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SPAUDOJE
J. Tautos ir pavergt"-ji kraštai
NEW YORK. — Pavergtų
tautų savaitė JAV-se liepos 21
d. pasibaigusi, atkreipė kai ku
rių blaivesnių spaudos žmonių
dėmesį. "Chicago Tribūne" at
stovas J. Tautose, Wūliam Fulton pažymėjo, kad nepaisant
skambių deklaracijų, J. Tautos
nėra nieko nuveikusios, siekiant
išlaisvinti 100 mil. rytų bei vi
durio Europos gyventojų. Jie
tebevargsta komunistų vergi
joje.

KETVIRTADIENIS, THURSD AY, LIEPOS, JULY 25, 1968

Kaina 10 c

Maskva tebeaštrina nervų karą
Didieji sovietų kariniai pratimai — nauja Maskvos spaudimo priemone — Krem
liaus politbiuras tariamai išvykęs pasitarimams — Maskva atkakliai tebekursto ner
vu karą. kaltina ir NATO, tebeieško "priešo".

Nr. 174

TRUMPAI
Prez. Johnson ir
Vietnamas
CINCINNATI. — Čia vyku-me JAV gubernatorių 60-me
suvažiavime antradienį atskri
dęs prez. Johnsonas tarė žodį.
daugiausia palietes Vietnamo
klausimą. Jis pabrėžė, kad val
džios vykdoma Vietnamo poli
tika esanti teisinga.

Įtampa rytų Europoje šiuo Pratimai — didžiulio masto tijos ir Juodosios jūrų. Nuro
metu yra padidėjusi. Sovietu
dyta, kad jie vyksta karinėse
sovietu spaudimas
paskelbti ir pradėti vykdyti ka
apygordose: Latvijoje, Gudijo
rimai pratimai, maršalui Ivan MASKVA. — Sovietų jau pra je, Ukrainoje, Federacinės res
Bagramiamū vadovaujant, t a dėti vykdyti kariniai pratimai publikos vakarinėse
srityse.
įtampą ketia. Vakar pasirodė sutapo su žinia apie prasidė Pratimai numatyti baigti rugžinių, kad Sovietų S-gos polit- siančius Kremliaus politbiuro ir piūčio mėn. 10 d.
"Taika nepriklauso tik nuo
biuro 11 narių jau išvykę lem Prahos partijos prezidiumo pa>
mūsų pastangų"
tingiems pasitarimams į čeko- įtarimais. Nekyla abejojimų,
Pasitarimai j a u artėja,
kad
A.
Harriman
vakar
Paryžiuje
pa
Slovakiją. Galimas dalykas jie
bariniai pratimai teikia
gal ir vyksta f
Johnson nurodė, kad ir j i s
reiškė Š. Vienamo atstovams: mes
Maskvai
progą spausti Prahą
JAV ambasadorius Sovietų S-je vyks a r jau vyksta rytinėje
palaikome Pietų Vietnamo vyriau ir visi siekia taikos Vietname,
Daugiau domia Vietnamo
"Izviestija" dienraštis paskel , MASKVA. — Vakar Maskvo sybe, jūs turite su ja tartis.
L. Thompson dėl grėsmingos pade- Į krašto srity, Slovakijoje.
tačiau taika priklausanti ir nuo
nepatvirtintų žinių aties Europoje
atidėjo atostogas ir
Iš Maskvos vakar gauta žuiių, bė, kad tie pratimai apima So jei e buvo
"išlaisvinimu"
priešo bei jo siekių. JAV ne
tai
įvykių eigą seka Maskvoje.
- k a d sovietų 11 asme- Pasitarimai
kad Kremlius padėtį laikąs "la vietų Sąjungos sritis tarp Bal- P
Paryžiuje įeisiančios, kad Vietname įsiga
J. Tautose atstovaujamos
' nų politbiuras, su L. Brežnevu,
bai rimta". Tuo pačiu metu
lėtų komunistų vadovaujama
Afrikos, Azijos valstybės drau
jau išvykęs pasitarimams į Če
nesėkmingi
Prahoje vyravo nuomonė, kad
vyriausybė.
ge su komunistų kraštais dau
koslovakiją. Žinią paskelbė, so
Nuotaikos
sovietai įsitikinę, jog Čekoslo
PARYŽIUS. — Paryžiuje va
giau siekia išlaisvinti Vietnamo
vietų šaltiniais pasirėmusi, ame
vakija vieningai palaiko Dub• Nuotaikos Prahoje
gyventojus, nes jie, girdi, "pa
Washingtone
rikiečių UPI agentūra. Panašiai kar jvyko jau 14-sis iš eiles
ceko režimą, vengs vykdyti ka
tekę į Amerikos kolonializmo
PRAHA. — Pasitarimams,
informavo ir jugoslavų Tanjug JAV - Hanojaus delegacijų pa
rinio pobūdžio įsikišimą. PraWASHINGTON.
—
Sostinėje
sitarimas.
Jis
ir
vėl
buvo
ne
jungą". Tie kraštai nebekreigalimas
dalykas, jau vykstant,
agentūra.
^ d ė m e s i o r r a s a r b o T šauks-1 yP a č V a l s t - departamente vis j **» komunistai teigia, kad sosėkmingas. Viena ir kita pusė Prahos politiniai sluoksniai dar
Tačiau iš Prahos gautomis kėlė kaltinimus. JAV delegacimus iš AlbanijoVLenkijos, Lie vyrauja rūpestis, sovietams te- j vietoj įsikišimo atveju, mažiau
vakar spėliojo: apie ką tarsis
žiniomis,
valdžios vyrų kelione
•,
o ^ ^ „ *VT
, , ': bekaitinant Vakarus jų tariama ! laimėtų, daugiau prarastų.
jos pirm. amb. Harriman Ha-1 dviejų kraštų valdantieji v y
tuvos,, T7„^~,
Estijos, TLatvijos
ir M
kitu
buvusi atidedama, ypač, kai
"pogrindžio" veikla Čekoslova
Didelio masto pratimai lai
nojaus derybininkams pareiškė, | r a i i r k o k i a turėtų būti Prahos
pavergtų kraštų.
Praha pasiūliusi tartis ne pil
kijoje. Žinio apie sovietų kari kytini spaudimo priemone, iš ki
kad JAV ir toliau palaikysian laikysena?
Tiesa, JAV delegacijos pir nius pratimus taip pat kėlė rū
nam kolektyvų sąstatui (po
tos puses, Prahoje kelia vie
čios P. Vietnamo vyriausybę.
Kelia rūpestį Maskvos bei jos
mininkas J. Tautose H. Cabot pestį, tačiau bendra nuomonė
11), bet derybininkų skaičių Jis nurodė, kad Š. Vietnamas,
ningumo, atkaklumo nuotaikas.
sąjungininkų
kaltinimai Prahos
Lodge 1956 m. yra bandęs kal buvo tokia: Amerika privalan
sumažinant iki šešių ar dar ma siekiant taikos Vietname, netu
Savo ruožtu, Maskva toliau
adresu:
ji
nevykdanti
pare ; gų,
bėti apie Vengrijos išlaisvini ti laukti ir stebėti įvykių eigą.
žiau.
rėtų vengti tartis ir su Pietų
puola Vakarus, pastaruoju me
mą. Tačiau Washingtonas prieš
Be to, NYT žiniomis, Mask Vietnamo vyriausybe. Posėdis ji apleidusi savo sieną ties Vak.
tu
ir
NATO
—
įžiūrimas
Va
Psichologinis spaudimas?
Vokietija. Buvo reiškiama nuo
penkerius metus jau atsižadė
vai teikia sunkumų viso Poiit- vyko apie tris valandas.
karų tariamas kišimasis, noras
monė: Praha turinti atsisaky
jo minties kelti viešumon Venbiuro, taigi, valdžios pagrindi
Valst. departamento pareigū atplėšti Čekoslovakiją.
ti svarstyti su sovietais savo
rijos reikalo svarstymą. Jei su nų tarpe reikšta pažiūra, kad
Tai tik priedanga, nesėkmin Joseph Smrkovski, parlamento pir nių stulpų, keliavimas už kram
krašto vidaus klausimus. Ta
kiltų Čekoslovakijos patriotai, sovietų pratimai laikytini psi
refor to ribų ir ypatingai apsaugos lau, kad NATO kraštai įsikištų
gų pasitarimų atveju — gali mininkas, vienas žymiausių
čiau... kas beliktų svarstyti iš
mų vykdytojų Čekoslovakijoje, vie reikalas. Dėl t o Vakarų spau į Čekoslovakijos reikalus".
tai, pabrėiia Pulton, jie susi chologinio pobūdžio spaudimu
mam Maskvos ginkluotam, i- nas svarbiausių
viso?
dalyvių
pasitari
durtų su lygiai tokia pačia J. Prahai. Vis dėlto yra ir nuo
dos atstovai Maskvoje mano, Lietuvoje — Skučas, Povilaitis
prastiniam kumščio žygiui.
muose.
Kariniai sluoksniai paneigia
Tautų laikysena.
monių, kad pratimai galėtų reik
kad abu kraštai dės'ą pastan
gas Politbiuro kelionę, atvyki Prahoje — Prchlik ir Pavel Maskvos žinią, esą, Praha ne
Pavergtos Tautos kreipsis į šti ir karinio įsikišimo pradžią,
ypač, jei pasitarimai nueitų
mą j Čekoslovakiją, prasidedan
MASKVA. — Sovietų kariuo kreipianti dėmesio j jos sienas
J. Tautę narius
niekais.
čius bei vykstančius pasitari menės
organas,
"Krasnaja su vokiečiais.
Sovietams puolus vidaus rei
Vis dėlto, dar šį rudenį J.
mus laikyti visiškoje paslapty Zviezda", liepos 23 d. laidoje
Aplamai, JAV diplomatai spė
kalų
vadovą Pavelą, tai verčia
Pavergtų Tautų Seimas vėl nu
je. Būtų paskelbta tik žinia a- smarkiai puolė čekoslovakų
lioja, kad Maskvos kaltinimai
1
spėti,
kad Maskva ruošiasi stam
Žuvo 10 asmenų, 3 policininkai Negrų " nacionalistų" žygių pie jau pasibaigusiu ? pasitari Įeit. gen. Vaclav Prchlik, gy
mato kreiptis dėl pavergtų kraš
Vakarų adresu galėtų reikšti
tų likimo į J. Tautų delegaci
mus.
nybos skyriaus vadovą partijo biai kampanijai prieš ypatin
pradžia?
CLEVELAND, Ohio. — Už
Maskvos planą sudaryti "prie
jas ir į pačią organizaciją. Šį
je. Sovietai įnirtę, nes genero gai opią vidaus reikalų — sau
šo" vaizdą, gi tai ją įgalintų vakar vakare Clevelando ryti
Clevelando
meras,
negras
C.
Jau skelbia apie NATO
kartą kreipimasis numatomas
las buvo pasiūlęs pakeisti Var gumo įstaigą.
nėje, daugiausia juodųjų apgy Stokes vakar pareiškė nema
įsikišti kariniai.
paštu.
šuvos kraštų organizacijos są
"sąmokslą"
ventoje, dalyje kilo rimti negrų nąs, kad sukelti neramumai bu
leisti. Puolimai gyvai primena
rangą, leisti vadovauti ne tik
Fulton priminė Christopher
susidūrimai
su
policija.
Juodie
1940 m. įvykius, kai Maskva
MASKVA.
Sonetams
paskel
vę
didesnio
sąmokslo
pradžia.
Priešas puola
Emmet, laikraštininko i r radi
siems aušaudžius iš pasalų, žu Tai buvę nežymios grupės žyg bus apie jų vykdomus karinius sovietų kariams, be to, sutartį pareikalavo ne tik atleisti, bet
jo komentatoriaus žodžius, kad
vo 10 gyventojų, jų tarpe trys darbiai. Kitų nuomone, iš pa pratimus (kurių tikslas esąs: papildyti nauju straipsniu, ku ir suimti laisvos Lietuvos vy
Vietname
JAV-bes Baltijos kraštų atžvil
balti policininkai. Sužeistųjų salų šaudytojai vykdę didesnio organizuoti užnugario prista riuo būtų užkirstas kelias or riausybės vidaus reikalų minisganizacijai vykdyti politinio poSAIGONAS.
—
g.
Vietnamo
giu naudojančios "dvigubą mas
skaičius siekė apie 15. Buvo sąmokslo planus.
terį, gen. Skučą ir saugumo
Pastebėta, tymus, vykdyti kalinių reikme
"būdžio
spaudimą.
tą". Nuolat girdimi skundai a- daliniai vakar ir vėl atkakliai daug namų padegimų bei plė kad jie buvo apsiginklavę au nų pataisymus...) šioj: žinia su
departamento diretkorių A. Po
pie padėtį Pietvakarių Afriko puolė šiaurinėje Vietnamo sri šikavimų krautuvėse. 300 gy tomatiniais šautuvais.
"Tai šmeižtas, tai neatsakin- vilaitį.
tapo su "Izviestijų" iš Bonnos
je ar Rodezijoje. Tuo tarpu ty. Puolimai buvo nukreipti ventojų liko be pastogės. Tvar
«
. . .
gautu pranešimu apie tai, kad gos pastabos" — sušuko karių ' ,.
v
Baltijos kraštuose ne tik pa prieš Da Nang ir kitas bazes kai atstatyti buvo pašaukti
•
„.
.
.
.
,
.
Kalbama
apie
žalimas
nuolaidas
Vak.
Vokietija
numačiusi
ati
'tai melai, kuriuos
Pratimai Vokietijoje
^ »
žeistos žmogaus teisės, bet pa bei vietoves. Buvo susidūrimų Taut. gvardijos vyrai — jų 4.
dėti karinius pratimus ties Če or£f3.n&s
PRAHA. _ Vakar Prahoje
išnaudoja
Vakarų
propagan
su Vietkongo partizanais ir §• 000 vakar budėjo miesto ryti
glemžtas ir jų suverenumas.
BONNA. — Vak. Vokietijos koslovakijos siena a r juos vė da".
vyravo nuomonė, kad Dubček
Vietnamo kariais ir Saigono nės dalies gatvėse. Clevelande, politiniai sluoksniai tebesvarsliau vykdyti kitose krašto sri
Kitas Maskvos taikinys, tai su valdžios vyrais, pasitarimų
Pavojos ne tik sovietams, bet srity. Rasta paslėptų priešo gin
su 800.000 gyventojų, negrų 'to buvusių numatytų, rugsėjo tyse.
Prahos vidaus reikalų minis- su Maskva metu, nedarysią nuo
ir pačiam komunizmui
klų.
gyventojų skaičius siekia apie 15 d., karinių pratimų klausiDienraščio nuomone, tas nu- teris, Josef Pavel. "Izviestija" laidų vidaus reikalų atžvilgiu.
350.000.
NEW YORK — Kolumnismą. Kancleris Kiesinger pasiun j tarimas buvęs taktine Bonnos persispausdino kažin kokio če Vis dėlto, kai kurie partijos
tas W. R. Frye pastebi, kad
tė telegramą Washingtone vie- Į priemone nuslėpti Vak. Vokie ko istoriko laišką bulgarų spau liberalai ir įtakingas politinis,
K A L E NDO BI US
Maskvos nuomone, čekoslovašinčiam gynybos
ministeriui tijos "prieš socializmą nukreip doje. Ministeris, vadovaująs ir literatūros savaitrašti "Litekų laisvėjimo vyksmas teikiąs
Schroederiui,
prašydamas
per tų jėgų Čekoslovakijoje kursty- saugumo policijai, kaltinamas rarni Listy" paskelbė būkštaLiepos 25 d.: šv. Jokūbas
žymiai didesnį pavojų,
negu Ap., šv. Levina, Mangirdas,
svarstyti pratimų vietos bei lai
pokario metu prisidėjęs prie vimus: galinčios būti padary
1956 m. Vengrijos sukilimas. Aušra.
ko klausimą. Šiuo metu mano
teismu paskelbtų mirtifs nuo tos nuolaidos Maskvai. Jie ma
Tas
pats
dienraštis
iš
Briu
Tai grėsmė ne tik sovietinei imPrahos
dienrašti
graibsto
ma, kad pratimai vyksią vėliau
sprendžių, "nekaltų asmenų" no, kod Dubček galįs vėl grą
Liepos 26 d.: šv. Erastas, šv.
ir toliau nuo Čekoslovakijos selio pranešė, kad NATO vyr. atžvilgiu. Šiuo mftu Pavel kaip žinti partijos priežiūrą spaudai
perijai, bet ir pačiam komu- j Ona, Gluosnis, Greitutė,
Ukrainoje
būstinės Belgijoje biuletenis sa
sienos.
nizmui. Juk laisves bacilos netik tiria saugumo pareigūnų bu ar radijams. Reiškiama nuo
vo paskutinėse laidose "atvirai
Čekoslovakų
organas,
dabar
O
R
A
S
paprastai plinta ir sovietai nėra
vusius "žygius" valymų metu monė, kad galį būti išleisti "bė
siūlo vykdyti kišimąsi | Čeko
dvelktelėjęs laisve, "Rude Prados įstatymai", kuriais vyriau
jai atsparus — juk prieš kelius
Oro biuras praneša: ChicaJohnson
būsimas
ir siekia juos atleisti.
slovakijos vidaus reikalus". Gir
vo",
šiuo
metu
gaunamas
Uk
mėnesius bruzdėję Čekoslova goje ir jos apylinkėse šiandien
Netenka abejoti, kad sovietai sybė įsikištų, jei laikraščiai bū
di,
NATO
kraštų
spauda
siū
rainos
juodojoje
rinkoje
ir
už
prof. Austine?
kijos intelektualai turėjo di saulėta, temp. sieks 80 ir dau
reikalausią tuos pareigūnus at- tų "per toli pažengę".
lanti veikti, išnaudoti laisvėji
džiulės įtakos maišto nuotai giau 1. F., ryt — debesuota, be vieną laikraščio egzempliorių
mokama po 1 dol. 12 et. Veng AUSTIN, Texas. — Texas val- mo vyksmą ir kraštą išstumti
koms pačioje Sovietų Sąjungo didesnių pakitimų.
rų mažumos laikraštis Bratisla- • stijos universitetas Austin mies- iš sovietinio bloko....
je.
Saulė teka 5:37, leidžias 8:17.
voje gabenamas per sieną į Ven Į te pasiūlė prezidentui JohnsoNATO atsako: mes nieko
griją ir graibstomas Vengrijos | nui profesoriaus pareigas, jam
nesiūlome...
gyventojų.
iš valdžios pasitraukus. Jis ga

Neramumai Clevelande

Spaudoje

Nuotaikos J A V — Hanoiaos pasitarimuose Paryžiuje
(Iš vokiečių humoro j

BRIUSELIS. — NATO inforToje spaudoje liečiamos tė lėtų būti profesorium naujoje
mos, kurios neįmanomos svars-1 viešųjų reikalų mokykloje. Pre- macijos vadovas J. Price užtyti sovietų spaudoje, pvz. kaip zidentas jau anksčiau buvo pa- j vakar pareiškė, kad sovietai bus
skatinti privačią
iniciatyvą, sisakęs. esąs susidomėjęs po- suklydę, nes Atlanto sąjungos
kaip keisti komunistų partijos litinių mokslų dėstymu. John- \ mėnesinis biuletenis nieko ne
senas yra gavęs dar kelių uni- \ rašęs apie Čekoslovakiją, juo
galią ir pan.
Ko galima tikėtis iš Vakarų, versitetų pasiūlymus. Tačiau, į labiau, nesiūlęs kištis į jos vijei sovietai griebtųsi karinio j - atrodo. jam labiausia priimti- ! <jaus reikalus. Priešingai, pasak
sikišimo ? Greičiausia, pasaulį nas Austin miesto pasiūlymas, ' Price, "mes dedame visas pasnusiaubtų vėl Vengrijos sukili juo labiau, kai šio miesto — ! * * » # » išvengti bet kokios minmo sukrėtimas. Vakarai, Jypač I . ..•
<,„„+:„£„ . „;.
•. *
ties apfe NATO sumanymus
_
. . *^ I valstijos sostines universitetas
,
. . . ., „
T.Tr
D ,
JAV, mano Frye. vargiai nau yra vos 65 m. atstu nuo jo u- ar planus Prahos atžvilgiu
Maskva bus pasigavusi pridotų karines priemones Prahai kk> J o h n s o n a s
gelbėtiT Prieš'tai kalba atomi*
3 ^ * » T O mo- v a t a u s ]^ id j n į 0 •Briusely, "Atnio karo baimė ir pakarkamai Rytojams rengti kolegiją San i lantic News" skelbiamas padidelis amerikiečių karinis dė- į Marcos mieste, Testas valstijo- i žiūras, kur jo redaktorius, E . "Pueblo laivas su įgula vis Š Korėjos žinioje. Vv'dshingtono žiniomis,
Gazzo, buvo pareiškęs: "Nesiū- oe>4 dideių vilčų tuos greitai atgauti.
je.
mesys Azijos kraštams.
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— nttnois valstijos naujokų
šaukimo komisija pranešė; jog
rugsėjo mėn. iš šios valstijos;
'. karinėn tarnybon bus pakviest a 615 vyrų, mažiausias skaičius ;
Visoje Amerikoje j
k naujokų.
!
12,200 naujokų bus
pašaukta
karinėn tarnybon.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1968 m. liepos mėn. 25 d.

BOSTONO ŽINIOS

t a ir pagaminta. Žičkaus paskai
AMERIKIEČIAI A P I E
ta šiame suvažiavime bus "The
RAIMONDA ŽICKŲ
Amerikos medicinos technolo- Role of Atomic Absorbtion —
,gu sąjunga t u r i kasmetinius su Flame Emission in Clinical Chevažiavimus ir ta proga išleidžia mlstry''. Žičkus kalbės ir nagri
specialią knygelę su viso suvažia nės atominės absorbacijos teori
vimo programa kalbėtojų — pa ją, principus ir jų panaudojimą
skaitininkų pavardėmis ir jų fo medicinos klinikose ir biochemi Vaizdas iš Illinois — Indiana vyčiu apskr. parengimo Vyčių namuose Gau
sūs svečiai stebi, kaip kugelio varžybų teisėjai renka geriausią kugelio kepė
tografijomis, kalbų-paskaitų te jos laboratorijose. Jis taip pat ją Foto A. Raubiškio
momis ir trumpais aprašymais duos s a n t r a u k ą jau pavartotų
apie paskaitininkus. Šiais metais įvairių metodų tose srityse.''.
y r a trisdešimtasis tos sąjungos Taip r a š o 30th Annual Conven- parapijos choras atostogauja ir dosi Cape Cod Atlanto šiltame
suvažiavimas Dalias, Texas. To-1 tion American Medical Techno- negieda bažnyčioje, o ir visos ki vandenyje. Bostone gyvena dr.
tos organizacijos daro tą pati. Liaubos tėveliai ir sesuo Valeri
je knygelėje ašlia Įvairių medi- į logiststautinių ja Vaičjurgienė.
cinos, biologijos ir kitų sričių
Raimundo brolis Tomas studi Tik Onos Ivaškienės
dalyvavo šokių
daktarų yra ir didžiulė fotogra- juoja geologiją irgi Bostono uni šokių šokėjai
— Sunkiau likti i š t i k i m u mote
rija magistro Raimundo A. Žič- versitete. Šią vasarą jis atlieka šventėje Chicagoje. Jaunimo sto
riai, su k u r i a mes l a i m i n g a i g y v e vykias
skiriame
prie
atostogau
kaus. Apie jį rašoma
(verti- šešių savaičių praktikos ir studi
| name. n e g u tai, kuri m u s kankina.
nias) : Raimundas A. Žičkus gi jų' d a r b u s Boston .Ųniyersity tojų. Taip ir atrodo, kad visi
mė Europoje (in Lithuania) ir Fiėld C a m p Kingfield, Maine. To atostogaujame. Daug bostonišRezidL Tel. 239-4683
dalį pradžios mokyklos mokslų mas universitetą baigs apie šių kių praleidžia dienas Cape Cod
paplūdimiuose.
DR. K. 8. DALUKAS
praėjo Vokietijoje. 1965 m. baigė metų Kalėdas.
\KC8ERI.I4.
IR MOTERŲ U G O S ,
Bostono universitetą, gaudamas
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
AUTOBUSAS
f
PUTNAMA
J U N G T I VĖS
bakalauro mokslinį laipsnį <BS
6449 S. Pulaski Road ( O a w f ord
in Engineering). 1968 m. Babs-j Į susiartinimo ir mergaičių sto
Rugpiūčio 10 d. Liucija Dai Medical Buading) TeL LU 5-6446
ton Institute gavo magistro laips vykios užbaigimo šventę pas se
va Mučinskaitė išteka už RiPriima įljconius o a s a l susitarimą,
nį (MBA). Žičkus yra Amerikos seles P u t n a m e , Conn., kuri vyks
jei neatsiliepia, skambinti Ht* 8-3222
chard James Elliot, o rugpiūčio
chemikų sąjungos n a r y s ir taip ta liepos 28 d., organizuojamas
24 d. Birutė Rentelytė ir Bro
p a t Applied Spectroscopy' sąjun autobusas. Jis išeis nuo Lietuvių
nius Banaitis priima moterys
AAUiSIAS
gos narys.
Piliečių d-jos So. Bostone liepos
M
tės sakramentą.
A©Ų, XŪ§Ųf KOSŽS IR
Žičkus yra skaitęs paskaitas 28 d. 9 vai. ryto. Bilietus gali
GERKLES LIGOS
LANKĖSI DR. LIALBA
apie Atomic Absorption — Fla- ma įsigyti iš anksto p a s Oną
P R I T A I K O AKrmrs
SU ŠEIMA
me Emission įvairiuose Ameri Ivaškienę, Vytauto Stelmoko na
28S8' w f t l OoTlI Sl4e£4
Vai.: kasdien'16—12 vat.'fr 7—9 v.
can Chemical Society. Society of mų p i r k i m o ir pardavimo jstaigo
Veterinarijos dr. Liauba. ku vak šeštadieniais to—»1 vai. Treciaie
ir
p
a
s
Oną
Ulevičienę.
;
iienį uždaryta Ligoniai priimami su
^Apjrtfed Spectroscopy.
Ameriris gyvena, berods. Ohio valsty j sitarus.
- -..'
*
"ČafiSocietv for Testing Metals
Autobusu patogiau
važiuoti bėje su žmona, sūnum ir dukry '
Ofiso telefonas: P R 8-3229
^fNationally meetings) suvažiavi negu nuosavu automobiliu, nes te atostogauja Bostone ir mau
Re*, tetef. WAIbrook 5-5078.
m i . , i.
wm
muose. Jis taip pat skaitė paskai a t k r e n t a visi rūpesčiai.
tas įvairiuose Europos ir Pietų
VASAROJAME
Amerikos universitetuose. Žičkaus atsakingos pareigos J a r Kaip daugelis prabėgusių va
rell-Ash yra Atomic Absarption sarų, taip ir ši sustabdė visokį
Methods Development laborato kultūrinį ir visuomeninį gyveni
rijoj, kur daug šiandien vartoja mą Bostone ir visokius parengi
mų metodų i r technikos atradi mus. Kultūros klubas kultūri
mų, taip ir instrumentų suplanuo niai subatvakartai atostogauja:
r

g
5

5
į

g
a

Subscription rates: $16.00 per yr. in Chicago, Cicero & f<*«Sn
$14.00 per year outside of Chicago and m Canada.

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: tre
čiadieniais uždaryta Antradieniais ir
penktadieniais vak nuo 7 Iki 8 vai

2801 West «3rd Street
Kampas 6S-čios Ir Californla
Vai.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.
Šetšad. 2—4 vai.
Trečiad. ir kitu laiku pagal susitar
Ofiso telef. 479-4942
RęgfcL teL WAIbrook 5-3048

M. C K. BOBELIS

!

425 No. Liberty Street
Route 25, Elgin, Illinois

TeL ofiso H E 4-9849.

res.

388-2339

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st S t r e e t
Vai.:

pirm.,

ketv. 1-4, vakar. 7-9
" 1—4 trefi Ir Sešt. tik

Ofiso — HE 4-3758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA
2751 West 51st S t r e e t
Valandos: antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., Šeštadieniais 10-1 p. p.
L.ijronia1 priimami paeai susitarimą

Vy&į organizacijos planui. Nau-įjji.

ir.

mžn

- S
$1.75 \
$1.50 |
=
s
£

* Administracija dirba kas- s
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- s
niais — 8:30 — 12:00.
S
iiiiiiimiuiuJiHiiuiiuiimiuiiiiiiiiiiiittiiminiiiiiiittiHmiiiiitmHtmflHtiiiti;

£

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
optometristafl

DR. fJUUUID L CURA

ASSOCIATE OPTOMETRIS3C8
Lietuviškai k&lba

DR. FRAMK PLEDKAS, 0PT.
3424 W. 63rd S t , G R 6-7044

2709 W. 51s* Street
Tel. — GR 6-2400

Ota. 7SS-4477,

Re*. f B

*-«t««

GYDYTOJA IR CHIRURGE
8PECIAJLYB* — NERVU IR
EMOCINES UGOS
CRAWFORD MEDICAL BLDG.
• 4 4 * So. PolasU Road
Valandos pagal susitarimą

tr

DR. A. PUSTELNIKAS

DR. L DECKYS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPEC. VIDAUS LIOOB
Tcl. Ofiso P R 6-7SOO; Narnu 925-7697

5159 So. Damen

Avenne

Valandos: 2—9 vai. p. p.
Išskyrus trediad.ien}

TeL 423-2660

Rez. TeL GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir niotenj ligos

DR. L RUKUS
RENTGENOLOGAS
9760 So. Kedzie Avi

6182 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne Vai., pirmad., antrad.. ketvtrtad. lt
pirmad.. antrad.. ketvtrtad. ir
atsiliepia, skambinti: MI 3-0C01 Vai.,
penktad. 8 v. r. Sci 9 v. v. Treč. ir
Ofiso H E 4-1414.

Rez. R E 7-*867

DR. B. GAIŽIONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDMOS ITGOS

2745 West 69th Street

Prles §v. Kryžiaus ligonine
VAL.: pirm. nuo 6 iki 8 v. p. p.; a n t 
2454 West 71st Street
(71-os Ir Campbell Ave. kampas) rad. ir ketv. nuo 9 iki 11 v. ryto ir
Vai. kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. nuo tf-8 v. v : penkt. nuo 9 iki 11 v.
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu:
šeštad 12—S vai. popiet
Trečiadieniais uždaryta
Telef. KKpublk- 7-2290
Ofiso teL P R 8-2230
Namu — rez.
PRospect 8-9081

DR. JANINA JACEVIČIUS

and

Ofs. P R 6-6022

Re*. PR 8-6960

DR. L JATUUS

Rez. GA S-7278

DR. A. JENK1NS

LAKŠTŲ T A U P Y M O
SĄSKAITOS
Chicago Savings Jums siūlo šeši* mėne
siu taupymo lakštus, už kuriuos pelny
site 5(/4%. Lakštai išduodami tūkstan
tinėmis minimumas yra $8,000.00, Nuo
šimčiai mokami kas šeši mėnesiai nuo
išdavimo datos. Lakštu sąskaitos yra
apdraustos F.S.Li.C.

DR. LEONAS SEMTIS

LNKSTŲ, PŪSLES LR PROSTATO
J O K S A
CHIRURGIJA
,
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Ofisas 2454 W. 71at Street
VAIKU UGOS
Vai. antrad. nuo 2—5 popic
2656 West 6Srd Street
ketvirtad. nuo 6—8 vak.
Pirmad.,
antrad. ketvtrt. ir penkt.
Ofiso telef. 776-2880
nuo 12 iki 8 v. ir nuo 5 Iki 8 v. v.
šeštad. nuo i iki 4 vai.
Read. telef. P B 9-67S0

Ofs. P O 7-6006

MIRĖ LIETUVOS VYČIŲ
dedamasis LRKSA ir kun. J.
STEIGĖJAS ST. BŪGNAITIS I Staugaičio, vėliau Telšių vysku
po, jaunimui parašytais įstatais
•
VVorcesterio miesto ligoninėje bei savo nuovoka, parengė vyčių
liepos 7 d. baigė šios žemės v a r organizeijos įstatus — konstitu
gų gyvenimą vienas iš dar g y ciją, kuri buvo priimta steigia
vertusių Lietuvos Vyčių steigėjų majame Lietuvos Vyčių susrrin-'
— Steponas Būgnaitis. sulietu kime, įvykusiame Lawrence. Ta- :
vinęs savo pavardę iš Bugnavi- me susirinkime ir S. Būgnaitis į
čiaus. Kukliai buvo pašarvotas dalyvavo. Pirmoji vyčių kuops i
Dirsės laidojimo koplyčioje. Lie Įsteigta kun. Pr. Virmauškio I
pos 10 d. iš Šv. Kazimiero bažny Broektone. o antroji kuopa — i
-čios kuklaus būrelio artimųjų bi S. Būgnaičio Lewinstone.
čiulių buvo palydėtas į Notre
P a t i e s S. Būgnaičio pasakoji
J)ame kapines. Iškilmingas pa mu, M. Norkūnas daugiau rūpi
maldas atlaikė parapijos klebo nęsis vyčių uniforma
garbės
nas kun. J. Jutkevičius. asistuo ženklais ir panašiai, o jis dau
jamas kunigų J. Steponaičio ir giau dėmesio kreipė į vyčių tau
Godeko.
tinę bei kutūrinę veiklą, jų Švie
Steponas Būgnaitis gimė 1888 timą, vakarinių kursų, paskaitų
m. sausio 1 d. Laižuvos miestely rengimą. Pastebėjęs, kad jo de
je, dvaro kumečiu šeimoje. Dide- damos pastangos mažai arba vi
nų pastangų dėka baigė Žemalės sai nevertinamos, iš vyčių veik
pradžios mokyklą būdamas j a u los pasitraukė. Bendradarbiavo
16 metų amžiaus. Tėvui mirus, "Darbininke", "Garse" ir "Ame
1919 m. atvyko i JAV. dirbo siu rikos Lietuvyje", skaitė paskai
vykioje Lewinstone. Maine. Va tas, rengė kursus. Paskutiniu lai
karais lankė buhalterijos kursus, ku gyveno vienišas
liguistas.
tlmciko dailaus kaligrafiško r a š  Giedraičiųir Onos Keršienės su
to. Baigęs kursus, dvejus metus dukrele globojamas. Gyveno tau
dirbo "Darbininko" administra piai i r kukliai, rėmė lietuviškųjų
cijoje. Tačiau raštinės sėdimas vienuolynų darbą ir savo turtą
darbas jam nepatiko, tad grįžo testamentu paskyrė į 8 lygias da
Vėl į "audyklą. Toliau mokėsi kir lis lietuviškiems
vienuofynanK.
pėjo amato rr nuo 1930 metų dir t ė v a m s marijonams, t. jėzuitams,
bo kaip savarankus kirpėjas. t. pranciškonams, t. saleziečiams
Pradžioje Cambridge o nuo 1939 Nek Prasid. kongregacijai, kam.' TfVufcestervie.
zimierietėms. pranciškietėms ir
%
ir
Sv. Kazimiero parapijai. Testa
Atvykęs į šį kraštą. St. Būg mento vykdytoju paskirti Auš
naitis greit susipažino su lietu ros Vartų parapijos
klebonas
vių veikėjais ir įsitraukė į visuo kun. lj£ Tamulevičius ir adv. R.
meninį lietuvių veikimą. Ypatin S a r a p a s . Tik gaila, kad laidotugai domėjosi katalikiško jauni vse nė vieno atstovo nebuvo ma
mo organizavimu. Susipažinęs tyti iš velionio tur to paveldėtosu M. Norkūnu rengė Lietuvos

'
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GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
Bendra praktika
2815 W. 71a* Street
Ofiso vai. kasdien nuo * Ucl 9 • . • . ;
*ešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susi
tarus,

VYČIŲ VEIKLA

$4.50
$4.00

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

* Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos
grąžjna tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų
turinį
neatsako.
Skelbimų
kainos prisiunčiamos
gavus
prašymus.

Specialybe akušerija ir motėm Hgoa

iNSURED

Kugelio varžybų teisėjai su laimėtojais vyčių parengime Chcagoje liepos 34 d. Iš kairės: kun. ). Savukynas — apskrities dvasios vadas- I prem. laimė
tojas Juozas Nausėdas. Illinois atstovų rūmų narys Frank Savickas su ant
ros premijos laimėtoja Švelniene, B. Bitchus. trečios premijos laimėtoja Cicevičienė fr B e t t y Petroski. Foto A . Raubiškio.

3 mėn

Tikrina akis.
Pritaiko akintas
I n k s t u ir š l a p u m o taku chirurgija
Vai. pagal susitarta*: Pirm., antr., "coBtoct lenses".
Ketv. 3—5, T—9 vai. Penkt. 2—6 Ir
Valandos pagal susitarimą.
TeL 695-0533 — Elgin
SeStad. 10—2 vaL
• Uždaryta trečiadieniais.

and Loan Association

.lohn !';i!»«>l, -T.. Prestdent
Chainnan of the Bo«rd

E Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily.
= except Sundays, days after Christmas and Easter by the Lithuanian
Catholic Press Society.
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5
Prenumerata:
Metams
Į/> " ^
$16.00 " $8.50
5 Chicagoj, Ciceroj ir užsienyje
S JAV ir Kanadoj
$14.00
$7.50

DR. S. BIEŽIS

DR. V L BLAŽYS

=
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C H I R U R G A S

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

WOBLD-WII>E DAILY

4545 WEST 63rd ST., CMCAGO, HJL 80629. TeL LUdiow 5-9600
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Chicago Savings
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
S844 West 63rd Street

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKTU LIGOS m
PRITAIKO

CHLRUrtiBIJA
AKINIUS

15542 Sa Cicero, Oak Foreat, ID
Kabineto teL 089 2090
Namq teL 8S9-1971
Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAI,
Adresas: 4255 W. 63rd Strae*

Ofiso teL REttance 5-4410
Rez. GRovenin 6-0617
VaL: kasdien, nuo 1—4 p. p. tr 6 Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai.
Iki 8 vai. Trečiad. Ir Sestad. uždaryta. iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak :
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vaL p p.
Ofiso ta* bnto teL OLympic 2-1S81 ir vakarais pagal susitarimą..

DR. F. ¥. KAUNAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
1407 So. 49th Coort, Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7.
ir Sestad. tik susitarus.

Trečiad.

Tel. — REUaaoe $-1811

DR. WALTER J. KIRSTU K

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika tr 'fr«r—•"»
Ofisas 3759 W. 71st
B M

Telefonas 926-8296
Valandos: 2—8 r.
l- r.. 2-g v. vak.
saro. Sekmad. ir
Reatd. teL

v., penktad. 10—U
Sestad. 1-4 • . va*
t r e « a d . uždaryta.
WA &-S099

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Lietuvis gydytojas)

S925 West 59th Street

T A U P Y M O KNYGUČIŲ
SĄSKAITOS
Chicago Savings tebemoka už knygutėse
žymimas santaupas aukščiausius nuoįmtm tokie kad yra leidžiami pasai
FeiSoranaės valdžios taisykles. Sudėti119 pMSIII0lĮs

i VaL: pirmad.. antrad.. ketvlrtad. Ir BEVT>RA P R A K T I K A
penktad.
nuo 12-4 vai. p. p., 8*8
'
UGOS
vai vak. SeStad. 12-8 vai. p.p.. trečiad.
Ofisas
ir
res.
2652
uždaryta.

DR. P. KISIELIUS

Of. tel. H E 4-312S. > a m o GI 8-8195

Kasdien 1—S vai. Ir «—8 vaL vak..
tSskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. V. TOMASOUf

•^W« I V i » * l H

RvllAv

MEDICAL B U I L D I N O

DR. MARIJA LINAS

6245 SO. VVESTERN AVE.
TEL GRovehHI 6-7575

C H I R U R G A S
2454 West 71st Strast
Priiminėja ttgontas tik iiiinHanin
V»L: 2—4 p. pu tr 6 — t -v."*Bk.
Trečiad. fa- sestad. njdaįrĮa
Telefonas — G R o v e U B

DR. A. VAUS-UIOKAS

7156 South WesterD Aveaoe
Pirmad.. antrad.. ketvlrt Ir penkt.
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p Ir nuo
SPECIALYBE AKTJSERLL4 t B
6 — 8 vai vakare.
Trečiad. nuo
MOTRERC LIGOS
11 vai. ryto iki i vaL p. p., ftestad
11 vai. ryto iki I vai. p. p.
2524 West 69sh Street
Ofiso telef. RE 7-1168
Valandos: 1 1M 4 tr I OS I T,
Šeštadieniais 1 iki 4 vaL
Re*. teL 389-9919
Trečiadieniais uždaryta.

AKUŠERIJA LR MOTERŲ UGOS
2817 West 71st Strret
TeJefonas HEmlock 6-S545

Chicago Savings and Loan Assn.

W. 59th 8 c

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
4938 W. 15tb Street, Cicero

OLympic 2-4159

KCDIKIT; I R VAIKŲ LIGT;
SFE<7LalJSTfi

DAUGIAU PELNYSITE.

LR MOTEBTJ
*
^ ^

Ofiso vai.: Pirm., a n t r , Tre«. Ir
penkt. nuo 2 iki « vaL ir ano t Š a 8
v. v. .Sestad. 2—4 vai. pop+et Ir kitu
laitu pagal surttarteaa.

TeL ofiso Ir buto

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

DAUGIAU TAUPYSITE...

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

(Ofiso ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel PR 8-7773; Rez. PR 6-4732
•Ffftt Ht

9H9Mslw9l6av

C H I R U R G A S
2858 Wes* 6Srd Street

TeL

DR. OKA VAftttVIMS
(VAAKAS)
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
664S So. Alhaay Ava.
VaL: pirm., antrad.. ketv. į-—8 vai.
%-ak.. penkt. ir Sestad. 2—4 popiet
ir kitu laiku pagal susi tarimą.
Tel. ofiso P R

6-6446. rez. B E 4-4156

DR. F. C

GYDYTOJA

R

Valandos: pirm., ketv.. 5—8 vai.,
71*
antrad. ir penkt 1—4 vai.
Vai.: 2 lkl 4 v. p. p. ir 7 Ud 6 v. T.
Priiminėja tik susitarus
Treč. tr Snstad. pasai
Atostogose nuo hirž. 21 Ud liepos 28 d.
Ofiso HK

t-1818

Re*. PR 6-9HOI Ofi>o tel.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybe vidaus ligos
2454 West Tlst

767-21«.

GYDYTOJAS
6449 So.

68S-48.V)

m

<Tl-o<« ir Oatnpbt U Ave. kampni) Vai pirmad antrad. p*>«rkttd
i Vai. kasdien »—11 ryto h- 4—š y. », Ir €—S v. v . 3WMrc S—š \,
•isMKUeaiaij i z — 2 vaL 9- B.
SeStad. > t . z. — 2 v. p> m

1—4
rs»t-

Vieni bėga iš kalėjimo,

AMERIKAI REIKIA APSIGALVOTI

KITI VERŽIAS KALĖJIMAN

Ar mažinti Europoje Amerikos kariu skaičių?
I>U. P.

Laisvėjimo ir skaldymo pro
cese už geležines uždangos pir
m o j e vietoje stovi rašytojai.
Šiandien Sovietuose, kaip ir
carinėje Rusijoje, jau darosi
madinga rašyti laisvai, nepai
s a n t , a r oficialiam pareigūnui
p a t i k s ar ne. J a u anksčiau
psitaikydavo įvairių ne paga!
sovietinę liniją raštų, tokiu
r a š t ų vėliau gausėjo, d a r vė
liau Sovietų Rusijos rašytoiai
pradėjo savo rankraščius per
m e s t i f užsienį. Bene pirma
labiausiai pasaulį sudominusi
k n y g a buvo Pasternako "Dr.
Zivago", vėliau visa eilė kitų
knygų, t a r p jų Tarsio "Sep
tintoji palata".
Solženicyno
"Viena Ivano Denisovičiaus
d i e n a " ir kitos. Šiuo metu t o
paties autoriaus užsienyje iš
eina d a r dvi knysros, nepaisant
didelio Sovietų Rusijos ponų
nepasitenkinimo.
*

"New York Times Book
Review" j a u deda didžiuli skel
bimą reklamuojanti nauja Sol
ženicyno knygą
"The
first
Circle" (Pirmajame r a t e ) , ku
riame skelbia: "Jūsų anūkai
skaitys šį romaną. Knysros he
r o j u s ir jo draugai yra ver
gai žveriškiausios tironijos,
kokia modernaus pasaulio is
torijoje y r a žinoma. Jie buvo
mušami, šmeižiami, kankinami,
verčiami badauti, naikinami,
paminant visas žmosraus tei
ses, jų žmonos ir seimo? žiau
riai sekamos ir baudžiamos.
tačiau jie stovėjo spinduliuo
j ą kaip arkangelai tame už
t e r š t a m e kraštovaizdy, nuliū
dimo žemėje". K n y g a išeina
netrukus, jos kaina 10 dol..
leidžia H a r p e r and R o w leidyk
la.

to, kuris skamba kaip proku
roro kaltinamasis aktas. Neži
noma, ką po tokio rašto ra
šytojui enkavedistai darys, ta
čiau, kaip bebus, Solženicynas,
nors ir pateks į kalėjimą, savo
kūryba jis išėjo iš tautų kalėjiminės valstybės ir atliks
pasauliui daug gero, nes kairj
"New York Times" skelbia,
šią knygą skaitys ir mūsų anūkai.

Žinomas Amerikoje politinis tas, ką senatorius Symington
koiiimnistas Roscoe Drummond kietai skeptiškai žiūri, jog tuo
pasisako prieš Amerikos Kari- mes ir save giname, V. Europą
nių pajėgų Europoje mažinimą, gindami, bet kad jis pasninko
Kongresas, girdi, negalįs nieko blogą būdą, blogu metu ir dėl
blogesnio sugalvoti, kaip staigų ' blogų pagrindų. Senatas paskuJAV karinių pajėgų sumažini- bomis vienašališkai sprendžia
mą Vak. Europoje.
atleisti 85'< mūsų kariuomenės
Senatorius S t u a r t Symington pajėgų vyrų iš V. Europos pa(D.. Mo.), kongreso palaiko- j gal Symingtono įneštą pataisą
mas. siūlo senatui, kad jis pa- į k r a š t o sąmaton skubiu kaistu
reikštų Gynybos departamentui, j laiku prieš konvencijos at .!."• įjog p a s t a r a s i s sumažintų Eu- ' mą. Tai nėra politikos kelias
f S B ^ B i i ^ R \ ropoję iki 50.000 vyrų ligi š i ų ' s t i p r i a u s i o s pasauly valstybės

*

Ta pačia proga tenka pa
žymėti, kad buvęs kalinys bai
gęs aukštuosius fizikos ma
tematikos mokslus Solženicy
nas yra buvęs zenitinės bate
rijos vadas, karui besibaigiant
patekęs už nenarsumą į kon
centracijos stovyklą, iš jos iš
ėjo tik 1957 m. Ta pati "Li
teraturnaja Gozeta" atsklei
džia ir kitą Solženicyno kūrini,
kuriame jis pavaizduoja So
vietų Rusijos karininkus. Laik
rastis rašo, k a d pas vieną žmo
gų buvo konfiskuotas Solže
nicyno rankraštis. Esą:
"Tarp rankraščių, konfis
kuotų pas pil. Teušą. buvo. pa
vyzdžiui, pjesė
"Nugalėtojų
puota", kurioje Tarybinę Ar
miją, išvadavusią pasaulį nuo
fašistinio maro, A. Solženicy
nas vaizduoja kaip bukapro
čių, smurtininkų, plėšikų van
dalų, siekiančių vien savo nau
dos, gaują. K a r t u jis labai
užjančiančiai atsiliepia
apie
vlasoviečius. Pjesėje šventva
giškai išjuokiami
nemirtingi
Zojos Kosmodemjanskajos ir
Aleksandro Matrosovo žygdar
biai. Autoriaus simpatijos ski
riamos vienam "didvyriui" —
kapitonui Meržinui, kuris pa
deda Tėvynės išdavikui slapta
pereiti per fronto liniją pas
vlasoviečius".

UAilllJS

111 Tautiniu Šokių Šventės ractu Marija Rudienė surengė garbes svečiams priėmimą. Čia matyt dalis asmenų su 11- m e t ų galo.
šio m e t o n e r a m i a m e pasauly.
linois valstybės gubernatoriumi, iš kairės matyti dr. Leonas Kriaučeliūnas, Leonardas Šimutis. Lietuvos atstovas
Dabar
m e s turime 350.000
Nevykęs patarnavimas
VVashiiKtfone Juozas Rajeckas su ponia. inž. Antanas Rudis, gubernatorius Samuel Shapiro, Lietuvos generalinis
vyrų, tarnaujančių NATO V.
konsulas dr. Petras Daužvardis, vysk. Vincentas Brizgys, Illinois valstybės emigracijos viršininkė Loraine H ui ne)
Europai. Symingtonas norėtų tą
Tokis nutrūktagalviškas kon
tėvas Gediminas Kiįauskas. S. ) . Marija Rudienė ir Stasys Bal/ekas. Ir.

Branduolinių ginklų varžymas
Sutartis branduoliniams ginki ams varžyti nesutvirtins taikos
GEDIMINAS GALVA
čiausioje taryboje, d a u g vietos
JAV ir Sovietų pastangomis
skyrė kaltinti JAV, Federaliplačiai išgarsinta pax atomica
kelia abejones. Ar ši sutartis (siaurinio Atlanto, o Sovietai — j nei Vokietijai ir Kinijai. Izraesulėtins didžiųjų valstybių tar- j Varšuvos
karinės santarvės Į fo J A V globojamasis k r a š t a s
pusavio ginklavimosi varžybas?> k r a š t a m s ginti. Iš esmės pade- j pažeidęs sovietinę gynybą Artij m u o s e Rytuose, nesulaukė tiek
Ar Anglijos siūlymas varžyti tis nepakinta.
apsiginklavimą turės įtakos į
pagiežos, kaip vokiečiai.
Sutarties tikslas
JAV ir Sovietų
branduolinių
Jo žodžiais: "Kokia Federaginklų monopoliui, kuris y r a
Sovietų svarbiausias tikslas j linės Vokietijos linija Vakarų
JAV, Sovietų, Anglijos, Pran šia sutartimi suvaržyti Federa Berlyno atžvilgiu? Sena. Tie
cūzijos ir Kinijos rankose.
linės Vokietijos branduolinį ap patys mėginimai prijungti šį
JAV ir Sovietai ir toliau lenk siginklavimą. Maskva jau seniai miestą, kuris Federalinei Vo
tyniaus. JAV gamina branduo svajoja vidurinėje Europoje su- kietijai niekuomet nepriklausė
lines raketas santykyje 3:1 ly kurti nešališkąją sritį, kuri ne- įr nepriklausys. Vokietijai ten1 ka atsakomybė dėl protarpiais
ginant su Sovietais, kurie yra turėtų branduolinių ginklų.
Nemažą susirūpinimą kelia ir daromos politinės įtampos. Sapralenkę amerikiečius priešrakiti tarpusavyje nesutariantys į vaime suprantama, kad Sovieketinėmis raketomis.
Galybių branduolinis apsigink k r a š t a i : Egiptas ir Izraelis. In- tų Sąjunga atremia ir ateityje
lavimas. nepaisant 1963 m. bran dija ir Pakistanas. Argentina ; atrems Federalinės Vokietijos
duolinių ginklų bandymų var ir Brazilija, nes jie gali pra- i provokacijas dėl Berlyno",
Federalinei
žymo, lyg kalnas slegia pasaulį. dėti branduolinius ginklus ga- j Gromyko siūlo
Vokietijai
pasirašyti
karinės
Branduolinių ginklų monopoli minti.
jėgos
nenaudojimo
sutartį,
jei
ninkai tarpusavyje nesutaria.
Šia sutartimi pasaulis pada
ji pripažins Rytų Vokietijos res
Pax atomica — atominė taika linamas į pirmaeiles valstybes, publiką. Sovietų sąjungininkę
turinčias branduolinius ginklus,
JAV, Sovietai, Anglija ir to ir antraeiles, kurios privalo mo ir bičiulę.
liau gamins branduolinius gink nopolininkams paklusti.
Bonnos sprendimas
lus. Šie kraštai tik pažada ki
Sovietų nuolatinis puolimas
Pirmaeilės ir antraeilės vals
toms valstybėms
neperleisti
erzina
Federalinę Vokietiją, ku
tarpusavyje nesutaria.
branduolinių ginklų. Monopoli tybės
ri pastaruoju metu, įvedus var
ninkai neturi teisės padėti ki Prancūzija ir Afrikos valsty
žymus susisiekti su Vakarų Ber
bės,
esančios
Paryžiaus
įtako
tiems kraštams
organizuoti
lynu, galutinai apsprendė Bon
branduolinių ginklų
gamybą. je, atsisakė sutartį pasirašyti.
u o s nusistatymą
nepasirašyti
Branduolinių ginklų neturin Kinija sutartį pasmerkė. Alba
sutarties
varžyti
branduoliniams
tys kraštai 25 metams pažada nija. Kuba. Tanzanija ir Zam
ginklams.
branduolinių ginklų nepirkti ir bija pasekė Pekino pavyzdį. Is
savo krašte jų negaminti. Jie panija ir Portugalija vargu pa
Jos nusistatymą
sustiprino
bus tarptautinės kontrolės pri sirašys sutartį, nes šias valsty j A. Gramyko kalba, kurioje aiš
bės mažai pasitiki Jungtinėmis
žiūrimi.
kiai pasakyta, kad nepuolimo
Tautomis ir kai kuriais branduo
sutartus galėsianti būti pasira
Branduolinių ginklų monopo linių ginklų monopolininkais.
šyta, Federalinei Vokietijai at
lininkai birželio 17 d. įsiparei
sisakius buvusių vokiškų kraš
gojo JT saugumo tarybai, kad Federalinė Vokietija ir Sovietai
tų, vakarinio Berlyno, pripaži
panaudos visus ginklus ginti
Sovietai seniai puola Fede- nus Rytų Vokietiją ir atšaukus
užpultam ir branduolinių gink- j ralinę Vokietiją. Užsienio reiiš jos JAV kariuomenę. Fede
lų neturinčiam kraštui. J A V j kalų ministeris A. Gromyko VI. ralinė Vokietija bandė pagerinti
panaudos branduolinius ginklus 25 d. kalboje, pasakytoje aukš- santykius su Sovietais, tačiau

skaičių nukirsti ligi 1/17 dabar
tinio pajėgumo.
— Ar tai g e r a s s u m a n y m a s "
— klausia R. Drummondas. —
Aš manau, kad ne. — jis p a t s
atsako.
Ir jei kongreso nariai apsi
dairys, gerai įsiklausys ir su
stos p a k a n k a m a i gerai ir ilgai
išsiaiškint visus faktus, yra pa
grindo tikėti, kad didžiuma pa
sisakys: tik ne dabar, neskubėkite.

greso veiksmas būtų rimta ne
gerovė tautai. Tai sudarytu ir
pačiam senatui mažą pasitarnavimą, kai daugelis preziden
tinių kandidatų pasisako, kad
s e n a t a s pilniau dalyvautų aukš
tosios politikos sprendimuose.

D a u g yra gerų pagrindų iš' vengti visokių skubių karinių
dalinių perkilnojimo. Mes tik
k{
' * ^ m i n g a i užbaigėme susi( t a r i m ą su Vak Vokietija. kur
daugiausia y r a Amerikos ka
Formulė
riuomenės. Kad padengus mū1
sų dolerines išlaidas. Bonna AAišku kad nėra tokios knmmerikoje pirksis karinę medžiapiuterio formulės, kuri
fgą ir kita. Birželio mėnesį Iskytų, kad Amerikos pajėgų dy- t
landijoje NATO nariai svarstė
dis 350 tūkstančių vyrų yra vi
bendrai, kaip būtų prieita prie
siškai p a g r į s t a s šiuo metu ir
NATO ir Varšuvos pakto narių
kalbamoje vietoje. Gal būt. rei
susitarimo abišališkai sumažin
kalinga turėti daugiau, gal būt.
ti karines pajėgas. Mes išme
mažiau, bet tai t u r ė t ų būti po
t a m e kortą iš gyvybinio pasi
litiškai ir kariškai apskaičiuo
t
a r i m o , mažindami NATO pa
ta visos N A T O sąjungos.
j ė g a s nė nepabandę išgauti SoJ o k s galvojąs asmuo, aišku, j
nesiginčys, k a d dabartinė kari vietų nutarimo sumažinti jų
' k a r i n e s pajėgas Europoje. Pnnė u - i 5- \r o .
bukle V. Europoje yra vi- .
.
, ,
. , _T
, .,
, V* * i •
simintina, kad tai buvo tuomet,
šiems laikams arba bent ilgioms t a n g o m s atsisakyti
. . nuo
. priešNereikia kalbėti, kaio įsiu
ai
mUSU
m e t a m s įšalusi. Visų NATO | kraketinių
**"**»gynybos
* > n t a r e įrengimų
P a ."ir
tino Kremlių toks skelbimas.
Manau, k a d kiekvienam aiš
tikrinama
d
r
a
u
g
e
,
kaip
ir
turi
kraštų pajėgų būklė Kasmet pa kai Sovietai sutiko pradėti pa
todėl "Literatynvąja Gazeta" ku, jog reikia labiau tikėti
būti.
paskelbė rašytojo Solženicyno rašytoju, negu kompartija, ta
— Ką a š siūlau. — toliau sitarimus dėl atominių ginklų
pasmerkimą,
kuris
skamba čiau įdomiausia, kad autorius
sako R. D r u m m o n d a s . tai nėra gamybos apribojimo.
k a i p kaltinamasis aktas. Tie ginasi ir sako, kad tai jo
Berlynas
s a , komunistinė Maskvos ra pats naujausias veikalas. Ra
be sėkmės. Kanclerio K. G. KieA r išmintinga senatui spaus
šytojų draugija privertė duoti šytojo drąsa ir jo išeinančios
singerio pastang-os užmegzti pa ti prezidentą sumažinti karines
Solženicyną pareiškimą, kuri Vakaruose knygos kaip tik pa
sitarimus su Rytų Vokietija ne- pajėgas Vak. Vokietijoj? kaip
išspausdino " L i t e r a t u m a j a Ga deda skaldyti tą komunistinį
rado a t g a r s i o
Mažų žingsnių t ... ..
,
*>.,+„ v~k»
zeta", tačiau šiame p a r e i k i  pasaulį, ir toks rusas mūsų
6
•
*
* , tik šiuo metu, kai Rytų voKie
, tija su Maskvos pritarimu vėl
m e Solženicynas beveik nieko kovoje už laisvę y r a lietuviams
padalintų vokiečių suartėjimas
! pradėjo žygius varžyti susisienepasako ir todėl milžiniška daug brangesnis už tokį lais
liko liko bevaisiu.
m e straipsnyje, t a m e pačiame vajame pasaulyje gyvenantį
Federalinei Vokietijai teliko ; kimą su Vak. Berlynu? Ar gi
laikraščio numeryje, surašvti rašytoją, kuris savo kūrinius
vienintelė išeitis:
nepasirašyti i viena Amerika neša naštą bendSolženicynui kaltinimai,
ku siunčia Sovietams.
branduoliniams ginklams var- Į
riuose jis vadinamas Vakarų
&
".
. ' r o j ę Vak. fc.u ropos gvnvO'jjer
pasaulio Jrankiu. Sovietų Ru
Kaip matome, rašytojai ver
žyt, s u t a r t . e s . kuri s. menes, , ^ ^
^
^
kad no
me{u
sijos šmeižėju. Cituojame:
bus t v . r t i n a m a pasirašiusių k r a s , A m f n k a s
tesudaro tik
žiasi iš sovietinio kalėjimo, ir
"Norėjosi tikėti, kad A. Sol didelės dalies jų noras būti pa
tų parlamentuose.
^
,.;uropoje.
NATQ
armįjų
ženicynas pagaliau su ura? bū skelbtiems Vakarų pasaulyje.
Nesutarimai su liaudies res
tinybe pareikšti griežta pro Juo didesnis rašytojas, juo la
publikomis vertė Sovietus paNATO davė Europai ilgiautestą prieš užsienio leidvklų biau nebijo kalėjimo ir juo la
keisti politikos kryptį, gelbėti ' sią taikos tarpą negu anksčiau
veiksmus, atsisakys neprašytu biau nori pasauliui atskleisti
Rytų Vokietiją ir atsisakyti sva j k a s kįtas šiame šimtmetyje,
"globėjų", visu balsu pareikš savo kūrybą, kuri, kaip mato
jonės nuginkluoti vidurio E u - ' Mes geriau, lyg t a s katilas, taip
savo nenorą turėti ką nor? me, yra kovojanti prieš blogi.
ropą.
lengvapėdiškai nesigarsmtume.
bendra su mūsų šalies provo 0 yra lietuvių a r ir kitų tau
f j 2
T P V f A ^ J Jf
A
I galui jis talkinosi pašalietį, kai galėjome per lauką su- ti. O apie žemės permatavimą ji nieko nežinanti.
sišaukti ir sutarti.
katoriais — priešais.
— Gerai, kad ir nepasiunčiau atgal j stotį savo in
tų rašytojų, kurie savo skur
Matininkas
nuo
mano
žodžių
pastebimai
atsipūtė.
strumentų,
— prabilo matininkas, kai bridome.lauku į
Šito jis nepadarė ir po to. džiais kūriniais stengiasi pa
B o m s u t i
Kertu
iš
ko
nori,
jog
jis
tokio
paprasto
dalykų
išrišimo
namus. — Atrodo, kad jūsų ribas vistiek reikės perma
k a i eilė užsienio leidyklų vis tekti į komunistinę spaudą,
nelaukė.
tuoti.
Nemalonu, bet sugadinsiu jums rytojaus dieną.
JUOZAS
TOLI!
SIS
d a r tebekurstančių antitary siunčia savo silpnus rank
67
—
Kad
tave
kur
devynios,
Mantrimai,
—
švietė
—
Priešingai. — atsakiau aš jam, — su malonu
bines aistras, neseniai paskel raščius, stengiasi rašyti pagal
jo
visas
veidas,
—
ko
gero,
rytoj
ligi
pietų
ir
permatuosiMatininko
žodžiai
skambėjo
gana
viliojančiai,
ta
mu pabraidysiu su jumis pievomis. Jos — visas mano
bė, jog jos ruošiasi spausdinti kompartijos liniją. Vargingi
me
tą
Rudžio
prašomą
rėžį.
čiau,
kai
lapo
viršuje
pamačiau
prašytojo
pavardę,
nu
šios
vasaros džiaugsmas. Net daugiau: visas gyvenimas.
talentai,
nesvarbu
ar
tai
būtų
d a r vieną A. Solženicyno kūri
sivyliau.
Ką
gero
mano
kaimynas
kalvis
galėtų
surašy
Aš perlėkiau akim laukų margais rėžiais, tingiais
—
Rytoj?
—
aš
nustebau.
—
Saulė
dar
aukštai,
n i "Pirmajame r a t e " , — kuria Mizara ar Morkus, ar k a s ki
ti?
Bet
perbėgus
kelias
eilutes
raštas
mane
taip
sudomi
paupio
medžiais ligi pat užtvankos, kurios kontūrai
kulniuojame
pas
kalvį
ir
viską
sutvarkysime
dar
Šį
vaka
m e piktai šmeižiama mūsų vi tas, stengėsi, kad jų raštai
suomeninė santvarka. Galuti patektų sovietijon. Literatūri no, kad aš net užmiršau savo svečią pakviesti vidun rą. Be jokių matavimų. Gali būti, kad Rudys teisėtai dunksojo tolimajame jų gale. Tikrai, koks didelis gyve
nimas tų margų laukų rėmuose. Bet kartu ir toks mažy
nai paaiškėjo, jog A. Solženi ne prasme skurdžiai veržiasi ar bent pavėsin. Stovėjome mudu, kaip du basliai sau pretenduoja j tą žemę.
lėje:
vienas
įnikęs
į
popierių,
kitas
nuobodžiu
žvilgsniu
Matininkas
atsisuko
į
jį
atvežusį
ūkininką,
bet
aš
tis;
pribėgau ligi užtvankos ir sukliuvau. Nuo Čia ji
cynui visiškai patinka tas vaid į kalėjimą, literatūriniai aris
buvo vos įžiūrima, o realybėje užtvankoj buvo įstrigę
jį pertraukiau:
muo, kurį jam paskyrė mūsų tokratai veržiasi iš dvasine klaidžiodamas kiemo patvoriais.
kurį laiką visos mano viltys. Kokia laimė, kad viskas
Prašymas
nusitęsė
per
du
lapus
ir
aš
ilgokai
už
—
Siųsk
žmogėną
su
įrankiais
atgal
į
stotį,
ko
jis
idėjiniai priešai, ir kad jis pa prasme tikro proletariato kraš
taip puikiai išsisprendė.
trukau,
kol
jį
perskaičiau.
Pats
reikalas
užėmė
vos
kele
ten
saulėje
kepa.
O
jus
aš
pats
vakare
nuvešiu
Pajūrin.
siryžęs reikšti tik protestus, to. Kovoje už laisvę mus labiau
Bet šiuo momentu užtvankos vaizdas man atpūtė
tą eilučių, bet prašytojo motyvai nusikėlė keliomis de
Matininkas atsisveikino su ūkininku, bet savo dėžę
panašius j tą, kuri spausdina džiugina tie. kurie padeda
kitą
mintį,
ir aš vėl prabilau į savo bendrakeleivį:
šimtimis
metų
į
praeitį,
paskui
peršoko
į
vaikų
atei
nukėlė
nuo
vežimo
ir
pritempė
prie
gyvatvorės.
skaldyti
komunistinę
tvirtovę,
m e šiandien.
tį,
ir
žemės
tvarkytojas
negalėjo
neuždėti
sekančios
re
—
Ką
gali
žinoti?
—
jis
patraukė
pečiais.
—
O
Rašytojas A. Solženicynas negu tie. kurie į ją veržiasi.
— Nuostabu, kad niekas nepastebėjo ribų netikslu
Tegu pavyzdys tų, kurie šia zoliucijos: "Permatuoti prašyme nurodytą Mantrimo- jeigu jūs su kalviu nesusitarsite? Tegu padrybso ta dė mo, kai matavo žemę užtvankai. Matininkai tikriausiai
galėjo savo literatūrinius ga
Rudžio žemių ribą."
žė pašaly.
bumus pašvęsti vien tėvynei. me materialistiniame pasauly
turėjo Mantrimo ūkio planą, argi jie būtų apsižiūrėję?
Ir mudu patraukėme tiesiai per sodą į laukus.
Kad
prašymas
buvo
rašytas
ne
Rudžio,
aš
supratau
o ne jos šmeižikams. Galėio. je aukojasi ir nebijo kalėjimo,
Matininkas sustojo ir keistu žvilgsniu pasižiūrėjo į
Rudžio ūkis išsitiesė ilgu lopu, atribotu anoje pusė
iš karto. Sakiniai dvelkė profesionalo advokato stiliu
bet nepanorėjo. Tokia karti mus vienija ir stiprina. Gar
mane. Po pypkiais, nei nejauku man pasidarė.
teisybė. Pirmiausia nuo jo pa bė tikriesiems rašytojams, ne- mi: tikslūs, apgalvoti ir papildyti begale papildymų. je valdiško miško, o šiame krašte susišliedamas su
— Pagavote jūs m a n e , — tarė jis su kažkokiu ne
ties priklauso, a r jis panorėo išduodantiems laisvės, liudi Ne kalvio galvai tokius motyvus iškasti ir taip gudragal mano žeme. Mūsų riba nubėgo tiesia linija per laukus smagumu, — aš ir užtvankai žemę matavau. Tiesa, ji
viškai juos išdėstyti. Bet prašymo pabaigoje tupėjo iš- ir tolimajame jų gr-Ie paniro Jūron. Kaip tik toje vie
jantiems žmogaus dvasios di
rasti išeitj iš tos aklavietės".
prieina visai arti prie Rudžio prašomo rėžio, bet inžinie
AL B. drebintas Rudžio parašas ir visos mano prielaidos ne toje, kur telkšojo ta nelemtoji pūstynė, dėl kurios aš
Tai tik dalelė iš to ilgo raš dybę.
riui prašant užtvankai žemę mes tada atmatavome nuo
turėjo jokios reikšmės. Matininkas stovėjo šalia ir ne- turėjau tiek daug nemalonumų. Rudys buvo laiminges
upelio, įtekančio Jūron anapus užtvankos, aukštupy.
nis. Kaip tyeia, jo pusėje žemė staiga iškilo gražia kal
« kantriai laukė mano atsakymo.
— Amerikos legionas vakar'paradu Michigan Ave. Eisena
Kaip iŠ Vaitaieio supratau, upelis tarnausiąs vandens
Aš dar kartą permečiau raštą ir atsisukau į mati vele, kuri dabar geltonavo lygia ražiena.
pradėjo Chicagon rinktis savo bus pradėta 1 vai. p. p
pertekliui reguliuoti. Antra vertus, tas intakas buvo naMudu striktelėjome per siaurą ežią, skiriančią ma
ninką.
50-tajai metinei IHinois valsti
rūrali ir nesikeičianti vieta matavimo išeities taškui. O
— Kažkas labai prakaitavo, kol paruošė Rudžiui no ir Rudžio žemes, ir patraukėme jo sodybon. Kalvės
dirbtinės ribos, kad ir judviejų su Rudžiu, dalykas ne
jos konvencijai, kurioje
daly. . .
.
— John Bailey, JAV-ių de- tą prašvmą, bet aš į jj nesigilinsiu. Turiu prisipažinti, pusėn nesukome, nes durys buvo užvertos ir žaizdro ka
visai tikras. Matote, ir šiandien turime tokį atvejį: jei
vausią 20.000 legionierių, šiais m o k r a t ų ^ ^ ^
pirmininkas, kad jis' man per daug teehniškas, o advokato samdyti minas stypsojo be jokios dūmelio žymės. Bet nei kalvio
gu pernai būtume nuo jos atmatavę užtvankai žemę,
metais konvencija praeis ženk- a t v y k ę s -} chjcagą, pasakė "aš visoms čia surašytoms istorijoms patikrinti visai negal- gričioje nieko nelaimėjome Žmona mus pasitiko tarp
dabar ne kalvis, o užtvankininkai pareikštų pretenzijų.
le: "Laisvė nėra laisva". Kon-;tikiuosi, kad
demokratų kon- voju. Jeigu Rudys mano, kad tas penkių žingsnių rėžis duryje ir pranešė, kad kalvis išvykęs šienauti nuomo
vencija bus baigta sekmadienį vencija b u s Chicagoje".
jam priklauso, tegu jį pasiima. Tik nesuprantu, kuriam jamų pievų ir be rytojaus vakaro žmona jo nė nelaukian- \

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1968 m. liepos mėn. 25 d.

»

I S C E

LLA N E©CS

TUCK POINTING A ROOFING
I do all my work N o salesmen
JOHN AMES — Tel. 436-7157

SMOKEY'S FRIENDS

PROGOS — OPPORTUNITTES

CLASSIFIED

Restaurant. good going business. j
full experienced operators. available
for immediate take-over Don't miss

Tel. - GI 8-9606

don't play with

HflOVING

R E A L

K S T AT K

D £ ME S IO

FOR SALE: 80 or 120 acre farm
įn Withee. Wisc. Clark County —
6ERKNAS perkrausto baidos ar
dairyland. good buildings on black
kitus daiktus Ir iš toli miesto ka B I T A I rinktiniam^ nuomininkams. top road. 8 zniles from town
Nelaukit
—
už-ift-^i^lruokit
dabar!
dmiai ir pilna apdrauda.
Aptarnauja pietvakarine <isl> T mtK \SK MIKOLAIMS
2647 W. 67th Piaee.
WA 5-8068 .ŪK. Savininkai kreipkitės del patar
navimo
nemokamai.
Wi*ee,
Wiscoasm, RI. 54498
r

HHIinM!l!linHtltll!tH1tHinMf!«Hftf*ttn

IfcXCT>MOJAM — FOR RENI

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų. gyvybto,
automobiliu,
sveikatos, biz
nio.
Patogios
išsi(nokejimo saly-

eos.

J.

BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Ave., P R 8-2233

{S/ac/a/rj

filCHUOMO^ySEIVICE

PLEASE...

Kampas Richmond ir 63rd St.

Apply or call —

PAPER CONVERTINC CMP,

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET METAJL
4444 S. \Vestern, Chicago 9, Iii.
Telefonas VI 7-S447.

1101 S. KMboum k**r
Tel. — 826-5800

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43 St.

CL 4-2890

• • - * • - • - • • • ' • • •» <

7 kamb. 12 m. mūr. bangalow,
pria Liet. mokyklos, Marąuette Pke,.
SIUNTINIAI | LIETUVA 1% vonios, alum. langai, 2 auto ga
ražas. $24.900.
OOSMOS EXPRESS
12 butu mūr. prie 6 7-tos Ir RockMAROTETTE GIFT PARCEL g^RV well. $13",500 metinių pajamų. Kaina
Įmokejas $15.000 savininkas
2608 69tn St.
Te*. WA 5-2787 $78,500.
paskola.
2501 6»th St.
Tel. WA 5-2737 duos
2 butai po 6 kamb. mūr. prie Liet
J33S So. Haiste.1 St. Tel. 254-3320 mokyklos
Marąuette Pke. Nauja gaLietuvių bendrove
turinti teise
zo
atskira šiluma, moderniškos vo
siuntinius siųsti savo vardu 15 Chlnios ir virtuves. Dvigubas mūr. ga
cagos tiesiai j Lietuva.
$32,500.
Didelis pasirinkimas
Įvairiu me ražas.
N'avijas de h u e 2 aukštų mūr.
džiagų. ital. lietpalčiu Ir kitų prekių Marąuette
pke 7 kamb. butas savi
Priimami užsakymai automobilių
ninkui ir 4 nuomos skolai mokSti.
šaldytuvų, televizijų ir t. t.
$74,500.
F., ir V. Žukauskai
H boto. 2-jų aukštų, švarus mūr.
•SBBBiHiBBiBiagagiaaiaMaaaBiM i m namas. Marųuette pke. $84.900.

P R I Ž I Ū R Ė T O J A S
$2.00 valandai— 40 vai. savaitė.
Stiprus, patikimas, įvairiems dar
bams.
Malonios darbo sąlyaoe.
Nuolatiniam darbui. Turi kalbėti
angliškai. 223 W. WaBhing*«i St.
2-as aukštas. Mr. Henry Sckroepel
a r skambinti — F l 6-0952.

C0NSTRUCTI0N C0.
REZIDENCINIAI,
^KOMERCINIAI,

• tĘ

MEDICINOS IR
1
3 KITOKĮ PASTATAI

Automatk Scfew
Machine
Setters and operators for Acuie Gridley and New Brltain. Highest hourly
rate in Chicagoland. pius bom»: Paid
holidays, hospitalization & vacation.
Steady employment vvitli oVerf&ne
computed daily. Modern. cleaii, well
l į l i t e d and ventilated plaut. Latest
type equipment. Ample parkisig facilities.

2451 West 69th Street
TeL HE 4-7482

LEONAS REAL ESTATE
INCOME T A S — NOTARIATAS —
IMIGRACIJA

DEKORAVIMAS

2735 W . 7 1 s t S t

TeL 925-6015
STATOME NAUJUS NAMUS
ir
Atliekame įvairina pataitymus

Garbe matyti ir pirkti

Apie 71 ir California. Gražūs 2
butai, naujos statybos, įrengtas beismentas. 2 auto garažas. $40.000.
» • • « » « » » «
10 butu. Puikus mūras Marų. pke.
Virš $13.000 nuomos. Kaina ver
iHMimiiiiiiiiiHiuimimmimiiiimimiii
ta greito dėmesio.
žeme - lotas, platus, ant kampo.
RADI0 PROGRAMA
Marąuette P-ke. Tik $11.000.
J. NAUJOKAITIS
Turtuolio liuksus, mūr. rezidenci
ja Našle atiduoda su visais priedais
Apdraustas perkraustymas.
už $37,000.
Ilgo metų patyrimas
7 kamb. mūr. namas, gražiai ištai
Seniausia Lietuvių RMio Pro WA 5-9209
Chicago, Dlinois sytas kaip naujas. $23.000.
10 kajnb. mūr.. marmuro vonia. 2
grama Naujoj Anglijoj, i§ stoties
virtuves. 3 toiletai. garažas. $18.700.
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
Nepapr. apartm. namas, mūro ga
ražas. Labai gražus ir rami vieta.
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai.
$62,500.
po pietų.
Perduodama: vėliausių iniiiiiiiiiHiiiHiiiiiiniuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii
L'ž $14.500 nupirkit tvarkinga šva
rų 7 kamb. namą su garažu.
pasaulinių žinių santrauka ir ko
Našle
parduoda
beveik
naują
mentarai, muzika, dainos ir Mag- S0PHIE BARČUS RADIO
mūrą.
Didelį 3 b u t , radiant šild.
dutes pasaka. Programą veda —
Apie
$6 500
pajamų.
Garažas.
ŠEIMOS PROGRAMOS
$52.500
Steponas J. Minkus. Biznio reika
Kasdien nuo pirmadienio iki penk
S batai Marųuette pke. Gazo Šil
lais kreiptis j : Baltic Florists — tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta dymas, ceramic vonios, daug prie
dieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki dų. Garažas. $28,600.
gėHu bei dovani? krautuve. 502 E 9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
Modernūs du butai po 8 kamba
Broadway. So. Boston Mass. Tel. niais 7 vai. vakaro.
rius Marq. Parke,
gazo šildymas,
karpetai,
garažas, $S2.00o
7159 South Maplevvood Avenue
A N 8-0489. Ten pat <aunamas ir
li»ora»tM "Draneati".
Chicago. Illinois 606299

J. J. Tourek Mfg. G>.
1901 So. Kilbourn Ave.

Petrauskas Builders, Ine.
TeL

TEL. CR 7-6090

585-52J<5

„DRAUGE" GAUNAMI LEIDINIAI "
MARLBOROUGH'S LTTHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Variak« jytr-Inkeniene, Išleido Lithuanian Catholic Press Society,
Chicago 29, UI. Antras leidimas. Knyga, padedanti pačiam iš
mokti lietuviškai. Chicago, 1958 m. 144 psl
$1.25
JAUNAS AKORDEONISTAS, Povilas oetkauskas. Pradinės
akordeonistams žinios ir daugelis melodijų s u gaidomis. Išleido
J. Karvelis, Chicago, 1958 m. 112 psl
$3.00
VALANDOS IR AM2IAI, religiniai pasakojimai ir legenoos,
Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m.
Aplankas dail. Algirdo Kurausko. 99 psl
$1.00
SV. PIJUS X, redagavo kun. Jonas Petrėnas. Išleido Ateitis,
1958 m. 255 psl
$3.00

.

SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms
šventėms, Prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršeliai dail. T. Va
liaus. Išleido Immaculata Press, Putnam, Conn., 1957 metais,
150 psl
$2.00
SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiems ir suaugusiems, pa
ruošė K. Barėnas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr 20-21,
, 1957 m. 558 psl
."
$3.00
MOTINA, Juozą* Prunskis, dail. Vladas Vijeikis. Išleido Tėviš
kėle, 1958 m. Didelio formato gausiai iliustruotas leidinys apie
motinas. 48 psl
$2.50
GINTARO KRANTAS, Petras Babickas, dail. Vladas Vijeikis.
Išleido Tėviškėle, 1958 m. Trečias papildytas leidimas. Dide
lio formato iliustruotas leidinys apie Lietuvos pajūrį. 9 6
puslapiai
$4.00
Illinois State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% taksu.

J>

SKIP'S Self Service
LI0.U0R STORE

llllllllllllllllllllllllllllllllilHllllilIlHIHIII
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J E I G U J U M S
R E I K I A
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIC,
kreipkitės į ''Draugą", kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.
Užsakymus su pinigais siųskite:
D R A U G A S
4545 West 63rd Street
CHICAGO, n L T N O I S 60629

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

DiPORTED

RRANDY 8 4 proof

Fifth

CAMLS GRANDE Fine Champagne
CX)GNAC

RICCADONNA LMPORTED
\7ERMOLTH dry or sweet

J.
B A C E V I Č I U S
6455 S. Kedzie Ave. — PR 8-2233
Tvarkingas, teisingas r greitai
patsrnavimas visais Real Estate
reikalais. Be to, veikia Notariatas,
daromi ir liudijami vertimai tvar
komi pilietybes dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki

įsteigta prieš 49 metus.
Dengiame visų rflšių stogus. Taiso
noe arba dedame naujus kaminus, rt
nas. nutekamuosius vamzdžius Dažo
me jg lauko. Taisome mūrą—"tuck
polnttng". Pilnai apsidraudė, visa* j oataruavimai.
darbas garantuotas.

LA 1-6047 arba R0 2-8778!

EXPERIENCED

— — *

* — i

IMMEDIATE OPENTNd
ACCOUNTS RECElVABlLĖ
E s p e r i e a c e d *
Macbine ejcoerien.ee preferrftd biftt ix>t
necessary.WiH train. Modern •air oonditioned office. VacatiOTi ati* flEterance.
Permanent
position.
FVee
coffee. Apply.

TYPISTS

Pleasant air-conditioned office. 01d
established
insurance company.
Permanent position. Good salary
and fringe benefits.

RANDOtPH P . « t t l 6 CO.
2141 So. Throop Stree*
Phone 738-1706 — Mrs

Skelbkites ^Drau®^.

CAJJL — 427-9445

HELP WANTED — VYRAI IR MOTERYS
OUTSTANDING

OPPORTUNrTY !

THE McLEOD INFIRMARV
In Florence, South Caroikta, offers exceHettt openings Uk
NURSE ANESTHETISTS,
MEDTCAL TECHNOLOGKT,
A.SiCP.
Sakiries open — afeo
REG4STERED
NUR&ES
All shifts. Good salaries plūs differentials paid. 330 bed hospiial-.
Apply in vvriting t o

IHrector of Nurses or Adwin^ra*»f

ŠIMKUS REAL ESTATE

R E A L

N0TARY PUBLIC

Apskaičiavimai nemokamai
Skambinkite bet kūrino laika.

An Eąual oprortunity emt>h>y%t>

E S T A T E

Med. 1% a. % leamb. Kusyg. ft —
Mūr. 2 x 6 . Butas rosy. ^anjas
šild. Naujas garažas. M p. $31,800. Campbell. $14,06«.
!• 71 h* Tabnan. Mūr. 4 kamb. ir 2
Mūr. 2x6 ir patalpa. Gera vfeta.
Mūr. 2 x 5 . Gage p. Garažas. Gaoz
$23.S00 arba pasKM>mias.
llllllllllllllllllllllllllllilllilliiiiiiuillllMHi patalpos
ofisams arba bizniams. Tik šildymas. Gera vieta. $25.804*.
Mūr. 4 mieg., 12 m. T rak. nuo
Med. i % a. 2 butai. M. p. Rašys.
$16.500.
Gazo šild. Garažas. $16.560.
Pr*n «M> ir Campbell. Med. 1 % a. 2 Kedzie. Puikus pirkinys uS $23 500.
Med. 2 batai. M. p. Pfertfes lotas.
Mūr 12 butu. Naujas. Virš 2#.00<»
butai. S ir 4 kamb. $16.900.
Rūsys. Garažas. $22.000.
Prie 71 h- Maple^ood. Med. 2 bu pajamų. Kaina prieinama.
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai — 5 ir 4 kamb. Platu3 sklypas.
taisau. Už patarnavimą vietoj $3, $21.500.
už dirbtuvės darbą $10 00 ir dalys.
Medinis t botai. 6 tr 4 kamb., pi294S West 59 Str. TeL HE 6-6151 arba HE 6-51«
cus. »12.900.
Pasiteiraukite apie naujas
4256 S . Maplevvood Av., C L 4-7450

VAINA

REALTY

2517 W. 7 1 * Strm* -

O0000000000000000000<>00000000<)<>000<>0»00<>0000<>^

RE 7-9515

2549 W. 69 S U H auk.. PR 6-1063

Fifth

SB-38

llllllin!ni!fMl!1tf||l|||||||MIIIIIIlllHimnM
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LEO'S SINCLAIR SERVICE

5753 So, YVestern Avs.

Fifth $ - | . 8 9

KRT'SKOVAC Importai Pear Lkywnr

Fifth

Dl^ONTVET APERITIF WTN>:

Frfth

Fifth

P0PUUR LITHUANIAN
REGIPES

Case $ - 7 . 9 5

niteota

State gyventojai prie kaino*
turi prtačtl 5 % taksu.

Ufeakymus siųsti:

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

V A L 0 M*k'
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų
rfišių grindis
4-ji pagerinta, iliustruota laida. i. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
Virs 200 mėgiamiausių lietuviškų
receptų anglų kalboje.
Pulki dovana lietuvėms ir nelietuvems.
K a h m — $2.50

DRAUGAS
4S4S W S3rd Street
Chicago. UI. 60629
iiiliMiiiiiiiiiHiįMiUMiiititniiihiiiiiiiiiilti

P A R D A V I M U I

GARBAGE DRUMS
n

Apdraustas perkraustymas
Jvairhj atstumų

aad 56 gal. Free detivery

S622 So. Racine, 434-1113
. ^ > ^ ^*-

VILIMAS

823 «T»ST 34th PLACE
Trtef — FRontier 6-1882

6 kamb. mūr. "Built-ms". kokli
nes pK-teles, karšto vandens šildymas
cazu. Marq. pke. $21.500.
2 po 4 Vt kamb. apynanjis namas.
Atskiri Šildymai jrazu. aHntnin. lancai, 2 automs ftaražas. Netoli parko.
$42.800.
6 kamb. medinukas. 2 voftios.
Gražiai remodpliuotas. Nauja šiluma

WTTH COVERS ANT, HANDLES | r r » ^ l ^ ^ i = . 4 T r i M ' ****' "^

M O V I NG
A.

ALEX ŠATAS — REALT0R

Main office 5727 W. Cerm&k. Otearsv SL* Tel. OL 0 I t M
Turime šimtus namo Cfoer»je, Bervryaa, RHerside. La
A. LAURAITIS
ir kiruose vakarmiU6se pniMJffhinas
Prašom už*»kfci i
4645 So. Ashland Ave., LA 3-87'<5
ir išrinkti » katalogo.
(Currency Exchange patalpose)
•><KXXX>CKXK>OOO(y>OOOOO0O00OOOO0O00O<X>00O0OOO000O0<>O«Jb^
Sąžiningas patarnavimas

'HmnniimiH»uun»'HUHHitH»niiiMiu

inzes Daužvardienes

Member of Š I L S .

A. & L INSURANCE AGENCY
AND REALTY

Kampas 58th Street
Telefonas — PRospect 8-9533

MAflFEUS Imported Portugal

SALES • MORTGAGES • HAMGEIfftT

Savininkas parduoda 3 butų
(po 5 kamb.) mūrinj neimą ant di
delio sklypo 75 x 125. Teirautis
po 6 vai. vak. telefonu FR 6-2847.

LEONAS FRANCKUS
Stabdžiai. Sankabos, Transmisijos,
REAL ESTATF - INCOME TAX
Tune-up ir Motorų Remontas
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

Fifth $ 4 . 8 9

30 oz Rottle $ - | .49

ROSE WLNE

B E L L REALTY

I. M I G L I N A S

Quart $ 3 % 8 9

GRALN AECOHOL 190 Proof U.S.P

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av.
Chicago, EB. 60632. Tel. YA 7-5980

S5-«

ARISTOCRAT California
R R A N D Y 80 PToof

Arxlraudii Agentūra

Call Mr. Mize — 622-1M5

CHICAGO TERM'L CLEARANCE
1030 W. Diviskm St.. tel. 649-1100
HELP W.ANTED — MOTERYS

OFFl&E

5 DAY WEEK
Good Employee Benefits
Automobile Experience

K A I R Y S REAL E S T A T E

LIEPOS - IULY 25, 26 ir 27 D.D.
GERMAN

For big freight co. also prefer malp
billing clerk for evenkig hrs. 4 to 12.
Kxcellent vvorking conditions and co.
benefits.

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax.
Notariatas — Vertimai

ir kitus kraštus.

GENERAL

EXPERD3NCED ACCOUNTS
KECFJVABLE CLERK

2458 W. 69th St., RE 7-7200

SIUNTINIAI I LIETUVĄ

> • •'>• •

TELEVIZIJAS

5515 S. DAMEN AVE. AUL PHONES WA 5-8202

V^.O.P.

VYRAI M MOTERYS

VALDIS REAL ESTATE

A, ABAIL ROOFING 00.

initiinmmiHtmmiinHiumniPiiMmiMi

mJJARIHN

VISOS PROGRAMOS I š W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg FM
Tetef. HEmlook 4-2413

. •••

. » • » » » *

HELP WANTED — MOTERYS

M O V I NG

^

OJTTMS

Experienced Seybold Auto Spacer.
top pay. Steady work. ExcėHent
benefits. Good chance to advance.

C O N T B A C T O B S

Cžsieniniu Ir vietiniu
automobilių
IŠ VIDAUS IR I š LAUKO
taisymas. Priklauso Chicago Motor
tlub. Nelaimes atveju, skambinkite Kilimai ir apmušti baldai valomi
GR 6-3134 arba GR 0-8353
Sav. — Juozas <Joe) Juraitia
J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050

prevent fbrest flres

PAPER

Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo
pečius ir air condittoning i
naujus ir senus namus Stogų
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius.
Turiu leidimus
dirbti mieste Ir užmiesčiuose.
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

7
ToVT'nir i
J v.- • , •
fcan*fo. bung»k>w, centrai, gazu
I s r s b U M . Kamcarys darbininkui ar Šildymas, 30 p. sklypas. 57 i r Maple*»% — 24>% — SO% puriau mokėsit pensininkui ( v y r u i a r moteriai). wood.
S butai ir krautuves patalpa. $350
už apdraudę nuo ugnies ir automo Galima gamintis maistą. §7.00 sa
pajamų per men. 51 ir Kedzie.
bilio pas
3 miegamųjų imir. bunsalou,
4
vaitei. Tel. UI 5-1439.
metų. Brigbton p-ke.
F R A N K Z A P O I. I S

MKC7ELLANEOUS

HELP WANTED — VYRAI

Heating Contractor

Best Agency, 2»2."> W. 63. P R 8-6032

S208H «'«*« »">th Street
Chicago. Ilhnois
Tel. GA 4-8654 ir G B 6-4S36

GUIDE

s*~ **~. .**.

**•

^

Perskaitę 'Draugą". duoi

kitę jį kitiems pasiskaityti.

4 miecamtuu apynanjis mūr. Šilu
ma
g&za
Centralinls
vėsinimas.
Alium, langai, jrerurtas rūsys. 2 a a tom. Raražas Netoli parko. $27 500.
,"» botn. to mrtij martfi. Atskiri
tiliji-mai (Ti«ii Grafus ns.mas. sr«>rf><»
oa^mop. m *% i r O'i'orTrt* Ave
$§9 ftĄft

t hutu. 1 metu luksustnis mfl
Pajabi* \-ir5 $18.000 per metns.
e-akariij priemiestyje. $129,000.
14 b«tU m«r.
V\<i UmtHMnubM
Neaukštos nuomos.
Pajamų virš
$12.000 per metus. MarouettS pke.
$83.000.
166 x 226 p. sklypas prie efero.
25 mlnntčs nuo Chttiagos. O e n a susisietelmas
greitkeliu.
Labai graži
vieta. Tetra«kit6ii.
3 po Sft kamb h- 3 k*
kam rūsy. Bevek niaujsc 2
ratas 2 atskirt HUiyiaal
fiame Marguętte^ t^e_$5ž,Qft6.
kjMnK mūr btrnfeaa9w. OiaiMl l&.
tatev-tas. šiluma gazu. 2 aut*
garsias G&g« ok«. f f 1.066

i kamb. mikr inmikmtirn

1 %, r o

ni««

* 1 n ma w > S h f*Ęg*0tl0. fSft»TS
•klvpss MarotH*>« ptm t l « . t 9 6

N E R I S REAL ESTATE
6924 S«6J INsHfft I « « n

M.

«tl 4Mf

PRIE ALPIŲ KALNŲ NUŠVITO SAULE
Augsburgo lietuvių gimnazijos suvažiavimas
lk

DRAUGAS. ketvirtadienis. 1968 m. liepos men. 25 d.
5
tijos konvenciją saugiai ir dar
bingai attikti savo darbotvarkę.
} planus įeina beveik visuotinė • policijos mobilizacija, jei bus j vimas su demokratų partijos
reikalinga. Planuose numatytas pareigūnais ir federalinės valpolicijos artimas bendradarbiu- džios žmonėmis.

Sis suvažiavimas yra ne sun
Po iškilmingosios dalies sekė
kiai beprisimenamos praeities linksmoji programa: akordeonu
egzaminas, bet tam tikras gim grojant Vyt. Cibavičiui, o ko
nazijos atkūrimas mumyse pa mentarus skaitant R. Jautokiešiuose ir mūsų tarpusaviuos rv- nei (Kerelytei), R. Fabijoniešiuos... Tai šauktukas, kažkaip nės (Dabulevičiutės) sukurtus
Įsispraudęs į dar tebesitęs-ančio apie praėjusius gimnazijos laiANTANAS 4. BLTKIS
gyvenimo sakinį, skelbiąs, kad kus padainavo gražiabalsių kvin
Gyv«w> in4o«; BO.SMMMMP
gimnazijos laikai buvr svarbūs, į tetas: r. Cibavičienė, V. KleinieS:
ChicaKO.
Ui
Auksi-iau
kada ruošėmės gy/enimui ir, nė (Karosaitė), A. Paškuviene
s ir tJatea c-vė.
S:-.:-: i
iuir,"
liepos 2" 'i..
kad dabartiniai laikai nė kiek (Lopetaitr). I. Radienė (PietušIfOv ti \ a l vak.. sulaukės TT
m. amžiaus.
aeaustojo svarbo3, kai jau įsi-' kaitė) ir I. Raudonienė (BričCime Lietuvoje. Kilo Lš Kre
m u o s ji>skiitits, Darbėnų par
jungėm gyvenimo srovėn. šis .kute). Grojant Burny Burns
Amerikoje iš*ryv\ no M ti:
suvažiavimas tepadeda mums { orkestrui, solo padainavo J. NaPasiliko diilelisune nuliūdime
Skautiškos gretos gausėja Vyr. sktn VI. Vijeikis užriša kaklaraiščius
žmona Veronika, pa«a!
tėvus
dar labiau pajusti to gyvenimo kutavičius.
naujai pakeltiems skautams. Nuotr. J. Gerštiko.
Andrulaitytė.
sūnus
Ben ir
svarbą..." Taip kalbėjo kun. K.
marti Anne. duktė Anne I.enk
Po vaišių suvažiavimo daly
szus ir žonms Frank, S anū
Trimakas, SJ, rengėjų vardu viai pasiliko salėje iki vėlyvos
kai: Kileen. Anita.
b*V«rac
ir
Uicha.nl
Rutkus.
Krank
atidarydamas Augsburgo lietu nakties, atnaujindami pažintis,
lienkszus. pusbrolis Juozas NeŪKINIŲ
STUDIJŲ
CENTRAS
v. rauskas, jo žmona Mary ir
vių gimnazijos buv. mokytojų šokdami ir dalindamiesi įspū
ju
šeinia.
įlilillilltln
Tonj
i r mokinių suvažiavimą Chica- džiais.
\Va.vne ir jo šeinia, kiti Rimi
Nuo 1967 m. pradžios Wash- j ratus. Jei yra temos ir srities
nes, druujrai ir pažįstami.
Sekmadienį, liepos 7 d., 11 v. ingtone veikia Ūkinių studijų i pasirinkimas, kodėl nepasirinkgoje liepos 6 <i
Priklausė C.T.A. stalių uni
jai.
Suvažiavimo bankete - akade ryto. tėvų jėzuitų koplyčioje centras, kuris kataloguoja ir Į ti apie Lietuvą ? Nors medžiaKūnas bus pašarvotas ketviil.
7 vai. v;tk. I^eonard koplyčio
mijoje, kuris įvyko Sharko' įvyko suvažiavimo pamaldos: sistematizuoja informaciją apie į gos telkimo laikas tėra dar trum
je, 19831 r*>. Michi^an Ave.
East restorano salėje dalyvavo buvo pasimelsta už buv. gim dabartinį Lietuvos ūkį ir socia- pas (pusantrų metų), tačiau
L..tidoti"".£s įvyks šeStad. liep«*< r? d. iš koplyčios 9:15 vai.
virš 120 buv. gimnazijos auklė nazijos gyvuosius mokytojus ir lines sąlygas. Centras kartu da- t jau dabar galėtų būti sėkminrytj bus atl\ dėtas į St- Helena
tojų ir auklėtinių, daugiausia mokinius, o ypač už mirusiuo ro ir sukataloguotos medžiagos I gai panaudota kai kuriom apiparapijos bažnyčią, kurioje 1 •
vai. įvyks gedulingos
pamališ Chicagos, bet taip pat atvy sius — dr. Ant. Šapoką inž. biblioteką. Centro sukaupti in bendrintom studijom. Adresas
dos už \elioui>'S siela. I**) pa
Lenkevičių
ir
Leškį.
Šventei
pri
maldi; bus nulydėtas j Sv. Kakusių ir iš toliau, net iš JAV
formacijos ištekliai, numatoma, — Economy Studies Center,
zimu-ro kapiuts.
rytinių ir vakarinių pakraščių taikytame žodyje kun. K. Tri sudarys gana pilną sistematin- Box 8814, South East Station,
Nuoširdžiai
kvn-čiaiue visius: (rimines.
drauRiis ir pa
bei iš Kanados. Prie garbės sta makas. SJ, teigė, kad gimna gų duomenų telkinį Washing- Washington. D.C. 20003. p.a.m.
žįstam us dalyvauti laidotuvėse
lo sėdėjo buv. gimnazijos mo zijos laikais pabudom ne tik tone, tinkamą vispusiškom stu
\ Miliuli- /.nu >u.i
vaikai ir
mokslui,
bet
ir
didžiosioms
žmo
kytojai: kepelionas kan. V. Za
dijom, nes šalia yra dar priei
sriminos.
laidotuvių
direktorius I.eokarauskas, kun. J. Čekavičius, giškoms tikrovėms — pajutom nami turtingi Kongreso biblio— Chicagos policijos deparMSd Bukauskas ir Sunūs. Tel.
Vyt. Chainauskas, Br. Kliorė, save, kitus ir visuomenę. Gim tekos šaltiniai, kurių lengves- I tamentas paruošia planus, kurie CO 4-'222S.
J. ir P. Lampsaičiai, inž. J. Mu- nazijoj pradėję, dabar tęsiam ' niam pasinaudojimui visada ga- \ įgalintų JAV-ių demokratų par
Iokas, O. Saulaitienė, Skardžius, užduotį savy tobulėti, kitiems j ! i m a s u laukti pagalbos ir pa- !
Songinienė ir P. Vėbra.
pasišvęsti ir pozityviai veikti j tarimų iš geroko skaičiaus ten j
krikščioniškoj ir tautinėj visuo- į'dirbančių lietuvių.
A. f A.
"Viešpatie", invokacijos žo
menėj.
džiais, prabilo kan. V. Zakaraus
JONUI IGNATAVIČIUI
Suvažiavimą rengė S. Šatienė j tT. S. Centro tikslas yra ne j
kas, "kai naktis žėrėjo gaisrais,
(Gedminaitė), Gr. Talandienė Į tik medžiagą rinkti, bet ir or-Į
Clevelande mirus, jo žmonai MONIKAI, sūnums VY
liepsnojo mūsų tėvynėje sody
(Jasinevičiūtė). E. Valančięnė Į ganizuoti tyrimų darbą ir ruoš- Į
bos ir iš rytų baisus, raudonas (Repeikaitė), A. Balčiūnas, T. i ti studijas apie Lietuvos pramo- į
TAUTUI ir EUGENIJUI su šeimomis, gilią užuojautą
viesulas šėldamas artėjo prie Janulaitis, A. Ostrauskas irį n C- žemės ūkį, susisiekimą, žve- '
reiškia
tėviškės namų. Mes tamsos ke kun. K. Trimakas, SJ.
[ jybą. viešą aprūpinimą, darbo
liais išžygiavom į Vakarus. Mus
Nors suvažiavimas neilgai tę- Į sąlygas, gyventojų pasikeitilydėjo skausmas ir vargana... sėsi. tačiau dalyvavusiųjų buvo į mus. dominuojantį luomą, darSadausku šeima iš Chicagos
Virš Arpių snieguotų viršūnių teigiamai įvertintas. Po šuva- t bo jėgos masę ir kitus ūkinius
nušvito saulė... Tu nubraukei žiavimo įspūdžiais besidalinda- | ir socialinius dalykus. Medžiamūsų ašaras ir palikai mums mas, kan. V. Zakarauskas pra- Į ga, pagal Kongreso bibliotekos
saulę erdvėse ir sapne. Tu mus sitarė: o Jei kas taip galėtų su- ; sistemą, yra kataloguojama 93
subūrei į skurdų baraką, kad rašyti lietuvių tremtinių visų | skyriais ir poskyriais apimanbūtų brandinami mūsų protas ! m o kyklų atliktą darbą! Juk tos j čiais visą ūkio ir socialinį spekir dvasia mokslo šviesos spindu mokyklos, kad ir barakuose, at- į trą. Katoioguotina medžiaga yma
liais... Ir tiek jau metų prabė- vėrė mūsų jaunimui duris į pla-j ra atidžiai atrenkama
gus. ...suskridom būrin, grįžti. čįuosius mokslus pasaulyje
sės propagandinio ir kitaip ne- M
minčių sparnais vėl prie Alpių
Tokie suvažiavimai, kaip šis naudingo dabartinės Lietuvos
kalnų papėdės. Prisiminti dė Augsburgo gimnazijos, atsklei- laikraščių ir žurnale -.žpfdymo.
kinga širdimi tuos, kurie mus džia tremties mokyklų reikš Tinkamos informacijos tėra tik
tuomet mokė ir auklėjo, kurie mę ne tik visuomenei, bet ypač keli procentai, tačiau per ilges
J O H N S. S T A M U L I S
liejo mūsų širdin meilę Tėvynei patiems tas mokyklas lankiu nį laiką ji sudarys gerai atsi
Min' Ltei**- i i <!.. MM..V 5:25 *al. p. p.. Milauk^s 71 m. aniž.
ir kurstė ją idealizmo liepsna... siems. Norėtųsi tikėtis, kad a- jotą ir greit panaudojimui prifiiim" I m a m o j e . Kilo Lš I k m i t g i s ap?4kriti«-^, Lidufciii par » p « » : .Imuiiii tutinto.
Tat laimink. Viešpatie, juos gy nuometinių mokyklų mokslo einamą
naudingos medžiagos
AiiM-rikojė išsry\«-n<i 61 metas.
vus, o mirusiems suteik nie vaisiais pasinaudoję tautiečiai, branduolį.
I*;i-.ilik<» dkl<-li;U!H niilifHMm*- žmona. I-'JizabiUi, po pirmu
»>m P<K-«-IK". d u k t r MM-iiP- lijkior ir žentas M-onard. 2 anūkes:
kad negęstančią šviesą..."
dabar patogiai įsikūrę, neati
<«ail ir I>ebrau posūni> I.<f»:tr>l Po<in~. S«-S«K> H<-k-n Papas* ir
XJ. S. Centras tikisi dėmesio
Suvažiavimo iškilmingąją ir trūktų nuo lietuvių tautinio bei
švoteeris \>ttanar>. Sesers vaikai:: SJella.
B<tkis ir jos tyras
Krank.
\ u n Shl«\a. Peter Valeika ir jo žmona Stella.
.P«lin
visų
tų.
kurie
užsiima
ūkio
ir
meninę programą advokato iš krikščioniško darbo, bet savo
\ ali-ika ir jo imtumi Anna ir Walt*-r PanliMiskis.
l/i«"tuxoie liko hroliti \atkai ir ju ieimo^.
kalbingumu pravedė Alg. Ost veikla jį dar labiau pagyvin socialiniais tyrimais arba nu
Kūnas iMŠarvotas p . .1. Rkiiko koptjetoje, : « M So. H.il-i..) »M
< hica>c> Illinofeš
rauskas. Pagrindinėj kalboj Br. tų.
K. Trra. mato iš tų sričių ruošti doktol.ai<l<itines j t > k s s»->i. U<*po»> 27 d. U> k€J^yėk>, • T « L r r t o
Krokys (Krakauskas) atskleidė
b»j>. a*l>ite<a»» f N«ki»H«> l'r;isid«iuiio parapiios haijty.'-ti^, kiirio(<;
n>k« ^»<Iuling<». pamal<kK9 už veiiontes siela. P o pamaldų bus
anuometinės tremtinių gimnaz nulydėta*, i šėtmo** skhrpa.
jos reikšmę: "Augsburgo lietu
Nuoširilžlai kvi^i'iame »Lsus: Kimin*^.. draU£U.s ir Į»aži-»avių gimnazijos egzistavimas bu
miis dalyvauti šiose laidotMvese.
vo ne kas kita. kaip dar vieiias
Nuliūdę: iMOMA. DCKTF:. ANfKKS IK KITI filMINfcs.
liudijimas lietuvio kūrybingu
i ...•!••• -.\ m d i r e k t o r i u i P. J. KidikiLs. Tel. VA 7-191 I.
mo, veiklos. Kaip kūrybingi mo
kytojai ieškojo progos atskleis
ti save ir savo žinojimą jauni
mui, taip jaunimas, supratęs
didžiųjų vertybių vertę, imliai
savinos: jas... Ir mūsų atestatai
Pranešame giminėms, draugams ir pa
buvo nei kiek neblogesni už šio
žįstamiems, kad 1968 m. liepos mčn. 2 die
krašto Kuksusinių mokyklų, tai
įrodo didelis skaičius profesijas
ną Lietuvoje mirė mylima žmona, motina
įsigijusių Augsburgo gimnazi
ir močiute
jos auklėtinių ir ponių, gražiai
auklėjančių lietuviškas šeimas".
George VVallace ir jo sūnus 16 m. dalyvauja rinkiminėje kampanijoje
E. Valančięnė (Repeikaitė)
St Louis, Mo
ir S. Šatienė (Gedminaitė) kiek
vienam mokytojui įteikė po lie
tuvišką knygą ir tautinę austą
juostelę. Mokytojų vardu žodį
UETUVIAI TĖVAI, PASINAUDOKIT
tardamas. Br. Kliorė pabrėžė,
ŠV. ANTANO G I M N A Z I J A
kad po tiek daug metų dar aiš
kiau galima matyti gimnazijoj
Kennebunkeporte.
Maine,
atlikto darbo ir visų pastangų
SU VISOM AMERK0S M.MN A/IJT TEISĖM
Vehotie buvo gimusi Miliukiskio vien
prasmę, dar aiškiau galima su
Išeinamas pilnas į kolegijas parnošlampjn gimnazijy kur«»aa.
kiemyje, Smilgių valsč., Panevėžio apskr.
vokti, kad gimnazijoje buvc ug
Oficialiai dėstoma heravhj kaJha po ."i pamokas ia\ait^j^
doma tai, kas žmogui brangiau
ir gyvenusi Raginenų kaime, Šeduvos vals
4 grupėms.
sia — pati jo dvasia.
čiuje Panevėžio apskrityje.
Veikia jaunimo organizacijos, pnoseiejami sportai, danditma
Mintimis su suvažiavimo da
!ifnj%iška gyvenimo orientacija. Pati gimnazija padeda mokiai?aia
lyviais rišosi visa eilė buv. mo
Palaidota liep. 5. d. Šeduvos kapinėse.
istoti į kolegijaskytojų ir mokinių, kurie į ChiDėsto 29 mokytoja bei in**rnktorin.
Nuliūdime liko Lietuvoje: vyras imas Urbaicagą negalėjo atvykti. Suvažia
Mokiniai gyvena, bendrabaty.
vimą raštu sveikino ilgametis
tis.
sūnus
— Petras su šeima, Mamertas ir tonas
Atlyginimas viJiesaj prieinamaa.
gimnazijos direktorius prof. A.
Atsižvelgiama j kiek viešos šeimos padėti.
su šeima: dukterys — Barbora U Elena,
V a š y s (Vasiliauskas), ilgame
Registruokite mokinkis 1 9 8 8 - 1 9 ^ m.
Priimami berniukai baigė R skyrius.
tis inspektorius ir vėlyvesnis di
Amerikoje Gillespie, Illinois liūdi dukra Liu
rektorius VI. Viliamas, mokyto
cija Marciukaitienė, žentas dr, Antanas MarciuIsformarija ir kHahi r«tkai»i* raAjkH:
jai Iz. Bartkus, Danys (Dani
kaitis ir ju vaikai: Benigna, Kazys, ienas ir Rita
Rev R«etor
liauskas). P. Orintaitė-JanutieSt Anthony High Sr'jooi
Marija.
Kc.nafbttnkrHtr' Maiae 0-4M6
nė ir dau? buvusių oimnazi}^
auklėtinių-

ATA

i

*.TS$*FS m

AGOTA SRJRN AITE -URBAITIENE

Lietuviu Fondo nariui

A. f

A. ANTANUI MILAUCKUI

mirus, jo žmonai GENEVIEVE, dukrai GENEVIEVE
ŽURAITIS, sūnui ANTHONY. giminėms ir artimie
siems reiškia gilią užuojautą.
Lietuviu Fondo Taryba
ir Valdyba

t MAZEIKA«EVANS
FUNERAL

HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS
Pcakinq Facilitima
6845 SOUTH WESTERN AVE.

REpubHc 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS

MODERNIOS

KOPLYČIOS

2533 West 71 st Street
14I0SO. 50th A ve., Cicero
AIKŠTĖ

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

AUTOMOBILIAMS

STATYTI

E U D EI K I S
LAIDOTUVIŲ
D*REKTORIUS
Trys Moderniškos Koplyčios:
4605 • 07 South Hermitage Avenue
Telefonas - YRrds 7 - 1 7 4 1 - 2
4330 - 34 South Californ ia Avenue
Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852
GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GCLINYČIA
fi«riauaios gelėa del veetuvių, banketų laidotuvių
te- kitų papuošimu
Z43S W«at SSrd SCraat, CMtmgc
Telef. p g 8-88Sf

PB

8-08S4

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO1
M R. M E L S G M,
SAVININKO

SAINT CASIMIR
M O N U M E N T CO.
3911 West l l l t h Street

K«»pfEims

fMrttuvnia* PanunkJanvt .rlanij
i*"-iirinkimam Vmame *TVwte

•

Telef. — CEdarcresi 3 - 6335
V ten;** Moka* aoo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
lietavtn LaidotaTh] Direktorių

Nariai

STEPONAS C. LACKArVICZ
2434 W 8»th STREET
ttl* W. 2Srd PLACE

TeL REpubiir 7 - 1 2 U
TeL VTrftnto 7 - « 7 2

PETRAS BIELI0NAS
« 4 8 8. C a U T O K M A A \ E.

TeL L A & y s t t e S-S572

ANTANAS M. PHILLIPS
8. LJTCAN1CA AVE.

TaL Y 4rdf T-M01

POVILAS J. RIDIKAS
«S64 R. HAJi^rEn STREET

TeL VArds 7-19U

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
188SJ SO. MiCHU,A> AVE.

~~

TeL COmmodore 4-2228

JURGIS F, RUDMiN

881* 8 0 LTrCANICA AVE.

TeL T Arda 7-1188 — 1188

f ASAITIS -« BUTKUS
144* m

SOtii AVE. CICERO ULL.

TeL OLjrap4c 2-1888

~ UWN FUNERAL HOME
Slgmuad J. Sutkus
T888 STATE RD^ OAKLAWVS ILL-, TeL — 88ft-2S28

Į "X1 H. 9. Antenas MttSatrckas, i
j senosios emigracijos Lietuvis įr ]
; didelis lietuvių jėzuitų rėmėjas,
naujojo Jaunimo centro staty
bai paaukoja 18, UOU dol., kad
lietuviškus jaunimas turėtų Sau
pastogę, mirė ir praėjusį šešta
dienį buvo palaidotas. Po mišių
x Kun. t . Auglys, Visu parapijos bažnyčioje geradario
Šventųjų parap. naujasis vika karstas buvo atvežtas į Jėzuitų
ras, deda nemažai
pastangų, koplyčią, kur, komp. Bt. Marlietuviškų
pamaldų metu 9,45 kaičiui SJ, vargonais
grojant
vai. r., įtraukti visus dalyvius į gedulingus maršus, kun. dr. J.
bendrą, aktyvią
mišių auką. Kubilius, SJ, lietuviškai atkal
Laike
pamaldų gieda
parap. bėjo maldas už geradario vėlę.
choras vadovaujamas varg. Po Tai p:rmasis atsitikimas, kad
vilo Skridaiios, mišios pradeda mirusiojo palaikai būtų atlydė
mos Pulkim ant kelių ir baigia ti į lietuvių
jėzuitų koplyčią.
mos Marija Marija, šiuo metu Prieš mirtį A. Miliauskas buvo
panaikinus po mišių palaimini pareiškęs norą, kad jis
būtų
mą, lietuviškos mišios pasidarė palaidotas iš lietuvių
jėzuitų
neilgesnės negu
anglų kalba. koplyčios. Bet to noro
pilnai
Dabar niekas nebegalės aima jėzuitai negalėjo patenkinti, nes
nuoti, kad lietuvių
kalba mi jie neturi parapijos teisių.
šios perilgos.
Lietuviai, kurie
X J. Sipavičius atsiuntė 4
gerbia savo kalbą, neturėtų lie dol. auką. "Draugo"
leidėjai
tuviškas pamaldas ignoruoti.
dėkoja už paramą.
x Brighton Parko
Namu
X Eugenijus Cellds ir Rūta
Savininku d r-jos šaukiamas sku Bužinskaitė susituokia šv. Kry
bus, nepaprastas
susirinkimas. žiaus lietuvių bažnyčioje rugpiūKviečiami daly/auti visi namų čio 10 d.
savininkai, nariai ir nenariai, o
x Geriau vėliau, negu nieka
taip pat ir nesavininkai, nes bus da (sako patarlė). Jei iki tolei
svarstomi aktualūs reikalai, lie j kas nors nupirko sau ar dovačią visus gyventojus.
Kalbės I n oms lietuviškų knygų, tas gali
adv. Kali, J. Bacevičius ir kiti. j pradėti dabar. Su šiuo sprendiSusirinkimas įvyks liepos 26 j m u užsukime į "Draugo" admid., penktadienį, 7 v. v.
Vyčių J nistraciją ir pasirinkime
sau
salėje, 2455 W. 47 St. Kviečia patinkamų, kurių daugybė lenvaldybos pirm. Antanas Mar tynose laukia pirkėjų.
ma.
X Nijolė (Krištolaitytė) ir
X Magdalena
Va-škienė, ir Kazys Varnai, neseniai su
kun. Juozo Vaško, MIC, moti kūrę šeimą, tuojau pat užsisa
na, vardadienio proga buvo pa kė ir dienraštį "Draugą'.
Jie
sveikinta savo kaimynų ir drau apsigyveno South Bend, Tnd.
gų. Ji gyvena šv. šeimos vilo
x Am. Liet. Montėssori d-jos
je, Lemont, 111. Jai, kaip ir vi Vaikų nameliai, 2743 W. 69th
siems kitiems tos vilos gyven St., dar turi keletas vietas se
tojams, daro daug džiaugsmo, kantiems mokslo
metams. In
kai aplanko draugai iš toliau. formacijai prašome
skambinti

IŠARTI

IR

TOLI

markes už kiekvieną
lietuvių
DIDž. BRITANIJOJ
turimą
(tiksliau
surinktą) Į
Tradicinė lietuviu
susi markę. Tokia pat
proporciją
— Australijos
lietuviai V.
artinimo šventė N. Prd. Mari-1 vokiečių vyriausybė žada prisi- 'Ivaškevičius su žmona, pabuvojos Seserų Vienuolyno sodybo-j dėti s t a t a n t bendrabutį. Po i š - j ę Kanadoje, keliaudami į Euje, Putnam, Conn. įvyks liepos j s a m a u s j 0 pranešimo buvo pa-! ropos žemyną, kelioms dienoms
28 d., į kurią
organizuojami i k l a u s i m a i ^ diskusijos.
buvo apsistoję Lietuvių Namuo

J. A. VALSTYBĖSE

autobusai iš Bostono išvyks 91
Bernatonis su e n t u > ' U e t U V i S * * * *£*»
vai. r. nuo Lietuvių Amerikos j
jrūnnaziios atei- t u l i k a s vėl išskubėjo į jurą.
zusmu
u n
piliečių klubo (kampas E S t r . '
^
*^ ^ J 0 ^ atei
n e s
€sąs
ir Broadway, So. Bostone, Bi- *
Jf
**?» hetuvių
•|
t u r t a i
Kai
n u r o
lietai gaunami pas O. Ivaškie\
P ^ ^ ^ &
'
nę, O. Ulevičienę ir V. Stelmo 'de, kad perkant gimnazijai vie
k o įstaigoje.
tovę už žemės kvadratinę pėdą
— Operos Dana gaidų reika- buvo mokėta po 1 markę. Da
lu
A \ u.mo kar^aturu paroda vyksta Ralzeko L tuviu kultūros muzieLi^POS 16 d. Lawrence Mass. bar žemė nepaprastai pabran
juje rugpiūčio 2 31 d. A. Yuknis yra studijavęs Chcagos Academy of Fine
j įvyko
mažas, bet
lietuviams gus, kai valdžia kelio paplati- Į
Arts, HT projektavimo mokykloj, jo karikatūros spausdinamos Herald j reikšmingas ir Žinotinas SUSl- nimui paėmė kiek
žemės, jie i
American, Chicago Sun Times ir kituose laikraščiuose, tarp jų ir lietuvis- j rinkimas
Ponios Ievos Brox jau gimnazijai mokėjo ne be po
.vieną
markę, bet net po 25
bute kompozitoriui Juliui Gai- ^
^
^
Bernatonio)
K u n
deliui buvo
įteikti 388 atski- j n u o m o n e Amerikos
Lietuviai1
riems instrumentams perrašytų, ^ ^ ^
. šią
vaikug siųstį
operos
DANA gaidų % lapai. į g ^ ^ ^ n e s g e r a j
išmoktų,
Operosgaidų
perrašymo; dar-į s v e t i m ą _ vo]d^.ų
^ ^
fc
;bas beveik įpusėtas. Jau perraDEMOKRATŲ KONVENCIJA
Vysk. P. P. Cassey (dešinėj) viPOLICEMNKAS NUŠOVĖ
lietuvių kalbos taip pat Vokiejšytos
gaidos
aštuoniems
instru
tijoje
geriau išmoktų, negu ' zituoja Londono lietuvių bažnyčią.
FLEŠIKA
ĮVYKS CHICAGOJE
mentams, — liko dar devyni. Amerikoje.
(sln)
| šalia kun. K. Matulaitis, MIC.
1968 metų JAV-ių demokra-1, Policininkas Kepo. 23 d. nu- Už atliktą darbą yra pilnai at
tų partijos konvencija bus p r a - : 3 0 ^ ^
netrukus po to, kai silyginta, betgi, darbo užbaigi Jr
a a lesė
dėta Chicagoje rugpiūčio 26 d.,^
P P
autobuso vairuoto- mui dar pritruks tų aukų, ku
Kam reikia sudaužytą auto ištiesinti ar nuda
rių susirinkimas užsidelsė arba
kaip buvo numatyta, nors bu- * P^tineje Chicagos dalyje,
žyti — kreipkitės į H A L L. Jis greit ir gerai pa
aukotojai buvo
vo pavojų ią perkelti kitur dėl! E u v °
™^*as
^™e kurias gausūs
BIackmon
6 0 3 3
S a
daro. Įsitikinkite.
vykstančio I m n o i T B e l l ^ t e f o - 1
'
Vernon. i pažadėję nusiųsti rinkėjai, het
Jis
no bendrovės elektros darbinin
' * " * * * » dviejose vietose, : vis dar savo pažadų neištesėjo,
Kam reikia pataisyti automatinę transmisiją,
ki streiko
mirė Miohael Reese ligoninėje. Operos DANA gaidų
perrašykalbėkite su ALGIMANTU STANEVIČIUM.
Pasak policijos
pranešimo, mas gali būti užbaigtas rugsėMūsų garažas praturtėjo prityrusiais mechanikais, todėl ir
Visos abejonės užvakar buvo; užpuolikas savo ranką buvo ap- j jo mėnesį. I. Brox
rūpesčiai,
drįstame pasiskelbti. Reikalui esant duodame kitą mašiną.
išsklaidytos
Roberto A. Nic- įsukęs
automobilio
padangų i išlaidos, sugaištas laiikas ir paP A Ž A N G A , 2637 W. 47th St., Tel. U 3-9663
key, streikuojančių elektros dar j grandimis ir grasė
autobuso ; stangos renkant aukas šiam kal
L
bininkų unijos pirmininko, ku-! vairuotojui.
Po šio grasinimo į niam tikslui žymiai palengvės \ .
SS
ris pranešė, kad unijos
darbi- plėšikas pačiupo iš vairuotojo į jei tie kurie vertina lietuvišką
ninkai savanoriškai įdės komu- \ pinigus ir pabėgo su maišeliu. Į kūrybą pasiųs savo auką adrenikacinę sistemą TarptautiniaPolicininkas Michael Murphy, j su: Opera DANA Foundation,
me amfiteatre,
nepaisant 78 Netoli ėjęs pareigas, pasteoėjo į 117
Harverhic St. Lawrence
dienų streiko prieš Illinois Bellj incidentą. Murphy sustabdė sa-'Mass. Ištraukas iš naujosios J
telefono bendrovę.
ivo automobilį ir ėmė vytis du Gaidelio operos numatoma pa
_._•_, ,
i vyrus (mat, su plėšiku buvo ir teikti Pas. Liet. Bendruomenes
a3Ulv m
per annum
xSkL~*~4Įr
^er
'
Nors Bell telefono
elektros,
bendrininkas). Plėšikas kri-;Seimo N. Yorke proga, dirion
regular
savings
^
^
J
B
P
^
on
mvestment
bonus
darbininkai ir įrengs svarbiau-j
Antrasis S ė j a n t V. Marijošiui.

CHICAGOS ŽINIOS

x Jonas Šiaučiūnas, buvęs 778-1748 arba 239-2179.
Lietuvos policijos organizacijo
t o n u Q
Savings Insured to $15,000.00
je aktyvus narys, buvęs polic.
— Chicagos burmistras Da- sius komunikacijos
įtaisus
am-i
. , . , .,
„
J
— Nijolės ir prof. dr. Vytau
, '
,
,
pasidavė kritęs zemen, apsimes
nuovados v-kas, turįs
Union ley vėl pakartojo, kad JAV-ių fiteatre, bet streikas tebevvks,* ,
. .
BRIGHTON SAVINGS AND L0AN ASS0CIATI0N
to Vardžių dukrelė Milwaukee,
.1
damas sužeistu
Pier vasarvietę, su šeima trims demokratų partijos konvencija kol bus išspręstas tarp .telefono
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60633
Wis., liepos 21 d. buvo pakriks
savaitėms išvyko atostogų.
įvyksianti šiame mieste.
Kon- į bendrovės ir elektros darbinintyta Rūtos Karolinos vardais.
Advokatų seminaras. Dau
x Pov. Dirkis Alvudo vaka vencija bus pradėta rugpiūčio kų ginčas dėl darbo atlyginimų
Krikšto tėvais buvo Stefa ir dr.
'pakėlimo ir kitokių dalykų.
giau kaip 100 advokatų iš visos
rojimo metu Marąuette Parke, 26 dieną.
I Petras Kisieliai iš Cicero, UI.
Amerikos dalyvauja
seminare
švenčiant
Onų dieną, 7 v. 30
— Prel. Klemensas Razminas
min. kalbės apie Oną Vytautiešią savaitę
Northwestern uni
nę.
versiteto teisių mokykloje Chi liepos 26 d. iš Romos atvyksta
x Inž. Vitalis ir Kunigunda
cagoje Seminaro tema:
nauji j Jungtines Amerikos Valstybes.
Petrušiai. gyv. Santa Monica,
Čia žada pabuvoti iki rugsėjo
AND0VER, MASS
ir tikrą šeimą. Kur šauliai, ten išsivystymai baudžiamoje teisėPAGERBTAS ŠAIXIŲ SĄ
Calif., susilaukė sūnelio Myko
30
d.
ir
aplankyti
savo
drau::, > >. ;:: ..-. A . J C V. I š g a - j * Seminarui vadovauja profe01810
JUNGOS
PIRMININKAS
lo—Jono.
Pirmgimiu
vaiku
naitis yra jau pensijoje, yra l a - ; s o r i a i F r e d E - I n b a u i r James ! gus ir artimuosius,
C»NDUCTED BY
džiaugiasi tėvai, bet ypatingai
Yra žmonių, kurie nuo pat bai veiklus. Aplanko tolimiau- įR- Thompson.
_ _ K u n Alfonsas
BernatoTHE BROTHERS
senelės — Sofija Garmienė (dr. pirmųjų
Lietuvos nepriklauso
OF THE
sius dalinius, neaplenkdamas ir Į
Ink, kuris iš Vokietijos atvvko
Garmaus našlė) ir Janina Pet- mybės dienų dirba su
dideliu
SACRED
HEART
velkina-į dalyvauti P L B ^ ^ d a b a r
^
tolimosios
Kanados
vienetų. Prano Tomkevičiaus
rušienė, abi
gyvenančios Chi- pasišventimu savo tėvynei. To
Užtat šauliai jį labai pamėgo mosios kalbos. Kanados šauliai | k i n a i g > ^ e n a Dainavoje. Liepos
RESH)ENT GRAMMAR SCHOOL FOR BOYS — GRADES 4 - 8
cagoje.
kiu yra ir dabartinis Lietuvos
ir jo asmenyje mato savo tikrą įteikė jam taip pat sveikinimo į 2\ d. tėv. A. Bernatonis būre
X Balfo Chicagos apskrt. Šaulių Sąjungos
tremtyje CV
adresą surašytą eilėraščio for liui lietuvių, iš įvairių vietovių The philosophy of Sacred Heart Sehool includes the time-proved
vadovą.
valdybos posėdis, kai kuriems pirm. šaulys Vladas Išganaitis.
moje.
atvažiavusi į Dainavą, padarė principle of (1) a sound mind m a sound body; (2) a clear distincTurėdami galvoje V. Išganainariams
negalint
tion between right and wTong; (3) a positive inducement to do
dalyvauti j Pradėjęs tarnybą mūsų kariuoVisas pobūvis praėjo ypatin- \ pranešimą
apie
Vasario 16
"what*s proper" and not merely 'Vhat I likę"; (4) a sense of truth
sekmadienį; įvyks šj šeštadie-'menėje, kurią baigė
viršilos čio jau 50 metų tarnybos Liegai pakilioje ir jaukioje nuotai gimnaziją. Iš jo pranešimo ma and fair play; (5) a deep respect for authority, law and fke propernį liepos 27 d., 1 vai. p. p. pas j laipsnyje, toliau tarnavo poli-įtuvai kelią, čikagiškiai šauliai.
koje, prie darbščiųjų sesių šau- tyti, kad jau pastatyti
nauji ty of others; (6) a habit of eleanliness, good posture and good manv-bos sekretorę Vitą Baleišytę Ojoje, nuovados viršininku.
Į|jam to nežinant, surengė s t a i g a ^
^
„imai, gi dabar jau ners. In short, Sacred Heart strives to bring out the best in every
v a i š ė m i s
stalo.,gimnazijos
5649 So. Paulina St..
Lietuvos Saulių sąjungą įstojo |me ną, šaulišką pobūvi. Lietuvos , R y s k į a i ^
^
^
^ ^ ^ 1 ^ ^ prįbrendęs ^ ^
^
boy by helping each student to stifle selfishness and cultivate lejau 1920 metais. Lietuvoje bu-| Vyčių jaunimo centro salėje su- , r a į n u o š i r d ž i a i
^
bendrabutį Vokiegitimate pride, self-respect and generosity. A 20-acre eampus offers
B ^
m i
n a u j ą
x Masiulienė Aldona vado
ample facilittes for a well-balanced athletic program. Two iarge revo įvairių būrių vadu ir buvolsirinko arti šimto abiejų l y c m j v o v a d o v ą V ] a d ą
**-—?**
vauja šešioms komisijoms, kučiai. statant gimnazijos rūmus creation areas and a spacious gynmasnun provide facilities for hiapdovanotas
rios ruošia
Lituanikos parko i
• ? * ! ^«8Mfca ' šauUų. 9į pobūvį trampu žodžiu
-av- finansiniai parėmė, duodami dvi door acti\-ities incloding pool, ping pong, checkers, chess, weightordinu
kitais
arbės ženkiaįS ; a t i d a r ė
ir
ravedė
V
laut
gegužinę šį šeštadienį _ liepos!
*
S
"
į P
>
°
lifting, craft work, tumbling and roller skating. Outdoor sportą inšauliu
ku
clude football. baseball, dodgeball, hockey, basketball and track.
27 d . _ d r Valantiejaus ūkvje, i V o s t i k t a i a t e i k ū r ė š i a m e ^ , D H & 9 »
°Pos m e n o
myne š a u l i ų
Musir instruction is also available.
Weekly lessons are given
New Buffalo Mich
Kaip V a - (
ovganiza.cų3; VIa- i vadovas š. J. Petrauskas. Soledas
dnring olass hours.
Žiuoti?
Dvyliktu keliu į N e w i
Bganaitis visa savo ener- j nizantui buvo p i k t a s
gražus
a ir d a r b š t u m
Buffalo, vidury miestelio p r i e ! ^
^ įsijungė į jos j paveikslas "Jūra" ir sveikinimo
šviesos
pasukti į pietus W i t - į e i l e s ' vlsados
eidamas įvairias. adresas,
pasirašytas visų poApsirūpinkite geriausių firmų rūbais, kol yra didelis pasi
taker
pareigas,
:aker gatve,
gatve, pravažiavus
pravažiavus gėle-1
gėle-1 s a k i n~g a s. ^v
^
' k. a.: kuo*^ i būvio dalyvių. Pirmas jį sveirinkimas, kaip Oroshtre. Botony "500", Phoenix ir kirg. Lengvi
nnikelį ir virš 94
keUo ties i P 0 8 vicepirmininko, vėliau pir-įkino buv. LŠST c. v. pirm. &.
žhi
Standart -stotim
pasukti
P^kiau cv. vicepirm. A. Valatkaitis, po to sekė LS3T > tropikiniai kostiumai, kelnes ir išeiginiai marškiniai ir kt.
3240 SO. HALSTED STREET
TeJef. — CA 5-T252
Standart
.
- .. 'į. ry- \™™^
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. RADIO,
C» at\-yke tė\-as ir sūnus ras visa
tus į VvilsonRd. ir važiuoti apie i v> s e n a ^ m
Pvramn**
pasi-1 garbės naro R. Skipičio. KaSTEREO APARATŲ PADAVIMAS IR TAISMAS TAIPGI ORO
kas tik reikalinga jų apsirengimui. Visi
vieną mylią. Gegužinė įvyks bet traukte, c v. pirmmiri:<o parei- Inadoe • . Fifcfig %a*ą kuopos
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.
tarnautojai
kalba
lietuviškai
ir
jums
ma
gas. Paskatiniame visuotiname moterų šauiių vadovės š. S. Petkokiam ore.
(pr.)
loniai
patarnaus.
suvažiavime š. Vladas Išganai-, rauskienės, cv. atstovo kun. J.
Naujas atostogų draugas tis trijų metų kadencijai buvo Borevičiaus SJ, garbės teismo
Tik ką gauta iš ITALIJOS kostiumų,
marškinių ir kt. aprangos.
— nešiojamas AM FM radijas i išrinktas šaulių Sąjungos pir-1 pirm. š. teisininko
Budrecko,
magnetofonas. Visų metų , mininku. Pastarasis neatskiria- Cicero jūros šaulių kuopos pirPirkę kostiumą, švarką ar kelnes, jūs
pilna
garantija.
Gradinskas, mai yra suaugęs su šauiių or- mininko š. S. Bernatavičiaus,
būsite patenkinti, nes mūsų siuvėjai čia
pat vietoje jums primieruos ir pritaikins
2512 W. 47 St., FR 6-1998.
ganizacija, kuri sudaro jam lyg; tėvo
J. Kubiliaus, SJ, ir š.
ir
nieko už pritaikymą nereikės mokėti
(sk),

H E ART
SCHOOL

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

PAS H. SEIGAN JAU VASARA!

FRANK'S TV and RADIO INC.

Kas tik turi gėrę skonį,

1

viską perka pas Lieponj!

DAUG SUTAUPYSI pirkdamas
Radio. Rad:o-Consoles. spalvotas
ir kr. Televizijas. Tapė Recorderiai.
fonografai, patefonai. Cash Registeriai įv. skaičiavino mašinos.
RAŠOMOS mašinėlės visomis kal
bomis. Katalogus ir informacijas
reikalaukite: J. L. Giedraitis. 10
Barry, Dr., E. Northport. N Y
11731. kuris "Draugui" žinomas
kaip sąžiningas asmuo.
(sk)
X PASKOLOS NAMŲ PIR
KIMO daromos lengvais mėne
siniais išsimokėsimais ir priei
namais nuošimčiais.
Mutual FederaI Savings, 2212 i t a
West Cermak Road. Telefonas
VI 7-7747.
(sk.)

Visos berniukų aprangos gaunamos,
įskaitant stambius (husky).

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI

ATVYKITE TUOJAU PAT. KAD GALĖ
TUMĖTE Iš KO DAUGIAU PASIRINKT.

FURNITURE CENTER, INC.

SEIGANTS

MARQUETTE PK., 6211 S. Wes*ern. PR 8-5375
Vedėjas — i. LIEPONIS

VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVE
4640 South Ashland Avenue
TEL

I Atidarą vakarais: pinnad., ketvirtad., o kitomis dienomis iki 6-tos
vai. vakaro. Liepos ir rugp. mėn. sekmadieniais uždaryta
Dainavos lietuvaičių stovyklos mergaitės žygiuoja vėliavų aikštėje.

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 ik: 9:30 vai. Kitom
dienom nuo 9 va) iki 6 vai. vakaro

Y Arda 7-1272

I

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai popiet

