelių šimtų metų.
i foto menininko ir, tikėkime, ne- galvoti; reikia daug filmų juos
mais susiduriu ir tremtyje per
Tačiau negailestingas laikas blogesnio filmuotojo kun. Algi tų pro objektyvus perleisti, kad
II visus tuos 24 metus. Mes kei- išdildo ne tik jų veido bruožus, manto Kezio vedama.
iš jų būtų galima parinkti ge
■ čiamės labiau, negu jaunimas. bet ir kitokį atminimą. Reikia
Mes sėdime vienoje tvankioje riausieji gabalai. Susiduriama
Gerbiamieji tautinių šokių atsiminti, kad seniau mažai te Jaunimo centro, Chicagoje, kla ir su nemenkomis išlaidomis
rengėjai, už jūsų milžinišką dar buvo priemonių amžiniesiems sėje. Naujo lietuviško filmo — (medžiagos, aparatų nuoma,
bą ir rūpesčius rengiant šven veikėjams įamžinti. Ir labai gai “Dvylikos” režisierė aktorė Bi nors operatoriai ir režisorė dir
tes ar tik nebus geriausias at da. Argi nebūtų gerai mums ir rutė Pukelevičiūtė, šiame dar ba nemokamai).
sidėkojimas — jaunimas nebe ateinančioms kartoms ekrane be nebe naujokė, teikia paaiš
— Kiek tokio žmogaus įam
Arjay Miller, Fordo įmonės tary
telpa šiemet numatytoje aikš ar bent foto nuotraukomis pa kinimus ir filmų juostas dėlioja. žinimas finansiškai atseitų? — bos vicepirmininkas, pasitraukia iš tų
tėje.
matyti mūsų didžiuosius kuni Kun. Kezys rodo mums dar ne klausiame Alg. Kezį. — Apie pareigų ir tampa Stanford universi
teto, Calif., dekanu.
gaikščius, karalius, maršalus, baigto montuoti filmo fragmen 500 dol., — atsako jis.
laisvės kovotojus? Argi neįdo tus; atskiru garso aparatu lei
Atrodo, kad problema nebū ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ «-» • «
“Panevėžio stotyje suvarė mus mu prieš save matyti didįjį rašy džia įkalbėtus žodžius.
Prieš tų nei sunki, nei neišsprendžia
PARDUODAMI
j gyvulinius vagonus, nuo 40 iki.
60 žmonių į vagoną. Vagonuose bu-! toją Tolminkieipio kleboną Kris mūsų akis ekrane iškyla mūsų ma. Juk dideles sumas sudeda- IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
vo sukalta po dvi eiles narų, bet. tijoną Donelaitį, kun. Antaną visų mėgiamas rašytojas kan. I me neamžiniems įvykiams pa- 30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti
nebuvo nei čiužinių, nei Išv’^č'u. Į Strazdą, baublyje besėdintį ir Mykolas Vaitkus. Jį matome jo
| žymėti. Kiek girdėti, garbų ra dalimis lr IšmokPtinai.
Žmonės su savo daiktų maišais “Mužiką” berašantį didįjį že bute, aplinkoje, vieną ir su ar
šytoją Vaitkų į ekraną atvežė SOUTHVVEST FURNITURE CO.
užėmė tiek vietos, kad vos galėjo
6200 Š. VVestern, Tel. GR 6-4421
maitį
Dionizą
Pošką,
istoriką
timaisiais,
o
ypač
su
geriau

čikagiškis
prekybininkas
ir
me ir pasisukti, nekalbant jau apie
vietą išsimiegoti — buvome sugrū Simaną Daukantą, šviesaus at siais jo draugais — knygomis.
sti, kaip silkės statinėje. Net da minimo Žemaičių vyskupą Mo Rašytoias mums kalba, pasa
LITHUANIAN
bar šiurpas krečia tatai prisimi tiejų Valančių, arkivyskupą J. koja. Filmas spalvotas, techniš
nus.
Matulaitį, ark. ^r. Karevičių ir kai tobulas; rašytojo veido bruo
BA K E R Y
Mūsų ešalone kartu vyko ir kai daugybę kitų žymią žmonių, ku žai labai ryškūs, vaizdai aiškūs,
2450 VVest 59th Street
mynė Petrauskienė iš
Užušilių
įvairūs. Žiūrime 5 ar 6 minutes.
rių,
rodos,
tik
šešėliai
čia
tebė

CHICAGO.
ILLINOIS 60629
kaimo, esančio dvi mylios nuo ma
Ir
tie,
kurie
asmeniškai
M.
Vait

ra.
no namų.”
Telef. HEmlock 4- 7434
Deja, kas prarasta — sunku kaus nepažinome, dabar susiB. Armonienė

ĮAMŽINKIME AMŽINUOSIUS

KEPA ĮVAIRIŲ RUSIŲ KEPINIUS

Priima tortų ir kitų gaminių užsakymus įvairiems parengimams.
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros.
Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vai. r. iki 6 v.v.
Uždaryta sekmad. ir pirmad.

ividends hav

Savininkas ANTANAS KAZILIONIS

every

FRANK’S TV and RADIO INC.
3240 SO. HALSTED STREET
Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. RADIO,
STEREO APARATŲ PADAVIMAS IR TAISMAS TAIPGI ORO
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

____
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Kas tik turi gėrę skonį,

currently
EARN

HIGHEST

RATES

viskę perka pas Lieponį!

0N

SAVINGS

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARlįUETTE PK., 6211 S. Miestern. PR 8-5875
Vedėjas — J. LIEPONIS

PER
A N N U M

PER
A N N U M

SAVINGS CERTIFICATE

CURRENT RATE

ONE YEAR

ON PASSBOOK

$9,000 MINIMUM

SAVINGS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai
dienom nuo 9 vai iki 6 vai. vakaro

Kitom

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet

TAwRnžn SU«YS 11 ’,’.?lektron-«daro aiidatym
LAM6AI iŠ DURYS
-,eS- "Y ???; |vairi” spab
s T n r ?i I . f ~ ' a’r,ų ,šdlrbYsčių i, raeta
S T 0 G E L I A I — ant langu ir duru

i/N/OMGGOEGAL SAVfMGS
3430 South Halsted, Chicago — Phone 523-2800 — A. J. Aukers, President
Sesuo Maureen Anne iš Notre Dame apžiūri naują vienuolių apsi
rengimą, kuris Notre Dame bus pradėtas dėvėti.

HOURS: Mon. - Tues. 9-4, Wed. — Closed, Thurs 9-8, Fri. 9-6. Sat. 9-1

PAGERINKITE IR PAPUOSKITE SAVO NAMUS.

KOSTAS
VISKAS

NAMŲ

BUTKUS
PAGERINIMUI

Saukite telefonus rytais

PR

8 - 2781

ORTODOKSŲ SUVAŽIAVIMAS

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ
SAVAITĖ:; MINĖJŲ 'O
TVARKA IR PROGRAMA

S. ikins guberna ori -s, m. ras ir
kiti žymes svečiai.

Clevelando di? .e njoj vysk.
Clarence
G Isenmaan suka'bės
Minėjimas ir' paradas ivykslaidą
už
paverg as tautas ir
a ke vir adienį, liepos 13 d. 8
eždegs
Laisvės
žiburį.
/ai. vak Public Sqūare a kff
Pagrindinę
kalbą
pasakys gar
Visi veteranų daliniai, garbės
bingasis
JAV
senatorius,
taurus
sargybos, ginklų daliniai, tauty
kovo
Ojas
už
pavergtųjų
Euroaių grupės, skautai ir orkestrai
pos
tautų
laisvę,
Frank
J.
Lau
7:30 vai. vak. punktualiai ri
kiuojasi paradui prie II pasauli sche.
Jungtinis tautybių choras su
nio karo žuvusiems fontano, už
500
dainininkų atliks tris patriopakalyje centrinės bibliotekos
rūmų. Lietuvių grupei vadovaus lines damas"
lietuviai kvie
ALT Clevelando sk. valdyba... Visi...Clevelando
„„ „ .
Parado
maršalu
bus
patrio
irių
clam
"
be
P°
s
18
d
'
»
|Pub------- , ----------pcauaav.
i,. „
,-a. • jvykti
i
,. D
iškilmių koordinatorius Chester "c Sąuare aikštę ir dalyvauti Pa
Koch. Jį lydės tautybių vicemar verg ųjų Tautų Savaitės minėjime. Tai būtų didelė, įspūdinga
šalai.
demons racija prieš komunizmą
Pageidaujama, kad parado da ir dėl laisvės ų kraštų, jų tarlyviai dėvėtų tautinius drabu pe ir Lietuvos, kurie yra soviežius arba savo organizacijų uni tinio komunizmo pavergti. Orga
formas.
nizacijos su vėliavomis, garbės
Požeminis garažas, esąs prie sargybomis, moterys su tauti
Public Auditoriam, bus atidary niais drabužiais, skautės ir skau- į
tas parado dalyviams pasistaty tai visi, organizuoa ir pavieniai, Į
prašomi atvykti prie II pasauli- į
ti automobilius.
nio karo žuvusiems fontano ir Į
Parado dalyviai žygiuos East čia įsirikiuoti lietuvių grupėje
6-ta gatve, Superior gatve iki paradui. Visais Pavergtųjų TauPublic Square aikštės ir čia visi tų Savaitės minėjimo reikalais
praeis pro garbės svečių tribūną. prašom kreiptis pas Alio pirm.
Jungtiniam tautybių chorui R. Kudukį (telef. 731-1681).
bus atskirta speciali vie a prie
garbės svečių tribūnos. Chorą
BUDŽIŲ GEGUŽINĖ
diriguos William Boehm, admi
nistratorium yra J. Stempužis.
Liepos 14 d. bus Lietuvių buDalyvaujančių chorų dirigentai džiu plaukiojimas ir gegužinė,
uznns vietas garbės svečių tri- Plaukiojimo pradžia 1 vai. p. p
būnoje.
! Neffro uoste iki 5 vai. p. p. Nuo
Minėjimą atidarys Tautybių | 5 vai. dr. J. Mačio sodyboje, prie
sąjūdžio pirm. Ralph J. Perk. i naujos parapijos. 17902 Not ing

APDRAUDŲ AGENTŪRA

Narnų, gyvybfia,
Chambesy centre prie Genea utomobHių*
Hvolkaios. blzvos įvyko keturiolikos savaranki?
lito
kų ortodoksų Bažnyčių konferen
lA»iiiiokujinio sipy
cija. Darbų programoje aptarta
gOH.
visuotinio pan-ortodoksų Sinodo
J. BACEVIČIUS
Į organizavimas, ekumeninių san 6455 S. Kedzie Avė.. PR 8-2288
tykių su katalikų, anglikonų, Iiuj teronų bei senkatalikių Bažnyčio
| mis ir ortodoksų dalyvavimas Pa
4 nBALl ftOOFIMi CO
j šaulio Bažnyčių visuotiniame su
prtfF 4‘ ||t«M <IM
i važiavime Upsaloje, Genevos ko
•eiktftuui' /tUL
•h
nfereneijoje dalyvavo Aleksdan»rb*» iM.faiiK- u.-t'iitiė .uidHimf r’
mobiid
I »aA«’
| drijos, Antijochijos,
Jeruzalės, ūlH tii ii«-ktim
f U. U
-'Ruki •’*»»-.. HM. •’lAm
V
totriHvitr
PH
him
ii<l<
Konstantinopolio bei
Maskvos larboi*
ntiH'tH*
'patriarchatų delegacijos ir Bul- LA 1-6047 trbd «n V.M77P
Jgarijos, Gudijos, Kipro, Čekoslo
Mi-kKl/lm Imat nemokamai
vakijos, Lenkijos, Rumunijos, Se
>kn m Mukite liet kurtu, laiku
Nuotr. R. Kisieliaus rbijos ir Suomijos ortodoksų Baž
Putnamo mergaičių stovykloje.
Ruošiamės rikiuotei
nyčių atstovai.
'•>-i -'•-'i OfHiHHiiieiOšMHiiie******1*’** **'*♦*♦
per 150 mergaičių ir dar dau
DVIDEŠIMTPENKTĄJĄ MERGAIČIŲ
gelis dėl vietos stokos negali “VYTAUTAS THE GREAT”
SIUNTINIAI | LIETUVĄ
■
VASAROS STOVYKLĄ PRADEDANT patekti.
COSMOS ENPRESS
Antroji mergaičių stovyklos
džiu “labas”. Tai tradicinis sto- filija yra “Dainavos” stovykla, “ATSIMINIMAI Iš BALFO MAKQI'I,'I'TE <3IPT PAIIOKU SUKT
Atgijo vienuolyno sodyba
21108 (tttth SI.
Tel. WA 5-218*.
i vyklautojų, anksčiau buvęs sa2501 (Itttli St.
Tel. VVA 5-2731
VEIKLOS”
kuriai vadovauja ta pati kon
Tolimesnės iš vakaro, artimes .
1333 So. Haisted St.
Tel. 251-8320
.
,
j.
. ,. v
oa j ivaitinis, pastaruoju metu dvi- i
Lietuvių bendrove
turinti lėtuti
Autorius Prel. J. B. Končius
nes sekmadienj, birželio 30 d., gavaitiniS) laikraštėlis. Iš leidi- gregacija.
siuntinius siųsti savo vardu IA Chltiesiai J Lietuvų.
suvažiavo j 25-tą vasaros mer- 1,
Pirmoji knyga apima garbin- <!&gu8
Didelis pasirinkimas
įvairių nie
nėlio matyti ir naujoji stovyk
Jubiliejinė stovykla
gaičių stovyklą. Buvusi rami
džiugų.
Ital lietpalčių ii kilų prekių
los vadovybė — štabas, o jis ga- ir lietuvių susitikimo šventė ! giausiąją Lietuvių tautos is ,
I’rilmartii užsakymai automobilių,
įr skendėjusi vienuohškoje tytoriją 14—15 šimtmety. Antro- *aidytuvų. televizijų ir t t
na gausus. Stovyklos globėja
fr. ir v Žukauskai
joje Nekaltai Pradėtos Švč. Mer
Kasmet vasaros mergaičių j jį šių laikų žiauriausius įvy»«. a. *■ »• ww w »■ w » »• * w »■* * »»
'Motinėlė M. Aloyza, dvasios va
gėlės Kongregacijos vienuolyno das kun. V. Zakaras, stovyklos stovykla baigiama Lietuvių su-Į kius: Sovietų — komunistų insodyba, Putname, Conn., stai- viršininkė sesuo M Viktoriia i sitikimo švente vienuolyno so- |Vaziją į Lietuvą ir tremtinių - -------------------------10 7, — #0% — 841% piginu inokČHlt
.atovyk.au- ,pabėgėlių traging» būl[lf.
ga sujudo, sukruto, visi kam- paSia - ™suo M MoX ^oje, kurioa
ui apdraudę nuo ugnie- ir automo
biliu tia
pai kampeliai atgijo, visur pil
Ilgas sąrašas mokytojų ir in tojos atlieka tautinių šokių, žai j “Vytautas the Great” anglų KRANK Z A FDI.IS
na gyvybės; mergaitės su tė
dimų
ir
dainų
programą,
pritaikalba
istorinis
veikalas
yra
la
struktorių: seserys M. Monika,
3208 tį U osi ttf.th Streei
vais tik eina, tik tempia laga M. Bernadeta, M. Paulė, M. Eu- kytą tų metų kuriam nors svar- baį tinkamas čia gimusiam ram
t'hlvjigii llllnoif
minus į paskirtus kambarius; charista: pasauliečiai — L. Ri besniam įvykiui. Šiemet vasa- sų jaunimui ir kitataučiams suTel. G A 4-805-t ir Glt A-4S3V
ros mergaičių stovykla vyks sipažinti su Lietuvos garbinga
po metų susitikusios senos sto
zaitė, G. Adomaitienė, R. Urbo
ta trijų jubiliejų ženkle: Lietu ir didinga praeitimi.
vyklautojos dalinasi pergyven
naitė, K. Valiuškienė, G. Juo
vos
nepriklausomybės paskelbi
tų metų įspūdžiais, naujokės zapavičiūtė, J. Jasaitytė, J.
Dėl “Atsiminimų iš BALFO imiiiiiiimiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiimiiiitiiii
viską stebi, viskuo domisi ir Bielskutė, R. Sakalaitė, A. Dab mo 50 metų sukaktis, N. Švč. veiklos Mykolas Klimas taip
Mergelės Kongregacijos įkūri rašo:
drauge rūpinasi, kaip teks pra
SOPHIE BARČUS RADIO
rilaitė ir B. Prapuolenis.
mo 50 metų sukaktis, ir pačios
leisti visą mėnesį be mamytės
Kiekvienas lietuvis tremtiŠEIMOS PROGRAMOS
Paskelbta ir visos dienos dar stovyklos 25-rių metų sukak- įnyS sau įr savo sponseriui do
ir tėvelio.
Kasdien nuo pirmadienio iki pen.ltbų tvarka, kad mergaitės tu tis. Todėl tenka tikėtis, kad šių Ivanams nrivaln įsicvti šia ido- i tadienio
iki ii vai. nuo
ryto.8:30
Sešta...
valioms ptivaio I»igyu šią juo , dJenlala ,rto8ekma{Jlenlalfl
|kl
Atvykusias
stovyklautojas rėtų progos kūnu ir dvasia pa
metų stovyklos vadovybė ir mo mią knygą. Aš mielai priside 9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
sveikina išleistas informacinis ilsėti, religiškai tautiškoje dvaniais i vai. vakaro.
kytojos parengs tikrai įdomią
7151) South Maplevvood Avenue
leidinėlis “Kibirkštėlės” su žo- šioje prasilavinti. Stovyklos pro programą, kurios bus verta pa- du prie šios knygos platinimo”.
Api knygos parduodamos žy
Ohicufto. Illiiioin <10(1200
grama — ilgų metų patyrimo sižiūrėti liepos 28 d. į Lietuvių miai papiginta kaina: “Vytau
VISOS
PROGRAMOS IŠ W0PA
ham. Esant blogam orui, plaukio darbo vaisius; ji įvairi, patrauk
/susitikimo šventę vienuolyno tas t?he Great” su kietais virše
1490
kil.
AM ir 1027 mg FM
jimas atidedamas kitam sekma li.
sodyhon atvykus. Be meninės liais po $3.00 ir su min'kšt. po
Telef.
HEmlock 4-2413
K
dieniui.
Tenka stebėtis, kaip prieš programos bus įvairių pramo $2.00. “Atsiminimai...” su kie
'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll
25 metus seserys, pačios vos gų ir laimėjimų ($100 pinigą
tais viršeliais po $4.00 ir su
išgyvendamos, planavo pirmą- gintariniai karoliai ir auskarai, minkšt. po $3.00 Platintojams
ią mergaičių stovyklą. Ki?k tranzistorinis radijas, dail. J. duodafma didelė nuolaida.
Perskaitę "Draugą", duo
re;kėio var°-o ’r pasišventimo, Paukštienės paveikslas ir kt.
Gaunamos DRAUGE
kol pralaužė pirmuosius ledus, Dovanoms laimėti su pakviet'kite jj kitiems pasiskaityti.
įtik'no skeptikus, nes tai buvo , mais išsiuntinėti lapeliai -1- ka-visai naujas ir negirdėtas Ame- Į atsiųs savo auką, tas turės tri
C
H
nkos lietuvių gyvenime daly- i sę dalyvauti dovanų pask rs
h
kas. Šiandien dvidešimts penk- ! tyme. Atvykę į šventę vieroie
■y
toji jubiliejinė stovykla, jos j galės už maža anka įsigyti lai%
/«
steigėios bei organizatorės tik- I mėjimų lapelį. Tad iki pa?'na
rai gali d:džiūotis pasiektais lai- > tymo liepos 28 d. vienuolyno
per annum
mėjimais. Kasmet stovyklauja į sodyboje!
Pr.
per annum

RATE

5.25

4.75

on regular savings

Savings Insured to $15,000.00

SOVIETAI KĖSINASI Į PALIKIMĄ

Mokiniai, baigę Panelės Švč. Nesiliaujančios Pagalbos parap. mokyklą. Jų tarpe nemažai lietuvių. Iš kairės: L.
Garlaitė, D. Bielinytė, R. Balytė, mokytoja seselė Marija Jozefą, A. Mikoliūnaitė ir D. Sušinskaitė. Antroje ei
lėje L. Juodišytė ir J. Paliūnaitė. o iš berniukų G. Puškorius ir B. Kazėnas.
Nuotf. J. Garlos

MŪSŲ
HARTFORD, Conn.

DARBINGAS L. B.
SUVAŽIAVIMAS
L. B. Hartfordo apygarda,
kuri apima 8 apylinkes, ge
gužės 31 d. Waterbury, Elton
viešbutyje, turėjo metinį savo
suvažiavimą. Suvažiavimas bu
vo gana gausus, nes dalyvavo
jame net 35 atstovai.

Suvažiavime apie apygardos
veiklą pranešimą padarė apy
gardos valdybos pirm. dr. Pet
ras Vileišis ir kiti valdybos na
riai. Paskui sekė kontrolės ir
apylinkių atstovų pranešimai.
Suvažiavime slaptu balsavi
mu išrinkta ir nauja valdyba:
prof. Valerijonas Balčiūnas, Al
gimantas Dragunevičius, Zig
mas Strazdas, Antanas Gruz
dys, dr. Petras Vileišis, Vilius
Bražėnas, Livija Garsienė; kan
didatais: Juozas Valiušaitis,
Justas Guntul’S, Zita Dapkie
nė, Gintautas Žemaitaitis, Pra
nas Gaižutis, Jonas Kova ir Juo
zas Valkauskas. Suvažiavimas
leido naujajai valdybai sekcijų
balsavimo teisę. Rinkimams pa
sibaigus, dr. Petras Vileišis pa
reiškė, kad jis iš valdybos pa
sitraukiąs.

KOL 0 N/J 0 S E
Naujoji L. B. Hartfordo apy
gardos valdyba pareigomis pa
siskirstė taip: pirm. inž. Vale
rijonas Balčiūnas, vieepirm. Vi
lius Bražėnas, ižd. Antanas
Gruzdys, sekretorius ir jauni
mo reikalams Livija Garsienė,
tautybių reikalams Zigmantas
Strazdas, kultūros ir informa
cijos reikalams Algimantas Dra
gunevičius, politinei sekcijai
Juozas Valiušaitis.

timo reikalams, Roma Keniausytė ir Eugenijus Žiūris — tau
tybių sekcijai ir Nina Gailiūnienė — informacijos sekcijai.
Suvažiavimui
pirmininkavo
inž. Vai. Balčiūnas iš Hartfor
do, sekretoriavo Martinas Kleinaitis iš Waterburio. Suvažia
vimas praėjo rimtoje ir darbin
goje nuotaikoje.

Linkėtina naujajai valdybai,
kad ji šiais Lietuvos laisvės
Be to, nutarta kooptuoti į vai kovos metais kiek galima daudybą su balsavimo teise: Zita , giau prisidėtų prie Lietuvos lais
Dapkienė antrąja sekretore — ' vinimo, lietuvybės stiprinimo ir
korespondence ir moterų rei- į Lietuvių fondo įnašų, ypač nakalams, Justas Guntulis — švie-1 rių padidinimiu.
J. Bernotas

BRIGHTON SAVIHGS AND LOAN ASSOCIATION

Birželio 9 d. Lietuvos Gene
Netenka ir aiškinti, kad Mas
raliniam Konsulate New Yorke kvai pirmoje eilėje rūpi ne oku
posėdžiavo iš įvairių miestų su puotos Lietuvos gyventojų ge
važiavę konsulato advokatai.
rovė, bet jiems tenkančių do
lerių užgrobimas. Prieinama net
Okupavę Lietuvą ir apiplė
iki tokių kuriozų, kad Maskvos
šę Lietuvos gyventojus okupan
Injurkolegijos advokatai Ame
tai siekia užgrobti ir tą, kas
rikoje reiškia pretenzijas ir į
tiems gyventojams galėtų tekLietuvos bažnyčioms užrašytus
'ti iš užsienyje, ypatingai Ame
‘palikimus. Ar bereikia ir aiš
rikoje, mirusiųjų giminių pali
kinti, kad Maskva interesuota
kimų. Maskvos Injurkolegija
ne Lietuvos bažnyčių ar gyven
(Inostrannaja Juridičeskaja Ko
tojų gerove, bet užgrobimu do
llegija) tam tikslui yra atida
lerių, kurie tiems gyventojams
riusi Vilniuje ir savo skyrių, per
/galėtų tekti.
kurį išgauna iš Lietuvos gyven
toju įgaliojimus Sovietų Sąjun
Dauguma Amerikos valstijij
gos interesus Amerikoje atsto turi net specialius įstatymus
vaujantiems advokatams. Lie- apsaugojimui Sovietų Rusijoje
tuvos gyventojai kitokio pasi- ir jos užgrobtose šalyse gyve •
rinkimo neturi kaip tik pasira- nančių įpėdinių nuo apiplėšimo,
šyti jiems pakištą rusišką įgalio- ‘ Nežiūrint to, laikas nuo laiko
jimą.
vis dažniau vienur kitur sovie
tų interesus atstovaujantiems
Kiekvienas bent kiek okupan- advokatams pavyksta palikimus
to Lietuvai užmestą sovietinę išgauti Ig to pasįpeino Soviesantvarką pažįstantis gerai ži tų Rusijos iždas, advokatai, o
no, kas laukia to, kuris atsisa įpėdiniai gauna tik trupinius
kytų pasirašyti.
arba dažnais atvejais ir nieko.

Blogai, jei nepasirūpinama
surašyti testamentų, bet nege,riau, jei testamentai surašyti
neatsižvelgiant į ypatingas iš
okupacijos išplaukiančias sąly

gas.

Aplink pasaulį per 354 dienas apiplaukė Anglijos gyventojas Alec Rose. Jį sutiko 250,000 žmonių minia Portsmouth mieste. Su juo čia matyti jo žmona. Kelionę atliko per penketą metų.

Šalia kitų problemų Lietuvos
generalinio konsulato Nevv Yor
ke advokatai svarstė ir tai, kaip
turėtų būti surašyti testamen‘ tai, kad įpėdiniai savo palikimus
gautų be okupantus atstovau
jančių advokatų įsikišimo. Su
interesuotieji palikimų apsau
gojimu turėtų kreiptis į Lietu! vos konsulatus arba ir į jų ad-

! vokatus.

on investment bonus

Rep.

4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

SKIP'S Self Service
LIOUOR STORE
5515 S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
JULY-LIEPOS MEN. 11. 12 ir 13 D. D.
BISQUIT THREE STAR COGNAC

Ftfth $s.29

ST. REMY Imported Three Star
BRANDY

F*™ $3.79

IMPERIAL NAPOLEON BRAND
OF IMPORTED BRANDY

Fifth $2.98

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P

Fifth $4.89

MIRAFIORE Imported Dry or Svveet
VERMOUTH
30 oz. Bottle $ 1 .49

LORD SANDWICH Imported
RR1TISH GIN

LIME, ORANGE, \YTLD CHERRY or
C1IOCOLATE FLAVORED VODKA
GRAND TULLY SCOTCH BASE
L1QUEUR

Fifth $2-98
$2-98

Fifth $4..98

IMPORTED POLISH Cherry, Stravvberry,
Red Currant, Apple, Gooseberry or
Fifth $-| .39
Blackberry WINK

MD.LER HIGH LIFE BEER
Case of 24—12 oz. cans or T. A. Botties, Case $3.79

Pasinaudokite Draugo „Classificd" skyriumi.

fl

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1968 m. liepos 11 d.

MISCELLANEOUS

MISCELLANEOUS

lllllllllblllllllllllllllllllliluillllllllllllllllll

TUCK POINTING & ROOFING
I do all my vvork No salesmen
JOHN AMES
Tel. 436-7157

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,
Tune-up ir Motorų Remontas

5159 So. Western Ave.
Kampas 58th Street
Telefonas — PRospeet 8-9533

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
’iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiimiiiiiiiiiiii

M O V I N G

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Užsieninių ir
vietinių
automobilių
taisymas. Priklauso Chicago Motor
tlub. Nelaim6s atveju, skambinkite
GR 6-3134 arba GR 6-3353
Sav. — Juozas (Joe) Juraltla

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiim

paprastas ir spalvotas nebrangiai
taisau Už patarnavimą vietoj $3,
už dirbtuvės darbą $10 00 ir dalys.
Pasiteiraukite apie naujas

I. MIGLINAS
2549 W. 69 St.. n auk.. PR 6-1063
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuillllllll
Apsimoka skelbtis DRAUGE, JEIGU JUMS REIKIA
nes jis plačiausiai skaitomas lie GRAŽIU VIZITINIU KORTELIU.
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
nos visiems prieinamos.
tai ir pigiai.

"D R A U G A S"
4545 W. 63rd Street,
Chicago, IU. 60629
Tel. LU 5-9500

M O V I N G

J. NAUJOKAITIS
Apdraustas perkraustymas.
iiiiiiiiiiiimimiitiiiiimiiiiiiiimiimiiiiH
Ilgų metų patyrimas
\VA 5-9209
Chicago, Illinois

♦♦

♦♦♦♦

CONTRACTORS

CLASSIFIED GUIDE

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS
Butų nuomavimas - - Income Tax.
Notariatas — Vertimai

+ ♦ ♦ ♦♦

REAL

ESTATE

prie Liet. mokyklos, Marųuette Pke..
1% vonios, alum. langai, 2 auto ga
ražas. $24.900.
12 butų mur. prie 67-tos Ir Rockwell, $13.500 metiniu pajamų. Kaina
$78,600. Įrnokfijas $16.000 savininkas
duos paskolą.
2 butai po 6 kamb. mūr. prie Liet.
mokyklos Marąuette Pke. Nauja ga
zo atskira šiluma, moderniškos vo
nios Ir virtuvSs. Dvigubas mūr. ga
ražas. $32,600.
Naujas de luxe 2 aukštų mūr.
Marųuette pke 7 kamb. butas savi
ninkui Ir 4 nuomos skolai mokėti.
$74,500.
11 butų, 2-jų aukštų, švarus mūr.
namas. Marųuette pke. $84.900.

S1
REZIDENCINIAI,
T
KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR
zs
KITOKĮ PASTATAI

2457 VVest 69th Street
Tel. HE 4 - 7482

KAIRYS REAL ESTATE

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

nber of MLS.

ALEX ŠATAS — REALTOR

Main office 5727 W. Cermak, Cicero, III,, Tel. OL 6-2233
me šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Rlveraide, La Grange Parke
tuose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti i mūsų įstaigą
isirinkti Iš katalogo.
9 butų, 1 metų liuksusinis mūras.
ramb mūr. ••Built-ins“, kokli- Pajamų
virš $18,000 per metus. Piet
Xlčš. karšto vandens šildymas
vakarių priemiestyje. $129,000.
Marų. pke. $21,500.
14 butų mūr.
Visi Išnuomuoti.
4.
kamb. apynaujis namas. Neaukštos
nuomos.
Pajamų
virš
•1 šildymai gazu, aliumin. lan- $12,000 per metus. Marąuette pke.
automT garažas. Netoli parko. $83,000.
1OU x 220 p. sklypas prie ežero.
0.
minutės nuo Chicagos. Geras su
tamb.
medinukas.
2
vonios. 25
sisiekimas
greitkeliu.
Labai graži
L, remodeliuotas. Nauja šiluma
vieta.
Teiraukitės.
2 autom, garažas. Netoli mu2 po 5 H kamb Ir S kamb. angliš
algos. $12,400.
kam rūsy. Bevek niaująs. 2 auto ga
įdegamųjų apynaujis mūr. šllu- ražas. 2 atskiri šildymai gazu. Gra
gazu
Centralinis
vėsinimas, žiame Marųuette pke. $52.000.
7 kamb. mūr bungalovv. Gražiai Iš
u. langai, įrengtas rūsys, - augaražas Netoli parko. $27.500. taisytas. šiluma gazu. 2 auto
mūr.
garažas. Gage pke. $31.000.
fintų. 10 metų mfiras. Atskiri
6 kamb. mūr. rezidencija. 144 vo
įai gazu. Gražus namas, geros nios šiluma gazu. Garažas.
Platus
2os. 111-ta ir California Ave. sklypas. Marųuette pke. $16,600.

NERIS REAL
6924 South Mfestero Aveliu*

KOCUR

THE S1NGER COMPANY
4950 VVest Division Street
Tel. — 287-1864

IŠNUOM. 4 kambarių butas, 4420 Mažai valgyklai reikalinga virėja
South /Artesian Avenue, Telef. — (arba virėjas) gaminti valgius ir
INCOME TAN — NOTARIATAS —
bendrai tvarkyti visus virtuvės
LAfayette 3-7153.
IMIGRACIJA
darbus. Pietvakaruose. Reikalinga
2735 w. 71st St Tel. 925-6015
► ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦■< turėti automobilis. Skambinti —
Tvarkingas, teteingae ir greitas
458-6770.
PROGOS-OPPORTUNITIES
patarnavimas visais Real Estate
Exeellent Openings For:
reikalais. Be to, veikia Notariatas,
N URŠE ANESTH FTISTS,
PARDUODAMA 3 NAMAI
daromi ir liudijami vertimai, tvar
MEDICAL
TECHNOLOGIST,
komi pilietybės dokumentai, pildo
IR VALGYKLA
A.S.C.P.
mi Income Ta* ir atliekami kitokį
prie miestelio ir 4 kelių 10 mylių
Salaries open — also
oatarnavknai.
REGISTERED NURSES
nuo 2 didelių miestų, 80 mylių nuo
Chicagos. Parduodamas dėl mir 330 bed hospital. All shifts. Good
4IMKUS REAL ESTATE
ties.
Teirautis
salaries plūs differeptials paid.
NOTARY PUBLIC
*259 8. Maplevvood Av.. CL 4-7450
Joe Gavene 222
Write to Director of Nurses
M62 P. D. Box 41
or Administrator
71 ir Talman. Mūr. 4 kamb. Ir 2
Edvvardsburg, Mich. 49112
patalpos ofisams arba bizniams. Tik
$16,600.
Phone 6635491 6 P.M. — 9 P.M.
THE McLEOD INFIRMARY
Prie 69 Ir Campbell. Med. 1 % a. 2
Florence, South Carolina
butai, 6 Ir 4 kamb. $16,900.

LEONAS REAL ESTATE

Prie 71 Ir Maplevvood. Med. 2 bu
tai -— 5 Ir 4 kamb. Platus sklypas.
$21.600.

DĖMESIO !

Garbe matyti ir pirkti

Schlitz Brevving Co.

Apie 71 ir California.
Gražūs 2
butai, naujos statybos. Įrengtas bcismentas. 2 autų garažas. $40,000.
K) butų. Pulkus mūras Marų. pke. Virš $13,000 nuomos. Kaina ver
ta greito dėmesio.
Žeme - lotas, platus, ant kampo.
Marųuette P-ke. Tik $11,000.
Turtuolio liuksus, mūr. rezidenci
ja Našlė atiduoda su visais priedais
už $37,000.
7 kamb. mūr. namas, gražiai ištai
sytas kaip nau jas. $23.000.
10 kamb. mfir.. marmuro vonia. 2
virtuvės, 3 toiletai, garažas. $18.700.
Nepapr. apartm. namas, mūro ga
ražas. I-a bai gražus Ir rami vieta.
$62.500.
Už $14,500 nupirkit tvarkinga šva
ru 7 kamb. narna su garažu.
Našle
parduoda
bevelk
nauja
mūrų.
Didelį 3 būt.,
radiant šild.
Apie
$6 500
pajamų.
Garažas.
$52.600
3 butai Marųuette pke. Gazo šil
dymas, ceramlc vonios, daug prie
dų. Garažas. $28.600.
Modernūs du butai po 6 kamba
rius Marų. Parke,
gazo šildymas,
karpetai, garažas, $32,000.

6631 NO. RIDGE AVENUE

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St., RE 7-7200
7 kamb. bungalovv, centrai, gazu
šildymas. 30 p. sklypas. 67 Ir Maple
vvood.
3 butai Ir krautuvės patalpa. $360
pajamų per mėn. 51 ir Kedzie.
3 miegamųjų mūr. bungalovv,
4
metų. Brighton p-ke.

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43 St.

CL 4-2390

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES
30 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113

Tek 471-0321

CALL MR

MAN FOR VVAREHOUSE AND
ORDER PICKING
Mušt have Chauffeurs License.
Apply:
FOR RENT
IŠNUOMOJAM
INTERSTATE WAREHOUSING
SERVICE
IŠNUOM. 4 kamb (2 mieg.) bu 1430 So. Talman Ave., LA 2-7900
tas 2-me aukšte. Suaugusiems.
Tuojau galima užimti. Apyl. 67-os
VYRAI IR MOTERYS
ir Seeley. Skambinti 484-7389.

5 kambarių bungalow, 2 maš.
Medinis 2 butai, 6 Ir 4 kamb., pi
garažas.
Apyl. 66-os ir Oakley gus. $12.900.
ir kitus kraštus.
Ave. Skambinkit po 6 vai. vak.:
RADIO PROGRAMA
VAINA REALTY
P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av. III 5-0569.
3517 W. 71* Street — RE 7-9515
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980
Savininkas parduoda IV2 aukšto
* * * • pajamų namą. 2 maš. garažas, įSeniausia Lietuvių Rrdio Pro
rengtas rūsys, idealioj vietoj — REAL ESTATE — INCOME TAX
grama
Naujoj Anglijoj, iš stoties
Marąuette pke. Po 5:30 v. vak. DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS
Heating Contractor
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
skambinkit
PR
6-4868.
Įrengiu naujus Ir perstatau se
A. & f.. INSURANCE AGENCY madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai
nus visų rūšių namo apšildymo
po pietų. Perduodama: vėliausių
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIII
pečius Ir alr conditioning i
AND REALTY
naujus Ir senus namus Stogų
pasaulinių žinių santrauka ir ko
rinas (gutters). vandens šildy
A LAURAITIS
7301 SO. WHIPPLE
mentarai. muzika, dainos ir Magmui boilerius
Turiu leidimus
1645 So. Ashland Ave., LA 3-87’.5 dutės pasaka Programą veda —
dirbti mieste Ir užmiesčiuose.
See
Sunday
from
2
to
4
Darbas atliekamas greitai Ir są
(Currency Exchange patalpose) Steponas J. Minkus. Biznio reika
žiningai. Apskaičiavimai neraolais kreiptis j: Baltic Florists —
233*4611
779-6338
Sąžiningas patarnavimas
gėlių bei dovanr krautuvė. 502 E
DOMAS ŽUKAUSKAS
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih 'iiiiiiiiiiiiiiiii
HEATING & SHEET METAli
firoadvvay. So. Boston Mass. Tel.
4444 S. IVestern, Chicago 0, III.
AN 8-9489. Ten pat gaunamas ir
7301 S. WHTPPLE STREET
Telefonas VI 7-3447.
78 ir Hamilton Ave. apyl. 6 kamb.
lienraštis “Draugas”
(3 mieg.) mūras. Iškelti vamzdžiai. 51/2 dideli kamb. 3 miegamieji.
►♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ <
Gražioje vietoje.
Kaina $18,50u, Ąžuolo spintelės ir papuošimai, ke
mažas įmokėjimas. Kreiptis į sa- ramikos vonios, svajonių virtuvė.
Kilimai, Air conditioners.
Pilnas
vininką tel. VI 6-6926.
rūsys. Iškelti vamzdžiai. Gazu ap
M O V I N G
6 kamb. (3 mieg.) mūr. bunga šild. “Breezevvay”.
Gražių plytų HELP VVANTED — MOTERYS
Apdraustas perkraustymas
lovv. Nauja centr. apšild. krosnis. mūro garažas.
♦♦♦♦
(vairių atstumų
$70 pajamų mėn. iš buto rūsy. Ar
3 miegamų Georgian
GENERAL OFFICE
ti 71-os ir Western Ave. $16,900.
Savininkas.
Tel.
636-0551.
7333 S. Whipple. Dideli kamb. Ge
A. VILIMAS
rai užlaikytas namas. Gazu ap
ROUTINE
Remkite tuos biznierius, kurie šilti. Iškelti vamzdžiai. 1% maš
823 VVEST 34th PLACE
Telef. — FRontier 6-1882
National company has opening
skelbiasi dienraštyje “Drauge”. garažas. Aptvertas kiemas. Žemi
mokesčiai.
Susitarimui apžiūrėti for ąualified young lady. General
skambinkit
routine. Typing reąuired.
Full
company
benefits,
in
modern
air
H. F. LUETGERT
233-4611
779-6338 conditioned office.

2943 VVest 59 Str., Tel. HE 6-5151 arba HE 6-5161

Experienced Or Will Train.
All Company Paid Benefits.
Vacation. Hospitalization
and Insurance

STATOME NAUJUS NAMUS
ir
Atliekame {vairius patauymus
Petrauskas Builders, Ine.
Tel. 585-5285

SIUNTINIAI I LIETUVĄ

Ued. 1% a. 8 kamb. Rūsys. 71 —
Mūr. 2x6. Butas rūsy. Naujaj
ild. Naujas garažas. M p. $31,800. Campbell. $14,000.
Mūr. 2x6 ir patalpa. Gera vieta.
Mūr. 2x5. Gage p. Garažas. Gaoz
$23,800 arba pasiūlymas.
ildymas. Gera vieta. $26.800.
Med. 1)4 a. 2 butai. M. p. Rūsys.
Mūr. 4 mieg., 12 m.
I vak. nuo
Gazo šild. Garažas. $16.500.
Cedzic. Puikus pirkinys už $23 500.
Med. 2 butai. M. p. Platus lotas
Mūr 12 butų. Naujas. Virš 24,000
Rūsys. Garažas. $22,000.
>ajamų. Kaina prieinama.

’ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦+♦♦♦♦♦♦«♦«
HELP WANTED — VYRAI
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
WAREHOUSE AND
MAINTENANCE
AND SECURITY MAN
SETUP MAN

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦
HELP U'ANTED — VYRAI
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦«♦♦♦♦

HELP VVANTEI) — VYRAI

BELL REALTY

J
B A C E V I C . U S
Plauname ir vaškuojame visų
6465
S.
Kedzie Ave. i- PR 8-2233
rūšių grindis
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 6 kamb. pilnai atremontuotas mūr.
bungalovv su 4 kamb. pajamų bu
tu. 25 p. tuščias sklypas šalia. 2
garažai. Brighton Pke. Susitarimui
DEKORAVIMAS
apžiūrėti skambinkit FR 6-4760.
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO
7 kamb. 12 m. mfir.
bangalow.

TELEVIZIJAS

Kampas Richmond ir 63rd St.

ESTATE

Apdraudų Agentūra

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei Kilimai ir apmušti baldai valomi
dimai ir pilna apdrauda.
J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050
2047 W. 67th Place
WA 5-8063
lllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllliiin

REAL

WIG

STYLIST

Needed Immediately
Some sales experience prefer
red. Join a fast grovving national
wig concern with outlets in Chi
cago and suburbs.
For a job vvith solid future, call
for an appointment:

TEL. 337-3638

TEACHING
Excellent Positions
Open
Positions are open on Navajo Indian
Fteservation for tcachers tn Elementary. B.A degree In education and
Arizona State certificate reąuired.
Starting salary $5,800 vvith 6% In:lex. Klye (5) years prior Service allovved.
Need niau-wife coinblnation or per
toms vvilling to sliare housing. Rent
$55 per month for modern tvvo bedroam apartments, Utilities furnished.
Call or write

George E. Burna, Supt.

WIND0W ROCK SCHOOL
DISTRICT NO. 8
FORT DEFIANCE. ARIZONA
86504
Tel. (AC 602) 729 2495, 729-2381

HELP VVANTED

FEMALE

DRAPERY SEAMSTRESS
Best pay, profit sharing, air cond’d,
clean vvork room. Exper’d, būt vvill
train.
INTERIORS BY BRUCE
811 W. Devon (at Cumberland)
Park Ridge, Illinois

Nationvvide Bakery
Has Immediate Openlnns In Our
River Grove and VVheeling offices.
For Experienced

COMPTOMETER
OPERATORS
Excellent Starting Salary.
Benefits Include: Pension Plan.
Hosp., Life Insurance and 2 vveeks
vacation after lst year.

Apply in Person:

W o nd e i?

Br e a d

1301 VVest Diversey Avenue,
An

Eųual Oppotrtunity

Employer

Perskaitę “Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

DĖMESIO!

VVANTED
UTILITY HAMMER

for 6 nights a vveek
11 p.m. to 7 a.m.

MAN

Mušt be sober. reliable and have
good references. Mušt be able to
take telephone calls and vvrite up
intake messages for a sočiai
agency.
FOR APPOINTMENT CALL

(STEAM)
MUŠT BE EXPERIENCED
Paid Insurance, Vacation &
Profit Sharing — Phone

MI 2*9317

Nfl 5-7900

Assemblers

TURRET LATHE
OPERATOR

For lite machinery

Set up and operate
VVarner Svvasey machine.
Mušt have ovvn tools.

Excellent opportunity for
man with assembly experience or good mechanical
ability. Factory located nr.
Loop and all transportation.

Top Vinges & Paid Vacation

R. G. HASKINS C0.
2651 W HARRISON

Tel. KE 3-2432 or 33

SET-UP MAN
PUNCH PRESS
DEPT.

Apply in person:

Corley Miller, Ine.

Experienced On Progressive
And Compound Dies.

111 No. Dės Plaines St.

Mandex Manufacturing
Company, Ine.

Chicago, Illinois

2614 VVest 48th Street
CHICAGO, ILLINOIS

MR. L. MILLER

CLERK

SHIPPING

IMMEDIATE OPENINGS

Able to handle 1 man dept. Mušt J
be able to handle volume of paper j
vvork.
3477 VV. TOUHY AVENUE
JU 3-0770
—
676-4884

NEEDED AT

TOOL AND DIE
MAKERS

Experienced on Progressive and
compound dies.
ONCE
Day Shift; Steady Work
Apply:

Injection Molding

Mandex Manufacturing
Company, Ine.

* EKPERIENCED

FOREMAN .... $8,840
* ASSISTANT

2614 W.

FOREMAN .... $8,060
* MAINTENANCE

A$$I$TANT .... $8,060
Paid Vacations. Holidays. etc.
VVrite or call COLLECT
Mr. Tumer or Mr. Doty
(219) 744-4296

VVAYNE PLASTICS CORP.
3033 Wayne Terrace
FT. WAYNE, INDIANA 46806
These openings start at:

48th St., Chicago,

III.

T R U C K
DRIVERS
Mušt Have “E” License
Apply in person to
Mr. Hacker

HILL-BEHAN LUMBER C0.
9700 Irving Park
Schfller Park, Illinois

HELP WANTED — VYRAI

—

VVE HAVE ENCELLENT OPENINGS IOR

—

MAINTENANCE MEN, ELECTRICIANS
Journeymen or Class A
Good opportunity vvith a solid steady company vvith a record of no
strikes and no major layoffs in 48 years. Good benefit program,
including hospitalization, paid holidays, paid vacation, pension plan
and plant cafeteria. Age no barrier. VVrite or vvire in confidence to:

STALWART RUBBER CO.
160 Northfield Road

BEDFORD, OHIO 44142

An Eųual Opportunity Employer

MAINTENANCE MECHANIC
Nationvvide firm has immediate openings for experienced mainte
nance mechanics. We offer excellent starting salary
Benefits
include: pension plan, hospitalization, life insurance and a 2 vveek
paid vacation after 1 year.

For further information call
DUANE ER1KS — TEL. BU 1-6700 or apply:

W O N D E R

BREAD

1301 W. Diversey Avenue

BAISUSIS BIRŽELIS
KRANAIS J. NAUMIESTIAKB*

Trys aogštos kokybės vaidinimai dramos ir Uteratfiror Ainovut
A. KAIRYS, vertindamas vieną Alų dramų, būtent “Siaurės pa
Švaistė”, kuri vaizduoja Sv. Kazimierą, rašo, kad Ale veikalas “galėtų
tapti vienu iš geriausių Alos rūšies veikalų musų literatūroje.”
Stipri intriga, vienas po kito griūvantys vaizdai Ir vykęs charak
terlų išryškinimas pririša prie šių dramų ne tik žiūrovą, bet ir skaity
toją, neatleisdamas jo iki pabaigos.
Gražiai, ant specialaus ponierio Išleista didelio formato knyga su
tinka įvairioms dovanoms. 238 puslapių

ilM.il. V. Igno iliustracijomis,
kai n M dol. 3,50.

Užsakymu* siųskite:

DRAUGAS
4545 W. 63rd. Street

Chicągo, IU. 60629.

Chicago,

Illinois

HELP WANTED — VYRAI IR MOTERYS

*

SECURE YOUR FUTURE1

*

REGISTERED NURSES NEEDED
39 bed hospital expanding to 83 beds This is an opportunity
for Registered Nurses to insure your Medical future, enjoy top
pay and excellent fringe benefits.

GENERAL PRACTITIONERS
Excellent opportunity for young capable Physician serving 12,000
population. Liberal Personnel Policies. Good schools and recreation
facilities nearby. — Write Administrator.
STANDISH COMMUNITY HOSPITAL
805 W. Cedar St.. STANDISH. Mich
Phone Area Code 517 — 846-7061

Perskaitę Drauge duokite kitiems pasiskaityti.

TAU, JAUNOJI LIETUVA

DRAUGAS, penktadienis, 1968 m. liepos mėn. 12 d.

Dariaus-Girėno didvyriško skridimo sukakčiai
Prieš trisdešimt penkis me- Marąuette Parke, prie šiems di
tus, t. y. 1933 m. liepos 15 d. dvyriams pastatyto paminklo
6 v. 2 4min. iš New Yorko pa- renkamės plačiosios Chicagos
kilo Dariaus ir Girėno vairuo- lietuviai į iškilmingą Dariaus ir
jama LITUANICA į istorinį Girėno žygio minėjimą. Jį ruoįygi
nusileidimo pasiekti šia Dariaus ir Girėno postas.
Lietuvą ir tuo savo žygiu įroLB Chicagos apygardos bei
dyti pasauliui, kad ir mažose apylinkių vadovybės kreipia vitautose yra ryžto dideliems žy- sų dėmesį į šį minėjimą ir kvie
giama.
čia vįgUS jame dalyvauti.
Amerikos lietuviai Dariaus Bus eisena. Ji prasidės nuo
ir Girėno žygiui skristi į Lie- '.Vestern ir 69-tos gatvių kamtuvą visa širdimi pritarė ir jun- po. Parade žada dalyvauti kagėsi vieningan darban, telkė lė riuomenės daliniai, organizaci
jas ir planavo šį istorinį žygį. jOs įr daug įžymių žmonių.
Ano meto dienomis Amerikos
Tad tebūnie kiekvieno lietu
lietuviai išgyveno didelę šven
vio
pareiga prisiminti šį istoritę ir, kai Lituanica tolo pro
New Yorko dangoraižius į kia- ni ivYki ir valandėlei susikaupstingus Atlanto vandenyno to- li Prie šh* dviejų tautos vaikų
Mardera, Calif. auto katastrofoje žuvus tėvams, liko našlaičiais 10 vaikų. Vaikai Šv. Joakimo parapijos klebonui
liūs ir tolumoje nyko motoro panainlklo.
kun. Bentivegena pasakė, kad jie nori gyventi kartu. Vyriausia mergaitė 17 metų, gi mažiausias 3 metų berniukas.
ūžesys, tūkstančiai Amerikos
Prisimindami Dariaus ir Gilietuvių degė džiaugsmu ir vii- rėno testamento žodžius pasiPASTOVUS DIJAKONATAS
timi, kad šis žygis įbus šių drą- ryžkime tardami: savo darbus
ANGLIJOJE
šiųjų Lietuvos sūnų atliktas jr jėgas aukojame tau, paverglaimingai.
toji Lietuva!
Anglijos katalikų vyskupai
Tuo pačiu metu visa Lietuva
paskutinėje savo konferencijoje
PILĖNŲ
RYŽTAS
IZRAELY
nys,
monetos,
drabužių,
indų
—Jurgis Janušaitis.
^pakilo lūkesty ir kiekvieno lie
dalys ir įvairios kitos senienos nutarė laikinam penkerių metų
tuvio širdyje kas minutė augo
Chicagoj Field muziejuj vyk išstatytos dabar parodon, kuri bandymui įvesti pastovų dijadidžioji susitikimo viltis ir ne
— Tautinis komunizmas mums sta Masados iškasenų paroda. labai gerai pavaizduota paveik konatą Anglijoje. Po penkerių
aprėpiamas džiaugsmas.
metų vyskupų konferencija ga
nebūtų pavojingas, jei ne rusifika Masada buvo tvirtovė Izraelio
“&į skridimą aukojame Tau, cija. Visokie sąjūdžiai ilgainiui plokštakalnyje, iškilusi 1,300 slais, braižiniais. Verta ją ap lutinai nutars, ar dijakonatas
Jaunoji Lietuva’ — Dariaus ir žmonėms nusibosta, nublunka ir pėdų virš Mirties jūros. Joje lankyti.
tikinčiųjų naudai reikalingas.
Girėno testamente rašyti žo išnyksta. Taip atsitinka ir su komu pirmojo mūsų eros šimtmečio
Tik vargas,
kad mūsų
džiai jungė Lietuvą su Ameri nizmu.
tauta sparčiai rusinama. Aukštie antroje pusėje buvo įsitvirtinę
kos lietuviais iir, rodęs, dar tik ji mūsų tautos komunistiniai kvls- žydų patriotai, kuriuos apgulė
Mielam buvusiam dvasios vadovui
keletą valandų ir visą Lietuvą lingai tyli. Tiesa, jie ir negali šne romėnai. Vyko kieta kova. Ma
A +A
užlies džiaugsmo banga.
kėti ir priešintis, nes už kiekvieno sados gynėjai, pamatę, kad ne
pečių
sėdi
antrininkas,
vyresnysis
KUN.
BRONIUI
DAGILIUI
Radijas kartojo pagaunamas
įstengs išsilaikyti, nutarė ge
brolis
ir
viską
tvarko.
Skaudu:
žinias. Radijo priimtuvus apgu
tragiškai žuvus, jo brolį ANTANA ir visus Detroito
gatvių, įstaigų ir įmonių pavadi riau žūti, negu pasiduoti romė
lę Lietuvos žmonės godžiai gau nimuose, paštų antspauduose, įvai nų vergijon. Ir taip, po 7 metų
lietuvius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
dė kiekvieną žinią apie šių drą riose anketose, apyskaitose ir kvi užtrukusio sukilimo prieš ro
siųjų vyrų Skridimo eigą. ži tuose, šalia mūsų kalbos lygias mėnus, Masadoje nusižudė 960
Kregždžių ir Juodikių
nios šykščios. Laikinoji sostinė teises turi ir svetimoji — rusiška. žydų karių ir jų šeimų narių.
O
mūsų
tėvai
prieš
carinę
graž

šeimos.
— Kaunas budi. Tūkstančiai
danką kovojo, jai priešinosi ir
1963 — 1965 m. Masados
žmonių, į erdvę nukreipę žvilg laimėjo. Vaikams jau nuo pirmojo
tvirtovės griuvėsiai buvo kasi
snius, laukė pasirodant Litua mokyklos skyriaus
kalama, kad
nėjami,
vadovaujant archeolo
nicos.
rusų kalba gražiausia, plačiausiai
gijos
profesoriui
Y. Yadin.
vartojama,
su
ja
geriausia
galima
Bet juodoji lemtis lėmė šiems
išreikšti
savo
mintis.
Jam
talkino
5,000
iš
28 kraštų
drąsiems Lietuvos sūnums ir
Amžinybėn iškeliavus
atvykusieji savanoriai. Iškastie
S, Rūkienė
lietuvių tautai nesėkmę. Ir nak
A. "E A.
tį į liepos 17 d. visai netoli tik
ji kasdienio gyvenimo reikmeėjo, išsvajotos tėvynės slenks
DOROTĖJAI DEMSIENEI,
čio, Soldino miškai (klastingai
motinos praradimo sunkų skausmą nešančias
palaužė Lituanicos sparnus ir
Keturių metų mirties
amžiams užgęso du drąsieji vy
dukteris ELLA BALČIUVIENĘ, VANDA JANKUsukaktis
rai — St. Darius ir St. Girė
VIENĘ ir jų šeimas kaimynišku nuoširdumu už
nas.
Skaudi ir liūdna žinia tuo
jaučia
jau pasiekė budinčią Lietuvą.
Lietuvos sūnūs ir dukros sken
Brome ir Vytautas
do gedulos nuotaikose ir ilgesio 1
Volerfai
kupinas akis suvilgė sūrios aša
ros. Verkė lietuvių tauta šių
dviejų savo vaikų, kurie buvo
pasiryžę Lietuvai parvežti di
A.
A.
džiojo garso vainiką.
JONAS PI DŽVELIS
A. + A.
Dariaus ir Girėno žygis liks
Jau
keturi
metai,
kai
negai

lietuvių tautoje nemarus.
Jų
lestingu. mirtis atskyrė iš mūsų
žygį prisimins laisvajame pa
tarpo mylimų vyrų
ir
dėdę,
kurio netekome 1964 m., lie
Gyveno 5101 S. Uowe Avė.
saulyje pabirę ir pavergtoje tė
Mirė liepos 11 d., IIMiš, »:30 vai. ryto, sulaukęs 88 m. amžiaus.
pos 13 d.
Gimė
Lietuvoje. Kilo Iš Sakių apskrities, Naumiesčio parapijos,
Nors
laikas
tęsiasi,
bet.
jo
yynėje gyveną lietuviai. Jų žy
niekados negalėsime
užmiršti.
Užpljaunlų katino.
gis ir didvyriškoji mirtis kartų
Amerikoje Išgyveno 04 ni.
Lai gailestingas Dievas sutei
Pasiliko dideliame nuliūdime brolio duktė Antanina Valaitis
kia jam amžinų ramybę.
kartoms bylos, kad lietuvių tau
su
šeima,
2 brolio sūnūs: Antanas Matljošaitis lr Plilladelpliijoj,
Už jo sielų užprašytos šv.
Antanas
Matljošaitis, sesers sūnus Juozas Ješniontas su šeima, lr
Mišios
liepos
mėn.
13
d.
S:
30
ta neboja kliūčių, kad joje lie
kiti giminės, draugai ir pažjstami.
vai ryto Švč. M Marijos Gimi
Priklausė Suvalkiečių klubui.
mo parapijos bažnyčioje.
ka gyvas ryžtas ir kad už sa
Kūnas pašarvotas tdtekavvičž koplyeioc. 2314 W. 23rd Place.
Maloniai kviečiame visus —
vos tėvynės garbę ir laisvę mir
Ijitldotuvės jvyks šeštad., liepos 13 d.. Iš koplyčios II vai. ryto
gimineų, draugus ir pažjstamus
bus atlydėtas j Aušros Varių parapijos bažnyčių., kurioje jvyks ge
dalyvauti šiose pamaldose
ir
sta jos vaikai.
Rev. Ralph Abernathy,
Vargšų
dulingos iMUnaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į
kartu su mumis pasimelsti už
šv. Kazimiero kapines.
Prieš 35 metus į amžiną nak žmonių sąjūdžio pirmininkas, kal
a a. Jono Pudžvelio sielų.
Nuoširdžiai kviečiame vlaus: gimines, draugus ir iiažjstamus
ba
spaudos
atstovams
Washingtodalyvauti šiose laidotuvėse
tį nuskubėjo tas skaudus įvy
Nuliūdę: žmona ir seserų
Nuliūdę: BROMO DURTE, BROMO IR SESERS SENES,
vaikai Stanley Pieža, Frank
kis. Bet jis kasmet lyg iš brėk no kalėjime, kad jis čia rengsis
laidotuvių direk tolius Ijaekavvicz ir Sūnūs. Tel. VI 7-11872.
naujam vadovavimui ir kalėjime
Pieža, Benediktas Pieža ir
štančios aušros sugrįžta ir kiek pasninkaus teimdamas tik skysčių
Sophie Gorney su šeimomis.
vienam lietuviui primena šventą ir vaistų.
pareigą tėvynei.
Šiais tėvynės laisvės sukak
tuviniais metais minime ir Da
Mirus
riaus - Girėno skridimo bei mir
dės trisdešimt penkių metų su
A. + A. DOROTĖJAI DEMSIENEI,
kaktį. šį žygį prisiminkime su
A|A
motinos netekusias dukteris ELLJį BALČIUVIENE,
iidele pagarba ir ta proga ap
VANDJJ JANKUVIENĘ, jų šeimas ir dukraitę MILITJJ
mąstykime ir savuosius žygius.
nuoširdžiai užjaučia
Sekmadienį, liepos 14 d. 3 v.

A. -f- A. JUZEFAI NASVYTIENEI
baigus žemės kelionę, jos vyrui STEPONUI, duk
roms BIRUTEI, ALDONAI, sūnums ALGIRDUI, JAU
NUČIUI, jų giminėms ir artimiesiems skaudžioje
liūdesio valandoje reiškia užuojautą

Aldona Dirmantaitė Šimaitienė
Domicėlė ir Stasys Dirmantai

MMHK&EVANS
FUNERAL HOME
T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS
Parking Facilities

CHICAGOS ŽINIOS

PETER

Švietimo draugijos pirui, iš
rinkta Elizabeth
Koontz. Ji y10
nokytoja Salisbury, N.C.

2533 VVest 7Ist Street
1410 So. 50th Avė., Cicero
AIKŠTE

Tel. GR 6-2345*8
Tel. TO 3-2108-09

AUTOMOBILIAMS

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

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

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
<Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių
Ir kitų papuošimų
2488

«Srd Street. Chic*gt

Telel. PB 8-088*

PR 8-0884

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO1
M R. HELSOM,
SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams planų
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWIGZ
2424 W. 68th STREET
2814 W 2Srd PLACE

liepos

Laidotuvės šeštad., liepos 13 d. 11 vai. ryto įvyks gedulingos
pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Holy
Sepulchre kapines, Detroite.

1446 SO SOtb AVĖ., CICERO, DLL.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvaut šose ladotūvėse.
Nulūdę: brolis Antanas, Lietuvoje sesuo Emilija, brolis Juo
zas, tetos, pusbroliai, pusseserės ir kiti giminės.

Tel. YArda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS

yra pilnai garantuoti
Sears, Roebuck and Co.

THOMAS j. KEARNK, redCJaa.

Tel. YArda 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS

*810 SO LITUANICA AVĖ

I

Tel. LAfayette 3-3572

8864 S- HALSTED STREET

Penktad.. 1:30 vai. popiet koplyčioje bus kalbamos maldos
ir velionis bus pervežtas į Dievo Apvaizdos bažnyčią 2 vai. popiet.

Tel. HEmlock 4 - 4800

Tel. REpublio 7-1218
Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
3343 S. OAUPOBNU AVB.

heritage memorials
antkapiai IR
paminklai

6153 South Western Avė.

STATYTI

EUDEIKIS

10821 SO MICHIOAN AVĖ.

SUTAUPOTE • APTARNAVIMAS • PATENKINTI

KOPLYČIOS

MODERNIOS

Kūnas bus pašarvotas ketv. 12 vai. d. Skene koplyčioje,
10050 Joy Road, Detroite. (Lankyti galima iki 9 vai. vak.).

KAINOS nuo $74.95; į tę kainą įeina pristatymas ir
padėjimas ant kapo. Kapinių mokesčiai atskirai.
IAV

TRYS

8807 8. LITUANICA AVĖ.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje' išgyveno 18 m.

SEARS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

ANTANAS M. PHIUIPS

Gyveno Detroit, Michigan.

Žuvo automobilio katastrofoje Detroite, Michigane,
9 d., 1968, 1:30 vai. popiet, sulaukęs 60 m. amžiaus.

REpublic 7-8600

PETKUS

MA TUS

KUN. BRONIUS DAGILIS

JAV LB Pietinės N. Jersey
Apylinkės Valdyba

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ.

Tel. COmmodore 4-222>

JURGIS F. RUDMIN
Tel. YArda 7-1188

1180

VASAITIS-BUTKUS
Tel. OLympk 2-10(18

LAVVN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus
7009 STATE RD.. OAKLAWNS ILI~, Tel. — 686-2820

Laid direkt. Charles Step (Stepanauskas) Tel. WE 3-7360

Pasinaudokite Draugo „CIassified" skyriumi;

DRAUGAS, penktadienis, 19GS m. liepos mėli. 12 d.

X Dariaus ir Girėno 35 m.
skridimo į Lietuvą minėjimą or
ganizuoja Dariaus ir Girėno po
fctas No. 271. Minėjime dalyvau
ti pakviesta ir LDK Birutės
draugija.
Todėl LDK Birutės
d-os C. Chicagos skyr. valdyba
maloniai kviečia visas birutinin
kės dalyvauti šiame iškilminga
me minėjime ir, kas gali, pra
šome pasipuošti tautiniais dra
bužiais. Būtų gražu, kad ko
daugiau moterų ir jaunųjų lie
tuvaičių pasipuoštų tautiniais
drabužiais ir dalyvautų šiame
iškilmingame pagerbime tragi
škai žuvusių Lietuvos didvyrių.
Minėjimas įvyksta liepos 14 d.
X Lietuvos kariuomenės kū
rėjai - savanoriai, gyveną Chi
cagoje, kviečiami šių metų lie
pos 14-tą d. (sekmadienį), 1
vai. p. p., gausiai dalyvauti pa
rado eisenoje prie Atlanto nu
galėtojų Dariaus - Girėno pa
minklo, pagerbiant juos 35 me
tų jų heroiško žygio per At
lantą ir žuvimo sukaktuvių pro
ga. Renkamės 12 v. 30 min. d.
Marąuette Parke prie bažny
čios.

X “šauklys” — yra naujas
laikraštis, pradėtas leisti V-joj
tautinėj — jubiliejinėj skautų,čių stovykloj. Turi Brolijos, Se
serijos ir Akademinės skauti
jos skyrius. Redaguoja redak
cinė komisija. Stovykloje yra
ir mažesnės apimties bei sieni
nių leidinėlių.

X Sol. Danutė Stankaitytė
pakviesta dainuoti Lietuvių ben
drinės stovyklos metu ruošia
mame meno vakare Dainavoje.
X Jurgis ir Julija Pūkeliai,
10744 ,3. Springfield, žinomi ge
rų darbų rėmėjai, sulaukė bran
gios viešnios dukrelės seselės
Marijos Almos, pranciškietės,
kuri darbuojasi seselių pranciškiečių
vedamoje
ligoninėje
Mount Vernon, III. Seselė M.
Alma paviešės keletą savaičių.
X Šokių šventės platų apra
šymą įsidėjo “Southtovvn Economist” į savo liepos 10 dienos
numerį. Pirmame puslapyje įdė
tos keturios nuotraukos, kurių
viena net per 4 skiltis. Nuotrau
koše vyresnieji ir jaunesnieji
šokėjai, gubern. Shapiro su dr.
L. Kriaučeliūnu ir M. Rudiene,
Lietuvos atstovas Rajeckas, A.
Eretaitė. Šventės aprašymas
pradedamas pirmame puslapy
je ir tęsiamas antrame net per
3 skiltis, plačiai aptariami at
skiri šokiai.

X ALT S-gos Chicagos sky
rius rengia TRADICINĮ VA
SAROS BALIŲ, kuris įvyks
1968 m. liepos mėn. 20 d. (šeš
tadienį), Jonyno salėje, Veden
Rd., Chesterton, Indiana.
Kokteiliai 6 vai. valk., (vaka
rienė 8 vai. vak. Šokiams gros
vengrų orkestras. Įėjimas 7 do
leriai asmeniui.
Skyriaus valdyba maloniai
prašo lietuvių visuomenę baliuj
dalyvauti ir jaukioj salėj bei
gamtoj su draugais ir pažįsta
mais linksmai praleisti laiką.
Baliui dėl staliukų ir pavie
niui bilietų įsigyjimo reikalu,
prašome skambinti iki 10 vai.
vak. tel. 434-0582.
(pr.)
X Deimantai ir kt. brangieji
akmenys, šveicarų laikrodžiai,
aukso, kultūrinių perlų, koralų
ir kt. papuošalai, gintaras, tau
todailė, didelis visokių dovani
nių prekių pasirinikimas. Terra.
3237 West 63rd St., Chicago,
III
(sk.)

X Investavimas ir paskolos
geromis sąlygomis pas Litas
lnvesting Co., Ine., 2422 West
Marąuette Rd., Chicago, III.
60629. Valandos: Treč 7—9 v.
vak., šešt. 10—3 vai. vak. Tel.
GR 6-2242. (sk.)

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

X LB Chicagos apygardos
BEVERLY SHORES, IND. ga bus pasirengusi stoti su sa- ir kt. Pagal Medicaid progra
valdyba, minint Dariaus ir Gi
mą, apmokamos beturčių gydy
LITUANICOS PARKO
vo platforma.
rėno 35 metų skridimo sukak
mo
bei gydytojų sąskaitos.
Lietuviai
turi
stoti
į
eiles
ir
PLANAVIMAS
tį*
ju garbingą mirtį, liepos
Šiuo
reikalu informacijų, o
drąsiai kovoti ne tik dėl demo
14 d., sekmadienį, 3 vai. p. p.
Amerikos Lietuvių klubo pa
jei
reikia
ir technišką pagalbą
kviečia dalyvauti jų pagerbime
stangomis Beverly S.iores, Ind., kratų viršininkų, bet ir dėl lie nariams teikia L.B. Socialinio
visas LB apylinkes ir jų na
parkas, septynių aikrų žemės tuvių tam tikrų pozicijų gavi klubo valdybos nariai: sekr. A.
rius bei kitas lietuviškas orga
plotas, buvo pavadintas Litua- mo.
Gintneris, 3221 W. 61 St., reik. <
nizacijas. Iškilmės įvyks prie
i nicos vardu. Beverly Shores ir
Taip pat buvo nutarta išreik ved. A. Čepulis, 3548 S. Eme
Dariaus - Girėno paminklo Mar
(apylinkėse gyvenantieji lietu- šti užuojautą dėl tragiškos šen rald, Chicago, III 60609.
ąuette Parke, tačiau paradui
i viai yra pasiryžę prisidėti savo R. Kennedy mirties jo šeimai.
‘
Pr. Fab.
susirinkimo vieta prie Mažei
! darbu bei lėšomis, kad būsima- Pažymėtina, kad Lietuvių dem.
ka - Eyans ir 69 bei VVestern
I sis pagrindinis miesto parkas lyga buvo gavusi laišką balan
Ave., kampo. Iš ten bus orga
tinkamai reprezentuotų Lietu džio 9 d. iš R. Kennedž o, kuria
nizuotai vykstama prie pamin
vą bei čia gyvenančius lietu me jis išreiškė pasitikėjimą ir
Venecuelos lietuvių
klo, todėl kviečiama dalyvauti
vius.
pagarbą tiems lietuviams, ku
sveikinimai
organizuotai su savo vėliavo
rie
buvo
priversti
apleisti
savo
Pagrindinį parko išplanavi
mis.
Lankantis A. Dzirvonui Vemą
daro architektas Erdvilas tėvynę. Tą istorinį laišką mano
X Kunigunda Yotkienė, gerų Tautinių šokių šventėje Chicagoje. Iš k. j d.: Marija Rudienė, inž. A. Rudis.
nezueloje,
jam buvo įteiktas Šis *
ma
multiplikuoti
ir
kaip
istori

Masiulis. Am. Lietuvių klubas
darbų rėmėja, jau kelinta sa Mino,s geubern. Samuel Shap'ro ir Lietuvos atstovas J. Rajeckas.
raštas:
“
Gerbiamasai
pone, grį
Nuotr. A. Gulbinsko yra nutaręs pastatyti tame par nį dokumentą išdalinti lygos
vaitė kaip serga namuose, 4631
žęs
Chicagon
malonėkite
per
Pr. Fab.
ke paminklą 50 metų Lietuvos nariams.
So. Washtenaw ave. Galima ap
duoti
Venecuelos
lietuvių
var

nepriklausomybės atkūrimo su
lankyti.
du
Širdingiausius
linkėjimus,
kakčiai paminėti. Paminklo pro
vysk. Vincentui Brizgiui, PLBX Lituanicos futbolo koman
jektą daro skulptorius Juozas
nės
valdybai, Balfo centro val
da žais draugiškas futbolo run
Bakis, kuris š. m. birželio 16 d.
iš
miesto
savivaldybės
ją
gauti
dybai, JAV LB centro valdybai
J. A. VALSTYBĖSE
gtynes šį sekmadienį, prieš Au
iš Toronto buvo atvykęs į Bė!k-tas neturi. Nepaisant to, buvo
ir jos pirm. in. B. Nainiui, tai
roros vokiečių komandą Ki— I>r. Sabina ir Viktoras parašyti raštai miesto kontro verly Shores ir paminklo rei
pogi jiems priklauso ir mūsų
ckers 1 vai. ir 30 min. p. p.Mar Rutkauskai, gyveną Cleveland,
kalu tarėsi su parko planavimo
lieriams,
prašant
“
Gyvataro
”
didžiulė
padėka už mums atvež
ąuette Parko aikštėje.
Chio, išvyko į Atlantic City, išvykos ir finansinės paramos komitetu, kuriam vadovauja ar
tąsias
lauktuves:
plokšteles ir
X Australijos Lietuvių teat Ocean City, N. J., atostogoms. klausimą įnešti į miesto savival chit. E. Masiulis. Komiteto iž
tautinių
šokių
aprašymus
su
ras Aušra Melbourne stato či- Nors tuo metu buvo šaltoka, dybės posėdžio dienotvarkę. At dininkas dr. Kazys Ambrozaitis
gaidomis. Mūsų nuoširdūs lin
kagiškio dramaturgo A. Kairio bet tikisi geresnio oro. Vietoj rodo, kad tik vienai lietuvių telkia paminklo statybai lėšas.
kėjimai Vlikui, ypač jo pirm.
Lėšų telkimu rūpinasi ir klu
veikalą “Viščiukų ūki”. Prem daug tuščių butų ir kambarių. grupei teks atstovauti Kanadą,
dr.
J. K. Valiūnui bei JAV ir
jera įvyksta šį sekmadienį, lie Visiems bičiuliams siunčia svei nes prancūzų šokėjai vad. G. bo valdyba, kuri liepos 27 d.
Kanados
lietuviškąjai spaudai,
rengia didelį pikniką dr. Valan
pos 14 d. Režisuoja Monika kinimus.
Breichmanienei laišku pranešė, tiejaus ūky. New Buffalo, Miah.
jos bendradarbiams ir skaity
Gilytė.
kad jie kelionės pinigų neturi. Pikniko rengėjai tikisi sulaukti
tojams. Taipogi linkime geriau
KANADOJE
“Gyvataro” grupei numatoma daug svečių.
sio pasisekimo III-jai tautinių
Rds.
— “Gyvataro” išvyka Pran surengti išleistuves Hamiltono
K. Baltramaitis ir B. Pocius, Da šokių šventei, nes jūsų laimėji
riaus glrėno posto komandierius, įne
cūzijon. Birželio 18 d. “Gyvata Jaunimo centre. Tiksli data bus
LIETUVIŲ DEMOKRATŲ
mai yra ir mūsų laimėjimai,
ša biustą ruošiant parodą Dariaus Gi
ro” išvykos k-to pirm. A. Juo pranešta vėliau.
EILĖSE
juk
visi dirbame tam pa
rėno 35 m. skridimo sukakties p'roga.
zapavičius, vad. G. Breichmačiam
tikslui
— ITETUVOS iš
Paroda
įvyks
Balzeko
Lietuvių
kultū

Neseniai Lietuvių demokratų
DID. bKlTANIJOJ
nienė ir k-to narys J. Gedris
ros muziejuje Chicagoje.
vadavimui.
Venezuelos Lietu
lyga Cook County turėjo trum
buvo priimti Hamiltono miesto
— Londone birželio 29 d. Dvių
bendruomenėje
nėra politi
mero, kuris gyvai domėjosi lie BL3 Londono skyrius suruošė pą susirinkimą adv. Charles P. TAI GALIMA ATLIKTI SU nių partijų, visi esame tik lie
tuvių grupės išvykos reikalais, birželio trėmimų minėjimą. Ati Kai kabinete. Ten aptarė lapk
WELFARE ĮSTAIGOS
tuviai.
pasižadėdamas savo moralinę daromąjį žodį tarė sk. pirm. Z. ričio balsavimo reikalus. Kadan
PAGALBA
Nuošiidžiausi sveikinimai vi
paramą, kanadiškus suvenyrus Juras, kuris apžvelgė tas liūd gi demokratų partijos vadovy
siems
buv. Venezuelos lietu
bė
yra
susiskaldžiusi,
tai
lietu

ir atskirą dovaną Montrejeau nąsias dienas, kuomet kartu su
Nors neseniai kongresas pa viams ir kartu mažytis pagei
vių
demokratų
padėtis
turi
bū

miesto merui, kur vyks visas Lietuvos
ol.ttipacija prasidėjo
didino socialinio draudimo pen
festivalis. Finansinis klausimas ir žmonių trėmimai. Apytik ti labai atsargi. Prieš įvyksian sijas, bet jos yra kai kurių ka davimas, įsteigti iš Venezuelos
atvykusiųjų klubą ar kitaip va
liko atviras, tač.au daug vilčių riais skaičiais apibudino kiek, čią demokratų konvenciją Chi tegorijų labai mažos.
dinamą
organizuotą vienetą,
cagoje, Lietuvių demokratų lykada ir kur yra ištremta ir nu
A. Uzirvonae (k.) it J. MenkeHūnac
Tuo tarpu yra tik viena išei kaip jau turi buv. D. Britani
X Liet. Paštininkų s-gos ge kankinta mūsų tautiečių. To
X Juozas Menkeliūnas iš Ve
tis
— kreiptis į savo gyvenamos jos lietuviai Chicagoje arba
gužinė įvyksta liepos 14 d. Mar liau kun. Ki A. Matulaitis per
Talentingas ir didelio
necuelos atskridęs į New Yor
vietos
Weifare įstaigą ir pra Brazilijos lietuviai Kanadoje.
ąuette Parke, bet esant lietin skaitė keletą ištraukų iš kny
darbštumo lietuvis
ką, aplankė savo brolį ir tėvą
šyti
priedo
bent iki 110 dol. ar Būdami organizuoti, vieni ki
Worcester, Mass., Detroite ap gam orui, bus nukeliama į Gin gos “Raudonųjų .Stovyklose”.
kiek daugiau pagal nustatytas tus geriau suprasime, vieni ki
lankė švogerį J. Barčą, kuris taro apatinę salę, 2658 W. 69 (Tai kun. Juozapo Hermanonormas. Reikia kreiptis asme tiems daugiau padėti galėsime,
savo mašina atvežė į Chicagą. St. Susirinkimo vieta — prie wicz atsiminimai iš pergyveni
niškai ir pristatyti tolkius raštiš nes tik vienybėje — galybė.
Dariaus - Girėno paminklo iš mų komunistų stovyklose 1948
Čia turi daug bičiulių, kuriuos
JAV ir Kanados lietuvių jau
kus įrodymus: 1. pensijos pas
lanko, pas juos sustodamas. Vė kilmėms pasibaigus, o ne 2 v. — 1655 m. Autoriui sutikus
nimas,
vasaros atostogų metu,
kyrimo
raštą,
2.
iš
namų
savi

p. p., kaip anksčiau buvo pra knygą į lietuvių kalbą išvertė
liau dar aplankys savo gimines
ruošdamas
įvairias ekskursijas
ninko
mėnesinės
nuomos
pakvi

nešta.
kun. K. A. Matuiaitis. Kun. J.
Philadelphijoje, vyks į Waį
Europą,
Aziją
ar kur kitur,
tavimą, 3. gazo bei elektros są
X Nekalto švč. P. M. Prasi Hermanowicz, MIC, gyvena Lo
shingtoną ir kitus miestus. Veprašomas
neužmiršti
ir Pietų
skaitą (už du mėnesius). Be
dėjimo parap. Šv. Vardo dr-jos ndone, Marian House. Meninėj
necueloje, Caracas mieste, yra
Amerikos
bei
čia
gyvenančių
to, reikia įrodyti, kad neturima
kalnų liftų technikiniu prižiūrė narių šv. Mišios ir bendroji Ko dalyje sol. J. Liustikaitė padai
lietuvių aplankyti. Jaunime, esi
pinigų banke ir turto.
munija bus sekmadienį, 7:30 navo solo 4 tautines dainas ir
toju, kur dirba 13 metų. Džiau
ne tik kviečiamas, bet ir lau
vai.
r.
3 operų arijas. Programą sutar
giasi, kad tenai visa eilė lietu
Tuomet Wellfare įstaiga per kiamas kaip tikras brolis ar se
X Graži gėlė žydi nekreipda finomis dainomis dar paįvairi
vių galėjo gerai įsikurti. J. Men
žiūri prašančio pašalpos išlaidų šuo!
keliūnas buvo Dillingeno sto ma dėmesio, ar ją kas mato, ar no Londono vyrų oktetas, ku
biudžetą ir jei randa, kad pa
ne (Laotse). Tikras lietuvis n,e riam vadovauja J. Černis. Solo
Balfas .kaipo artimo meilės
vykloje. Kilęs iš Raseinių aps.,
jamos yra mažesnės, kaip nus
paiso, ar kiti perka lietuviškas dainoms akompanavo Lapins
Šimkaičių v. Lietuvoje ilgą lai
tatyta norma, primoka skirtu ir šalpos organizacija vargstan
knygas, ar ne. Jis žino kad kienė. Birželio 30 d. Londono
ką dirbo Lietūkyje, naftos sky
mą. (Gi įrodžius gydytojo pažy čiam lietuviui bet kuriame pa
kiekviena proga, kiekvienam į- lietuvių bažnyčioj susirinkę tau
riuje. Lydimas Alb. Dzirvono
mėjimu, kad sveikatos atžvil saulio kampelyje, prašomas iš
vykio atžymėjimui tinka lietu tiečiai karštai pasimeldė už Si
aplankė “Draugą”, palikdamas
giu reikalingas geresnis butas, dėstyti savo rūpesčius mūsų
viška knyga, kurių visada gau biro kankinius, prašydami Auk
auką spaudos reikalams.
Wel'fare įstaiga skiria tam tiks bendruomenės centro (valdybai,
narna “Draugo” administraci
ščiausiojo, kad jiems suteiktų
gal ir mes būsime kuomi nau
lui kiek didesnę pašalpą.
X Negadina sienos nei lan joje.
Roosevelto
universitete
birže
dingi, šiame pasišventimo ir ar
amžinąją ramybę.
go: Emerson vėsintuvai vande
X Dantų gydytoja Stasė Lel
Ta pati Welfare įstaiga duo timo meilės darbe.
lio mėn. baigė mokslus Gedimi
—
Prel.
J.
V.
Bulaitis
parva

nį garsais į lauką išmeta. Įsi monienė iš Bostono atostogų
nas Antanas Cibas-Cibavičius. da beturčiams maisto korteles.
gykit pas Gradinską, 2512 W. proga atvyko pas giminaičius žiavo atostogų pas savo tėve Jis gimė 1943. XII. 27 Vilniuje. Chicagoje Welfare įstaigos ad
Ponui Albinui Dzirvonui už
47 St., FR 6-1998.
(sk.) dr. čiurius, Laike Zurieh, III. lius, gyvenančius Londone. Mie Per Vieną, Augsburgą, Buenos resas 1841 West Madison Str. perduotus linkėjimus, sveikini
X Mergaičių, užsiregistravu Dalyvavo šokių šventėje ir las svečias jau keli metai kaip
; Aires ir Bostoną 1961 m. pava Kortelių gavimo tvarka tokia mus bei dovanas nuoširdus lie
sių į Dainavos stovyklą, veda džiaugiasi, kad didžiajame ba darbuojasi P. Korėjoje ,kur Šv.
sarį pasiekė Chicagą ir dvejus pat .kaip ir pensijos pašalpos tuviškas ačiū! O visiems JAV
mą Putnamo seselių, autobusas liuje turėjo progos sutikti dau Sosto atstovybėje eina sekreto
mus
prisiminu
‘.metus studijavo Auroros uni- gavimui. Dar reikia pabrėžti, lietuviams,
išeis liepos 14 d. 8 v. ryto nuo gelį savo draugų su kuriais ne riaus pareigas.
kad
tie
asmenys,
kurie
negau

siems
širdingiausi
sveikinimai
— šv. Onos moterų dr-ja, įversitete. Nuo 1963 m. RooseJaunimo centro. Autobuse dar buvo mačiusi keliasdešimt me
I velto un-ite (čia studijuoja ir 2 na prie pensijos pašalpos iš ir geriausi linkėjimai kaipo as
yra vietų. Dėl autobuso mer tų. Chicagon atvykusi sustojo birželio 30 d. suruošė išvyką į
(jo broliai: Algimantas ir Rima Welfare įstaigos, jie gali pra meniniame gyvenime, taip ir vi
gaitėms
užsiregistravusioms pas savo artimą draugę E. Juk pajūrį. Po ilgai užsitęsusio šal
šyti pragyvenimui pašalpos. suomeninėje veikloje.
tiesiog pas seseles, reikia pa nevičienę ir dantų gydytoją P. to ir lietingo oro, diena pasitai ntas) studijavo Lotynų Ameri Toki beturčiai yra nemokamai
Venezuelos LB vardu —
skambinti S. Eendrijonienei, tel. Starkienę, su kuria kartu bai kė stebėtinai graži ir šilta. Tai kos .ekonomiją. 1965 m. gavo gydomi, jiems duodama vaistai
Vladas Venckus,
925-2221. Jei iš vienos šeimos gė odontologijos studijas. St. išvažiavus iš miesto dulkių bu bakalauro laipsnį, o šį pavasa
c. v. pirmininkas
keliauja kelios mergaitės, daro Leimonienė liepos 15 d. grįžta vo malonu atsigaivinti gražia rį magistro laipsnį su pagyri
mu. Dabar priimtas į New Meme Eastboume kurorte.
ma nuolaida.
(pr.) atgal į Bostoną.
xico
universitetą ruoštis dokto
— Nottinghame birželio 30
ratui.
JUGOSLAVAI APDOVANOJO
d. Jaunimo Židinyje buvo at
Mokslo
pasiekė
dideliu
susi

KARDINOLĄ
laikytos gedulingos
pamaldos
už žuvusius laisvės kovotojus telkimu ir energija; be tėvo (jis
Kardinolų kolegijos dekanui
ir Sibiro kankinius. Jas užpra mirė dar Argentinoje), nemo
kard. Tisserant šiomis dienomis
šė DBLS Nottinghamo skyrius. kėdamas anglų kalbos ir ibe jo
oficialiai lankantis Jugoslavijoje,
kių lėšų atvykęs į Ameriką, pra
(V. V.)
Jugoslavijos diktatorius Tito su
: simušė į pirmąsias studentų ei
teikė aukščiausią garbės ordiną.
les, gavo 3 metus stipendiją, ir
Insignijos buvo įteiktos birželio
— Rusai Lietuvoje nacionali jam atsidarė kelias daktaro lai
11 d. Split mero Milicic, kuris
zavo bites- Kas jas laikys, bus psniui gauti. Jam ir kitiems jo
savo
kalboje iškėlė kard. Tisse
broliams
daug
padėjo
motinos
didelis liaudies priešas. Mat,
rant
ypatingą
simpatiją Jugosla
metų išalkęs rusas mėgsta, o Marijos Cibavičienės, ilgametės
vijos
tautoms
ir
jo rūpinimąsį ka
bitučių išlaikyti nemoka. Betgi Lietuvos pedagogės, pasiaukoro
ir
pokario
metais teisės ir
sugeba pagiežos pagauti komu Į jimas. Ji sunkiu darbu, viską
laisvės
įgyvendinimu
pasaulyje.
nistai kerštauti ir pykti ant su jiems skirdama, sudarė moky
Iškilmėse
dalyvavo
Splito
vysk.
n
c , .
vargusio kolchozininko, ikad tas mosi sąlygas. Gediminas, be
Ona Saulaitienč (vidury, poetės seselės Jurgitos ir jėzuito Antano
Iranic, Jugoslavijos atstovas prie
Miami,
Fla.,
pasaulio
gražuolės
mokslinių g a bu m ų, reškiasi
Saulaičio mot na), su savo buv. mokine Gražina Merkelyte-Lapiene iš
U ' rinkimuose dalyvauja ir pirmoji gra Šv. Sosto ir daugelis kitų aukš
s
Toronto (dešinėje) ir su Gražinos vyro seserimi, “Moterų Gyvenimo” nors Šventėmis gali paragauti muzikoj ir dalyvavo “Daina žuolė iš už geležinės uždangos, Jugo
tų Bažnyčios bei valstybės atsto
redaktore Stase Semėniene (kairėje).
(medaus.
(SK.) vos” chore.
K. slavijos atstovė Daliborka Stojsic.
vų.
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