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TRUMPAI

Mansfield kelionė j

politikos
prieštaravimai

Johnsonas numato vykti į
SAN ANTONIO, Texas. —
Vėliau buvo gauta žinių, kad
Maskvą, Paryžių
Prez. Johnsono pakviestas, R. prez. Johnsonas informavo NiMaskvą
Nixonas, respublikonų partijos xoną 2 valandas ir 15 min. —
Tarpininko su Hanojum
SAN ANTONIO — Baigęs pa
suvažiavime rugpiūčio 7 d. pre tema buvo ne tik padėtis Viet
vaidmuo?
zidentiniu kandidatu išrinktas, name, bet ir bendroji įvykių pa- sikalbėjimus su prez. Johnson jo
Neapvaldyta infliacija griauna
Paryžius. — Senato daugumos
šeštadienį, rugpiūčio 10 d. lan-1 šaulyje raida. Nixonas patyręs, ūkyje, R. Nixonas, prieš toliau
skrisdamas į San Dieego, Kali
vadas,
šen. M. Mansfield, lankę
kad
Paryžiuje
vedamuose
pasi

kėši
prezidento
ūkyje.
Drauge
ūkinę pusiausvyrą
sis Maskvoj ir Prahoj, šeštadie
su Nixonu atvyko ir viceprezi- tarimuose nėra įvykę jokių es forniją, kalbėdamas su spaudos
atstovais San Antonio nurodė,
nį atvyko į Paryžių. Kalbama,
dentinis kandidatas Spiro Ag- minių pasikeitimų.
Kiekvienas šio krašto gyven
kad prez. Johnsonas numatąs ke
kad Mansfield, pats būdamas
new.
Speecialiai
pasamdytu lėk
tojas žino, kad infliacija reikliai
liauti į Sovietų Sąjungą, “ligi
JAV karo Vietname priešininku,
Aptarti R. Europos ir
tuvu keliavo ir apie 100 spaudos
reikalauja duoklės. Prekių kainos
šių
metų
pabaigos.
”
.
Tiesa,
tuo
galįs
būti prez. Johnsono tarpi
atstovų.
Čekoslovakijos klausimai
tebekyla. Praėjusį birželio mėn.
reikalu su prezidentu šiuo metu,
ninku, siekiant sprendimo pasi
kainų kilimas išsiskyrė iš norma
Informavo apie pasitarimus
Pasikalbėjimuose su Johnso jo ūkyje, nebuvo kalbėta, tačiau
tarimuose su Hanojum.
laus įsibėgėjimo. Jis siekia jau ne
Prez. L. Johnson
Vietnamo klausimu
nu, buvo paliestas ne tik Viet apie Johnsono planą keliauti jis
Sekmadienį jis tarėsi su JAV
4 proc., bet 6 proc. Kainų kili
buvo patyręs kiek anksčiau, lie
Iš Miami Beach atvykę respub namo klausimas, bet ir padėtis pos 26 d., jam anuomet apsilan
delegacijos
pirmininku A. Harmas liečia visas sritis pradedant
Š. Vietnamo naudojama, sovietų
likonų kandidatai buvo informuo Rytų Europoje ir dabartinė Če kius Baltuosiuose Rūmuose.
rimanu.
maistu, apranga, baigiant nekil
Vėl pratimai ties
gamybos
priešlėktuvinė
raketa
ti apie pasitarimų su Š. Vietna koslovakijos būklė.
Vietname.
nojamu turtu. Kainų kilimas iš
SAN DIEGO, Kalif. — Atvy
Čekoslovakijos siena mu, Paryžiuje, eigą ir apie bend
Puola priešo telkinius
šaukia reikalavimus kelti darbo
kusius R. Nixoną ir S. Agnew
atlyginimą, mokesčius, o jie gi Maskva vėl vykdo spaudimą? rą padėtį Vietname. Prez. John
SAIGONAS. — JAV daliniai
San Diego aerodrome sveikino Ulbrichtas linkęs tartis
sonas atkreipė dėmesį į tai, kad
verčia kelti gaminių kainas.
susidūrė
su priešu netoli Da
apie 10.000 šalininkų minia. NiMASKVA. — Tass žinių agen komunistai nuolat telkia naujus
su
Bonna
Nang.
Shan
slėnyje įvyko ne
xonas, šalia poilsio, Mission Bay,
Šiuo metu federalinis biudže tūros žiniomis, sovietų ir kitų dalinius ir rengiasi naujiems
apsižiūrėjimas — JAV daliniai
per 10 dienų numato tartis su
tas nesuvedamas. Praėjusių me rytų bloko kraštų kariniai pra puolimams.
Bonna linkusi tartis
artilerija ir iš lėktuvų puolė sarespublikonų veikėjais, jo būsi
tų deficitas, nedateklius siekė timai jau baigiami. (Jie buvę nu
R. BERLYNAS. — R. Vokie l vus dalinius — žuvo 8 marinai
Šalia prezidento, pasitarimuo
25,4 bil. dol. Biudžeto nedatek- matyti baigti rugpiūčio 10 d.,
mos kampanijos klausimais.
tijos W. Ulbricht, rugpiūčio 9 d. j ir 54 buvo sužeisti.
se dar dalyvavo valst. sekreto-1
liui dengti valstybė įsiskolina. taigi, — užvakar — Red.)
kalbėjęs
Volkskammer arba
rius
D.
Rusk,
iš
Paryžiaus
atvy!
Nauji paskolų lakštai sudaro są
Kremlius puola
krašto
“
parlamente
”, nustebino Sunkieji B-52 bombonešiai Sai
kęs
JAV
delegacijos
pirm.
pa-l
Tačiau
visus
nustebino
Tass
lygas federaliniam bankui di
ypač Vakarus, pareiškęs sutin gono apylinkėse smarkiai puolė
dinti pinigų apyvartą. To paties pranešimas, kad skelbiami nauji vaduotojas C. Vance ir ČIA įstai |
“nukrypėlius”
kąs pradėti pasitarimus su Vak. priešo telkinius bei bazes. Avia
federalinio banko pastangos pa kariniai pratimai, kurie vyksią gos vadovas, R. Helms.
Vokietija. Jų tikslas—pasirašy cija įvykdė 130 skridimų virš
Maskva vėl skelbia savo
kelti diskonto nuošimtį infliaci srityse šalia Čekoslovakijos sie
Christian: tai tik proginiai
ti susitarimą, kuriuo abu kraštai Šiaurės Vietnamo. Vienas lėktu
nų. Pratimuose, kur dalyvausią
reikalavimus
jai stabdyti nepasiekė tikslo.
pasikalbėjimai
atsisakytų naudoti jėgą. Dikta vas, F-105, priešo numuštas į
ryšių dalys, atstovaujami so
MASKVA.
—
Sovietų
dienraš

torius
dar paskelbė paskirsiąs šiaurę nuo neutraliosios sienos.
Federalinės vyriausybės ūkio vietų, lenkų ir rytų vokiečių da
Baltųjų Rūmų spaudos vado
čiai apie Tito viešnagę paskyrė atstovą, kuris pradėtų pasitari
politikoje jaučiamas ne tik prieš liniai. Naujieji pratimai aiškin vas Christian nurodė, kad įvy
vos vieną sakinį. Tačiau spauda, mus su Bonnos įgaliotiniu.
taravimas, bet pasigendama ryž tini, kaip naujo nervų karo ar kiai Vietname neturėję įtakos į
savo pirmuose puslapiuose pa
Popiežius Paulius VI vakar
Ulbrichto pareiškimas būdin
to visuotinėmis priemonėmis ko net ir spaudimo, Čekoslovakijos prez. Johnono vestus pasikalbė
skelbė
7.000
žodžių
sovietų
kom.
Castel
Gandolfo laiminęs tikin
gas,
nes
jis
šį
kartą,
kaip
įpras

voti prieš infliacijos negeroves.
link, išraiška.
jimus. Penktadienį jis tarėsi su
partijos
raštą
—
dokumentą,
čiuosius,
priminė jo paskelbtą
ta,
nereikalavo,
kaip
sąlygos,
pri
į Texas valst. atvykusiu vicepr.
Pakeliamos plieno kainos
kurio
tikslas
—
nušviesti
kom.
encikliką
gimdymų kontrolės
pažinti
R.
Vokietijos
režimą.
liejykla šį žygį vykdo per š. m. H. Humphrey, gi šeštadienį, už
partijos politiką bei pasmerkti Bonnos vyriausybės nuomonės klausimu. Jis nurodė, kad encik
Tuo pat metu, kai vyriausybė pirmą pusmetį, turėjusi 93,4 mil. vakar, su išrinktaisiais respubli
įvairius “nukrypimus”. Šio raš reiškėjas pranešė, kad Vak. Vo lika lietusi gyvenimo, laisvės,
skelbia kovą infliacijai, stebime dol. gryno pelno, kuris, palygi konų politikais. Tai buvo tik pro
to tikslas — skatinti ruoštis Le kietija, esant naujiems pasiūly įstatymo klausimus ir pareiškė
prieštaraujančius
trūkčiojimus, nus su praėjusių metų atitinka giniai pasikalbėjimai, juo la
nino 100 m. gimimo sukakčiai, mam, juos laikysianti vertais dė rūpestį kilusiais opozicijos bal
kurie nėra patarnavę jai apvaldy mu tarpsniu, padidėjo net 41 biau,, kai Nixonas su Agnew 10
mesio.
sais.
ti. Darbininkai reikalauja kelti proc.
dienų vyko į Kaliforniją, į Mis- B. prezidentas D. Eisenhovver, pir 1970 m. balandžio m.
atlyginimą dėl pragyvenimo pa
sion Bay, 8 m. atstu nuo San madienį patyręs 6-jį širdies prie Vėl įspėjimaij vėl šūkavimai
Aišku, kad plieno kainas 5 Diego.
brangimo, o įmonininkai stengia
puolį. Čia jis su žmona, “Mamie”.
apie “imperialistus”
si gaminių kainas kelti darbo iš proc. pakėlus, paliečiamos visos
įmonės
naudojančios
šią
žaliava
laidoms padengti ir dar pasipel
“Pravdos” ir kitų laikraščių,
nyti. Kraštas patenka į užburtą savo gaminiams: pradedant na
ir vilniškės “Tiesos”, paskelbtas
Ok. Lietuva. Iš Vilniaus pra metų, bet šio šimtmečio pradžio
ratą. Vyriausybė nesiryžo imtis mų statyba, automobiliais, bai
raštas — dokumentas vėl patei
giant gi šaldytuvais ar lygintu
nešama,
kad senoji mūsų sosti je pamatuose ir sienose vėl atsi
tinkamų priemonių.
kia įspėjimus — prieš bandymus
nės
katedra,
dabar okupantų ati rado plyšiai, skilimai.
Plieno liejyklų vadovybei susi vais. Jei kitos įmonės ir nepasipel
silpninti kom. partijų vadovau
Tito apie nesikišimą į kito
PRAHA.
—
Jugoslavijos pre
nytų
kainas
pakėlus,
gyventojai
mta
iš
katalikų
ir paversta dai
1930 m., ieškant Vytauto D.
tarus su darbininkais darbo atly
jamą vaidmenį. Kremliaus pa
zidentas
Tito,
tris
dienas
viešė

turėtų
papildomai
sumokėti
600
lės
muziejumi,
šaukiasi
skubios
palaikų,
pamatai buvo ištirti.
krašto
reikalus
ginimą pakelti 6 proc. per trejus
reiškime nurodomi įvairūs “im
jęs
Čekoslovakijoje,
vakar
grį

mil.
dol.
per
metus.
Federalinė
pabalbos:
jos
sienose
ir
pačiuose
Paaiškėjo,
kad Stuokos įkalti stul
metus, Bethlehem plieno liejyk
PRAHA. — Jugoslavijos pre perialistai, nacionalistai, revi- pamatuose atsirado skilimų, ku
žo
į
Belgradą.
Prahoje
jis
buvo
vyriausybė
buvo
priversta,
ypač
pai
buvo
gerokai
supuvę, bet se
la, antroji šiame krašte savo ga
zidentas Tito specialiai sukvies zionistai ir ultra-kairieji veiks rie reikia skubiai sutvirtinti.
priimtas
prezidento
L.
Svoboprieš
rinkimus,
stoti
į
kovą.
noji
katedros
dalis
stovėjo ant
mybiniu pajėgumu,
paskelbė,
toje spaudos konferencijoje at niai”, siekią pasinaudoti opozici
dos,
partijos
vado
A.
Dubčeko,
tvirtų
pamatų.
Numatyta
medi
kad jos gaminiams kainos bus pa
Prezidento atkirtis
sakė į visą eilę klausimų. Po ja įvairiuose kraštuose, kaip Kaip žinoma, Vilniaus katedros nių stulpų vietoje išmūrinti gel
parlamento
pirm.
J.
Smrkovskio
keltos 5 proc
Čekoslovakijoje, Jugoslavijoje, pradžia siekia net 1388 metus, tai
JAV prezidentas, patyręs apie ir kitų. Gyventojai maršalą svei kalbis perduotas per radiją — Rumunijoje ar Kinijoje...
žbetoninius, kai kur net ligi 14
Ši bendrovė išvedė kovon kraš
gi beveik 600 metų. Pastatas sto
kino entuziastingai — 76 m. am tai buvo naujiena komunistinės
Bethlehem
liejyklos
gaminių
kai
m. gilumo. Visai katedrai parem
to prezidentą. Ji nesitarė su vy
vi ant netvirtos žemės grunto. Yžiaus prezidentas čekų ir slova santvarkos krašte.
nų
pakėlimą
VII.
31
d.
rytą,
darė
ti reikėjo 281 stulpo. Tačiau ne
Vėl
sudužo
lėktuvas
riausybe, kaip 1962 m., nesiten
patingai bloga katedros būklė
žygius, kad ši ir kitos liejyklos kų laikomas pasipriešinimo, Tito neatsakė į klausimą, ar jis
aišku,
kiek jų buvo išliedinta.
kino kaikuriems gaminiams kai
CHARLESTON, W. Virginia. buvo po 1655-1661 m. rusų in Taigi nenuostabu, kad katedra
Maskvos vadovaujamai, centri tarpininkavo, siekdamas paveik
susilaikytų
kainų
kėlimuose.
Kai
nas pakelti ryšium su gamybos
— šeštadienį, vos dienai praslin vazijos.
nei kontrolei, simboliu. Viešėdavėl pradėjo skilti. Pranešimai iš
kaštų padidėjimu, bet sviedė pirš nų pakėlimo dieną jis sukvietė das Prahoje, Tito Prahos politi ti Maskvą, kad ji netrukdytų kus nuo britų keleivinio lėktuvo
spaudos atstovus ir
pareiškė:
Plyšiai
atsirado
šio
šimtmečio
Vilniaus skelbia, kad ji “šaukiasi
Prahos
vykdomų
reformų.
Jis
tinę kovai pradėti.
“Plienas yra pagrindinė žaliava, niams vadams pažadėjo visą ga l pripažino, kad čekoslovakai “gar nelaimės V. Vokietijoje, netoli
SOS”. Katedros sutvirtinimas epradžioje
Muencheno,
įvyko
kita
nelaimė.
Kainų pakėlimo pasėkos
kurios kainos turi įtakos visam limą paramą.
sąs pavestas Vilniaus mokslinės
| bingai gynė savo laikyseną bei
Keleivinis lėktuvas, “Piedmont
Tada Vilnių buvo užėmusi ru restauracijos gamybinėms dirbtu
krašto ūkiui. Plieno kainos in
kryptį
ir
tai
turėjo
teigiamų
pa

Bethlehem plieno liejyklos įAirlines” bendrovės, bandyda sų kariuomenė. Netoli katedros
žūlumas prašoko ribas. Kai kraš fliacija sustiprina infliaciją visa kaikuriems plieno pusiau gami- sėkų’’. Pagaliau, Tito pažymėjo, mas nusileisti Charlestone, su tekanti Vilnelė buvo užversta į- vėms. Darbams vadovauja Isto
me tautos ūkyje... Bethlehem Ste
rikas A. Raulinaitis ir inž. —
tai kelius pakartojęs savo vieš
to vyriausybė nuolat kalba apie
dužo
ir
užsidegė.
32
keleiviai
žu-.
vairiais
griuvėsiais
ir
rusų
nužu

ei Co. plieno kainų pakėlimas y- niams.
konstruktorius
N. Kitkauskas.
nagės Prahoje metu, kad kiek
kovą prieš infliaciją, skatina dar
vo,
penki
buvo
sunkiai
sužeisti
dytų
vilniečių
lavonais.
Upės
vara neišmintingas ir negali būti
b.k.
Liejykloms paveikti, krašto ap vienas komunistinis kraštas tu
bininkus ir gamyklas nesudaryti
pakęstas.
Plieno
liejyklos
daryda saugos depart. paskelbė, kad ne rįs teisę pasirinkti sau tinkamą - vakar viena keleivė ligoni- nduo, negalėdamas nutekėti, pra
sąlygų kainoms kelti, gyventojus
dėjo veržtis pro katedrą, užliejo
mos sprendimus turi suprasti kra bus teikiami užsakymai bendro kelią. Jo žodžiais, “kišimasis i nėję mirė.
Kanados paštininkų streikui
apdeda naujais mokesčiais inflia
jos rūsius ir naikino pamatus. pasibaigus, JAV pašto įstaigos
što
reikalus šiuo ypatingu (cri- vėms, pakėlusioms plieno kainas. kito krašto reikalus būtų kenks
cijai pažaboti — tai ne tik Bethkito svečio. Šiandien, kaip pa Tik praėjus šimtui metų katedros jau persiunčia į Kanadą anks
tical) metu.”
Šio žygio liejyklos nelaukė. Ko mingas socializmui pasauly.”
lehemo, bet visų plieno liejyklų
skelbta R. Berlyne ir Prahoje, požemiai buvo nusausinti, bet čiau sulaikytas pašto siuntas.
susitarimas pakelti gaminių kai
Prezidentas vargu būtų daręs va tęsėsi visą savaitę. Bethlehem
W. Ulbricht susitinka su
į Čekoslovakiją atvyksta R. Vo pervėlai: bažnyčios skliautai su
nas 5 proc., kai darbo ir kt. kaš spaudimą, jei plieno liejyklos bū bendrovė ėmė trauktis. Galop su
Šen. Brooke, negras respubli
kietijos partinis vadas ir fakti- truko, 1769 m. nuvirto bokštas
A. Dubčeku
tai padidėjo tik virš 2 proc., pra tų tęsusios nuosaikų kainų kėli sitarta, kad plieno gaminių kai
konas
iš Masachusetts valst., pa
nasis
diktatorius
—
Walter
Ul

su laikrodžiu.
šėsi griežto atkirčio. Bethlehem mą. Jos jau seniai kelia kainas nos VIII. 16 gali būti pakeltos
PRAHA. — Jugoslavijos pre bricht. šiandien jis susitinka su
skelbė aktyviai remsiąs išrink
2,5 proc. t.y. nuo 4,5 iki 8,0 dol. zidentui, maršalui Tito vos va
1786-1801 m. katedra buvo tus respublikonų kandidatus.
A. Dubčeku ir kitaip Prahos po
tonai.
perstatyta
pagal garsaus architek
kar išvykus, šiandien laukiama litiniais vadais — Karlovy Vary
to
L.
Stuokos
projektą. Architek
Infliacijos smūgis JAV
kurorte, netoli nuo Vak. Vokieti
tai
gerai
išlaikė
katedrą šimtą
iš užsienio plieno įvežta 374 mil. jos sienos.
Plieno kainai kelti pasirinktas dol.
netinkamas metas. Vyriausybė
W. Ulbricht laikomas didžiau
Plieno kainų pakėlimas suma
prieš rinkimus skelbusi kovą in žiną galimybę varžytis su užsie siu Prahos laisvėjimo vyks
KALENDORIUS
fliacijai, negali leisti bendrovėm, nio gamintojais. Užsienio preky mo priešininku ir jis labiausia
Rugpiūčio 12 d.: šv. Gracilipasipelnymo tikslu, gyventojus bos pertekliui sumažėjus, tai vėl prisibijo reformų poveikio jo
jus,
šv. Klara, Danguolis, Laimė.
apdėti naujais mokesčiais, kai jų sudaro progą iškilti seniems mo valdomai Vokietijos daliai. Jis
Rugpiūčio
13 d.: šv. Ipolitas,
įpirkimo galia apkarpyta.
kėjimų balanso ir dolerio vertės — mažiausia populiarus čekų bei šv. Radegunda, Gilvilas, Elvyslovakų tarpe.
JAV prekybos balanso pertek kritimo klausimams.
rė.
lius, per š. m. pirmą pusmetį su
Atvyksta
ir
Rumunijos
Vyriausybės nuolaida pakelti
ORAS
mažėjo. Birželio mėn. jis siekė plieno kainas 2,5 proc. nepatarCeausescu
318 mil., kai praėjusiais metais nauja infliacijai varžyti. StamOro biuras praneša: Chicagoj
tame tarpsnyje — 2,3 bil. dol. Y- biosios bendrovės ir toliau vykdo
Dar šią savaitę į Prahą at ir jos apylinkėse šiandien saulė
patingai didelę įtaką į prekybos kaštų perkėlimą vartotojams ir vyksta ir Rumunijos preziden to oro tąsa, kiek šilčiau, temp.
R. Nixono didieji rėmėjai: duktė
balansą turėjo padvigubėjęs plie- didina, nors infliaciniais dole- tas ir partijos vadas N. Ceau sieks 70 ir daugiau 1. F., ryt — Julie
su sužadėtiniu Eisenhoweriu.
no įvežimas už 720 mil. dol., kai rjajSj sav0 pelną,
sescu. Numatoma
pasirašyti be pakitimų, vakarais vėsiau.
Jie dalyvavo Liet. taut. šokių šven
Neramusis pasaulis: politiniai paukščiai kovoja vieni su kitais
pernai per pirmą pusmetį tebuvo
G. Galva nauja draugiškumo sutartis.
Saulė teka: 5 :55, leidžias 7:55. tėje Chicagoje.

Vilniaus katedra skyla

Tito išvyko, Ulbricht atvyko

Z

DRAUGAS, pirmadienis, 1968 m. rugpiūčio 12 d.

IKI

PASIMATYMO

NEVV YORKE

SEIME

kamerinės muzikos koncertas, va
dovaujant smuikininkui Iz. Vasy
1968 metais rugpiūčio 29-31 ir liūnui, jaunimo šokiai, Miss Li
rugsėjo 1-2 d. New Yorke vyks thuania rinkimai ir t. t.
ta Pasaulio Lietuvių bendruome
Meno kūrinių paroda skaidrė
nės trečiasis seimas.
t
Tai bus rimto ir svarbaus lie se, po to bus rodomos po lietuviš
tuviško darbo, kultūrinių ir mei kas kolonijas provincijose. Eks Grupė svečių — kultūrininkų, St. Balzeko muziejaus lankytojų. Iš k.:
ninių parengimų, sporto ir pra kursija laivu apie New Yorką... V. Kybartienė (iš Australijos), muziejaus teatro skyr. ved. St. Pilka,
mogų, tautinių ir draugiškų susi Jaunimo motorkada... Antikomu J. Vilcha ir dr. J. Jerome.
nistinė demonstracija šūkiu “Lai
tikimų keturios pilnos dienos.
Kas penkeri metai įvykstantis svės Lietuvai!”... Paradas... Dvie
Pasaulio Lietuvių bendruomenės jų geriausių lietuvių futbolo vie
(PLB) seimas yra tapęs viena iš netų rungtynės... Tautiniai šo
plačiausių ir reikšmingiausių lai kiai...
svųjų lietuvių manifestacijų, kur
Didysis seimo banketas-balius
K. KLASTAUSKAS
aptariami gyvosios lietuvybės iš su Miss Lithuania vainikavimu.
laikymo, viso pasaulio lietuvių
Šie stambaus masto parengi
bendravimo ir Lietuvos laisvės by
Kaip jau buvo trumpai pra pirmininku numatytas vysk.
los stiprinimo pagrindiniai reika mai reikalauja atitinkamų išlai
nešta, popiežius Paulius VI per Aveliar Brandao iš Brazilijos.
dų, todėl svečiams reikės įsigyti
lai.
Konferencijos darbo komitetą
bilietus
iš anksto, nes gali pri ' 39 eucharistinį kongresą BogoToks seimas neabejotinai yra
'toje atidarys antrąją Pietų A- sudarys iš kiekvieno Pietų Avienas iš didžiausių ir svarbiau trūkti bilietų, kaip jų pritrūko
merikos krašto nuo 25 vyskupų
sių lietuviškų suvažiavimų lais į šokių šventę. Tuo reikalu visas merikos vyskupų konferenciją,
vienas
delegatas, kuris įeis į Cvadinama
CELAM.
Šią
konfe

vame pasaulyje. Jame asmeniš informacijas teikia Seimo rengi
ELAM
vyriausiąjį darbo komi
kai dalyvauja iš daugelio kraš mo komisijos vicepirm. A. Vakse- renciją atidarys rugpiūčio 23
tetą.
Taip
pat toje konferenci
tų organizuotų Lietuvių bendruo lis, 84-20 112 St., Richmond d. Bogotos katedroj su specia
menių išrinktieji delegatai. Sei Hill, N.Y., 11418. Bilietai į pa lia ceremonija, tačiau ši konfe joje dalyvaus ir eilinių kunigų
me jie išreiškia gyvąjį Pasaulio rengimus užsakomi pas A. Re- rencija darbą pradės tik rugpiū apie 15 ar 20. Jie taip pat tu
Lietuvių bendruomenės balsą ir ventą, 87-66 95th St., Woodha- čio 26 d., taigi pasibaigus eu rės toje konferencijoje spren
charistiniam kongresui, ir džiamąjį balsą. Be to, konferen
valią.
ven, N.Y., 11421.
truks iki rugsėjo 7 d. Tenka cijoje dalyvaus, be kunigų ir
Šįmet į trečiąjį seimą Nevv Yor
1 seimą atvykstantieji delega pažymėti,
kad ši konferencija vyskupų, specialiai paskirti pa
kan suvažiuoja atstovai iš JAV—
tai,
kurie
neturi
vietoje
pažįsta

įvyksta ne Bogotoje, bet Me sauliečiai vyrai ir moterys, taip
45, Kanados — 16, Pietų Ame
mų
ir
negali
privačiai
apsistoti,
delline, Antioąuijos departa pat religinių vienetų seselės. Ir
rikos — 6, Australijos — 6, Pran
bus
priimami
ir
nakvynėmis
ap
jie turės toje konferencijoje
mente.
cūzijos — 1, Vokietijos — 6, N.
rūpinami
pas
lietuvius
arba
vieš
balsą. Kiek teko patirti, konfe
Zelandijos — 1, D. Britanijos —
Konferencijos programa
būtyje
papigintomis
kainomis.
rencijoje dalyvaus keletas vy
1, gal ir dar du, Italijos — 1, o
Tuo reikalu kreipkitės iš anksto
Neseniai, būdamas Kolumbi
gal bus 2.
adresu: V. Radzivanas, 84-16 110 joje, popiežiaus privatinis sek
St., Richmond Hill, N.Y. 11418. retorius prel. Marcinkus yra pa
* * *
teikęs tai konferencijai nusta
* * *
TELEVIZII AS
Sutikime juos, dalyvaukime
tytą programą, kuri smulkiai
paprastas ir spalvotas nebrangiai
gausiais svečiais seimo darbuose!
dar nėra žinoma. Tik teko su taisau. Už patarnavimą vietoj $3,
Sesės
ir
Broliai
Lietuviai!
ir visuose kituose jo svarbiuos ir
žinoti, kad ši programa, apims už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys
įdomios programos parengimuo
Per penkerius pastaruosius me du punktus. Pirmasis palies
Pasiteiraukite apie naujas
se.
tus man teko malonumas aplan svarbiausią klausimą dėl Pietų
I. MIGLINAS
Po tautinių šokių šventės, kyti pasauly gyvenančius mūsų Amerikos valstybių socialinės
skautų bei jaunimo stovyklų tre seses ir brolius lietuvius, turėjau santvarkos pakeitimo ypač kas 2549 VV 89 St.. n »nk- PR 6-1068
čiasis PLB seimas Nevv Yorke i daugiau džiaugsmo ir dvasinio liečia tų kraštų gyventojų ne
šiais jubiliejiniais Laisvės kovų pasitenkinimo, iš arti dalyvau turtingumą ir, antrą, bus stu
metais yra rūpestingai pasiruo jant Pasaulio Lietuvių bendruo dijuojama Pietų Amerikos gy
šęs būti viena iš plačiausių gy menės valdybos darbuose ir jos ventojų nepaprasto prieauglio
vosios lietuvybės manifestacijų vi uždavinių vykdyme.
Trečiasis sulaikymas.
J. NAUJOKAITIS
suomenine, tautine, kultūrine ir PLB seimas šį laikotarpį užbaigs,
Apdraustas perkraustymas
Konferencijos dalyviai
pramogine prasme.
Ilgų metų patyrimas
teisingai atskaičiuodamas, kiek
WA
5-9209
Chicago, Illinois
.Šalia paties seimo plačios dieno mums už tai priklauso nuopelnų
Numatoma, kad konferenci
tvarkęs su paskaitomis, diskusijo ir kiek rykščių. Ir pradės naują joje dalyvaus ne mažiau 300 žy
mis, pranešimais ir taipgi iškil penkmetį, kuris turės išreikšti P- mių
asmenų. Konferencijos 10<7, — 20% — 30% pigiau mokėsit
už apdrauda nuo ugnies ir automomingomis pamaldomis New Yor L bendruomenės organizacijos ir
bllio pas
ko Šv. Patriko katedroje, gau idėjos tolesnį, nesibaigiantį, vis
FRANK ZAPOLIS
siems seimo svečiams iš visos A- augantį stiprėjimą.
320814 Mest 95th Street
merikos yra numatyta rinktinė
Chicago. Illinois
Tad ne tik kaip ligšiol buvęs
Kuriam
galui
lietuviško meno ir pramogų pro
Tel. GA 4-8854 ir GR 8-4339
PLB valdybos pirm., bet ir as
grama:
meniškai kviečiu visus lietuvius,
mokėti daugiau?
Didysis seimos koncertas - lie
pažįstamus, bičiulius ir nepažįsta PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
tuvių muzikos festivalis LincolSIUNTINIAI Į LIETUVĄ
mus draugus kuo gausiausiai da TUS AUTOMOBTLTUS SUTAUPY
no Centre Philharmonic Hall.
ir kitus kraštus.
lyvauti mūsų penkmečio darbų SITE NUO $500 TKT $1.000
Tai naujas, gražiausias pastatas.
pabaigtuvėse ir naujo penkmečio
P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av.
PLYMOUTH * VALIANT
Simfoniniam orkestrui diriguoja
radėtuvėse. Tvirtai tikėdamas,
Chicago. III. 60632. Tel. YA 7-5980
prof. V. Marijošius, solistai — S.
ad savo dalyvavimu seime, jo
Baras, D. Stankaitytė ir J. Vaz
darbuose, kultūrinėse manifesta
nelis, Čiurlionio ansamblis su di
cijose ir pramogose neliksite apsi
rigentu A. Mikulskiu ir kanklių
vylė, tuo tarpu sakau visiems:
orkestras, vadovaujamas O. Mi
BALZEKAS MOTOk
Iki lietuviško pasimatymo!
kulskienės.
Apdraustas perkraustymas
Juozas J. Bačiūnas-Bachunas
Literatūros vakaras ir lietuvių
SALES, INC.
I
Įvairių atstumų

Sesės ir broliai lietuviai!

Vyskupų konferencija Kolumbijoj

MOVING

MOVING

NUOSAVYBES LAIKYMAS
ADV. CHARLES P. KAL

Dauguma žmonių perka nuo
savybes ir kai kurie bankai pa
taria įdėti nuosavybes į trustą.
Kai pirkėjas paklausia, Iką man
trustas pagelbės, kai kurie at
sako, kad tuo būtų naudinga
atveju, jei automobilį ištikti}
nelaimė, užmuštų kelis žmones
ar sužeistų, vėliau užvestų prieš
tamstą bylą su ieškiniu $200,000
ar daugiau, gi apsauga auto
mobilio gal $50,000. Visi tie pa
našūs pasakymai yra naudingi
tiems bankams, kurie turi trustų skyrių. Kada įdedi nuosavy
bę į trustą, bankui turi sumo
kėti $60 ir daugiau, o vėliau po
$20 ir daugiau per metus. Iš
praktiško gyvenimo žinome, dau
guma didelių namų yra įdėti į
trustą. Norėdamas sužinoti kas
yra namo savininkas, miesto
rekorduose nieko nepatirsi. Ta
čiau rekordai parodys, kad nuo
savybė yra įdėta į trustą. Aš
nieko neturiu prieš šią trusto
sistemą, bet reiktų stengtis pa-

gelbėt lietuviui iš
finansinės
pusės. Pirkdamas mažą nuosa
vybę,
gali
padaryti
pri
vatinį trustą, tai
yra pa
vesti nuosavybę broliui, se
seriai arba svetimam asme
niui, kurie atliks, tą patį rei
kalą. Kai trustistas laiko jūsų
nuosavybę, jis kurių nors nuo
stolių, skriaudos arba “šuny
bės” nepadarys. Jis negali nei
skolos užtraukti, nei parduoti
jūsų nuosavybės. Jeigu bankas
arba individualus būtų trustis
tas, tuo atveju jeigu jūs sužeistumėt kitą žmogų, kuris laimė
tų teisme prieš jus bylą, nežiū
rint ar turite apdraudą ar ne,
gavus judgementą $20-50,000,
galima priversti banką, kad iš
duotų savininko pavardę ir ad
resą. Turint mažą nuosavybę ją
dėti į trustą neapsimoka, ka
dangi ir tą patį tikslą gali atlikti ir privatus trustistas.

VILIMAS

4030 Archer. VI /-1515
“U VVILL LIKĘ US”

CHRYSLER

*

VVEST S4th PLACE
Telef. — FRontier 6-1882
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skupų iš Š. Amerikos ir Euro
pos. Taip pat numatoma, kad
THE LITHUANIAN VVORLD-VVTDE DAILY
dalyvaus ir ne katalikų Bažny
4545
VVEST
63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlovv 5-9500 S
čių atstovai, kaip ortodoksų,
S
.reformatų ir anglikonų Bažny
Second class Postage paid at Chicago, Illinois. ^^'^huanian
čių atstovai. Kaip oficialiai pra
except Sundays, days after Christmas and Easter by
nešta, popiežius Paulius VI į
Catholic Press Society.
šią konferenciją paskirs iš sa
Subscription rates: $16.00 per yr. in Chicago, Cicero &
$14.00 per year outside of Chicago and in Canada.
vo pusės keliolika atstovų.
1 mėn.
3 mėn.
Peru kardinolas Landazuri
Prenumerata:
Metams
^2 mehl
$1.75
$4.50
$8.50
Chicagoj, Ciceroj ir užsienyje $16.00
pareiškė, kad ši konferencija
$14.00
$7.50
$4.00
$1.50 s
E JAV ir Kanadoj
vyks II Vatikano susirinkimo
*
Redakcija
dirba
kasdien
nutarimų dvasioje. Pietų Ame
* Redakcija straipsnius tai
8;30 — 4:30,
šeštadieniais
so savo nuožiūra. Nesunau
rikos kraštuose iki šiol beveik
dotų straipsnių nesaugo, juos
8:30
—
12:00.
nematyti pažangos ir visos ci
grąžina tik iš anksto susita
vilinių valdžių daromos pastan
rus. Redakcija už skelbimų
* Administracija dirba kas
turinį neatsako. Skelbimų
gos Pietų Amerikos žmones
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
kainos prisiunčiamos gavus
ištraukti iš skurdo iki šiol ma
niais — 8:30 — 12:00.
prašymus.
ža tedavė rezultatų. Kaip minė
tas kardinolas mano, Pietų AASSOCIšTE OPTOMETRISTS
merikos pažangai impulsą gali Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
Lietuviškai kalba
duoti tiktai Bažnyčia savo evan
optometristaa
DR. FRANK PLECKAS, OPT.
geline doktrina.
DR. EDMUNO E. CIARA
Šios konferencijos nutarimai
3424 W. G3rd St, GE 6-7044
2709 VV. 51st Street
Tikrina akis.
Pritaiko akinius |>
bus labai svarbūs ir naujas įTel. — GR 6-2400
Vai. pagal ausi tarimu: Pirm., antr., “contact lenses”.
našas į Pietų Amerikos gyve ketv.
2—6. 7—9 vai. Penkt. 2—6 lr
Valandos pagal susitarimą.
šeštad. 10—2 vai.
nimą.
Uždaryta trečiadieniais.

— Sovietų Rusijos komunis
tų partijos laikraštis “Pravda"
(rugpiūčio 6 d.) puolė buvusį
Alabamos gubernatorių George
C. Wallace “kaip įsikūnijus)
amerikinio tipo fašistą”.
APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybes,
automobilių,
sveikatos, biz
nio.
Patogios
Išslmokėjimo sąly
gos.

I.

BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

Mes mokame

certifikatų
per annum

MINIMUM SUMA $5,000 00

MIDLAND
SAVINGS
hįDLANp~SAV|Nfxi

4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632

SjiaBaMafilli

TelGphone CL 4-4470
FRANK ZOGAS
Chairman of the Board

Rea. PB 8-8980

DR. A. PUSTELNIKAS

DR. E. DECKYS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 8-7800; Namu 025-7897

SPECIALYBP — NERVU IR
EMOCINES LIGOS
CRAWFOHD MEDICAL BLDG.
8449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susiturima

5159 So. Damen Avenne
Valandos: 2—9 vai. p p.
Išskyrus trečiad.lėni

Tel. 423-2660

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS

DR. E. RINGUS

Akušerija ir moterų ligos

RENTGENOLOGAS
9760 So. Kedzie Avenue

6182 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne Vai., pirmad., antrad.. kotvlrtad. u
Vai., pirmad., antrad., k’etvirtad. ir
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001

penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir

Ofiso HE 4-1414.

Rez. RE 7-8887

DR. ZIGMAS RUDAITIS

DR. B. GAIŽIŪNAS

SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
iiiiimiiiiiiiiiiiiimimiiiiųiiimiiiiiiiiim

MOVING

SERENAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place.
VVA 5-8063

2745 VVest 69th Street

Specialybė akušerija ir moterų ligos

Prieš Šv. Kryžiaus ligonine
VAL.: pirm. nuo 6 iki 8 v. p. p.; ant
rad. ir ketv. nuo 9 iki 11 v. ryto ir
nuo 6-8 v. v.; penkt. nuo 9 iki 11 v.
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu:
Telef. REpublic 7-2290

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS

DR. JANINA JAKŠEVI&IUS

INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATŲ
JOKŠA
CHIRURGIJA
imiimiiiiiiiiiiiiHiiiiiiioiiiiiiiiiimii’T'
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Ofisas 2454 VV. 71st Street
VAIKŲ LIGOS
Vai. antrad. nuo 2—5 popiei
2656 VVest 63rd Street
ketvirtad. nuo 6—8 vak.
Pirmad..,
antrad. ketvirt. ir penkt.
12 iki 8 v. ir nuo 6 lki 8 v. v.
SOPHIE BARČUS RADIO nuo
Ofiso telef. 776-2880
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
_____ Rezid. telef. PR 9-6730
ŠEIMOS PROGRAMOS
Rez. PR 8-6960
Kasdien nuo pirmadienio iki penk Ofs. FR 6-6022
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.
715# South Maplewood Avenue
Chicago. Illinois 808299

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA
1490 kil. AM lr 1027 mg FM
Telef. HEmlock 4-2413

DR. ALDONAšIMKUS

DR. E. JATULIS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PRITAIKO AKINIUS
Bendra praktika
15542 So. Cicero, Oak Forest,
2815 VV. 71st Street
Kabineto tel. 887 2020
Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v.;
Namu tel. 839-1071

šešt. nuo
tarus.

9 Iki 12

Ofs. PO 7-6000

vai.: arba susi

Rezid.

'Tel.

239-4883

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS,
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

Rez. GA 3-7278

Priima ligonius pagal susitarimą,
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3232

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

PRITAIKO AKIMI S
2858 VVest 83rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami su
sitarus.
Ofiso telefonas: PR 8-3229
Rez. telef. VVAlbrook 6-5078.

Ofisas 3148 VVest 63rd Street
Tel.: PRospeet 8-1717
Rez. 3241 VVest 88th Place
Tel.: REpublic 7-7883

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS
Valandos: Kasdien nuo l iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Atostogose nuo rugp. 11 iki 25 d.
Reikalui esant kreiptis į Dr. Vyt.
Taurą — tel. PR 8-1223.

DR. C. K. BOBELIS

DR. F. V. KAUNAS
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7.
ir šeštad. tik susitarus.

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2484 VVest 71st Street

DR. VYT. TAURAS

(Lietuvis gydytojas)

3925 VVest 59th Street

„ ™YTOJA« 111 CHIRURGAS

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir BENDRA PRAKTIKA IR MOTEB
penktad.
nuo 12-4 vai. p. p., 6*8
zmu
,
LIGO8
vai vak. šeštad 12-3 vai. p.p.. trečiad.
Oftaas tr rez. 2652 VV. 59th St.
Uždaryta.
Tel. ofiso ir bnto

OLymplo 2-4169

v'v ' šešUd
laiku

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 VV, 151.h Street, Cicero

ALERGIJA
2751 VVest 51st Street

CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

KUDIKIĮJ IH VAIKU LIGŲ
SPEOIALISTft
MEDICAL BUILDING
7158 South Westem Avenne
Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt.
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. lr nuo
6 — 8 vai. vakare.
Trečiad. nuo
11 vai. ryto lkl l vai. p. p., šeštad
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p.
Ofiso telel. RE 7-1188
Rez. tel. 239-2919

Telefonas — GRovehilI

DR. A. VALIS-LAB
GYDYTOJAS IR CHIR
SPECIALYBE

AKUŠER

2524 VVest 69th SI

Valandoa: 1 iki 4 ir 6 iki
seStadlenlala 1 tkl 4

... Trečladiemaią uždai

PBnapeot 8-9400

OR. ONA VASKEVIt

2817 VVest 71st Street,
Telefonas HEmlock 6-3545

(VAŠKAS)
GYDYTOJAS IR CHJRUT
6648 So. Albany Avė

(Oflao tr rezidencijos)
Valandoa pagal susitarimą

Vai.: pirm., antrad., ketv 6i’r kunk,t ,5 Seštad. 2—4
ir lutu laiku pagal susitari

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

DR. A. MACIŪNAS

Tel. Ofiso PR 6-6446, rez. HE

CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

BR. F. C. WINSKUN
3107 VVest 71af Stree

VTree’
----- --

lp 7 ‘kl

>r acSta.d, pagal susita

Ofiso tel.

DR. J. MEŠKAUSKAS

Valandos: antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p. p.
(71-os ir Campbell Avė. kampa
Ligoniai priimami pakai susitarimu- Vai. kasdien 9—-11 ryto ir 4—8 v
ElUIIUlUimilIlUUlIlIlUIIIIIIUIIHIIlIlHIUIIIUUHIlUlUiniUIIHIHHIIHHIimilllllHIIli
SoStad. 9
r, — 2 v. nopiet

ei*
* klt

BR. ». TUMASONIS

Atostogose nuo rugp. 5 iki 18 d.
Reikalui esant kreiptis j dr. F. Kauną.

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ;
Specialybė vidaus ligos
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Prievartos junginys

IZRAELIO SAUGUMO KLAUSIMAI

SOVIETINIS FEDERALIZMAS
Iš tolo į Sovietų imperiją
žvilgsnį metant, gali viskas
gražiai atrodyti. Askleiskime
Sovietų Sąjungos konstituci
jos, dar Lenino - Stalino sukul
tos, lapus, federalinė respubli
kų sąjunga yra, kaip, sakysi
me, JAV, Kanada, Šveicarija
ar kiti kraštai. Pats konstitu
cijos tekstas gana liberališkas,
garantuoja nė kiek nemažiau
teisių, kaip demokratinės ša
lys. Tačiau praktiškai yra di
deli skirtumai, ir tik skirtu
mai.

Sovietinė federacija buvo
ginklą jėga, teroru ir apgaule
Įkurta. Dar tik sovietams
kuriantis, mėginta ginklo jė
ga į federaciją įjungti Lietu
vą, Latviją, Estiją. Bet šios
valstybės panoro savo likimą
pačios tvarkytis, apsigynė, sumušdamos gerai ginkluotus
rusiškų bolševikų karinius da
linius ir išvydamos juos iš sa
vų kraštų. Tačiau mūsų kai
mynai gudai su ukrainiečiais
apsiginti nepajėgė ir tapo “federalinėmis sovietinėmis res
publikomis”.
Negeriau ir su Kaukazo
kraštais. 1918. V. 26 Gruzija
(Georgija), turėjusi senas vals
tybines tradicijas dar iš XII—
XIII a. ir vėlesnių laikų, pasi
skelbė nepriklausoma nuo Ru
sijos. Jos pavyzdžiu pasekė ki
ti du kraštai — Armėnija ir
Azerbeidžanas. šios valstybės
buvo gal poros tuzinų kitų
valstybių de jure pripažintos.
Tačiau išsilaikyti tegalėjo vos
trejetą metų: bolševikai, nu
galėję vidaus priešus, pasuko
į Kaukazo sritį. Armėnija buvo
tarp Rusijos ir Turkijos pa
dalyta, socialistinė (menševi
kų) valdžia Gruzijos sostinėje
Tifbse (Tbilisi) buvo rusų už
gniaužta. 1921. II. 25 Leninas
Stalino tėviškę pri jungė jau
kaip “Socialistinę Gruzijos res
publiką” prie tariamos sovietų
federacijos. Tas pats padary
ta su Armėnija ir Azerbeidžanu. II pas. karo išvakarėse
1939 m. soc. federaline res
publika padaryta iš rumunų
išplėšta Moldavija, Ukrainos
ir Gudijos respublikų žemės
padidintos iš Lenkijos paverž
tomis sritimis. 1940 m. birže
lio mėn. vidury sovietiniai tan
kai “sufederavo” Lietuvą, Lat
viją, Estiją. Tokiu būdu So
vietinę federaciją sudaro 15
“respublikų”: Rusija, Ukraina,
Gudija, Uzbekistanas, Kazachs
tanas, Gruzija, Azerbeidžanas,
Lietuva, Moldavija, Latvija,
Kirgizija, Tadžikistanas, Arnija, Turkmenistanas ir Esti
ja. Vienu laipteliu žemiau sto
vi 19 autonominių sovietinių
respublikų, iš kurių 15 yra Ru
sijoje; dar žemiau, su labai ma
žomis savistovumo teisėmis,
yra 9 autonominiai regionai
'(jų tarpe 6 Rusijoje), 10 tau
tinių apygardų.
*
Kaip matome, ši didžiulė fe
deracija ne savanorišku būdu,
bet aneksijos keliu, teroru ir
ginklo keliu sukurta. Šiuo me
tu joje yra apie 210 milijonų
gyventojų, kurių tarpe rusų
tautybės žmonės nesudaro nė
šimto milijono. Tariamoji fe
deracija aukšta kraujo kaina
sukurta paslėpti tikruosius ru
sų kėslus: surusinti visu Ru
sijos pakraščius.
Atrodo, jog rusai bus pakan
kamai daug svetimų žemių ir
žmonių prariję, kad po II pa
saulinio karo nebemėgino nu
kariautų kraštų prie Sovietų
imperijos jungti, palikdami
jiems vadinamą “satelitinį sta
tusą”.
PABĖGĖLIS IŠ JAV-IŲ AR
MIJOS APSIVYLĘS KOMU
NISTŲ JAUNIMO
FESTIVALIU

Sofija, Bulgarija — William
Jonės, 20 metų amžiaus, iš St.
Louis, pabėgęs iš JAV-ių ka
rinės tarnybos ir kuriam buvo

*
Bendroji Sovietų Sąjungos
konstitucija duoda atskiroms
respublikoms teisę iš sąjun
gos išeiti. Ir Sovietinės Lietu
vos konstitucijos 15 str. sako:
“Lietuvos TSR pasilaiko sau
teisę laisvai išeiti iš Tarybų
Socialistinių Respublikų Są
jungos”, o 16 str. prideda:
“Lietuvos TSR turi teisę už
megzti betarpiškus santykius
su užsienio valstybėmis, dary
ti su jomis susitarimus ir keis
tis diplomatiniai ir konsulariniais atstovais”; 16b — “Lie
tuvos TSR turi savo respubli
kines kariuomenės formuo
tes”. Tačiau praktika parodė,
kad per 50 Sovietų S-gos gy
venimo metų nė vienas kraštas
negalėjo šiomis teisėmis pasi
naudoti ir vargiai jau kam
nors į galvą galėjo tokia min
tis ateiti.
Juridiškai Sovietų respubli
kų valdžios decentralizuotos.
Bet argi valdžios, kad ir išim
tinai iš komunjstų partijos
narių sudarytos, respublikas
valdo? Valdo iš tiesų komunis
tų partija, o ji yra griežtai
centralizuota. Reikia turėti gal
voje, kad kiekvienas komunis
tas - partietis yra Maskvos
akis. Per partiečius Maskva
mato kiekvieną savo plačios
šalies kaimą, jo žmones, seka
visus 210 milijonų gyventojų.
Kalba gali būti tik apie tai,
kiek Maskva į smulkius žmo
nių reikalus maišosi.
*
Stalino laikais (viename dik
tatoriaus asmenyje) kom. par
tija buvo glaudžiai susieta su
krašto valdžia; kokio nors du
alizmo nebuvo ir negalėjo bū
ti. Mirus diktatoriui, centrali
zacija ėmė silpnėti, valstybės
ėmė kiek savistoviau veikti.
Yra žinių, kad valstybės dau
giausia teisių gavusios Berijos
valdymo laikais. Tada iš Mask
vos sugrįžęs ir “mūsiškis” An
tanas Sniečkus trumpalaikio
diktatoriaus leidimu pertvar
kęs Liet. kom. partijos (LKP)
centrinę įstaigą, įvesdamas į ją
lietuvių kalbą (iki tol tik ru
siškai kalbėta ir rašyta). Ta
čiau Berijos, kuris bandęs
remtis gyventojų (nerusiška)
dauguma, valdymas buvo ne
ilgas: jį nušlavė rusai bei rusofilai. Chruščiovo laikais ru
sinimas vėl sustiprintas, tęsia
mas ir dabar.
Nežiūrint to, “nacionaliniai
vėjai” kiek pravėdino sąjungi
nių respublikų partijas: jose
vis daugiau atsiranda tautinių
jausmų pasireiškimų. Labiau
galvojantieji pradeda praregė
ti ir mato, kuriems reikalams
sukurta tariamoji sovietinė fe
deracija.
Vis dėlto dar neturime duo
menų, kad ir dabar, sakysime,
Čekoslovakijos įvykių akivaiz
doje kuri nors iš 15-os sovie
tinių respublikų mėgintų pa
prašyti nors ir nieko dėto sa
telitinės valstybės statuso. To
kie komunistų vadovai greitai
netektų galvų ar švelniausiu
avėju būtų nuteisti ilgalaikim kalėjimui. Bet laisvė yra
smarkiai užkrečiama “liga”.
Reikia laukti, kad ja užsikrės
ir sovietinės federacijos žmo
nės. Gal tada jie prisimins kon
stitucijos duodamą teisę.
Federacijos rūmai, pasta
tyti ant daugelio kankinių
griaučių, negali būti nei tvirti,
nei amžini. O tautybės yra pa
čios prigimties sukurtos. Ne
atrodo, kad Maskvai pavyks
daugiau kaip šimtą milijonų
nerusų rusais paversti.
b. k.

Moshe Dayan, Israelio krašto
apsaugos ministeris, prieš kurį
laiką vokiečių “Rheinischer Mer
kur” paskelbė savo nuomonę Israelio saugumo klausimais. Šitas
klausimas nėra tik vietinis Israelio ir arabiškų valstybių reika
las. Naujas Israelio ir arabiškų
valstybių karas gali sukrėsti visą
pasaulį. Moshe Dayan šitaip ra
šo:
Sakoma, kad joks kraštas ne
gali būti ginklu užimtas. Bet tik
rovė, atsižvelgiant į Israelį, per
paskutinius 30 metų buvo kito
kia. Ginklų galia prieš kitų no
rą prisikėlė Israelis. Israelis buvo
priverstas griebtis kovos. Karas
užtikrino Israelio egzistenciją.

[

Dr. V. Litas

modernesniais savo lėktuvus ir
šarvuočius, kuriuos yra kare pra
radęs. Egiptas be abejo darys pa
stangų mus be taikos sutarties ir
pripažinimo išstumti iš dabarti
nių pozicijų.
Arabai po pralaimėto karo sa
vo politikos kurios nepakeitė: jie
dabar kalba politiniais klausi
mais ir tuo būdu kariniams pasi
rengimams jie nori laimėti laiko.
Arabai dabar viešai prisipažįsta
prie klaidos, paskelbę savo norą,
kad Israelis turi būti sunaikintas.
Kitaip pasakius, arabai prisipažįs
ta prie klaidos per anksti paskel
bę savo norą sunaikinti Israelį.
Pats Israelio sunaikinimo noras
jiems neatrodo klaida.
Arabai dabar keičia savo kal
bos stilių: jie mums sakys, kad
nuo ginklų naudojimo atsisako.
Egiptas pareikš esąs pasirengęs
svarstyti Gazos statuso pakeiti
mus. Jordanija duos panašų pa
reiškimą Jeruzalės klausimais, ši
tokie pareiškimai, gal būt, paten
kintų didžiąsias pasaulio valsty
bes. Bet mes neturime leisti mus
kam nors apgauti.

pranešimą, kad Israelis esąs pasi
rengęs pulti Siriją. Egiptas puolė
į nesąmones, iš kurių jis neį
stengė išlipti. Didžiosios pasaulio
valstybės prieš Egipto nesąmo
nes nieko nepasakė. Egiptas susi
gundė eiti į karą. Prie karo Egip
tą stūmė neapykanta prieš Įsra
elį, neturėjimas supratimo, kuo
karas gali baigtis, ir stoka didžių
jų valstybių iniciatyvos.
Didelis klausimas, ar arabai ka
rą planavo ar neplanavo —
mum atrodo, kad neplanavo, bet
į jį buvo įtraukti, kada prarado
įvykių kontrolę.

Arabai prarado kontrolę

Praradimas kontrolės, prasidė
jęs praeitų metų gegužės 13 d. ir
pasiekęs savo viršūnę geg. 23 d.,
kada buvo uždarytas Tirano jū
ros sąsiauris, labai aiškiais fak
tais kalba prieš tvirtinimą, kad
karą esą užžiebęs Israelis, prieš
tai jau pasirengęs.
Po to, kada karo tikslai yra pa
siekti ir Egipto sąjungininkai —
Jordanija ir Sirija — yra išvesta Apollo 7. vienas iš JAV oro laivų kelionės į mėnulį programoje, ruo
iš rikiuotės, kyla klausimas: ko šiamas žygiui. Jis būs'iąs paleistas spalio mėnesį.
kie yra mūsų taikos tikslai? Mes
norime visai naujų santykių —
ne karo paliaubų sutarties, bet
tikros taikos sutarties, kuri nor laikyti ramybę prie sienų. Oku i tarp žydų ir arabų nėra realisti
Ateina sunkūs laikai
Arabų politika yra laimėti lai maliai yra tarp valstybių, vadi puotuose kraštuose arabams mes nė politika. Bet tokios galimybės
Bet tas viskas laikinai yra tik ko. Laikas jiems reikalingas iš nasi garantavimo saugių sienų.
neleisime kelti priešiškų veiks nereikia atmesti. Esu tikras, kad
teorija. Mes esame prieš ilgą ir naujo ginkluoti armijas. Nėra nė
Tiesioginės taikos derybos ir mų. Mes turime išlaikyti ramy U Thant mielai sutiktų žinią asunkų laiką. Savo pozicijas turi mažiausių ženklų, kad arabų laivų plaukiojimo laisvė yra mū bę. Atrodo, kad mums tas sekasi. pie tiesiogines derybas ir taikos
me tinkamai suprasti ir įvertinti. vengimas pripažinti Israelio eg- sų tikslai, ir mes šitų sąlygų tvir Teroristai yra priversti gyventi sutartį. Bet viskas yra negalima,
Bet taip pat turi būti suprastos
tai laikysimės. Jeigu arabai bū tik pakraščiuose. Daug pasiseki jei arabai to nenorės. Šitame kraš
ir įvertintos priešingos pusės pa
te daug negalimų dalykų mes
tų pasirengę siekti garbingos tai mo jie neturi.
žiūros. Kalbama, kad aukštosios
pavertėm galimais.
kos, tai tiesioginius taikos pasi
Arabai iš dalies supranta, kad
Galilėjos sodybos po Golam kai
kalbėjimus jie priimtų be prieš jų gyvenimas bus daug geresnis,
Mūsų tikslas yra negalimybę
nų okupavimo džiaugiasi saugu
taravimų. Arabų vengimas sėsti jei jie atsisakys nuo teroro aktų. į paversti galimybe. Tas pavyks ta
mu. Bet kaip tas klausimas atro
prie taikos derybų stalo iškyla iš Arabų atstovai prašė Husseino da, kai kiti pamatys, kad kito pado iš Sirijos pusės? Israelio armi
arabų nenoro susitaikyti su Isra- sustabdyti terorą ir sabotažus. O- j sirinkimo nėra: arabai mus ne
ja šiuo metu yra vargiai toliau
eliu ir jį pripažinti.
kupuotų kraštų arabai žino, kad privers atsitraukti prie pirmykš
kaip 60 kilometrų nuo Damas
Pradėti
karą
iš
naujo
mes
ne

po Izraelio apsauga jų gyveni čių sienų ir vėl laikytis ano karo
ko, — valstybės sostinės, — kuri
| paliaubų sutarties.
same
suinteresuoti.
Bet
mes
lai

mas
yra geresnis.
nerodo nė mažiausio noro įgy
kysimės
karo
paliaubų
sutarties.
vendinti taiką su Israeliu. Var
Mes nenorim elgtis kaip koloMūsų kariuomenės daliniai yra
giai galima manyti, kad Sirija
nialiniai valdininkai ar komisa
gavę įsakymą ugnimi automa
BERLYNE TEBEŽUDO
prie šitokių sąlygų norės eiti į
rai. Miestų savivaldos paliktos tos
tiškai neatsakyti, jei jie bus prie
BĖGLIUS
derybas. Bet jeigu mes Golan kai
pačios. Nėra mūsų noras įstaty
šo apšaudomi. Bet priešas taip
nuošė norim pasilikti, turim bū-,
ti Israelio valdininką ar komisa
BERLYNAS. Kaip praneša
pat turi savo politiką: jo many
ti pasirengę ilgam konfliktui.
rą į kiekvienos mokyklos klasę. spaudos agentūros,
kruvinoji
mu
Israelis
neįstengs
apginti
da

Arabų vadai ir jų politika ne
Tarp 4600 švietimo srities tar Rytų Berlyno siena vėl parei
Gen. Moshe Dayan
bartinės
karo
paliaubų
linijos
ir
pasikeitė. Valdovai, įstūmę savo i
nautojų užimtuose arabų kraš kalavo dviejų gyvybių.
Rytų
neišlaikys okupuotų kraštų, ku
tautas į praloštą karą, nebuvo
tuose yra tik 9 israelitai. Mes ga Vokietijos sargybiniai nušovė
riuose
gyvena
milijonas
arabų.
zistenciją
yra
ištikro
pasikeitęs.
priversti padaryti atitinkamas iš
lėtume rasti bendrą kalbą su 80
vadas. Todėl mes turime rengtis Ištikro jie laikosi to paties, ką jų Priešo tikslas — mūsų gyvenimą mil. arabų, jei mes turėtume tie vieną 40-ties metų vyriškį, ban
dantį pereiti sieną prie Bran
kiek tik galima apsunkinti. Bet
naujam karui. Mes turim supras politika rodo.
sioginį kontaktą be didžiųjų ga
denburgo
vartų ir kitą
prie
šita
politika,
kaip
ir
pats
arabų
ti, kad, iš arabų pusės sukėlus
lybių įsimaišymo. Arabai kari
karas, nepavyks. Pirmasis Egipto
“Susitaikymo bažnyčios”.
Arabai pasirinko karą
naują karą, didelė dalis pasaulio
niu požiūriu mums nėra proble
bandymas
artilerijos
šūviais
mus
darys bandymų mus iš dabarti
ma. Mūsų kova būtų daug leng KOMISIJA EKSKURSIJOMS Į
Vengimas pripažinti Israelį
nės padėties išstumti ir tai laikys praeitais metais arabus įstūmė į atmušti ir atstumti atgal ir nu- vesnė ir paprastesnė, jei Sovietų
SV. ŽEMĘ
gynybos priemonėmis. Bet ara karą. Arabai buvo apsvaiginti sa skandinimas mūsų laivo “Eilat”, Sąjunga nestatytų arabams gink
bai šitas sritis puolamame kare vo karine galybe, ypatingai Mig kuris buvo tarptautiniuose vande lų ir jeigu Mirage lėktuvai iš I-j ROMA. Šventojo Karsto Or
nyse, Egiptui brangiai kaštavo.
dino centre Romoje šiomis die
prarado.
lėktuvais ir šarvuočiais. Arabai Egiptas nuo šitokių metodų da rako neskraidytų po mūsų erdvę.
nomis įkurta nuolatinė Komi
Israelį nedavertino: jie tikėjosi, bar atsisakė.
Didžiųjų valstybių interesai su sija maldingoms kelionėms į
Arabai atstato armijas
kad Israelis 1956 metais Sinai pu
Šventąją Žemę organizuoti. Pir
kėlė
čia daug sunkumų.
siasalį užėmė tik prancūzų ir an
Israelis ieško ramybės
Armijų atstatymas arabų kraš
U Thant prieš keletą mėnesių moji maldingoji kelionė į Šven
glų pagalba. Rusai 1967 metų ge
tuose vyksta dideliu tempu. Egip
Tuo tarpu mes stengsimės pa- pasakė, kad tiesioginės derybos į tąją Žemę išvyks jau šį rudenį.
gūžės 13 d. paskelbė klaidingą
tas šiuo laiku pakeitė naujais ir |

; Bet klausimas turi būti pastatyi tas visai aiškiai: taikos sutartis tu
ri pripažinti tokias Israelio sie
nas, kad pastovi taika būtų užtik
rinta. Buvusios sienos, 15 kilo
metrų nuo Nathanios, nėra apgi
namos, faktas, kad šitos sienos
buvo nustatytos 1948 m., dar ne
reiškia, kad mes vėl turime prie
jų atsitraukti. Israelis nori būti
gyvastinga valstybė ir todėl jis
negali atsitraukti prie sienų, pro
kurias gresią nuolatinis karo pa
vojus.

UŽTVANKA
Romanas
JUOZAS TOLIUŠIS
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Miegojau blogai, nes visą naktį krėtė šaltis. Nė avietės nieko nepadėjo: vakarykštis lietus bus mane įveikęs. Norėjau pagulėti bent ligi pietų, bet Kazys
vistiek išvertė iš lovos.
— Tokia šventė, didžiausias įvykis Pajūrio istori
joje. Jonai, jeigu mudu nepasirodysim, Ignas priims tai
mūsų pralaimėjimu. Einam! Jei nepajėgi, sakyk, — neš
tuvais tave nubildinsiu ligi upės.
Mudu pavalgėm pusryčius ir išėjom prie užtvan
kos. Žemė buvo įmirkus, o vagose ir karvių išmintuo
se takuos atsispindėjo mėlynas dugnas. Jis vakar sukrėtė
mūsų pievosna visos apskrities debesis. Aš vėl prisimi
niau kartą Igno pasakytus žodžius, kad pievos po už
tvankos baigimo amžinai liksiančios drėgnos, ir nuo tos
minties susipurčiau. O jeigu jis buvo teisus savo teigi
me? Jūra jau nuo nakties užtvenkta ir netolima atei
tis parodys, ar mes tikrai tų pievų nepajėgsim įveikti.
Prie užtvankos jau būriavosi žmonės ir jų linksmas
klegesys dar iš tolo pasiekė mūsų ausis. Priėjome ar
čiau ir pamatėme to garsingo triukšmo priežastį: di
džiosios įrankių būdos pasieny, ant suremto ožio, riog
sojo bačka alaus, o Igno padėjėjai šinkavo jį miniai.
Ignas griausmingu balsu ragino gerti ir bokalai keliavo
! per galvas į visas puses. Nė Kauno poniučių gegužinė
i beturčiams nebuvo tokia dosni!
Ignas stovėjo pasilipęs ant užtvankos viršaus ir at
1
rodė, lyg koks milžinas. Prieš jo iškilią figūrą malūno
masyvas antrame krante sumažėjo į vaikų žaislelį. Šian
dien buvo jo triumfo diena.
Jūra, — aš jos nepažinau. Anoje pusėje užtvankos
buvo pakilus kuone ligi krantų, o po mano kojomis ji

šuolis ir jau kitoje pusėje. Pakrantės šaknys karojo dar ti Sakų gandralizdį. Tolumoje laukų takais kažkas nir
šlapios pilku dumblu, išduodamos visas žuvų slėptu tulingai spaudė dviračio pedalus ir pasiutiškai skubė
jo. Dar vienas bernas, kuris buvo pavėlavęs į tą didįjį ati
ves.
Automobilio dūzgimas sujudino minią, o su ja ir darymą. Neskubėk, alaus dar pilnos bačkos!
O man norėjosi bėgti iš čia. Ir kaip aš leidausi Ka
mudu su Kaziu prislinkome artyn. Ignas nubėgo dar
ziui
prie
užtvankos atitempiamas? Kazys stovėjo šalia su
nuo statybos paliktu lieptu kiton pusėn ir dingo už di
stingęs
ir
paskendęs neįspėjamose mintyse. Jo lūpos ne
džiulio malūno pastato. Alus liejosi toliau, ir aš džiau
žymiai
virpėjo,
lyg spręsdamos sunkią ir nežinomą
giausi, kad niekas į mane nekreipė dėmesio. Priėjau prie
problemą.
Aš
laukiau
kalbos galo ir plojimų: tada bus
pat užtvankos ir gerai apžiūrėjau: iš tokios artumos aš
proga
mums
pasišalinti.
jos dar nebuvau matęs.
Pavėlavęs dviratininkas jau buvo visai netoli, bet
Užtvanka buvo užgulus upę beveik visu jos skerspiūviu. Masyvi ir grėsminga. Nė šilko juosta, kuri rau jis spaudė visu smarkumu. Aš net pradėjau bijoti, kad
donavo skersai upės, jos nešvelnino. Cemento masė nu jis neįlėktų į tą ramų būrį. Bet jis greičio nemažindamas
trūko tik netoli kito kranto, palikdama siaurą tarpą staiga iškėlė ranką ir ėmė visu balsu šaukti. Tačiau dar
vandens pratekėjimui. Bet tas susiaurinimas buvo paslėp buvo per toli ir mes nieko nesupratome. Pamišo ber
tus keistos formos stogo ir aš tik vaizdavausi, kad po nas, ar ką?
Visi sužiuro jo pusėn, o inžinieriaus balsas vidu
juo turėjo būti malūno varomieji sparnai ir upės re-!
ry sakinio nutrūko. Jis pasisuko į Igną ir žvilgsniu tar
guliavimo prietaisai. Kažkur viduje girdėjosi vandens
tum klausė, ar jam kalbėti toliau ar laukti aną nenau
kritimas, o apačioj taškėsi baltos putos ir plaukė pavan
dėlį sutvarkant. Ignas šoko atvykstančio pusėn ir žmo
deniu tolyn.
nės skubiai traukėsi jam iš kelio. Kazys kumštelėjo man
Kazys pakėlė ranką į keistąjį stogą ir norėjo man pašonėn ir mudu nubėgom Igno įkandin. Negi jis bė
kažką sakyti, bet liepto gale vėl pasirodė Ignas su ap go Ignui pagalbon?
skrities svita ir iš Kazio aš nieko neišgirdau.
Dviratininkas akrobato vikrumu nusirito nuo dvira
Svečių buvo gerokas būrys, bet aš pažinau tik Ep- čio ir vos nesusimušė kakta su Ignu.
šteiną ir apskrities inžinierių. Advokato atvykėlių tarpe
— Gelbėkit, potvynis! — jis suriko išgąstingu bal
nemačiau. Jie lėtu žingsniu perėjo tiltą ir, garsais bei su.
mostais išreiškę savo nuostabą, sustojo prie užtvankos
Aplink mus susispaudė vyrų žiedas ir pasipylė
papėdėje pastatyto stalo.
klausimai.
Gėrimas staiga baigėsi ir žmonių klegesys staiga
— Kame?
perėjo į tylų šnabždesį. Vėl turėjo prasidėti kalbos, bet
— Kas nutiko?
aš šiandien visai nebuvau nusiteikęs jų klausyti. Dai
— Koks potvynis ir kur? — peršaukė visus piktai
riausi aplinkui ir minioje ieškojau Liudos. Netoli stalo Ignas. Bernas sekundei sumišo nuo Igno pikto šūkio ir
stovėjo Valinčius, iš nežinios buvo atsiradęs ir konduk užstrigo.
torius Kerutis su Vytuku, bet Liudos niekur nemačiau.
— Ties Kunigiškiais, Ignai, — atsakė ramiu balsu
Ar tik ir ją nebus tas lietus pričiupęs?
Kazys.
Apskrities inžinieriaus žodžiai skardėjo garsiai, bet
mano pasąmonėn jie neatsimušė. Aš žvilgsniu klai

| suteiktas politinis prieglobstis
Švedijoje, yra “giliai nusivylęs”
j pasaulio komunistų jaunimo
| festivaliu Sofijoje,
Bulgarijos
sostinėje, ir jo
priėjimu prie
j Vietnamo karo. “Ten tik šūkiai,
j šūkiai ir šūkiai, ir jokios tik
ros pagalbos”čiurleno siaura srovele kairiuoju krantu—Gero piemens džiojau laukais ir pro pakrantės krūmus bandžiau įžvelg

(Bus

daugiau)

r

DRAUGAS, pirmadienis, 1968 m. rugpiūčio 12 d.

DAR VIENAS LIETUVIS SU TOGA

R E A I,

M I SCE LLANKODS

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

ESTATE

IMKITE KAS VERTINGA.

Erdvus 8 kamb., 1 % a., tvirta 20
m. statyba, 2 vonios, mūr. garažas,
45 p. sklypas, arti Marq. pk.
mo
kyklos, $26.000.
iįįi kamb., 12 m. mūr. arti Na
bisco, centr. oro včainim., jrengt rū
sys, garaž. $27.500.
Nauj. 0 butų mūr., arti Ford City.
$11.000 pajamų. $82.500.
Geras med. apkaltas, 2 but., 2 š‘ld„
garaž., arti mūsų. $16.300.
Pulkus med., 7 kamb..
2 vonios,
garaž., naujas šild.,
platus sklyp.
Marų. pk.. $17.500.
Med., 3 but., labai
platus sklyp.,
garaž., atskiri šild.,
Maro.
parke
$19.700.
Apart. mūr. apie $9.000 pajamu ir
kiti priedai. Marą. pk. platus sklyp.,
...
.... -r. tt
. , ,. j
Dengiame vteų rūšių stogus. Taiso
$59.500.
reikalu pasiekti JAV-eS, Siekti me arba dedame naujus kaminus, rl garaž.
Liuksus apartm., neša $13.000 pa
, r
nas, nutekamuosius vamzdžius Dažo
jamų,
Marąuette
pk. $89,500.
toliau.
me a lauko Taisome mūra—"tuok
Apartm. mfiras,
20 but. supila
polntlng" Pilnai apsidraudė.
visas
apie $27.000 pajamų.
Vertingas ir
Jaunajam daktarui linkime darbas garantuotas.
gražus objektas Marą. pk. $195.000.
sėkmės. Tikime, kad Ugi šiol su- Lft 1.6047 arba RO 2-8778
Už $14.800 nupirkit tvarkinga šva
rų 7 kamb. namą su garažu.
derinti jame dalykai neatsideApskaičiavimai nemokamai
8 butai Marąuette pke. Gazo šil
Skambinkite bet kuriuo laiku.
dymas, ceramic vonios, daug prie
rins žengiant ir profesiniu keliu,
dų. Garažas. $28.600.
kad jo tituluota pavardė neuž
Modernūs du butai po 6 kamba
rius Marą. Parke.
gazo šildymas,
ges, kaip daugelio, lietuviškoje i
karpetai, garažas. $31,800.

las, bet net jo lietuvių įkalbos
akcentas. Reiškia .turint noro ir
V A LOME
ryžto galima ne tik dvi kalbas
tobulai mokėti, bet taip pat dau
KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų
gelį dalykų savyje suderinti, įrūšių grindis
skaitant ir lietuviškumą.
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
Atlikdamas gydytojo praktiką
Adelaidės Oueen Elizabeth ligo
ninėje dr.A.Stepanas savo moky
A. ABALL ROOFING CO.
mosi neskaito užbaigtu. Jo pla
[Steigtu prieš 49 m e tun
nuose toliau specializuotis, tuo

Dr. Antanas Stepanas

spaudoje su mokslo baigimo ap
—Pr. P.
Lankydamas Australijos lie rašymu.
tuvius VLIKo pirmininkas dr.
J. K. Valiūnas pakartotinai skel
bė, kad Lietuvos laisvinimo ko
voje didesnės sėkmės gali tikė
tis tik turtingi arba mokyti lie
tuviai. Todėl ypatingos pagar
bos ir vilčių sulaukia iš mūsų
visi tie jaunuoliai, kurie apsi
siautę mokslo baigimo tradici
nių spalvų toga išeina į gyveni
mą savo pasirinktu keliu pelny
ti ne tiktai savo kasdieninę
2425 W. Marquette
duoną, bet taip pat pateisinti į
juos sudėtas tėvvų ir plačios
Road
visuomenės viltis bei lūkesčius..
Tel. HEmlock 4-6050
O tos gerosios viltys ypatin
gai krypsta j Antaną Stepaną,
neperseniausiai
Adelaidėje
LAIKE
(Australijoje) baigusį medicinos
studijas ir kartu su diplomu įsi ATOSTOGŲ
gijus; M. B., B. S. titulą.
nuo rugpiūčio mėn.
Gimęs Ukmergėje, kur tėve
lis Juozas Stepanas buvo Lie
15-tos dienos
tuvos banko direktorium, o ma
mytė mokytojavo gimnazijoje,
YRA
pirmuosius
žingsnius žengęs
tremties keliais Prūsijoje, vai UŽDARYTA
kystę praleidęs Alpių kalnuose
Bavarijoje, veržliąją jaunystę Sugrįšim rugsėjo men.
A. Stepanas Adelaidėje paskyrė
3-čię dienę
mokslui. Būdamas gabus ir darb
štus per gimnaziją ir universi
tetą praėjo su distinction arba
Prašome patikrinti savo
credit pažymiais, be to aktyviai
receptus
dėl pakartotinų iš
reiSkėsi ateitininkuose, tautinių
šokių grupėje, lietuviškoje spau pildymų.
doje, Studentų Sąjungoje ir įDėkingi esame už jūsų
vairiuose lietuvių parengimuo
paramą.
se įsijaustomis deklamacijomis
ar tartu žodžiu. Kartu su Aus
CHARLES P. DARGIS
tralijos lietuvių jaunimo akty
Reg. Pharmacist
vu dalyvavo Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongrese JAV-se. Dėl
dalyvavimo lietuviškoje veiklo
je nenukentėjo ne tik moksPARDAVIMUI

DARGIS
DRUG
STORE

TrriTo^ R A Y ?M A S ~
IS VIDAUS IR IS LAUKO

'inclairt

RICHMOND'SERVICE
Kampas Richmond ir 63rd St.
Užsieninių lr
vietinių
automobilių
taisymas. Priklauso Chicago Motor
tlub. Nelaimes atveju, skambinkite
GR 8-3134 arba GR 8-S3SS
Sav. — Juozas (Joe) J urai tin

Kilimai ir apmušti baldai valomi

J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050

S622 So Racine. 434-1113

SMOKEY’S FRIENDS
don’t play with
matches
■

••■

'

71 ir Talman. Mūr. 4 kamb. ir 2
patalpos ofisams arba bizniams. Tik
$16.600.
Prie 00 ir Campbell. Med. 1 H a. 2
butai, 5 ir 4 kamb. $16.900.
Prie 71 lr Maplevvood. Med. 2 bu
tai — 6 lr 4 kamb. Platus sklypas.
$21,600.

REALTY

VAINA
SIUNTINIAI Į LIETUVA

2517 W. 71*t Street - RE 7-9515

COSMOS EXPRESS
MARQUĖTTE GIFT PARCEL SERV.
2808 rtttth St.
Tel. WA 5-2787
2501 60th St.
Tel. WA 5-2737
$833 So. Halsted St.
Tel. 254-8820
Lietuvių bendrovS
turinti teisę
siuntinius siųsti savo vardu iš Chi
cagos tiesiai į Lietuvą.
.Didelis pasirinkimas
Jvairlų me.
džlagų, Ital. lietpalčiu lr kitų prekių
Priimami doleriniai dovanų užsa
komai,
E. Ir
Žukauskai

V.

REAL ESTATE

D ft M E S I O !

RADIO PROGRAMA
{Seniausia Lietuvių Rrdio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai
po pietų
Perduodama: vėliausių
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika, dainos ir Magdutės pasaka. Programą veda —
Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists —
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E.
Broadvvay, So. Boston Mass. Tel.
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir
iienraštis ‘‘Drangas”.

ĮSIGYKITE DABAR

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

Medinis 2 butai. 6 lr 4 kamb., plęus. $12.900

5$jį kamb. 11 m. mūr. bungalavv,
prie 73 ir Rockwell.
Kilimai, gazo
šild. alum. langai $22.900.
3 but. 2 aukšt. didelis
mūr. na
mas prie 63 ir Kedzie 40 p. skly
pas, 2-auto mūr garaž. $35.900 ar
ba pasiūlymas.
114 aukšt. 20 m. švarus mūr. na
mas 5—4 kamb. prie 71 ir Sacra
mento. 40 p. sklypas. Taksai $350.00.
2-auto garaž. $29.5.00.
12 butų mūr. prie 67-tos ir Rock/vell, $13,600 metinių pajamų. Kaina
$78,600. įmokūjas *15,000 savininkas
duos paskolą.
Naujas de luxe 2 aukštų mūr.
Marąuette pke 7 kamb. butas savi
ninkui ir 4 nuomos skolai mokėti.
$74,600.

Antanas Strazdas
Paprastas kaimo katalikų kunigas.
Pluoštas dokumentų.
Knyga pa
rašė Vincas Maciūnas.

ŠIMAITIS REALTY

2737 W. 43 Sft.________ CL 4-2390

Naujas mūr. namas. 3 mieg. kamb.,
U/2 vonios, centr. air conditioning,
daug priedų. Galima perimti 5Į4%
morgičiu. Savininkas. $25,900. Apl.
Q2 ir Pulaski 581-0588.

Platinkite “Draugą”.

REAL
2

4259 S. Maplewonri Av.. CL 4-7460

ESTATE

Med. 2x5. Br. p. 3 mieg. kiekvie
šild. $2<800.
nam. $16,580.
Mūr. 2 x 8. Butas rūsy. Naujai
Med. 8 kamb. 2 vonioa, rūsys, ga
šild. Naujas garažas. M p. $31,800
ražas. 72—Western. $14,500.
Med. ljį a. 8 kamb. Rūsys. 71 —
Med. 2x4. Rūsys.
Priedo tuščias
Campbell. $14,000.
sklypas. M. p. $22,900.
Med. 114 a. 2 butai. M. p. Rūsys.
Med.’5 kamb. 37*4 p. sklypas. 71
Gazo šild. Garažas. $16.500.
tr Western. Tik $8,000.
Garažas. Gazo

Naujasis Gyvenimas

tai vienintėlis pilnas Lietuvos isto
rijos vadovėlis ir lituanistinių mo
kyklų visoms klasėms ir tėvams,
norintiems vaikus supažindinti su
Lietuvos praeitim namuose. Knygoj
mūsų krašto praeitis parodoma
nuo žiliausios senovės iki mūsų
dienų. Pasakojimas lengvas, įdo
mus ir metodingas, iliustruotas ir
istoriniais paveikslais, ir istorinių
dokumentų ištraukomis. Daug že
mėlapių, uždavinių sąsiuvinis. Kny
ga atspausta gerame popieriuje,
kietuose viršeliuose, virš 400 psl.,
kaina $6.00, gaunama

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street,
Chicago, Illinois 60629

CONTRACTORS

Main office 5727 W. Cermak, Cicero, DU Tel. OL 6-2233
Turime šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Parke
ir kituose vakariniuose priemieečlaoae. Prašom nžankti i mūsų Įstaigą
tr išsirinkti iš katalogo.

REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAlt

STATOME NAUJUS NAMUS
Ir
Atliekame įvairius pataisymus
Petrauskas Builders, Ine.
Tel. 585-5285

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAOOO-

prevent forest fires

EXCELLENT OPPORTUNITY
Immediate Opening

Ekperienced preferred.
Good Pay — Days
No Mechanical
PRESTO CAR VVASH
4321 N. Miūvaukee

RATE

CLERK

Muat Know Kastam Centrai, Central
States And Middlo We#t Tarlffs
Permanent Position

Phone Mr. Wright For Aj»p*t
________ 6 6 6 - 5 2 6 6________

CYLINDRICAL ORDER PICKERS
STOCKMEN
GRINDER
PAINT F ILL ER S
AND PACKERS

VVANTED

Excellent Opportunity
Immediate Opening

Laboratory Technician

CALL WAYNE

PRESTO CORPORATION
2601 N. PULASKI ROAD
TEL. — EV 4-6505

ASCP OR MT
Good salary, /ringe benefltp
Pleasant vvorking coriditiofts.
Permanent positions Apply:
Administrator
WABASH
MEMORIAL HOSPITAL
Decatur, Illinois 62525
An Eąual opportunity employer

HELP VVANTED

VYRAI

DESIGNER

Experienced in Progressive design for multi-plant automotfve parts
manufacturing company. Presses up to 400 ton, gage to 200
Permanent position, exncllent fringe benefits. Plant lbcation suburban Akron Canton area.

METAL STAMPING DIVISION

MONARCH RUBBER COMPANY
HARTVILLE, OHIO 44632

AC 216-877-9311

"An Eąual Opportunity Employer”

WELL ESTABLISHED NORTHVVEST SUBURBAN MANUFAC
TURER THAT OFFERS EXCBLLENT PAY, LIBERAL BENE
FITS ASD GOOD JOB SECURITY, IS NOW HIRING FOR THE
FOLLTVVING POSITIONS:

— TOOL AND DIE MAKERS
— DRILL PRESS - SĖT UP

RIXON

CLOSERS

9100 WEST BELMONT AVENUE
FRANKLIN PARK, ILLINOIS

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooeooooooooooooiyoo

ALEX ŠATAS — REALTOR

PLEASE...

GAS ATTENDANT

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

ms We»t 59 Str, Tai. HE 0-5151 arba HE 95161

Member of U.L.S.

r*

UNION CARBIDE CORP.
3250 So. Kedzie
Tel. 254-2800
Ask for Lou Lnomn.

Oall 678-6510 — Ask for Ron Zlmmerman

2457 VVest 69th Street
TeL HE 4-7482

/\

Welding and light macįuning
experience
Electrical skilia helpftfl.
Apply:

401 Main Street N. E.
Minneapolis, Minnesota 55413

DIE

KAIRYS REAL ESTATE

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

A

Experienced in machine teąr-down
and repair vvork.

B. F. Nelson Mfg. Co.

Didžiojo poeto Dantės intymiuo SCREW MACHINE
sius pergyvenimus su Beatriče at
OPERATOR
skleidžia jo vienintelis prozinis kū
rinys, paįvairintas nuostabaus gro
Mušt be experienced on Brovvn &
žio eilėmis,
Sharpe. Steady vvork.

A. LAURAITIS
Lituanistinių mokyklų dėmesiui
4645 So. Ashland Avė., LA 3-8775
DR. V. SRUOGIENĖS
(Currency Exęhange patalpose)
Sąžiningas patarnavimas
“Lietuvos istorija”,

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

PRESSMAN
Wor.k minutes from Ideal
fishing
and hunting area.
Foldtng carton
manufacturer needs
printing and
cutttng prcssman.
Permanent year
around
employment.
bess
than
journeynian ąualifications considered.
All company benefits. Call Personnel
Mgr., Joe Diaz: A. C. 612-332-8411.

MAINTENANCE
MECHANIC

NEEDED AT ONCE

AND REALTY

Tvarkingas, teislngaa r greitas
patarnavimas visais Real Estate
reikalais. Be to, veikia Notariatas,
daromi ir liūdijalnl vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tas ir atliekami kitokį
patarnavimai.

EXCELLENT OPPORTUNITY
... Immediate Opening

An Eąual opportunity employer

BELL REALTY A. & L. INSURANCE AGENCY
7 kamb.
Jow, centrai, gazu
šildymas, 30 p.
ypas. 67 lr Maplewood.
3 butai ir krautuvės patalpa. $360
pajamų per mSn. 51 lr Kedzie.
3 miegamųjų mūr. bungalow,
4
metų. Brighton p-ke.

HELP WANTED — VYRAI

Experienced man capable of mak- Steady emplqyment Paid holidays
ing own set-ups on large O. D. Paid vacations Health and Ufe in
and
I.D. vvork.
surance.
Excellent opportunity.
Gaunama Drauge, 4545 W. 68rd
We vvill train.
St., Chicago, Illinois 60629.
BONELL MFG. COMPANY
1380 S. Kilbourn Avė., Chicago, (II.
Arba pas leidėja — J. J. Bachunas, 18521 So. Halsted, Riverdale, III.
Phone 762-7(100 — Ext. 241'
Tabor Farm, Sodus, Mich. 49126
Apply
betvveen 8:30 A.M. -4 P.M.
468-9133
—
849-1770

Į lietuvių kalbą išvertė A. Tyruolis, Goethės, Šilerio, Šekspyro
NAMŲ PIRKIMAS —
INCOME TAS — NOTARIATAS — ir kitų klasikų vertėjas. Išleido T.
IMIGRACIJA
PARDAVIMAS — VALDYMAS
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš
Butų nuomavimas — Income Tax. 2735 W. 71st St Tel. 925-6015 ta meniškom iliustracijom, įrišta į
kietus įvairiaspalvius viršelius. Kai
Notariatas — Vertimai
na $2.00. Gaunama DRAUGE ir
ESTATF — INCOME TAX pas knygų platintojus.
Apdraudę Agentūra REAL
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

J • BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

HELP WANTED — VYRAI

Popieriaus viršelis. Kaina $2.00

LEONAS REAL ESTATE

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

VALGIS REAL ESTATE

CLASSIFIED GUIDE

8 kamb. mūr. "Built-ina”, kokli
nes plyteles, karšto vandens šildymas
gazu. Marą. pke. $21,600.
8 po 4 $4 kamb. apynaujis namas.
Atskiri šildymai gazu. aliumln. lan
gai, 2 autom, garažas. Netoli parko.
442,800.
8 kamb.
medinukas.
2
vonios.
Gražiai remodeliuotas. Nauja šiluma
gazu. 2 autom, garažas. Netoli mū
sų {staigos. $12,400.
4 miegamųjų apynaujis mūr. šilu
ma
gazu
Centralinis
vėsinimas.
Alium, langai. įrengtas rūsys, 2 au
tom. garažas Netoli parko. $27.600.
5 butų, 10 metų mūras. Atskiri
šildymai gazu. Gražus namas, geros
pajamos. 111-ta Ir California Avė.
f##,8Wl.

NERIS

_ ___

J

,

Pajamų virš $18,000 per metus. Piet
vakarių priemiestyje. $129,000.
14 butų mūr.
Visi išnuomuoti.
Neaukštos
nuomos.
Pajamų
virš
$12,000 per metus. Marąuette pke.
$83,000.
100 x 220 p. sklypas prie ežero.
25 minutes nuo Chicagos. Geras su
sisiekimas
greitkeliu.
Labai graži
vieta. Telraukttes.
2 po e$4 kamb tr 8 kamb. angliš
kam rūsy. Bevek niaująs. 2 auto ga
ražas. 2 atskiri šildymai gazu. Gra
žiame Marąuette pks. $52,000.
7 kamb. mūr bungolow. Gražiai iš.
taisytas, šiluma gazu. 2 auto
mflr
garažas. Gage pke. $21.000.
5 kamb. mūr. retidencija. l 4b vo
nios. šiluma gazu. Garažas
Platus
sklypas Marąuette pke. $16.600.

REAL

6924 South Western Avenue

Tel. 471-0321

PSYCHIATRISTS (2) $24,000 per year
PSYCHOLOGISTS (2) $660 to $1334 me.
PSYCHIATRIC S0C1AL W0RKER (I)
$608 mo. to $1178 mo.
PSYCHIATRIC NURSES AND
PUBLIC HEALTH NURSES
New program designed to deliver Services to a large rural
area. Excellent opportunity for industrious and Creative professionals. Good fringe benefits — excellent living conditions
VVrite or Call (406) 365-3124 or 454-2171

EASTERN MONTANA
MENTAI. HEALTH BOARD
BOX 38 — GLKNDIVE, MONTANA 59880

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo
pečius lr air conditioning |
naujus ir senus namus Stogų
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius.
Turiu leidimus
dirbti mieste lr užmiesčiuose.
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskafčiavimal nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEKT METAL
4444 S. VVestorn, Chicago 0, III.
Telefonas VI 7-3447.
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Apsimoka skelbtis DRAUGE,
nes jis plačiausiai skaitomos lie
tuvių dienraštis. Gi Skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
lH!!itl|Htt!ĮHĮH!HHIlH!WIIIIIIH!M!IM4HII
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KNYGOS JŪSŲ BIBLIOTEKAI
Jurgis Savickis: ŽEME DEGA, rašytojo ir diplomato atsiminimai iš
1939 -1945 m. kruviniausio ir tragiškiausio mūsų tėvynės ir
Europos istorijos. Apie 870 psl. dviejuose tomuose............ $4J5O
Jonas Aistis: APIE LAIKĄ IR ŽMONES, literatūriniai aUiminlmai apie laisvėj kylantį Kauną ir jo kultūrinį kilimą..... $2.50
Illinois stote gyventojai prie kainos turi pririeti 5% taksų.
Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street, Chicago, Illinois 60629

stt

GAUSOS “ŠVENTOS ONOS
ATLAIDAI” DAINAVOJE
Antanas Grinius

Prieš metinę Dainavos šven
tę gaunu iš savo bičiulio Jono
Tijūno laišką iš Chicagos, kuriaipe jis rašo:
— Antanai, parašyk man ka
da ten toje Dainavoje būna tie
garsūs .Šv. Onos atlaidai ir kaip
aš galėčiau į juos nuvykti? To
tik ir betrūkol — Galvoju sau
vienas. Jau ir “Šv. Onos atlaidus”
turime.
Argi aš čia aiškinsiu, kad Dai
navoje būna tik paprasta metinė
šventė ir nėra ten jokių Šv. Onos
atlaidų. Tegul bus ir Šv. Onos, jei
mano draugas taip rašo.
Rašau jam laišką ir sakau,
kad metinė Dainavos šventė bus
liepos 28 d. ir aš ten tave nuga
bensiu, tik tu pasiek Detroitą. O
Detroitą pasiekti labai lengva: ir
lėktuvai atskrenda, ir autobusai
atvažiuoja, ir traukiniai ateina.
Dvi mergaitės filipinietės, penktų dieną po žemės drebėjimo Maniloje Jonas Tijūnas su savo miela žmo
buvo griuvėsiuose dar gyvos atrastos. Jos gydomos ligoninėje, mano nele šeštadienio vakare ir prisi
ma, kad pasveiks.
stato.
Sekmadienio rytą mano Fordu
kas mus visus gabena Dainavos
link. Rytas gražus. Kelias maši
nomis dar per daug neužtvindytas. Važiuojame ir šnekučiuoja
mės:
Brockton, Mass.
nį iš pedagogikos Robertas Pi-1 — Gaila, — sako man Jonas,
leskis baigė Northeastem uni — Dainavą pasiekti neturint sa
— Lietuviškos mokyklos už- versitetą bakalauro laipsniu pe vos mašinos, galimybės beveik ir
baigtuvės įvyko birželio 15 d. dagogikoje. Visi trys čia gimę nėra. Įdomu, kiek reiktų mokėti
taksiui, kad jis iš Detroito nuga
Baigė 23 mokiniai.
lietuviai.
bentų į Dainavą?
•— Šiurpusis birželis paminė
PARAPIJOS MOKYKLOS
— Nežinau, atsakau aš jam;
tas birželio 22 d. Šv. Kazimiero
AŠTUNTOKAI
prie progos pasiteirausiu.
parapijos salėje.
Laimėjo premijas už pažan
Bet labai daug iš Chicagos at
važiuoja
mašinomis. O Daina
gumą.
Pirmą
premiją
gavo
Mar
BROCKTONO LIETUVIŲ
vos
šventėje
ir specialus busas iš
jorie
Dilytė,
antrą
Stephanie
SKAUTŲ VEIKLA
Kaminski,
trečią
Maria
Alkoi
Chicagos
į
Dainavą
važiuoja. Ir
Mūsų miesto skautų vienetui
taip mums besišnekučiuojant ir
Gernytė
ir
ketvirtą
Barbora
priklauso 25 berniukai — tai
gražių apylinkių bežiūrint, mes
Vytauto
Didžiojo draugovė. manavičiūtė.
nei nepamatėme kaip Dainavą
Šiam sambūriui vadovauja pasSVEČIAI
pasiekėme.
kautininkas Jonas Monkus. Ro
Brocktone išaugę jaunuoliai
Buvo 10:30 vai. ir sesuo M. Jur
mualdas ir Emįlįja, Bielkevičiai ir čia išėję mokslus, išsisklaidę gitą prie iškeltų vėliavų stovyk
šios draugovės didieji ramsčiai. po plačiąją Ameriką, atostogų lautojoms mergaitėms užsidirbtų
Jų erdviame sode ir kieme spor metu, aplanko sav tėvelius ir savaitėje taškų skaičių skelbė.
tuoja skautai, o 'Specialiai įreng savo buvusios parapijos Šv. Ka
11:00 vai. kun. A. Bernatonis
tose patalpose prie rezidencinio zimiero bažnyčią.
aikštelėje prie A. Damušio baltų
namo skautai daro sueigas. Jų
Liepos 7 d. čia lankėsi inž. jų namų atnašavo šv. Mišias,
sūnus Jonas Bielkevičius ir ki Zenonas Mereckas su žmona kurių metu giedojo stovyklaujan
ti keturi skautai — Vytautas Giedre ir sūneliu, inž. Džiugas čių mergaičių choras. Kun. A.
Bliudnikas, Darijus Monkus, Petkelis su žmona, Nijolė Ta Bernatonis pasakė gražų ir ilgą
Rafaelis Beržinskas, Andrius mošaitytė -Valentukevičienė su pamokslą. Žmonės aikštelėje bu
Svirskas dalyvavo Penktojoje 'dviem dukrelėmis, karininkas vo kaitinami saulės, o tie, kurie
tautinėje jubiliejinėje stovyk Mindaugas Grybauskas su žmo paunksnyje stovėjo, drebėjo nuo
loje. Grįžo su gražiausiais (spū na ir sūneliu Vincuku, dr. Kę šalčio...
Kun. A. Bernatonis savo pa
džiais.
stutis Keblys su žmona Vitali
Brocktono skautai dalyvavo ja, gimnazijos chemijos moky moksle paminėjo ir tokį atsitikisporto šventėje Worcesteryje, toja ir sūneliais Vytautu ir
Mass., ir Atlanto Rajono skau Arūnu. Anksčiau teko matyti
tų sąskrydyje Kennebunkporte. Liuciją Baškauskaitę - Valaitie džius. Margarita mėgsta kėliau
Prieš Jonines, skautų tėvų nę, dr. Antaną Sužiedėlį ir ki ti ir labai įdomiai perduoda
klausytojams ką matė, ką gir
komitetas vadovaujamas Teofi tus.
dėjo.
lės Bliudnikienės padarė tėvų
KUNIGYSTĖS SUKAKTYS
Ją sveikiname grįžusią ir lin
ir vaikų iškilą. Tai buvo gražus
Šv. Kazimiero parapijos kle kime daug dar sveikatos ir gra
pabendravimas. Čia buvo įteik
tos dovanos: vieneto vadovui bonas kun. J. Petrauskas šie žiu metų puoselėjant lietuviško
pasktn. Jonui Monkui, Emilijai met švenčia 35 m. kunigystės gintaro ir audinių muziejų. Svei
ir Romui Bielkevičiams, atsidė 'sukaktį, o jo brolis Marianapo kų dienų jos vyrui Klemensui,
kojant už skautų globą ir skau lio gimnazijos direktorius kun. dviem sūnums ir dviem dukre
tams baigusiems šeštadienio Jonas Petrauskas 25 m. kuni- lėm kazimierietėms, kurių vie
lietuvišką mokyklą; Rafaeliui gytės sukaktį. Rugpiūčio 4 d. na jų švenčia 25-rių metų jubi
Beržinskui, Romui Eikinui, Da Šv. Kazimiero bažnyčioje 8:30 liejų, kai įstojo į šv. Kazimie
rijui Monkui ir Vytautui Sabai- v. abu laikys kartu šv. Mišias. ro seserų kongregaciją Chica
Tretininkės puošia altorius Mari goje, Margarita veikli. Priklau
čiui.
jos Tamulevičienės rūpesniu.
so sodalietėms, Moterų sąjun
MŪSŲ ILGAAMŽIAI
gos
15-ai kuopai .tretininkams
Ieva Vaitkienė, 95 metų, ir . GRJŽO IŠ EKSKIRSIJOS . ir Maldos apaštalavimui. Ji yra
Pranas Skara, 84 metų, mirė
Margarita Mazgalienė šiemet minėtų draugijų valdybose, da
liepos pradžioje. Palaidoti iš vasarą aplankė Europą. Grįžu lyvauja parapijos chore jau keŠv. Kazimiero bažnyčios Kal si susirinkusiems parapijos sa liasdešimts metų.
varijos kapuose.
lėje papasakojo kelionės įspū—K. Keblinskienė
MIRĖ KUN. VENMBRĖS
BROLIS
Pranešama giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po
Kun. Mykolas Vembrė gavo
sunkios,
ilgos ligos š. m. rugpiūčio 9 d. 9:50 vai. vakaro mi
Žinią iš už geležinės uždangos,
rė mūsų mylimas vyras, tėvelis ir senelis
kad ten staiga mirė jo brolis
Antanas Vembrė. Palaidotas
liepos 6 d. Brocktoniečiai už
jaučia savo gerąjį dvasios va
A
dą.
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"KARALIŠKAS GINTARAS”
Mūsų Šv. Kazimiero lietuvių
parapijos jaunųjų žygio kuopa
“Karališkas Gintaras” pasiro
dė parade Stoughton, Mass.,
Randolph, Mass., ir Fo:xboro,
Mass.
MŪSŲ JAUNIEJI MOKSLO
ŽMONĖS
Julius Baronas ėjo dantisto
mokslus Washingtone. Birželio
mėnesį gavo doktoratą. Pranas
Bukantas — mūsų parapijos j
cboriatas, gavo, ęįagistix) laijgg- <

DR. VINCAS PALIOKAS
Gyveno 2714 No. Muiligan Ave., Chicago, Illinois.
Velionis pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So.
Western Avenue.
Laidotuvės įvyks antradienį, rugpiūčio 13 d.. 9 vai. ryto
iš koplyčios velionis bus atlydėtas į Švč. Panelės Marijos Gi
mimo parap. bažnyčią. Po gedulingų pamaldų bus palydėtas
j Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę lieka: žmona Marįja, dukros Vida Valadka ir
Aldona Maiiška, anūkai ir brolis.
Laidotuvių direkt. Mažeika - Evans, Telefonas — RE
public 7-8600.

mą: Neturtingas italas berniu
kas , norėdamas pasiekti reikia
mą šalį, buvo priimtas j laivą
pagelbininku. Taip jis laive dirbo ir važiavo pagelbėdamas tai
vieniems, tai kitiems. Kiti laivo
keleiviai uz patarnavimą jam ir
vieną ar kitą centą išmesdavo.
Kartą kajutėje kur berniukas gu
lėjo, susirinkę keleiviai ir apsėdę
apie stalą tarp savęs kalbėjo ir vi
šokiais būdais žemino Italiją.
Trenkia berniukas surinktus
pinigus jiems ant stalo ir sako:
— Nereikia man jūsų pinigų, jei
jau jūs taip niekinate mano tė
vynę Italiją! Toliau kun. A. Ber
natonis paminėjo, kad yra tokių
žmonių kurie ir mūsų tėvynę Lie
tuvą žemina, niekina.

Pamokslininkas džiaugėsi šia
gražia lietuviška stovykla, stovyk
lautojomis — geromis lietuvaitė
mis. Šv. Mišios buvo atnašauja
mos už šios stovyklos Fondatorius ir rėmėjus. Taip pat jie buvo
prisiminti ir šv. Mišių maldose.
Po šv. Mišių toje pačioje aik
štelėje stovyklautojos mergaitės
atliko meninę programą: padai
navo ir pašoko.
Po programos kėlėmės į kitą
Spyglio ežerėlio pusę. Užkandinė
apsupta iš visų pusių. Atrodo,
kad žmonės ją nuversti nori; spū

stis didžiausia, eilės ilgiausios. Apie kokią nors užkandą šiuo tar
pu nei galvoti negalima. Taip at
rodo, kad visi čia suvažiavusieji
tikrai kokias tris dienas nevalgę
— “išalkusi minia”...
— Ateisime kitą kartą, sako
mano draugas Jonas.
Automobilių eilės didžiausios,
visur pilna. Tikrai, taip kaip vežimų Lietuvoje, kuriame nors
bažnytkaimyje per šv. Onos at,aidus žmonjų jrg,
b- Su_

sitikdavo net tokie, kurie nuo Lie
tuvos laikų, buvo nesimatę. O ką
jau bekalbėti apie Vokietijos lai
kus. Kiti vieni kitus vargiai pri
siminti tegalėjo.
—Jonai, argi tu jau manęs ne
prisimeni, —prisistatęs aiškinasi
Albinas Andriūsaitis. — Jaučiais,
avimis ir kiaulėmis Seligenstadto
stovyklą aprūpindavau! Kiek čia
kalbų, kiek džiaugsmo. Vieni
maudosi, kiti užkandžiauja, treti
šachmatais žaidžia.
Bandome vėl prie užkandinės
eiti. Mūsų nustebimui ten jau
nieko nebuvo: Jautukai (jautie
nos kepsnys) išbėgiojo, balandė
liai išskrido ir tik dar keli “šu
niukai” iškišę liežuvius nuo kar
ščio ir troškulio alsavo.
— Gerai bus ir “šuniukai’
jei jau nieko ten daugiau nėra.
Griebiame po šuniuką, jį sutamo
jame su geriausiu skoniu. Bado
kęsti neteko. Greitai pasigirdo
skambutis, šaukiantis LB Bičiuliūs ir stovyklaujančius svečius
vakarienei.

HERITAGE MEMOKIALb
ANTKAPIAI I
PAMINKLAI
yra pilnai garantuoti
Sears, Roebuck and Co.

KAINOS nuo $74.95; Į tą kainą įeina pristatymas ir

padėjimas ant kapo.

Kapinių

aUTAUPOTE « Ai-JAKAAVIMAM • PATENKINTI

Tel. HEmlock 4 ■ 4tUM>

6163 South Western Ave.
THOMAS

i.

K KAJUM H. vadėto-

MAZHKMANS

ZIGMUI

HOME

FUNERAL

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS
Parkiog Facllitioa
6845 SOUTH VVESTERN AVE.

REpublic 7-8600

PETKUS
TĖVAS

IR SONUS

MARŲUETTE FUHERAL HOME

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

2533 Wesl 71 si Sireel
1416 So. 50th Ave., Cicere

A. -j- A.

mokesčiai atskirai

AIKŠTE

AUTOMOBILIAMS

STATYTI

BAKAIČIUI

netikėtai mirus, skausmo prislėgtai žmonai DR.
ONUTEI, dukrai DALYTEI, sūnui RIMUI, broliui SI
MUI, KUN. FELIKSUI GURECKUI ir kitiems gimi
nėms giliausią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Kazys, Bronė, Rita ir Rimas Marcinkai

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue

A. -f- A.
JULIUI MIKALAUSKUI
netikėtai mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai
EMILIJAI MIKALAUSKIENEI, dukrai ROMAI su šei

Telefonas — YKrds 7-1741-2
4330 - 34 South California Avenue

Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

ma, ir sūnui VIDMANTUI.

GUŽAUSKŲ BEVERLT HILLS GĖLIHYČIA

Gilanda ir Kazys Matoniai

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių
ir kitų papuošimų.

2443 VVest 63rd St., Chicago, III.
Telef. PRospect 8-0833

—

PRospect 8-0834

Minime dešimties metų liūdną sukaktį nuo mirties mūsų
brangios motinos

PIRKITE DABAR TIESIOG NUI
MR, NELSON:
SAVININKO
A.

SAINT CASIMIR

A.

Karolinos Leketienės

MONUMENT

Gyveno 6617 S. California Ave.
Mirė 1958 m. rugpiūčio mėn 12-tą
dieną.
Velionė buvo žmona a. a. Pranciš
kaus Leketo, kuris mirė 1963 m. ge
gužės mėn. 6-tą dieną.

CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams cianų
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nno kapinių

Už jos sielą šv. Mišios buvo atnašautos Chicagoje, T. Jė
zuitų koplyčioje, ir Marshfield, Wis.
Prietelius ir pažįstamus maloniai prašome pasimelsti už
a. a. Karolinos Leketienės sielą.
Nuliūdę lieka: Sūnus kun. kleb. Petras, Sacred Heart
parap., Marshfield, VVisconsin; duktė Berniee,
žentas Clayton Everett ir 4 anūkai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
TaL REpublic 7-1213
TaL Virginia 7-6672

Naujas Kazio Bradūno poezijos pluoštas

SONATOS |R FUGOS
SUSITIKIMAI SU ČIURLIONIU
Naujuos eilėraščiuos poetas mezga kūrybinį dialogą su Čiur
lioniu ir jo pasauliu, liesdamas esmines būties ir lietuviškosios dva
sios gelmių problemas.
Pati knyga yra liuksusinis, didelio formato leidinys, estetiškai
įrištas į drobės viršelius ir papuoštas dviejų spalvų aplanku, pieštu
dail Vytauto O. Virkan, kuris Čiurlionio paveikslų detalėmis yra
padaręs ir iliustracines rinkinio kompozicijas Dėl savo puošnaus
išleidimo knyga yra puiki dovana įvairiomis progomis.
Rinkinys gaunamas „Drauge“ ir pas knygų platintojus, kaina
$5 00. Ta pačia proga įsigytina ir 1964 metais Kazio Bradūno pre
mijuotoji knyga SIDABRINES KAMANOS, kaina $2 00
Illinois State gyventojai |M*ie kainos tini pridėti 5% taksu.

Perskaitę Drangą, duokite kitiems pasiskaityti

V

PETRAS BIELIONAS
4848 8. CALIFORNIA AVE.

3807 8. LITUANICA AVE.

TaL YArdi 7-3401
Tel. VArds 7-101

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVE.

Tel. COmmodore 4-2228

8819 SO LTTUANIOA AVE.

VASAITIS — BUTKUS
1446 80 SOth AVE.. CICERO, ILL.

TeL OLymplc 2-1008

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus
7900 STATE RD- OAKLAWN8 ILL- Tel

v*
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DRAUGAS, pirmadienis, 1968 m. rugpiūčio 12 d.

IS ARU IK IULI
J. A. VALSTYBĖSE

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
ROftJLN HOO.DO NAKTIS

Vidurinėj Anglijoj, Nottingham, dar ir dabar stūkso išdidi
Robin Hood pilis, garsios rite
lių gadynės liūdininkė. Anais
laikais Robin Hood ir jo ištiki
mieji vyrai nepailstamai kovojo
su» ginkluotais valdžios
kariais.
,.
uz vargingos liaudies geresių
būvį. Robin Hood ir jo narsus
vyrai slapstydavosi
pelkėtose
giriose, iš kur ir vesdavo lem
tingas kovas.
Chicagos Anglijos lietuvių
klubas, pagal anų laikų tradici
jas, liepos mėn. vieną savaitga
lį ir suruošė tokią Robin Hood
naktį Bučo sode, Willow Sprin
gs, Nakties aksomų pridengtas
sodas, mirgėjo
įvairiausiomis
spalvomis nuo eilėmis sukabin
tų lempų.
Puikiai dekoruotoj salėj lie
josi švelni Ramanausko orkes
tro muzika ir sukosi poros, gai
vinamos atklydusio vakaro vė
jelio.
Sodo gale, iš ąžuolinių malkų
laužo raitėsi liepsnos liežuviai,
čirškindami iškryžiuotus aplin
kui ugniavietę avinus. Tai avi
nų asada, kurią vedė A. Šan
taras su argentiniečiais padėjė
jais. Spirgstantys avinai buvo
, , ,
.f.
.
nuolat tepami cim-čiun padažu,
,
,
. f. .
o jo skanus kvapas, plačiai paslskleidęs
žadino ape.

bino, pranešdamas per garsia- Jakubauskas, Mrs. John Karakalbį, kad iškepusių avinų pa- laitis, Mrs. Virginia Shimkus,
ragauti atvyko ir pats Robin Mrs. IVilliam Kareiva ir kt.
Hood, o gal tik jo dvasia...
BALFO CHICAGOS APY
Publikai šaukiant:
“Robin
GARDOS
V-BOS DARBAI
Hood”. Medeliais
papuoštoje
scenoje, pilnoje Robin Hoodo
uniformoje, su lanku ir strėlė-j Liepos 27 d. sekr. V. Baleišymis per petį, pasirodė A. Lakas tės bute įvyko Chicagos Balfo
ie kar„ apygardos valdybos posėdis, ku
.ygiškag 1
riame be šeimininkės dalyvavo

— Liepos 28 dieną Putname
Conn. įvyko nepaprasta jubilie
jinė šventė: Nekaltai Pradėto
sios Mergelės Marijos lietuvai- j
X Studentų ateitininkų sto tės seserys minėjo savo veiklos '
vykla vyks VIII. 22. IX. 1 Lake 50 metų sukaktį, šventės proga
Ariel, Penn.
(prie Scranton). seselių vedama lietuvių mergai
Norintieji
važiuoti
prašomi čių jaunimo stovykla kartu at
kreiptis į SAS CV pirm. Vaidį šventė 25-kerių metų sukaktį. Chicagos spaudos klubo patalpose (miesto centre) St. Balzeko rūpes
Hoodą. Čigonė — J. Simoliūnie- pirm. A. Gintneris, vicepirm. K.
čiu buvo suruošta kilnojama lietuvių dailininkų paroda. Atvaizde ma
Valaitį — 6641 So. Maplewood, Pamaldos buvo laikomos atvi tome kai kuriuos lankytojus. Iš k.: Australijos lietuvių muziejaus at
nė gitara skambino ir padaina- Bružas, gen. sekr. A. DzirvoChicago, UI. 60629, telef. (312) rame lauke. Šv. Mišias lietuvių stovas VI. Dumčius, Draugo red. kun. dr. J. Prunskis ir ALTo pirm
vo: “Miškų gėlę”. Programos nas> A. Repšys, F. Sereičikas,
GR 6-8282, arba į vicepirm. EI. kalba aukojo prelatas Vytautas inž. E. Bartkus.
pabaigai, A. Lakas
elektrine P• Mickevičius, J. Stankus ir
Bradūnaitę, 6515 So. Rockwell Balčiūnas,
gitara, pritariant S. Juozapavi- kiti.
pamokslą pasakė
Aive., Chicago, III., 60629, telef. svečias iš Romos kun. dr. Juo
čiui ir J. šimoliūnienei, atliko: į Apie įvykusį Balfo pikniką(312) 776-9275.
Ko liūdi berželi”; įsijungė ir gegužinę platų pranešimą pa
zapas Vaišnora MIC. Pamaldo
CHICAGOS JAUNIMO CENTRAS
darė ižd. K. čepaitiis, pažymė
X Mokytojų studijų savaitės se dalyvavo prelatas Pranas
publika.
damas, kad gauta pelno $1,258.
Dainavoje dalyviai, neturį savo Juras, prel. Vyt. Balčiūnas, ne
Kun. dr. Jonas Kubilius, SJ, ras būtų žymiai praplėstas.
Nors jau artėjo vidurnaktis, Papildymus padarė K. Bružas,
susisiekimo priemonių, bus nu maža lietuvių kunigų, daugybė 1956 m. labai sunkiomis sąlygo 1967. X. 15 d. kun. E. Abromai
tačiau “robinhoodninkai” ne- nurodydamas> kad dovanų pas
vežti autobusu, kuris išvyksta lietuvių, šventė baigta įspūdin mis dėjo pirmus pamatus Chi tis pašventino naujai statybai
skubėjo apleisti sodą.
kirstymas davė pelno virš $600.
nuo Jaunimo centro rugp. 18 d., gu stovyklos mergaičių pasiro cagos Lietuvių jaunimo centrui, skirtą vietą, o žemę
prakasė
Pirmininkas
L.
Venckus,
Chi

Apsvarstytas sol. P. Kojelie
sekmadienį, 9 vai. ryto. Grįšime dymu, tautiniais šokiais ir cho tačiau jį rėmė ne vien katali gen. Lietuvos konsulas dr. P.
cagos
Anglijos
lietuvių
klubo
nės
koncerto suruošimas Chica
taip pat autobusu. Dalyviai pra ro dainomis.
kiškos, bet ir aplamai visos se- Daužvardis. 1967. XII. 3 d. Ge
valdybos
vardu,
nuoširdžiai
pa

goje.
Jo pelnas siūlomas Balfo
šomi pasiimti su savimi reika
— Felicija Giedrytė, studi- nimo ir jaunimo lietuviškos or- novaitė ir Antanas Miliauskai
dėkojo
A.
Santarai
ir
p.
Naciui
šalpai
paremti.
Pavesta pirm..
lingus daiktus, įskaitant lovos juojanti Vokietijoj, trejetą sa-Į ganizacijos. Pastatytasis Jauni- įteikė $18,000, Vacė ir Jonas
už
avinų
asados
pravedimą.
A. Gintneriui, A. Dzirvonui ir
baltinius.
Registruotis pas J. vaičių keliavo Ispanijoje, kur mo centras su kaupu pateisino Bagdanavičiai — vieno mėne
Taip pat visiems, prisidėjusiems P. čiurienei šiuo reikalu galuti
Tamulį, telef. 925-4076 (vaka susipažino su ispanų architek visas dėtas į jį viltis. Ne vien sio pensiją.
prie sėkmingos Robin Hoodo nai susitarti.
rais).
Jaunimo centras yra bendro
tūra, jų gyvenimu. Buvo Pran savaitgaliais, bet ir kas vakarą
nakties parengimo.
Aptartas Balfo rudens va
X Liet. jūrų skautijos sto cūzijoje, Marolke, Čekoslovaki čia lietuviško jaunimo, kaip bi- darbo vaisius. Ne vieno, bet dau
jaus
planas ir jo vykdymas.
vyklai prie Pewaukee ežero joje. Praha esąs vienas gražiau- čių avily. Daugiausiai juo nau- gelio lietuvių idėjomis jis buvo
Parengimas davė ir gražaus
Balfo
direktoriai nutarė su
Wisconsine vadovauja D. Bal- sių ir švariausių Europos mies- dojasi
pelno, kuris paskirstytas įvai
organizuotasis mūsų suplanuotas, bendromis pastan
kaktuvinį
seimą šaulkti 1969 m.
tromaitienė ir K. Domarkas.
tų. Ten būdama Felicija susi- jaunimas: skautai, ateitininkai, gomis jo statybai buvo sutelkriems lietuviškiems reikalams ir
kovo
29
d.
Chicagoje. Vykdys
X Zita Čelkytė su vyru Mi- pažino su kai kuriais u-to pro tautinių šokių grupės, mokyk tos lesos visų aukomis jis yra
spaudoje bus paskelbtas atski
.
.
._
..
.
kio Zinbo ir dukryte Asta-Ma- fesoriais ir studentais. Jos ke los ir visokios senimo organiza išlaikomas. Jis gimė iš tėvynės
rai. Klubo valdyba jau baigia Balfo centras, o technišką dar
...
rija atskrido į Chicagą dalyvau lionę Berlynan ruošė ir iš dalies cijos nežiūrint religinio ar po meiles. Jaunimo centras liudija
pasiruošti ir tradicinei metinei bą atliks Chicagos apygardos
ti savo įbrolio Eugenijaus čel- apmokėjo Vak. Vokietijos vy litinio įsitikinimo. 1957. X. 6 d. jaunajai kartai, kad senieji tau
vakarienei, kuri įvyks rugsėjo1 valdyba..
kio vestuvėse. Zita ir Mikio riausybė. Ten ji pamatė, kad Jaunimo centras buvo oficialiai tiečiai mylėjo gimtąją kalbą, titą iškylautojams. Greta avinų, mėn. 28 d. Balio Pakšto salėje.
Sekr. Vida Baleišytė ir jos
grotų
mamytė posėdžio dalyvius kaZinbo abu dirba universitete ir žmonės, gyvendami nuolatinėje atidarytas, o netrukus buvo skambias lietuviškas dainas, ant plieninių įkaitusių
raitėsi kepamos specialiai paga
Anatolijus Lakas
vute ir gardžiais kepsniais pa
gyvena University City, Mo. komunizmo grėsmėje,
sugeba baigta statyti koplyčia ir vie kultūrą. Pavargusios jųjų ran mintos dešros.
vaišino ir į
patijaun
išvyko
DainaJie apsistoję pas Zitos dėdę Ju išlaikyti ramumą. Buvo ir Ang- nuolynas. Ramovėnų, birafiečių, kos nešė sunkiai uždirbtą pini
JVESDINTI NAUJI DARIAUS VQS
lmo į studijų
lių Čelkį, 6055 So. Talman Ave. ii joje, Londone, bet anglų gy-1 savanorių, šaulių ir k. aukomis gą, kad Jaunimo centras skam
S. Juozapavičius visus nuste
- GIRĖNO POSTO VADOVAI konferencijon.
Pranas šulas
bėtų
nuo
lietuviškų
dainų
ir
šo

venimas
jai
didesnio
įspūdžio
1
1960
m.
Lietuvos
kariuomenės
X Rūta ir Juozas Račiūnai,
kių. Tas lietuviškas darbas per
2525 W. 71 st., sulaukė pirm- neteikė, nors labai rekomenduo- i šventės proga buvo iškilmingai
nimo centras gali tekti svetim
Rugp. 10 d. posto salėje,
tina jį aplankyti. Keliauti po į pašventintas ir atidarytas žu- žengė partijų, srovių ir amžiaus
taučiams.
Kaip jūsų privačių 4416 So. Western Ave., iškil
gimės mergaitės Michelle Ma
ribas. Kitados dėl įvairių prie
KONVENCIJOS METU
namų negali niekas atimti, taip mingai buvo įvesdinti į pareigas
ria. Anūke džiaugiasi Prudenci Europą ji pataria mažomis (2- vusiems už Lietuvos nepriklaužasčių
išsiskyręs
lietuvis
čia
vėl
3 asmenų) grupėmis, iš anksto i somybę paminklas, kurs mums
negalės atimti nė Jaunimo cen naujai išrinkti 271-ojo Dariaus
ja Račiūnienė ir Petkūnai.
Apie 5,500 Chicagos rajone
nustačius dienotvarkę ir suda- čia pavaduoja Lietuvos Karo padavė ranką savo tautiečiui. tro, kuris yra privati Lietuvos ir Girėno posto vadovai. Cere gyvenančių nacionalės gvardi
x Jurgis Navadomskis, 6615 rius kelionės maršrutą.
Tėvynės laisvė yra bendras mū
.muziejų — jo sodelį.
provincijos tėvų jėzuitų nuosa monijas pravedė Julės Corbett, jos vyrų budės paraoštyje kiek
S. California, studijuojąs meta
sų uždavinys. Mes jį prisime vybė.”
Cleveland Lee, Vito Rumchek vieną vakarą demokratų prezi
Jaunimo
centro
patalpomis
INDIJOJE
lurgijos inžineriją Illinois tech
nam ir jautriai išgyvenam, dė
Jaunimo
centro
praplėtimui
(buv. komandierius). Naujuoju dentinės
konvencijos
metu.
naudojasi
42
Chicagos
lietuvių
— Kun. J. Svirnelis, Indijos
nologijos institute, tris metus
dami vainiką ant paminklo žu.
,
,
reikalingos
tūkstantinės
ir
toposto
komandierium
įvesdintas
Konvencija prasidės rugp. 26 d.
iš eilės patekęs į dekano garbės misionierius, dabar taisydamas į draugijos. Čia veikia A. Litua- vusiems už Lietuvos nepnklau- kJe aukotojaį bus laikomi gar.
Aloysius Dzieginsiki; kiti parei Kareiviai pasiliks penkiose mies
sveikatą
ir
darbuodamasis
Itali1
nistikos
mokykla,
Pedagoginis
sąrašą, laimėjo William Cravv
somybę. es j) vy °'m>
a
sĮaįy^ojaia įr įrašyti specia- gūnai: Albert Valančius, Daniel te numatytose ivietose, nebent
ford piniginę stipendiją 1968-69 joje, gauna Indijos laikraščius lituanistikos institutas, Laisvės mi darbą tų žuvusių brolių, ku
lioje
Jaunimo centro lentoje, Kaminskas, kapelionas St. Gay, maištai ar riaušės juos iššaukmokslo metams. Vasaros metu ir kartkartėmis įdomesnes jų iš kovų muziejus, Čiurlionio gale riuos gerbiame ir vainikais ir
bet lygiai yra brangus ir kieik- Joseph Kibort (kapelionio pad.). tų į gatves tvarkos palaikymui.
darbuojasi US Steel kompanijos karpas atsiunčia “Draugui”. Iš rija, Menininkų klubas, Lietu giesmėmis ir maldomis.
vieno dolerio aukotojas. Aukos Vytold Yasus, dr. St. Biežis, F.
vių
opera,
Velbasio
baletas,
paskutinės
siuntos
matyti,
kad
laboratorijose.
NAUJAS KARIUOMENĖS
Jaunimo centro
praplėtimo prašomos siųsti: Jaunimo cen- p. Levan. Įvesdinimo apeigose
Ritminiai šokiai,
potvyniai Indijoje dar buvo pa Brusokienės
X Feliksas Siratovich su žmo didėję. Kai kuriose srityse, kaip Anglų kalbos ir siuvimo kursai, statybos darbai jau paruošti ir tro statyba, 2345 West 56 th aktyviai dalyvavo:
Raymond
VADAS
na, 7148 S. Francisco, sugrįžo pvz. Cachare, net 75 procentai Studentų jaunimo
Mikalajūnas, Paul Bagwell, Caansamblis, dar šiais Lietuvos jubiliejiniais Str. Chicago, III. 60636.
Maj. gen. Olinto Barsanti, 51
iš atostogų Denveryje, kur ap javų buvo potvynių sunaikinti. (Sporto klubas, Filatelistų są- metais statyba bus
P. S. Naudotasi skautininko Sey Gubista,
Steve Lattyak,
pradėta.
m., perėmė penktosios kariuo
lankė sūnų advokatą Tomą.
junga, iSlcenos darbuotojų drau- Dr. kun. Kubilius, S. J. rašo: kun. Juozo Vaišnio, SJ, reda- Ray Krasauskas,
menės vadovavimą Fort SiheriDID> BRITANIJOJ
gija. ir k.
“Norime visus nuraminti, kurie guotu leidiniu “Chicagos Jauni- j
Iš
moterų
darbuotojų
pažy

x A. A. Jonas Gendruolis,
dan,
III. Jis užėmė gen. Benja— Anglų spauda apie mūsų
Per 10 metų Jaunimo centras baiminasi, kad kada nors Jau- mo centras.” Stepas Paulauskas mėtinos: Mrs. Franees Mondike
neseniai miręs, savo testamentu solistę. Sol. Janina Liustikaitė,
min Tumage vietą, šiam išėjus
aiškiai save pateisino ir įrodė,
(įvairių komitetų pirmininkė), į pensiją po 32 metų kariškos
BALFO šalpos reikalams buvo viešėdama Anglijoje, davė ke
kad patalpos yra permažos ir
Mrs. Mary Martin, Mrs. Helen tarnybos.
paskyręs 200 dol., kuriuos tes lis koncertus lietuvių visuome
jo gaspadoriai žemaičiai, skau
tamento vykdytojas P. Micevi- nei (Londone) ir vieną ang
tininkai, Jonai, tėvai jėzuitai
čius jau įteikė BALFo Chicagos lams. Birželio 8, 9 ir 10 d. lanKubilius ir Raibužis su dideliu
apygardos iždininkui K. Čepai kėši Cardiffe, Valijoje. Čia ji širdies skausmu savaitgaly ne
H I G H
RATES
čiui.
rado pažįstamų anglų, kurie ją vienai prašančiai patalpų orga- KARDINOLAS Į KONGRESĄ je buvo 16 dienų su 90 ar dau,
, , giau laipsnių.
Pernai iš viso
%
x Cardinal Mundelein Ko pakvietė koncertui. Po jo vietos nįzacijai turi atsakyti: “Deja,
Chicagos
kardinolas John °
^ 7
j
j
i
.
j
_
buvo
tik
4
dienos.
lumbo vyčių kuopa sekmadienį laikraštis “Cardiff Ewening n£ra vietos.”
Cody dalyvaus 39-tame tarpturėjo metinę išvyką į Cog Hill News” gražiai paminėjo šį įvyIš gilumos širdies jautrus vi- tautiniame eucharistiniame kon
$120,000 ATPILDAS UŽ
reikalams grėsė Bogotoj, Kolumbijoje. Ten
per annum
golfo klubą. Po žaidimų įvyko ikį .bei jo atlikėją. Jis rašė: “Bie-įgįems lietuviškiems
per annum
NELAIMĘ
on
regular
savings
vakarienė. Kuopos kėglininikai tuvių kilmės sopranas Janina ldr. a. Razma, pirmas aukojo būdamas susitiks su popiežiu
on
investment
bonus
Apygardos teismas paskyrė
rūgs. 5 d. pradės 22 sezoną. Liustikaitė (iš Kanados) uni- tūkstantinę, kad Jaunimo Cent- mi Paulium VI, kuris irgi da $120,000 Effie Aichele, 10124
Savings Insured to $15,000.00
Kėglininkams vadovauja John versiteto auditorijoje pateikė,
lyvaus trijų dienų
kongrese, So. Kedzie, ir jos Wisconsine
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
Chemauskas, Felix Siratovich koncertą, akompanuojant W. N
gyvenančiai seseriai Lucy Fisk,
prasidedančiame rugp. 22 d.
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632
Prattenui. Be operų arijų ir dai dainų ir arijų įdainavimus bū
ir Andre w Tatuslto.
atlyginant už sužeidimus, patir- j
MIRĖ BE TESTAMENTO
nų, ji davė ir savo krašto kom simajai plokštelei. Vokietijos
tus 1967 m. automobilio nelai
PALIKĘS DU MILIJONU
X Antanas čelkis, anksčiau pozitorių kūrinių. Jos gražus liet. visuomenei 50 m. Lietuvos
mėje. Abiem sulaužytos kojos.
Buvęs miesto inžinierium Carl
gyvenęs Chicagoje, vėliau daug balsas su dideliu meniniu įsijau neprikl. sukakties proga pateikė
FRANK’S TV and RADIO INC.
KENOSHIEČIAMS
metų dirbęs Alaskoje, o dabar timu susilaukė pelnyto pasiseki kelis koncertus. Savo europinę Gaennslen mirė nepalikęs tes
8240
SO. HALSTED STREET
Telef. — CA 5-7252
UŽDRAUSTA MAUDYTIS
gyvenąs Floridoje, atskrido į mo ir buvo apdovanota gėlė viešnagę užbaigė Anglijoje, kur tamento. Turto paliko truputį
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS RADIO
Nors Kenosha turi keturias STEREO APARATŲ PADAVIMAS IR TAISMAS. TAIPGI ORO
Chicagą dalyvauti savo sūnaus mis.”
gyveno savo sesers Gabrielės daugiau dviejų milijonų dol.
mylias
paplūdimių, jo 70,000 VfiSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
Eugenijaus su Rūta BužinskaiSolistė Janina Liustikaitė 7 šeimoje. Visur solistė pasirodė Pagal tarpvalstybinę teisę sep
gyventojų
negali grimsti į ežerą
te vestuvėse .kurios įvyko pra mėnesius praleido Europoje. Il kaip puilki mūsų tautos amba tyniom anūkam ir anūkėm pa
karščių
išvengimui.
Prie paplū
ėjusį šeštadienį.
giausiai gyveno Italijoje, kur sadorė. Netrukus grįžta į Kana dalinta po $199,794. Federali
dimių
iškeltos
iškabos:
Pavonis iždas gavo $629,339 pomir
t
X Kostas Butkus — Viskas atliko savo religinių giesmių, dą.
tiniais mokesčiais, Illinois vaJs-*jus! Maudytis
draudžiama!
namų pagerinimui: * Tvoros,
tija pasiėmė $153,209.
Vandu° suterštas! Vienas senes
Kas tik turi gėrę skonį,
langams ir durims. Ornamen
nis parko departamento parei
ATSINAUJINIMO
tiniai turėkiiai ir stulpai. Išpi
gūnas prisimena: iSleniau ger
viskę perka pas Lieponį !
PROJEKTAS
lame grindis ir sienas iš kera
davome vandenį tiesiog iš eže
Chicagos arkivyskupijos atsi ro, dabar tai neįmanoma.
mikos ir nylono. Teiraukitės
tel. rytais PR 8-2781.
(sk.)
naujinimo vajus birž. 30 d. už
GORHjOS atskrido k
baigė
pirmus metus iš pramaty
AFRIKOS
X ANTRAS KAIMAS, satyto 30 mėnesių laikotarpio. Va
Lincoln parko zoologijos sky- '
rinė-teatralinė grupė žada, po
jus padarytais pažadais numa riaus direktorius dr. Lester Fiilgų atostogų, vėl pradėti dar
to
sutelkti $43,225,000. Lig šiol sher šiomis dienomis, iš pietų
bą. Dėja, laiko vėjai išblaškė
grynais
jau suteikta $18,400,- Afrikos Kamerūno lėktuvu par
kelis mūsų aktorius nepasiekia000.
Iš
tos
sumos parapijų at gabeno dvi gorilas, sveriančias
FURNITURE CENTER, INC.
mybėn ir norint toliau dirbti rei- i
naujinimui
sugrąžinta
$4,853,- po 30 ir 15 svarų. Sodas dabar
kia papildyti kolektyvą. Tam I
311, o įvairiems auklėjimo ir turi 9 gorilas.
MARQUETTE PK., 6211 S. YVestem. PR 8-S8TS
reikalui, šio mėnesio 22-trą die
j
švietimo
įstaigoms
pavesta
ną, 8 v. v., BaletoiTeatro salėj,
APSKRITIS GAVO $1,775,606
Vedėjas - J. LIEPONIS
$4,616,000.
2515 W. 69th St., kviečiame
Chicagos butų
nuomavimo
ūgtelėjusį, scena besidomintį,
SUNAUDOJO DAUG LEDO valdyba Cook apskrities iždinin
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai Kitom
jaunimą
atsilankyti mažam
Karščių
metu
Chicagos kui įteikė $1,775,606 čekį už
dienom nuo 9 va) iki 6 vai vakaro
“screen tęst”. Praeities patyri V-joje jub. stovykloje skautės buvo palapinėse įruošusios lietuvių
Hare aerodromo
restoranai praeitus metus vietoje nuosa
Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet
mas nebūtinas. Konfidencialu. tautodailės' parodėles. Čia matome dalį “Dzūkijos” rajono parodėlės, kasdien sunaudojo 17,000 sva- vybių mokesčių, kuriais CHA
N ediskriminuojama.
(sk.) Vidury stovi s. V. Aleknavičienė.
Nuotr. VI. Bacevičiaus įriĮ ledo. Šįmet lig šiol Chicago-, nuosavybės neapmokestinamos.

CHICAGOS ŽINIOS

4.75

5.25

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

