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H. Humphrey - prezidentinis kandidatas

Prasideda III PLB
Seimas
NEW YORK. — Šiandien, rug
piūčio 30 d., 9 vai. Statler-Hilton viešbučio Schuyler salėje
prasideda Pasaulio Lietuvių
bendruomenės seimo pirmasis
posėdis. Posėdžiai, paskaitos,
buv. valdybos apyskaitos ir nau
jos valdybos rinkimai vyks penk
tadienį ir šeštadienį. Pamaldos
sekmadienį 10 vai. Šv. Patriko
katedroje, o 1 - 3 vai. — iškil
mingas posėdis.

Vakar baigtas demokratų rinkiminis suvažiavimas Chicagoje —Pirmajam balsavime
laimėjo H. Humphrey, už jį balsavo 1.761 delegatas — Prezidentinio kandidato
laukia sunkūs uždaviniai — Smurtas Chicagos gatvėse.

Vienas triukšmingiausių
suvažiavimų istorijoje
Laimėtojas ir pralaimėtojas 1968
CHICAGA. — Vakar, po ke
m. demokratų suvažiavime Chica turių posėdžiavimo dienų, Chi
goje — H. H. Humphrey (dešinė
je) ir balsų skaičiumi (601) atsi cagoje baigtas rinkiminis de
mokratų partijos suvažiavimas.
likęs šen. McCarthy.

taut. gvardijos vyrais. Buvo
šimtai suimtųjų ir sužeistų.
Smurto veiksmus smerkė ir
demokratų suvažiavimo daly
viai. Riaušėse nukentėjus bent
20 spaudos ar radijo bendradar
bių, tai kėlė spaudos nepasiten
kinimą. Ji kaltino merą R. Da
lėj, pažymėjo, kad nukentėjęs
Chicagos miesto geras vardas.

šeštadienį 3 vai. jaunimo motorkada — antikomunistinės de
monstrarijos, šūkiu: Laisvės
Lietuvai, futbolo rungtynės, va
kare banketas ir šokiai. Sekma
dienio vakare — literatūros va
karas ir meno skaidrių paroda,
taip pat didžiulis koncertas. Pir
madienį — pasivažinėjimas lai Komunistų vaidmuo Chicagos
vu. PLB seimas siejamas su
riaušėse
Lietuvos nepriklausomybės 50
metų sukakties minėjimu. Smul
Savo ruožtu, stebėtojai reiš
kesnė programa buvo skelbia kė nuomonę, kad smurtas nėra
ma spaudoje jau anksčiau.
tik Chicagos bruožas. Jis žy
mus visame krašte. Chicaga,
Popiežius Paulius VI jos vadai buvo priversti naudo
ti neįprastas saugumo priemo
ir Čekoslovakija
nes, nes demonstrantai iš anks
to rengėsi Chicagoje kelti smur
CASTEL GANDOLFO, Ita tą Šiuo metu FBI veda tyrinė
lija. — Popiežius Paulius VI, jimus ir gali būti, kad smur
pirmą kartą, jam grįžus iš P. te, demonstracijų vyriausiais
Amerikos, kalbėjęs tikintie skatintojais bei vykdytojais pa
siems, pareiškė savo rūpestį įvy sirodys komunistai bei jiems
knis Čekoslovakijoje. Popiežius i f iškią simpatijas. Jų tikslas —
pažymėjo: “Tai mums kelia versti teisėtą krašto vyriausy
skausmą... mes nenorime pra bę ir kelti anarchiją bei įvai
našauti būsiant katastrofai, rius neramumas, tuo pačiu me
mes norime viltis ir melstis, kad tu ir patarnauti kraštą juodi
visus sunkumus nugalėtų tei nančiai, užsienio kraštuose, pro
singumas bei taika”.
pagandai.

Spaudoje
Smurtas —- ne tik Chicagos
bruožas

Chicagos meras R. Daley
spaudai pareiškė, kad miesto
policija kovodama su riaušinin
kais veikusi teisingai, nes “te
roro veiksmai” buvo iš anksto
numatyti bei aptarti. 60% su
imtųjų yra atvykę iš kitur.
Laisvos Čekoslovakijos kultū
ros dienos paskelbtos Wisconsin
valstijoje, rugpiūčio 30 - rugsė
jo 1 d.

Užvakar, rugpiūčio 28 d. pre
zidentiniu kandidatu išrinktas
dabartinis viceprezidentas Hubert H. Humphrey, gi vakar
viceprezidentinis
kandidatas.
Išklausę abiejų kandidatų kal
bų, žymėjusių jų pažiūras bei
planus ateičiai, pagerbę žuvu
siojo šen. R. Kennedžio atmin
tį, demokratai išvyko iš mies
to, virtusio, spaudos žodžiais,
fortu ar “Vid. Vakarų Praha...”
Po Darbo Dienos, rugsėjo 2 d.,
laukiama prasidėsiant abiejų
partijų — respublikonų ir de
mokratų — prezidentinių kandi
datų kampanijai, gi lapkričio
5 d. gyventojams teks pasisa
kyti — arba už Nixoną, arba
už Humphrey.

Nors demokratai tikėjosi sa
vo suvažiavimą būsiant rimtes
niu ir be cirkinio pobūdžio de
monstracijų bei tuščių kalbų,
tačiau keturios dienos Chica
goje liudijo, kad demokratai
iš respublikonų nebuvo pasimo
kę. Suvažiavimas buvo labai
triukšmingas, jo rimčiai kenkė
mieste vykę hippų bei karo
Vietname priešininkų susidūri
mai su policija bei taut. gvardi
jos vyrais.

Humphrey laimėjo pirmajame rolinos valst. gubernatorius D.
,K. Moore — 17 ir šen. E. Kenbalsavime
nedy, nors ir nesutikęs būti siū
Viceprezidentui Humphrey ne lomas į kandidatus, gavo 12
buvo kliūčių laimėti, suvažiavi balsų.
Kalbą, kurioje Humphrey pa
mui priėmus tą demokratų rin
kiminės programos — “plat siūlytas kandidatu, teko sakyti
formos” dalį, kurioje pasisa demokratijos tarpe kylančiam
politikui, San Francisco miesto
koma dėl karo Vietname.
merui J. Alioto. Humphrey iš
Prezidentiniam kandidatui iš rinkus, jį triikšmingai sveiki
rinkti reikėjo 1.312 balsų, gi no šalininkai — tuo pačiu metu
Humphrey jų surinko 1.761. Vė juos slėgė ir rūpestis, ar Hurriliau, Illinois delegacijos atsto .phrey sugebąs laimėti lapkričio
vui pasiūlius, Humphrey ati 5 d. rinkimuose. Skilimas de
teko visi kiti balsai.
mokratų partijos tarpe buvo
Humphrey varžovas, šen. E. aiškus prieš suvažiavimą, jis
McCarthy atsiliko tolokai — dar labiau išryškėjo Chicago
už jį pasisakė 601 delegatas, je.
trečiasis kandidatas, šen. G.
Sveikino prez. Johnsonas ir
McGovern surinko 146 balsus.
R. Nixonas
Delegatai balsavo dar už tris:
CHICAGA. — H. Humphrey
negrų pasiūlytasis juodasis
balsavimo
eigą sekė Conrad Hilkun. Channing Phillips iš Washingtono gavo 67 balsus, N. Ca- ton viešbučio kambary. Paaiš
kėjus balsavimo duomenims, po
kelių minučių demokratų prezi
dentinį kandidatą iš savo ūkio
Texas valst., pasveikino prez.
Johnsonas. Dar prieš tai prezi
dentas Humphrey vertino kaip
“itin kvalifikuotą” kandidatą
ir skatino demokratus jį remti
bei siekti vieningume partijoje.
Laimėtoją telefonu iš Miami,
Floridoje, pasveikino ir respub
likonų prezidentinis kandidatas
Demokratų prezidentinis kandida
tas H. H. Humphrey tuo .metu R. Nixon. Šiam šio mėnesio pra
(1963 m.), kai jis vaišinosi šam džioje laimėjus, Humphrey bu
panu su Chruščiovu. Vidury — J. vo jį, taip pat telefonu, pasvei
Tautų gen. sekr. U Thant
kinęs.

Neaiškumai Prahoje, Maskva kaltina
Nauji spaudos suvaržymai

PRAHA. — Šių dienų Čeko
slovakijoje tebevyksta nepasi
tenkinimas Maskvos susitarimu,
ryškios nuotaikos, nukreiptos
prieš okupanto karius. Tuo pa
čiu metu vyriausybė siekia įves
ti naujus suvaržymus spaudai,
gi Maskvos spauda skelbia apie pogrindyje atgyjantį “kontį r evoliucijos” judėjimą. Praho
je ir kitur tebeveikia visa eilė
slaptų, pogrindžio radijo siųs
tuvų.
Min. pirm. O. Čemik pareiškė,
kad teks suvaržyti spaudos lais
vę. Jo žodžiais, “kiek sąlygos
leis”, būsianti vedama ligšioli
nė vyriausybės kryptis.
“Mes liekame laisvi”

Šiuo metu spauda pripažįsta,
kad Humphrey turėsiąs vykdy
ti nepaprastai sunkų uždavinį
— apjungti partijos eiles. Ša
lia Vietnamo kiro, smurtas JA
Valstybių miestų gatvėse, nusi
kaltimų augimas negalės neatsi
KALENDORIUS
liepti į sekančio prezidento rin
Rugpiūčio 30 d.: šv. Fantikimus. Šiuo atžvilgiu demokra
nas,
šv. Rožė Lim., Kintenis,
tų vyriausybei tenka nemaža
Augūna.
atsakomybė bei ateities uždavi
Rugpiūčio 31 d.: šv. Raimun
nys krašte atstatyti tvarką bei
das,
šv. Rufina, Sirmantas, Vilįstatymo gerbimą.
mė.
Tiesa,
Chicagoje neįvyko,
ORAS
kaip laukta, juodųjų gyventojų,
karingųjų sukeltų, riaušių. Ta
Oro biuras praneša: Chica
čiau kelias dienas, į Chicagą iš goje ir jos apylinkėse šiandien
viso krašto suplaukus bent 7. saulėta, temp. sieks 80 ir dau
000 vadinamų ypių, hippių bei giau 1. F., ryt — debesuota, šil
Krašto parlamentas antradie
karo priešininkų, įvyko smar- ta, galimi krituliai.
nį atsisakė ratifikuoti Maskvos
kūs susidūrimai su policija ar
Saulė teka 6:14, ledižias 7:28. susitarimą. Pareikštas reikalav.mas: turi būti aiški sovietin ų ir kitų dalinių atitraukimo
data. Šiuo metu priešo karių
k ašte esą 350.000, kitais šalti
niais net daugiau. Be to, tau
tos atstovybė reikalavo paleis
ti suimtuosius ir leisti spaudos
bei kitų ryšių priemenių lais
vę.
Pogrindyje atspausdintas “Literarni Listy” laikraštis pareiš
kė: “Mes esame laisvi ir leis
kite mums likti laisviems. Ne
sutiksime būti paklupdyti”.
D, Gregory, negrų veikėjas,
pareiškė, kad demokratų suva
Trys pagrindiniai varžovai, demokratų suvažiavime Chicagoje: ‘iš kai žiavimas Chicagoje paskubinęs
rės — šen E. McCarthy, viceprezidentas H. H. Humphrey ir šen.. R. Nixono galimybes įžengti į
Baltuosius Rūmus.
G. MeGovtun.

Maskva kaltina “kraštutinius”
MASKVA. — “Izviestija” ir
kiti dienraščiai vėl prapliupo
kaltinimais Prahos adresu. Jie
tažymi, kad “kraštuunifcji gai
valai” siekią vykdyti “nacio
nalistinę isteriją, anarchiją ir
netvarką”. Sovietai ta proga
ypatingai puola pogrindžio ra
dijo siųstuvus.

Slovakai prieš Maskvos
PRAHA. — Radijas paskel1 ė: slovakų komunistų parti
ja, susirinkusi Bratislavoje, pa
šalino savo pirmąjį sekretorių,
Vasil Bilak. Jis laikomas so
vietų bendradarbiu ir dalyvavo
pači tarimuose Maskvoje. Dar
nr aišku, koks būsiąs Maskvos
atsakas.

Nužudytas JAV
diplomatas
Teroristų auka

GUATEMALA CITY, Guatemala. — Guatemalos sostinė
je lapkričio 28 d. gatvėje keliais
ščviais teroristų nužudytas JA
Valstybių ambasadorius John
Mcm. Jis yra auka jau dvejus
metus vykdomų teroro i eiksmų
tarp dešiniųjų kraštutiniųjų ir
komunistų — kairiųjų. Tos ko
vos aukomis jau buvo 2.000
krašto gyventojų ir du amerikie
jių kariniai atstovai. Preziden
tas Mendez krašte paskelbė
“apsiausties padėtį”.

Vietnamas ir jo šešėlis
demokratų suvažiavime
Tą pačią dieną, kai buvo ren
kamas prezidentinis kandidatas,
suvažiavimas svarstė patį opiausią, skilimą demokratuose
žymintį klausimą: kuria kryp
timi vykdytinas karas Vietna
me? Klausimą balsuojant, 1.
567 delegatai prieš 1.041 pasi
sakė už ligšiolinės B. Rūmų
krypties tęsimą. Pagrindinis,
ginčus kėlęs programos bruo
žas, buvo š. Vietnamo oriniai
puolimai. Priimta daugumos ir
drauge dabartinės vyriausybės
pažiūra, kuria “Š. Vietnamo
bombardavimai galimi sustab
dyti tik atveju, jei tai negrės
mūsų karių gyvybėms karo lau
ke” ir atsižvelgiant į atsaką
(mostą) iš Hanojaus pusės. Tuo
tarpu kitoji šalis, reikalavo
“besąlyginio šiaurės puolimų
sustabdymo, tuo pačiu metu
tęsiant aviacijos paramą Viet
namo pietuose, jei tai reikalin
ga”.
Humphrey įgalintas vesti lig
šiolinę Johrisono politiką — da
bar tik klausimas, ar tas iš
ryškėjęs suskilimas bus laimė
jimo ar praaimėjimo veiksniu
rudens rinkimuose.

Hubert H. Humphrey, demokratų prezidentinis kandidatas, rugpiūčio
28 d. lengvai išrinktas Chicagoje. Dabartinio Viceprezidento laukia
uždavinys apjungti suskilusią demokratų partiją.

Sovietų "Nemuno" pratimai
“Draugo” korespondentas
Bonnoje praneša:
Pratimai ir vis pratimai

Maskva vaidina karą, grasina
žodžiais, demonstruoja veiks
mus. Taip kariški ekspertai va
karų Europoje vertina padėtį
šią vasarą. Tik prieš keletą sa
vaičių pasibaigė Varšuvos i ak
to pajėgų “štabų manevrai”, ku
riais čekams norėtą parodyti jų
beviltišką strateginė padėtis.
Čia pat sekė nauji kariniai žai
dimai Ukrainoje ir pietinėje
Lenkijoje. Liepos mėnesį sovie
tų laivynas atliko didžiausius
savo istorijoj pratimus —ir tuoj
po jų įvyko “užnugario manev
rai” Sovietų Sąjungos dalyse
(liepos 23—rugp. 10 d.).

Vargiai galvojama apie gynybą
Tokia daugybė “repeticijų”
paaiškinti vien įtempta padėti
mi Čekoslovakijoje vargu ar ga
lima. Kažin ar užtenka papildo
mo aiškinimo, kad jėga parem
tas režimas nuolat privalo • de
monstruoti jėgą. Pačių karinių
žaidimų pobūdis leidžia abejo
ti, ar dar galvojama apie gyny
bą. Antai, vilniškis “Švyturys”
ilgesniam reportaže neseniai vi
suomenei pristatė naujus “Bal
tijos Laivyno’ dalinius — jūrų
pėstininkus, desantininkus. Tai
puolamieji daliniai, ruošiami
amfibinėms operacijoms atomi
nio karo sąlygomis.
Vadinamieji “užnugario nanevrai” tarp Baltijos ir Juodosios
jūros vyko per pačią rugiapiūtę.
Juose dalyvavo ir lenkų bei ry
tų Vokietijos štabai. Manevrų
tikslas ekspertų nuomone, buvo

skubios mobilizacijos išbandy
mas. Norėta patikrinti per kiek
laiko ir kokiomis pasėkomis pa
vyks sumobilizuoti milijonus at
sarginių ir tūkstančius sunkveži
mių, bei traktorių. Yra žinių,
kad žmonės ir mašinos buvo mo
bilizuoti telefonu paskambinus,
staiga nutraukiant lauko darbus.

Pratimai vykę trumpu laiku
Pratimai gerai pavykę. Mobili
zacija pravesta per kelias dienas.
Ir neatrodo, kad vakarų, stebėto
jai to laukė. Čia manyta, kad so
vietų mobilizacinis aparatas vei
kiąs ypač lėtai, kad mobilizacija
negali įvykti nepastebėta. Šią
nuomonę bene reiks pakeisti. To
kio masto žaidimai neapsieina be
didelių aktyvios kariuomenės da
linių permetimo.
Šie, atrodo, irgi įvyko trumpu
laiku. Čia prisimena pernai įvykę
“Dniepro” manevrai Ukrainoje.
Faktas, kad kai kurie motorizuo
ti daliniai manevrų rajoną pa
siekė labai greitai, savom priemo
nėm atlikdami 800 km kelią per
tris naktinius žygius. Tai verčia
susimąstyti. Nuotolis nuo Elbės
iki Atlanto ne didesnis.

Ryšium su “užnugario manev
rais” įdomi buvo ir ta detalė,
kad TASSo agentūra išvardinant
pratimų rajoną suminėjo “vakari
nės Rusijos Federacijos sritis (Ka
liningradą), Batviją, Gudiją ir
Ukrainą.” Kaip tyčia, “pamirš
ta” Lietuva, tarsi norėta primin
ti, kad krašto padėtis panaši Če
koslovakijai. O tik manevrų pa
baigoje paskelbta, kad jie net vy
ko juos pavadinus “Nieman”
(Nemunas)...
vb

V.ENA. — čia iš Jugoslavi
jos gautomis žiniomis, kitą mė
nesį Drezdene, R. Vokietijoje,
įvyksiąs šešių kraštų “viršū
nių pi f i tarimas”.

Santykius tarp paskirų ko
munistinių kraštų, Čekoslovaki
jos okupaciją įvykdžius, aptar
sią partiniai vadai šių kraštų:
Sovietų Sąjungos, R. Vokieti
jos, Lenkijos, Vengrijos, Bul Čekosolvakijos kariniam užgrobimui vykus... Maskvos gyventojai grobs
tė dienraščius, smalsiai klausėsi radijo pranešimų
garijos ir Čekoslovakijos.
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j m. rugsėjo 2 d., aukščiau nuro
dytu adresu.
Lietuvių pirmenybėse klubai
varžysis
dėl dr. Algirdo NasvyPranešu, kad 1968 m. rugsė
jo 21 d. yra šaukiamas ŠAL- čio pereinamosios taurės, įsteig
FASS-gos Vidurinių Vakarų tos 1967 m. ir skirtos daugiau
Sporto apygardos klubų atsto sia taškų surinkusiam klubui
vų ir sporto darbuotojų suvažia prieauglio klasių varžybose. Per
eitų metų laimėtojas — Toron
vimas.
Suvažiavimas įvyks Chicago to PPSK Aušra. Sportininkai
je, Jaunimo centre, 5600 So. Cla skatinami šiose jubiliejinėse žai
dynėse kuo skaitlingiau daly
remont Avė., 3 vai. p.p.
vauti, o lietuviška visuomenė
Provizorinė darbotvarkė:
1. Apygardos komiteto suda prašoma suteikti joms pridera
mą dėmesį. Tvarkraštis ir var Omaha, Nebr., iškritus nemaža sniego,jaunimas spor-tuoja lyg žiemą, mėtydamas sniego "kamuolius.
rymas.
2. Lituanistinių mokyklų į- žybų vieta bus paskelbta vė
liau.
traukimas į sportinę veiklą.
i daus lietuvio bičiulio, ji tokia šil
LIETUVIŠKA ŠILUMA PRIE
ŠALFASS-gos centro valdyba
3. Rudens krepšinio-tinklinio
ta ir draugiška.
WISCONSINO
UPĖS
turnyras.
Bet ir kvaraba pastojo kelią:
LITUANICA — CDA 1:5
4. 1969 m. Apygardos pirme
pritrūkom benzino. Gerai, kad
Praėjusį sekmadienį Chica
kai kalbėti išmokyti ir tos kalbos daktaras apsižiūrėjo dar mieste
(Reportažas iš Wisconsino)
nybių kalendoriaus sudarymas.
gos
F.K.
Lituanica,
žaisdama
5. Centro valdybos praneši
Sekmadienio popietė. Išlipu iš nesibaido. Gal už tai, kad tėvai lio krante esant. Buvo galima nu
prieš
pirmos
divizijos
pirmos
traukinio Portage stotyje, viduri juos atidžiai stebi ir perspėja, kad eiti į gazolino stotį ir rankomis
mas.
Galutinė darbotvarkė bus su vietos CDA, jau pirmame pus niame Wisconsine. Traukinys iš kalbėtų lietuviškai. Bobeliai taip atsinešti kelis galionus. Kai tem
daryta suvažiavimo pradžioje. lankyje galutinai palūžo. Net Milwaukee pasukęs į vakarus, pat nesibaido kiekvieną šeštadie stant skriejom atgalios į rytus ir
Suvažiavimas bus pravestas pa pirma pasiektas Mikalausko į- lėkė pro ežerus, pilnas žmonių nį savo vaikus vežti į lituanisti vandenį rėždamas kaukė motor
gal sąjungos statutą. Kadangi vartis, kurį šį kaitą tikrai pras miestelių beisbolo aikštes, pro nę mokyklą, nors į abu galus su laivis, kita valtimi mus pasitiko
šis suvažiavimas yra gyvybiš minga vadinti garbės įvarčiu, tylius laukus, skendinčius vidur sidaro netoli 100 mylių kelio. Iš jaunieji Bobelių šeimos atstovai
kai svarbus — prašau dalyvau nepadarė nė mažiausios įtakos vasario ramybėje. Ir keista: kiek pareigos bei atsakomybės prieš su jaunaisiais svečiais. Jie vande
mūsų komandos kovos dvasios geros žemės čia dirvonuoja nedir tautą jausmo pasirodo ir vaisiai. niu lėkė mūsų ieškoti, nes likusių
ti.
Z. Žiupsny s sustiprinimui. CDA greitas žai bamos, nes valdžia specialiai mo Mes juos nūn matome ir džiau namuose apskaičiavimu, mes per
dimas ir tikslios pasuotės mūsų ka ūkininkams už nedirbamą že giamės, netikėtai užsukę į Bobe ilgai užtrukę kelionėje. Gi užtru
Būtų mę. Kai tai papasakoji žmonėms, lių vilą.
S. AMERIKOS PABALTIEČIŲ vyrus mirtinai iškvėpė.
kom todėl, kad turėjom nuoty
IR LIETUVIU PRIEAUGLIO per daug naivu tikėtis iš koman atvykusiems iš Lietuvos, jie to
Kas Alb. Dzirvoną čja trau kį — pristigom benzino.
dos ištvermės, kuri treniruočių jokiu būdu negali suprasti. Pas kė važiuoti ir kodėl jis prikalbi
LENGVOSIOS ATLETIKOS
Išlipus į krantą prie Bobelių vi
metu nevykusiai improvizuoja juos aras nuosavos žemės yra no mūsų šeimą šiam įdomiam vi
PIRMENYBĖS
los
begaliniai giliame ir nuosta
treniruotes.
brangus kaip auksas. O čia ištisi zitui? Pirmoje eilėje Balio reika
biai
giedriame Wisconsino dan
Š. Amerikos Pabaltiečių prie
Lituanicai žaidžiant primoje plotai niekam nereikalingi. Koks las. Alb. Dzirvonas yra Balfo na guje žydėjo tūkstančiai žvaigž
auglio klasių 1968 m. lengvosios divizijoje pralaimėjimas 1:5 yra didelis skirtumas tarp dviejų di- cionalinis sekretorius, o Dalia Bo
džių ir mes nė nepagalvojom,
atletikos pirmenybės įvyks 1968 tikra naujiena.
į džiausiu pasaulio imperijų, tarp belienė — viena iš Balfo direk
kad stovim prieš vieną iš karš
M. RUGSĖJO 7 d. (šeštadienį),
Rezervas prieš jų stiprų reze dviejų sistemų — kapitalistinės torių. Ir direktorė pe iš vardo. čiausių bei tvankiausių savaičių.
ęievelande, Ohio. Žaidynes ren rvą laimėjo 3:2. Pirmame rate ir komunistinės.
Prieš kelius metus įsijungusi į
gia ŠALFASS-gos centro valdy buvo pralaimėta 2:7.
VI. Rmjs.
J. J-ka
Portage stotyje pasitinka šei Balfo direktorių eiles, ji šalpos
ba, talkininkaujant Clevelando
ma ir judrusis visuomenininkas darbo ėmėsi visa širdimi. Šalpos
LSK Žaibui.
Alb. Dzirvonas. Keliasdešimčiai darbui suorganizavo gydytojų
APDRAUDŲ AGENTŪRA
Varžybos vyks šiose klasėse
išlipusių keleivių nuostabu, kaip žmonas, kurios savų tarpe vykdo
Namų, gyvybes,
jauniams ir mergaitėms: B (14Čia garsiai ir trankiai skamba rinkliavas, vajus ir t.t. Todėl kas
automobilių,
sveikatos, biz
jiems nepažįstama svetimoji kal į met į Balfo kasą ateina ne vie41 m.) kKt (žemiau 10 m.).
nio.
Patogios
išsl1968 m. Š. Amerikos lietuvių
bą. Bet vidurinis Wisconsinas nas tūkstantis dolerių. Taip pat
mokSJinio sąly
pirmenybės bus išvestos iš pa
daugiausia apgyvendintas vokie j D. Bobelienė nuolatos palaiko ry
gos.
baltiečių varžybų pasekmių, at
čių kilmės žmonių ir svetima lįe šius su Balfo centru New Yorke,
J. BACEVIČIUS
skirų varžybų visai nevykdant.
tuvių kalbą jų nei kiek netruk dalyvauja posėdžiuose ir Balfo 6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233
Dalyvavimas šiose varžybose
do, tik gal domina. Vos spėjus vi- darbas jos širdyje gyvas kiekvie
yra atviras visiems lietuvių, lat
1 siems pasisveikinti Alb. Dzirvo- ną dieną. Tenka pabrėžti, kad il
vių ir estų sportininkams. Daly
’ naš jau siūlo: “Brolau, imk auto gamete Balfo direktore yra buvu
vių skaičius nėra apribotas.
mobilio vairą į rankas ir spau si D. Bobelienės mamytė Alena
Rezid. Tel. 239-1683
Smulkios informacijos gauna
džiam pas dr. K. Bobelį. Tik še Devenienė. Kai ši išėjo užsitar
0R. K. G. BALUKAS
mos per sporto klubus arba tie
šios minutės kelio, o daktaras lau nauto poilsio, į jos vieta pilna AKFfiFKI.14 IR MOTERŲ LIROS,
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
sioginiai pas rengėjus, šiuo ad
kiąs”.
energijos ir planų stojo dukra.
6449
S. Pulaski Road (Cravvford
resu: Mr. A. Bielskus, 15321 La
Noirs mūsų atostogų vieta Har Kad daugiau tokių pavyzdžių mū
Branch Lew 11 <m„ Muncie, Ind.
Medieal
BuUding) Tel. LU 5-6446
ke Shore Blvd., Cleveland , Ohio sveikina
risville, iki kurios dar 35 mylios sų bendruomenėje būtų, nebe
mamą, kai jis laimėjo iš
Priima ligonius pagal susitarimų,
44110. Telefonas: (216)-486-61 dėžių padarytų automobilių lenkty kelio, bet kaip neaplankyti neto reiktų aimanuoti: kas į palūžusio
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222
77 namų; (2161-248-6510 darbo. nėse vadinamose Soapbox Derby, liese nuo čia esančios dr. K. Bobe ąžuolo vietą bepasodins kitą!
Registracijos terminas iki š.įvykusiose Akron, Q., pirmą vietą lio vasarvietės. Dar tik praėjusią
DR. ANNA BALIUNAS
Tą jaukią Wisconsino popietę
vasarą skautų veikėjas Vyt. NaAKIŲ,
AUSŲ, NOSIES IR
mikas mus vedžiojo Wisconsino iki pat vakaro ant Wisconsino
GERKLES
LIGOS
upės krantais ir mes čia iš eilės upės kranto sukosi pokalbiai apie
PRITAIKO AKINTUS
2858 VVest 63rd Street
suskaičiavom keliolika lietuvių Balfą ir lietuvių šalpą, apie Lie
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.
tuvių
bendruomenę
ir
kitus
lie

vasarviečių naujai išdygusių ant
vak. Šeštadieniais 10—-1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami su
Danijos Šach. didmeisteris B buvo penktuoju su 6,5 (2).
Wiscoųsino upės kranto, vos už tuviško gyvenimo įvykius. Juk ir sitarus.
dr.
K.
Bobelis
į
lietuvišką
veiklą
— Vilniaus Sovietų moterų kelių mylių nuo turistinio WisLarsen laimėjo JAV atviras pOfiso telefonas: PR 8-3229
yra taip stipriai įsijungęs, kad vos
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076.
bes, Aspene, Colorado, pakro pusfinaly pirmavo tarptautinė consin Delis miestelio.
rugpiūčio pradžioje pirmą kartą
vęs 11-1 tš. Jis tik 2 partijas meisterė Zvorkina iš Minsko su
Ofisas 3148 VVest 68rd Street
10
minučių
nuo
Portage
pa

šią
vasarą galėjo ištrūkti iš ElTel.: PRosoect 8-1717
sužaidė lygiomis (su didmeiste 9,5 tš. Lietuvos atstovė M. KarRez. Iki41 VVest OOth Plaoe
lėkus
U.S.
16
keliu,
štai
jau
pa

gino
į
savo
vilą
trumpoms
atos

Tel.: REpubUo 7-78(18
riais Paul Benko ir Robert Byr- tonaitė turėjo 6,5. beliko tik 1
matom mūsų belaukiantį dr. K- togoms. Savaitę atostogų, kaip ir
DR. S. BIEŽIS
ne), kitas visas laimėjo. Jam ati ratas.
CHIRURGAS
— Anglijos “Chess” žurna Bobelio automobilį. Nors mes, kiekvienais metais, jis paaukojo
teko JAV čempiono titulas ir 12
lietuviai, esam išmaišę pasaulį, skautų Tautinei stovyklai, ten su
šimtų piniginis prizas. P. Benko las skelbia, kad Postai Chess
Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; tre
suradę
Ameriką, Australiją ir ki dr. Ramonu eidamas stovyklos čiadieniais uždaryta. Antradieniais Ir
ir Los Angeles meisteris Walter Championsbip 1967 tournamentus tolimiausius kraštus, bet šio gydytojo pareigas. O u? tai abu penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai
Browne pasidalijo antrą vietą, te Mončiunskas sužaidė lygiom
je laukų ir miškų kelelių raizgy- daktarai neėmė ir neima jokio
DR. VL. BLAŽYS
surinkę po 9,5 tš. Pustaškiu že su Dunstan’u, betgi pralaimėjo
nėje kažin ar būtumėm suradę atlyginimo, nors stovyklaujant
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
miau baigė Rob. Byme, India- Swensonui.
dr. K. Bobelio vilą be jo pagal 1,500 skautų jiems darbo buvo
2801 VVest OSrd Street
napolis, Larry Kaufman iš MIT! — Dr. Algirdas Nasvytis iš
Kampas 68-čtoa lr Callfornla
bos. Todėl jis ir laukė ant kelio. tikrai daug.
ir Dr. Saidy, Los Angeles. Illi Clevelando pasidalino antrą vie
Vai.: kasdien nuo 8-8 vai. vak.
Ir vingių vingiais išvedė tiesiai
Ir kai artėjo saulėlydis su Bošetšad. 2—4 vai.
nois atstovai: Gregory De Fotis tą su Burns, Lane ir Harkinu,
į savo vilą, stovinčią ant stataus fceljų motorlaiviu
pasileidom Trečlad. Ir kitu laiku pagal susltar
ir Edvvard Formanek baigė su Forest City atvirose, surinkę po
Ofiso telef. 476-4042
Wisconsino upės skardžio. Skar gražiąja Wisconsino upe. 100 ark
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048
8.5 tš. draug su Sherwinu ir 4,1 tš. Laimėjo 19-metis Chuck
džio statumą jau galima įsivaiz lio jėgų motorlaivis skrieja net
Weinsteinu (abu N.Yorko).
Koplik, pakrovęs 5-0 tš.
DR. C. K. BOBELIS
duoti iš to, kad vienas vilos ga 45 mylių greičiu per valandą ir
Kazys Merkis las yra dviejų aukštų, o kitas —
Gaila, kad mūsų Povilas Tautnulėkti į Wisconsin Delis mieste Inkstų ir šlapumo takų chirurgija
vieno. Koks dieviškas vaizdas, lį tetruko gal dešimt minučių,
vaišas negalėjo dalyvauti pTel 695-0533 — Elgin
bėse, jis būtų baigęs neblogiau
kai žvelgi pro plačius vilos lan nors upė pavojinga ir reikalau
425 No. Liberty Street
kitų Illinois atstovų.
gus: panoramos pradžioje vieni janti gerai ją pažįstančio vairi
Route 25, Elgin, Illinois
— Kanados atvirose, kurios
šos pušelės, toliau mėlyni upės ninko. Kai kur upės vagoje kyšo
prasidėjo praeitą šeštadienį, iš
vandenys, o už jų su vandeniu kelmai, kitur seklumos. Reikia PeL ofiso HE 4-5849, rea. 388-2JM
mūsų žymūnų žadėjo pasirodyti
susilieja žalsvi, į ūkanas įsisukę pro tas kliūtis išsilankstyti, kad
DR. PETER T. BRAZIS
buv. Kanados čempionas Povi
miškų vainikai. Tai tikras rytų ir motorlaivis ir keleiviai liktų
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
las Vaitonis ir Montrealio buv.
Lietuvos peisažas, kuriuo negali sveiki. Dr. K. Bobelis pasirodė e2434
VVest
71st Street
Čempionas Ignas Žalys. Jiems
atsidžiaugti. Tuo metu Dalia Bo sąs geras vairininkas ir puikiai
Vai.:
pirm.,
ketv.
vakar. 7-9
teks grumtis su didmeisteriais
belienė grįžta iš miško su švie pažįstąs tą upę. Pasiraičius pro antr., penktad. 1—5 1-4,
treč lr šefit. tik
susitariu.
Danijos — Larsenu, JAV — Ben
žiais grybais ir džiaugiasi gam uolų tarpeklius, į kur turistus iš
ko, Evansu, Lombardy ir ki
tos ramybe bei jos turtais — gry Wisconsin Delis atveža keleivi
Ofiso — HE 4-5758.
bais ir žuvimis. Aplink apspitę niai laivai, atsiradom pačiam
tais.
DR. M. BUDRYS
— Talino Sovietų pusfinalyj
bent penki Bobelių vaikai. Visi Wiscorisin Delis miestely prie už
ALERGIJA
dalyvauja Vladas Mikėnas, Lie
jie čirškia, klega daugiausia lie tvankos. Kiek kartų čia būta,
2751 VVest 51st Street
tuvos šachmatų veteranas. Pir Akt Shirley Mc Laine Califor tuviškai. Man net keista: Bobe kiek pinigų išmėtyta... Bet šios
Valandos: antradieniais, penktadie
mauja Gurginidze iš Tbilisio su nijos seka demokratų konvenciją lių šeima gyvena Elgine, toliau dienos kelionė daug mielesnė ir niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p, p.
7.5 tš. ir 2 nebaigtom. Mikėnas salėje žiūrėdama į mažą televiziją. nuo lietuvių, bet vaikai lietuviš | įdomesnė: ji užfundyta ftuošir- Ligoniai priimami pagal susltarlma
SPORTO DARBUOTOJU
SUVAŽIAVIMAS
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$4.00
$1.50
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5 JAV
ir Kanadoj
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* Redakcija straipsnius tai
g:30 _ 4:30, šeštadieniais
so savo nuožiūra. Nesunau
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8:30 — 12:00.
grąžina tik iš anksto susita
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kainos prisiunčiamos gavus
S prašymus.
g niais — 8:30 — 12:00.
s

r.nnuniuiinnHiininnntmntnmnmmmmH|||||||llll>llllllllll>l>lllll>>,l,ll>>
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmS
optometriBtaa

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. Kist Street
Tel. — GR 6-2400

AHKOCIATE OPTOMETRISTS
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis.
Pritaiko akinius
Vai. pagal susltarlma: Pirm., antr.. “oontact lensea”.
ketv 2—6. 7—9 vai. Penkt. 2—6 lr
Valandos pagal ousltarimą.
Šeštad. 1#—S vai.
_________ _______
U žila ryta trečlad leniala

Ofs. 735-4417,

Kės. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA TR CHIRURGE
8PEOIALYBP — NERVŲ IR
EMOCINES LIGOS
CRAVVFORD MEDIOAL BLDG.
6449 So. Pulaeki Road
Valandos pagal susltarlma

to

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPEC. VĮPĄįfp LIGOS
Tol. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7607

5159 So. Damen

Avenue

Valandos: 2—9 vai. p
Išskyrus trečlad.lėni

p.

Tel. 423-2660

Rez. Tel. GI 8-0873

OR. E. RINGUS

DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija lr moterų ligos
RENTGENOLOGAS
6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
9769 So. Kedzie Aveųue
Valandos pagal susitarimą. Jei ne Vai., pirmad.,' antrad., kejvlrtad. ir
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč Ir
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001
šeštad. 8 v. r. iki 3 v. popiet

Ofiso HB 4-1414.

Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS

DR. ZIGMAS RUDAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SI‘FC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

Specialybė akušerija lr motery ligos

2745 VVest 69th Street

Ofiso tel. PR 8-2220
Namu — rea.
PRoepect 8-9V81

DR. LEONAS SEIBUTIS

Prieš Sv. Krvžlaus llgonloa
2454 VVest 71st Street
VAL.: pirm. nuo C iki 8 v. p. p.; ant(71-os lr Campbell Avė. kampas)
rad. ir ketv. nuo 9 Iki 11 v. ryto lr
Vai. kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. nuo 6-8 v. v : penkt. nuo 9 iki 11 v.
Šeštad. 12—3 vai. popiet
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu:
Trečiadieniais uždaryta
Telef. REpubUo 7-2290

DR. JANINA JAKŠEVI6JUS

INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO
CHIRURGIJA
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Ofisas 2454 VV. 71st Street
VAIKŲ LIGOS
Vai. antrad. nuo 2—5 popiet
2656 VVest 63rd Street
ketvirtad. nuo 6—8 vak.
Plrmad.,
antrad. ketvlrt lr penkt
Ofiso telef. 776-2880
nuo 12 Iki 8 v. Ir nuo 6 Iki 8 v. v.
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
Rezid. telef. PR 9-6730
Ofs. PR 6-6022
Rez. PR 8-6960
DR. ALDONA šIMKŪs"

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika
2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 Iki 9 v. v.;
Sešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susitarua. _________________

Ofs. PO 7-6000

Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 68rd Street

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, UI.
Kabineto tel. 687 2020
Namu tel. 839-1071
,_______ Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI.
Adresas: 4255 W. 63rd Street

Ofiso tel. REUance 5-4410
Rez. (iRovehiU 6-0617
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 va
Iki 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta. Iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 Iki 8 v vak
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai n
Ofiso lr butu tel. OLymplo 2-1881 ir vakarais pagal susitarimų.

DR. F. V. KAUNAS

9R. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 Se. 49th Court, Cicero

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečlad,

Tel. — REUance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Lietuvis gydytojas)

Bendra praktika Ir chirurgija
Ofisas 2750 W. 71st Street

Telefonas 925-8296
Valandos: 2—8 v.
v. r.. 2-8 v. vak.
karo. Sek m p d lr
tel.

v., penktad. 10—j
Šeštad. 1-4 v. v.
trečlad. uždaryta
WA &-3099

DR. VYT. TAURAS

...S.YDYTOJAS ,R CHIRURGU
Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. lr BENDRA PRAKTIKA Ht MOTI
penktad.
nuo 13-4 vai. p. p., 8-8
vai vak. Šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad.
Ofisas ly rez. 2652 W. 59th E
uždaryta.
T®1-, PRospeet 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr. Treč.
Tel. ofiso lr buto OLymplc 2-4159 penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 61
v. v. .flefttad. 2—4 vai Don Irt Ir •
laiku pagal susitartos
°
DR. P. KISIELIUS

8925 VVest 59th Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4988 VV. 15tb Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak.,
išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS

Of. (ei. HE 4-2123, Karnų GI 8-(

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 7lst Street
Priiminėja ligonius tik susitari

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
8PEOIAUST®
Telefonas — GRoveblU 6-21
MEOICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue
DR. A. VALIS-LABOK
Plrmad., a»t.rad., ketvlrt lr penkt
GYDYTOJAS IR CHIRURi
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo
SPEOIĄLYBfi AKUŠERIJA
8 — 8 vai. vakare
Trečlad. nuo
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad.
..eoi?^EKV LIGOS
11 vai. ryto Iki S vai. p. p.
2524 VVest 69th Streel
Ofiso telef. RE 7-1168
Valandos: 1 Iki 4 ir 6 Iki 8 1
__________ Res. tel. 239-2919__________
Šeštadieniais 1 Iki 4 ~i
Trečiadieniais uždaryta

DR. MARIJA LINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
2817 VVest 71#t Street
Telefonas HEmlock 6-8545
(Ofiso ir rezidencijos)
Valandos pagal susltarlma

Tel. PRoępęct 6-0100

DR. ONA VAŠKEVIČIŲ
(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE
6648 So. Albany Avė.

Vai.: pirm., antrad., ketv 6---8
penkt. ir šeštad. 2—4 p<
Ofiso tel PR 8-7773; Rez. PR 6-4782 vak.,ir kitu
laiku pagal sualtarlmg

DR. A. MACIŪNAS

CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Tel. ofi.so PR 6-6446, rez. HE <-!

DR. F. C. WINSKUNA<

GYDYTOJAS IR CHIRURGj
3107 VVest 71st Street
Valandos: pirm., ketv., 6—8 vai.,
antrad. lr penkt 1—4 vai.
Vai.: t iki 4 v. p. p. ir 7 iįi 8 ,
Priiminėja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818

Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street
(71-os lr Campbell Avė. kampas)
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v.
Reštad t v. r, — 8 v. popiet

Treč. ir šeštad. pagal susitariu:

Ofiso tel.

707-2141. Nainy

DR. PETRAS ZLIOI
GYDYTOJAS IR CHIRU

6449 So. Pulaski Ko
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JAV lietuviai komunistai —

Komunistinėje Rusijoje kartojasi carų politika

KREMLIAUS IMPERIALIZMO

TARNAI
Brutalus Čekoslovakijos okupavimas, barbariškas nepai
symas gyventoju ryžtingo sie
kimo laisvės nustatė prieš Mas
kvą visą demokratinį pasaulį,
net ir vakarykščius jos drau
gus. Maskolių prievartos žygį
pasmerkė ne tik įvairūs lais
vieji kraštai, įžvelgdami tame
pakartojimą to, ką anksčiau
yra darę fašistai ir naciai, bet
pasmerkė net ir visa eue ko
munistinių valstybių bei užsie
nio komunistų partijų. Trys
didieji komunistiniai kraštai —
Kinija, Rumunija, Jugoslavija
— aiškiai pasmerkė Maskvos
įvykdytą jėgos pavartojimą
prieš kultūringą, laisviau benorintį atsikvėpti kraštą. Ju
goslavijos jaunimas Belgrade
net surengė demonstraciją ir,
įsitikinę, kad ymč raudono
sios Vokietijos diki.it- rius Ulbrichtas reikalavo įvesti rau
donuosius pulkus, šaukė: “Ulbrichtas — žudytas”. Reikšda
mi simpatijas čekams, kuriuos
jų tėvynės okupacija užklupo
beatostogaujančius Jugoslavi
joje, jugoslavai gabeno jiems
maistą ir kitus reikmenis.
♦

Jautriai tą skriaudą Čeko
slovakijai 'pergyveno įvairūs
kultūrininkai. Kai kurie grą
žino Sovietų jiems dovanotus
medalius. Visa eilė pirmaujan
čių muzikų viešai pareiškė, kad
jie tol nekoncertuos Rusijoje.
Lenkijoje, Rytų Vokietijoje.
Vengrijoje ir Bulgarijoje, kol
tie kraštai neatitrauks savo
okupaciniu daliniu iš Čekoslo
vakijos. Net pačioje Rusijoje
buvo areštuotas garsioio so
vietų politiko vaikaitis P. Litvinovas už pastangas suorga
nizuoti protesto eiseną, reiš
kiant pasipik inimą Čekoslo
vakijos okupacija. Sovietų fi
zikas, jų vandenilio bombos
sukūrėjas, A. Zacbarovas dar
prieš tris savaites rašė: “Nė
ra abejonės, kad mes turime
paremti drąsią Čekoslovakijos
iniciatyvą...”
♦
O kaip gi su lietuviais ko
munistais? Mes Čia nekalbame
apie kompartiją Lietuvoje, kur
lietuvių komunistų užnugary
je yra pastatyti Kremliaus pa
tikėtiniai ir kur kompartija
veikia ne pagal savo nuomo
nę, o pagal tai, ką diktuoja
Maskvos botagas. Bet gi mes
turime lietuvių komunistų
laisvojoje Amerikoje, kasdien
alsuojančių šio krašto demo
kratinės laisvės atmosfera. Ar
jie, kaip Italijos ir Prancūzi
jos komunistai, parodė simpa
tijų prievartaujamai Čekoslo
vakijai? Ar parodė nepasiten
kinimo dėl brutalios naciškos
Maskvos prievartos?
Ne. Chicagoje leidžiamame
komunistų dienraštyje “Vil
nyje” Nr. 164 (rugpj. 23 d.)
pirmo puslapio vedamajame
rašoma: “ 'Liberalizacija’ Če
koslovakijoje daėjo iki to, kad
valdžia nepajėgia suvaldyti re
akcinio elemento. Šalies val
džia ir komunistu partija krei
pėsi į TSRS, prašydami pagal
bos. Taigi keturių Varšuvos
pakto karinių jėgų įėjimas į
Čekoslovakiją nėra okupacija;
tai yra pagalba suvaldyti liau
dies priešus”.
*

Net ir iš šio aiškiai mela
gingo pareiškimo matyti, kad
tų komunistinės prievartos
priešų Čekoslovakijoje susida
rė daugiau negu pačių komupistų. Per tiek metų komu
nistinė sistema įgrįso tokiai
žmonių daugybei. Ir jie ėmė
siekti laisvės. Bet lietuviai ko
munistai simpatizuoja ne lais
vesnio gyvenimo pasiilgusiai
tautai, o Kremliaus prievar
tai, pateisindami policines prie
mones, krašto okupaciją. Ko
kią gi teisę Maskva turi prie
vartauti Čekoslovakijos Žmo

Rusija ir jos vergų laisvėjimas
Čekoslovakijos brutali okupaci
ja vėl suteikė pasipiktinimų dė
mesį į Maskvos valdovų veiklą.
Tačiau ir dabar tik retas balsas
sugeba pasakyti tiesą apie tos
okupacijos šaknis.
Tie, kurie mano, kad komuniz
mas, jo ideologija ir politinė stru
ktūra yra sau vertybės niekaip
negali suprasti, kaip Maskva su
savo keturiais satelitais visu bru
talumu įsiveržė j negalinčią ap
siginti šalį, ir griebdamasi me
lo bei klastos, skelbia, kad Dub
čekas esąs išdavikas, kad Čekos
lovakijoje įsigali Vakarų “revanšistai” ir 1.1, o komunizmui iš
tikima Čekoslovakijos vyriausybė
krypstanti nuo komunizmo, yra
melas, t.y. Maskva, komunizmo
centras, meluoja prieš komunis
tus.

kad (gavus vis didesnę valdžią ir taikas ir laukimą diena iš dienos
kuo daugiau prisiplėšus turtų. karo, kuris gal padėtų nusikra
Tiems savo veiksmamas Maskva tyti rusų, Maskvos valdymo. Ne
nes ir terorizuoti savo įvestais
stengėsi duoti regimo teisėtumo abejotina, kad Maskvos valdovai
daliniais, neduodant patiems
pagrindus. Lfžgrobdama kokį kra žino tas savo vergų nuotaikas.
krašto gyventojams savo vi
štą,
ji skelbė, kad tai daranti o- O juk po Tito “erezijos” sekė
daus reikalus kaip tinkamiems
kupuojamų
žemių gyventojų la Berlyno, Poznanės,
Varšuvos,
tvarkytis? “Vilnis” to paties
Budapešto
sukilimai.
Neabejoti

bui
bei
jų
prašymu,
tariamai
ge

numerio vedamajame trečiame
na,
kad
po
Pragos
išsilaisvinimo
ra
valia
okupuotoms
žemėms
“
įpuslapyje rašo apie Čekoslo
si jungiant” į Maskvos valdas. lokai tuo keliu nuėjus į Bukareš
vakiją: “Apsižiūrėję valdžia ir
Faktiškai, užkariaudama paski Varšuva, nekalbant jau apie to
partija kreipėsi į Varšuvos
rus
kraštus, Maskva sistemingai lokai tuo keliu nuėjus į Budapeš
Pakto šalis, reikalaudamos pa
naikino
jų savitas vyriausybes, tą, kur vis garsiau kalbama apie
galbos. Keturių šalių karinės
žudė
bei
kalino valdančiųjų šei Besarabijos grąžinimą. Tuo at
jėgos atsiųstos čekoslovakimas,
krašto
elitą, vertė vergais veju Stalino sukurta imperija
jon. Reakcininkai nuslopinti”
plačiąsias
žmonių
mases. Pradžio pradėtų byrėti ir Maskvos val
Kas gi iš valdžios žmonių
je Maskva labiausiai operavo “ru dos turėtų “susiraukti” j 1939 m.
kvietė svetimą kariuomenę osiškųjų žemių” rinkimo šūkiais ribas, o gal Pet ir dar toliau į
kupuoti kraštą? Juk labai tei
(kaip vėliau naciai — germaniš rytus.
singai Jungtinių Tautų Sau
kų). Kai tas “argumentas” išsi
gumo taryboje pareiškė Čeko
Vergai tik patys gali siekti
sėmė, jo vieton atsirado religi
slovakijos užsienio reikalų milaisvės
niai, etniniai ir pagaliau ideolo
nisteris ir taip pat čekoslovakų
giniai “duomenys”, rasiąs tik pa
Tokių eventualumų atveju
Komunistai — carų siekimas
atstovybė, kad niekas sovieti
sidavęs Maskvos valdovų val Maskvos valdovų nervai neišlai
nių įgulų į Čekoslovakiją ne
Visos mūsų viešosios nuomo džiai.
kė ir jie griebėsi brutalios jėgos
kvietė. Kam dar vartoti tokį nės tęsinys, kad čia vyksta kaž
suterorizuoti
ne tik Čekoslovaki
Savo gi valdų viduje Maskvos
pat melagingą pateisinimą, ko kokia tragedija “komuniistų šei
ją,
bet
ir
visus
kitus savo ver
kį kitados Hitleris vartojo moję” yra, švelniausiai kalbant, valdovai Jonas Žiaurusis ir Brež
gus.
Tad
čia
nėra
tik ginčas “ko
taip pat užimdamas Čekoslo grubus nesusipratimas. Iš tikrų nevas bet kokias pastangas nors
munistinėje
šeimoje”
. Tiesa, vi
ir labiausiai legaliai apriboti jų
vakiją!
jų tai nėra joks ginčas tarp ko despoeišką valdžią, t. y. laisvėti, soje savo istorijoje Maskva mokė
Čekoslovakijos okupacija pa munistų “lygiateisių”, “broliš laiko valstybės ir tautas (o Šian jo gražiai kalbėti apie laisvę, bet
brėžtinai parodė, kad, jeigu ir kų” partijų. Tai tik Maskvos vai dienine jų terminologija kal niekur ir niekam ji laisvės neda
Lietuvoje atsirastų laisvesni dovų pykčio pasireiškimas prieš bant, socializmo) išdavyste Če vė ir neatnešė. Tad neįmanoma
vėjai, tai JAV lietuviai komu grupę žmonių, kurie Maskvos įsi koslovakija, įjungta į Stalino su tikėti ir dabar, kad Maskvos val
nistai, besigrupuoją apie “Vil tikinimu turi būt tiek apakę, kad kurtą imperiją, Maskvos valdovų dovai sutiktų su bet kokiu lais
nį” ir “Laisvę”, ne Lietuvos be mažiausių abejonių ir aklai laikoma Maskvos valda, kuri tu vėjimo pasireiškimu Čekoslovaki
žmones palaikytų, o stotų už turi tarnauti vien tik Maskvai, rinti aklai tarnauti vien Mask joje ar kuriame kitame Maskvos
Maskvą, kuri karinėmis, poli t.y. Rusijos interesams.
vos interesams. Ir, štai, tame Ma valdomame krašte.
Komunizmo ideologijos praplė
cinėm priemonėm, teroru sie
skvos imperijos lipdiny Čekoslo
Rusijos vergų laisvėjimas įma
kia įvairu, kraštų žmones lai timo priedanga, Stalino suktu vakija panoro pirmiausia pasirū nomas tik pačių vergų vieninga
kyti aklame Maskvos klusnu mu ir Vakarų politikų aklumu pinti savo, o ne Maskvos inte ir sutelkta kova prieš okupantą.
me. Dabar dar kartą “Vilnies” toli į Vakarus praplėstos Mask resais. Tai jau “mirtina nuo Tad ir Maskvos “derybos”, ko
ir “Laisvės” komunistai paro vos imperijos ribos tėra senosios dėmė” prieš Maskvą. Bet ir to kias rezoliucijas jos bepaskelbtų,
dė, kad jie yra ištikimiausi Rusijos svajonių realizavimas negana. Ukrainos, Pabaltijo, Le vis vieną neduos Čekoslovakijai
Kremliaus mask''l’u bernai, Maskvos kunigaikščių ir Rusijos nkijos, Čekoslovakijos, Rumuni jokio laisvėjimo, ypač jei toji są
kuriems terūpi tik Įtikti duon carų “augintos” Rusijos kruvi jos, Vengrijos lankytojai, grįžę į voka, nors “per nago juodumą”,
daviams Maskvos Pitonams, o nos istorijos logiškas tęsinys. Vakarus, beveik vienbalsiai kal siaurintų Maskvos valdžią Čekos
laisvės ištroškusiu tautų sie Šiandieniniai Kremliaus valvovai ba apie stiprias antirusiškas nuo lovakijoje.
J. Daina
buvo ir tebėra vien senosios Ru
kimai jiems nesvarbu.
sijos užsimojimų vykdytojai.
*
Netiesiogiai Jogailai
(1380
Suomijos rašytojas ir filmų
gamintojas Jom Don nėr. pat m.), o vėliau Kazimierui Jogaisai komunistų partijos vado laičiui (1480 m.) padedant nusi
vybės narys, kreipėsi i Suomi kračiusi totorių jungo Maskva sijos komunistus, kad jie pas Hemingai pradėjo veržtis jVamerktų Čekoslovakijos invazi karus — kada nors realizuoti

ją ir pasauliui įrodytų, kad jie
nėra tik Sovietu komunistų
partijos belaisviai. Rašytojas
Jorn Donner pabrėžė; “Jeigu
(komunistų
dominuojama)
suomių liaudies demokratu ly
ga besąlyginiai nepasmerks įvykių Čekoslovakijoje, aš tuo
jau apleisiu partijos egzekutvve turimas pareigas ir planai
sekančiuose rinkimuose mane
padaryti kandidatu niekada
neišeis iš planavimo stadijos...
Aš ilgiau nebegaliu tikėti So
vietų patikinimais, kad Rusi
ja nėra agresyvi, nėra godi
valdžios. Sovietų agresija duo
da moralinį pateisinimą ir at
leidimą prievartos politikai vi
same pasaulyje. Tai re>šK'a pa
baigą pasaulio politiniam tvarkymuisi derybų keliu”.
Donner tvirtina, kad “jeigu
Suomiu liaudies demokratų ly
ga ryžtingai nereaguos šiame
reikale, nemanau, kad ji turi
teisę toliau egzistuoti”. Toliau
rašytojas tęsia: “Svarbiausias
dalykas, ką mes dabar galime
padaryti, tai parodyti, kad Šuo
mijos komunistų nesuriša sp^e
ndimai, padaromi Sovietų Są
jungoje”. Suomijos komunistu
partijos egzekutyvas apgailes
tavo tokį Maskvos žygi ir at
šaukė savo suruoštą 50 metų
partijos jubiliejaus šventimą
nors jau buvo atvykusios už
sienio delegacijas. Komunistų
jaunimo grupė Įhijungė į anti
rusiškas demonstracijas prie
Sovietų ambasados Helsinky
Bet “Vilnies” ir “Laisvės”
komunistai to nedarys Jie akli
Maskvos tirono įrankiai. Jiems
partinė Maskvos duona yra
brangesnė, kaip žmonių ir tau
tų laisvė. Jei Čekoslovakijos
įvykis pasikartotų Lietuvoje,
jie būtų ne su laisvės išsiilgu
siais Lietuvos žmonėmis, o su
tironijos prievartą nešančia,
rusų imperializmą vykdančia,
kolonializmą plečiančia Mask
va.
J. Pr.

REVOLIUCIJOS PAVOJAI
PIETŲ AMERIKOJE
Katalikų pastangos šalinti socialinę nelygybę

K. KLASTAUSIKAS,
mūsų korespondė litas Kolumbijoje

Prieš kelioliką metų Kubai aukomunistėjua, vienas vokiečių
žurnalistas perkeliavo visus P.
Amerikos kraštus ir parašė kny
gą — “Pietų Amerika Kubos
pavėsyje". Toje knygoje jis ap
rašė įspūdžius, kuriuos patyrė
keliaudamas po šiuos kraštus.
Jo manyfnu, P. Amerika yra re
voliucijos pavėsyje.
Jei pažvelgti į socialinę rea
lybę, tai ekonominis Pietų Amerikos gyventojų stovis yra
apverktinas. Nežiūrint, kad P.
\merikos valstybės jau 150 me
tų gyvena nepriklausomybėje,
tačiau materialinis tų kraštų
stovis yra, galima sakyti, liūd
nas.
Pavyzdžiui, JAV-se tėra dvi
socialinės klasės gyventojų —
turtingi ir vidutiniai, tai tokie,
kurie arba maža turi, arba
nieko neturi, bet iš valdžios pu
sės turi garantuotą pragyveni
mo minimumą. Taip pat JAV-se
darbininko
atlyginimas yra
toks, kad jis visuomet paken
čiamai gali pragyventi. Tuo
tarpu Pietų Amerikoje mes ga’ime rasti jau ne dvi klases ir
ne tris, bet keturias.
Milijonierių čia rasime dau
giau, kaip kokiame kitame pa
saulio krašte. Sekantį luomą
sudaro turtingieji t. y. tie, kurie
turi milijoną ar kiek mažiau.
Trečią rūšį sudaro darbininkai,
kurių dalis fabrikuose uždirba
šiek tiek daugiau, kurie gali
šiaip taip verstis. Didžioji da

Čingis Chano užsibrėžtąjį tiksią

— pasiekti savo valdomis pasku
tiniąją jūrą — Altlantą. Ne vel
tui pirmasis Maskvos didysis ku
nigaikštis Jonas Kalita savo jarlyką tam titului 1328 m. gavo iš
totorių.
Svetimų žemių grobimas
Pq ilgų pastangų 1478 m. Mas
kva klasta, brutaliu smurtu, žu
dynėmis sunaikino Naugardo re
spubliką, šimtmečius gyvavusią
nepriklausomą valstybę. Tai bu
vo pirmas stambesnis Maskvos
laimėjimas, kurio programos es
mę šimtmečiais sudarė pastan
gos vis daugiau ir daugiau “ran
kioti žemes” vieninteliu tikslu.

Nepaisant okupacinių

KAUNIEČIO CHORISTO

ATSIMINIMAI
PR. NENORTA
13

Ir šito jo suruošto pirmojo koncerto metu galėjai
pastebėti, kaip jis scenoje nejaukiai jautėsi, nors viskas
puikiai sekėsi.
Baigęs užsienyje aukštuosius muzikos mokslus, jis
nepalinko į viešus pasirodymus scenoje, o pasirinko mu
zikos kūrėjo ir mokytojo pareigas. Pažvelgę į jo nuveik
tus milžiniškus darbus muzikos srityje, įsitikinsime jog
artimiausias jo širdžiai buvo kūrėjo darbas. Sukurtais
muzikiniais veikalais jis sukrovė ir paliko lietuvių tautai
brangų ir didelį kraitį.
Muziko J. Naujelio ir muz. J. Štarkos choruose

1917 m. “Saulės” gimnazijoje muzikai dėstyti pa
skirtas J. Naujalis. Jis tada sumanė įsteigti savo vardu
didelį, mišrų, viešą chorą Kaune. J šį chorą įsijungė
visi jo vadovaujamo bažnytinio choro dalyviai ir ne
mažai gimnazijos mokinių, buvusių Banaičio choristų.
Suruošė du koncertus, kurių programoje dalyvavo: miš
rus choras, moterų duetas, solistas P. Oleka ir smuikinin
kas M. Leskevičius.
Tuometinė lietuviškoji Kauno publika J. Naujalio
koncertais žavėdavosi ir mielai juos lankydavo. Chorve
dys pasižymėjo tuo, kad mokėdavo parinkti įdomią pro
gramą, gerai išlavinti chorą ir vykusiai akompanuo
davo. Tų, kurie scenoje mėgsta matyti gyvą ir judrų diri
gentą, J. Naujalis nepatraukdavo.
1918 m. įsteigęs muzikos mokyklą Kaune, būdamas

Sovietų Rusijos tankų dvi Čekės rainiai žingsniuoja Prahos gatve.

lis darbininkų, ir tarnautojų
uždirba tiek mažai, kad iš to
negali nei apsirengti, nei pado
raus buto pasisamdyti, nei pa
doriai pavalgyti. Gi paskutinią
ją klasę sudaro tie, kurie nieko
nedirbą, neturi pastovaus buto
ir nežinia ką valgo.
Už tarnybas ar darbą atlygi
nimas yra nepaprastai skirtin
gas. Pvz. fabrikų direktoriai,
prekybų savininkai uždirba mė
nesiui nuo 10 tūkstančių iki 40
tūkstančių, net ir daugiau. Tuo
tarpu eilinis tarnautojas, jei jis
gerai apmokamas, gauna nuo
500 iki 1000 pesų. Tačiau dau
guma tarnautojų gauna tris
šimtus ar kiek daugiau pesų į
mėnesį, o dar yra darbininkų,
kurie dirba už 150 ar 200 pesų.
Jei tarnautojas nori pasisamdyti butą, tai mažai uždirban
čiam yra beveik neįmanoma,
nes priemiesčiuose butai kainuo
ja 300 - 400 pesų. O miesto cent
re butų kainos siekia jau tūks
tančius. Kad ir gaudamas 1000
pesų algos, jei gyvena su šeima,
tai gali pasisamdyti užmiestyje
prastą butelį ir iš likusių vos
prasimaitinti, nes maisto kai
nos taip pat .nemažos. O ką kal
bėti apie tuos, kurie uždirba
300 - 400 ar 500 pesų į mėnesį ?
Ką kalbėti apie tuos, kurie nie
ko neuždirba arba uždirba pri
puolamu darbu vieną kitą pėsą, kurį tuojau pravalgo.
'■
*

Todėl revoliucinės idėjos šiuo
se kraštuose randa pritarimo.
Kaip jau savo laiku skaityto
jams teko girdėti, Kolumbijoje
ir jaunieji kunigai buvo apsikrė
tę revoliucinėmis idėjomis. BuVkunigas Camillo Torres, kuris
pradėjo skelbti revoliucines Idėjas, pareiškė, kad tik ginč
iu bus galima pakeisti Pietį
Amerikoje socialinę santvarką.
Pagaliau jis, persekiojamas po
licijos dėl skelbiamų idėjų pa
keisti socialinę krašto santvar
ką, nuėjo pas partizanus ir ten
žuvo. Tarp jo pasekėjų buvo
ir daugiau jaunų kunigų, bet
jie, matydami, kad P. Amerikos
kraštus socialiniai pertvarkyti
nėra taip lengva, kažkur dingo.
Tačiau kunigo Torres idėjos ir
šiandien dar tebėra gyvos, ypač studentijos tarpe.
Kaip jau savo laiku “Drau
ge” minėjau, Bažnyčia atlieka
didelį vaidmenį neturtingųjų la-
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katedros vargonininkas ir turėdamas nemaža kitų pa Amsterdamo lietuvių parapijos vargonininkas. Antrasis
reigų, Naujalis atsisakė šiam chorui toliau vadovauti — nepriklausomybės laikais buvęs administracijos pa
ir perdavė jį į Kauną grįžusiam muzikui J. .Starkai.
reigūnas.
J. Starkai perėmus choro vadovavimą, įvyko pasi
Seno vaidilos vaidmenį gavo A. Busilas, buvęs pe
keitimų, nes dauguma mokinių iš choro pasitraukė ir dagogas.
jj reikėjo papildyti naujais dainininkais. Naujo chorve
Vyr. vaidilutės vaidmuo teko Jonuškaitei Vincei.
džio pastangomis vėl sudarytas stiprus — 50 asmenų Vaidilučių chorui pritariant, ji tuomet rūpestingai pa
choras. Reikia pasakyti jog ir čia aleksotiškiai savo dainavo jai skirtą solo partiją: “Štai mes tarnaitės die
skaičiumi pirmavo.
vulių aukštųjų”. Gerai prisimenu, šiuo josios pirmų,
Rūpestingai chorą paruošęs, 1919-20 metais J. Star stambesniu viešu pasirodymu ir publika ir rengėjai buj
ką Kaune surengė keletą koncertų, turėjusių didelį pa vo labai, labai sužavėti. Jei neklysiu nuo čia ir prasidėjo
sisekimą, gal dėl to, kad choras pasižymėjo balsų skam josios kaip būsimos pirmaeilės dainininkės kelias.
besio grynumu ir aiškiu žodžių ištarimu.
Orkestro, kaipo tokio, tuomet Kaune visai nebūtai.
1919 m. rugsėjo mėnesyje šis choras dalyvavo ir Kruopštūs rengėjai paskubom jį sulipdė iš surankiotų
Miko Petrausko parašytos lietuviškos operos “Birutės” tinkamesnių muzikontinių pabirų. Viena iš tokių stam
pastatyme. Jos pastatymas įvyko Liaudies namų salėje besnių pabirų, tai Spilerio įsteigtas Kaune orkestrėlis,
Kaune, muzikui J. Tallat-Kelpšai ir režisieriui A. Sut kuris daugiausiai būdavo samdomas groti žydiškose ves
kui vadovaujant. Dirigavo muz. J. Tallat-Kelpša. Miš tuvėse. Juo vadovavo kvalifikuotas smuikininkas jauna
rų ir moterų chorus paruošė muz. J. Štarka.
sis Spileris, o jo tėvas dalyvavo jame kaipo patyręs kontPagrindinį Birutės vaidmenį atliko solistė Galau- rabasistas. Steigiant Lietuvos operą, juodu ir kiti tinka
nienė-Nezabitauskaitė Adelė. Tuometiniame “Birutės” mesni šio orkestrėlio dalyviai įstojo j naujai kuriamą
vaidintojų sąstate ji skaitėsi vienintelė klek jau anks operos orkestrą.
čiau pagarsėjusi solistė-dainininkė. Visi kiti, šiaip dai
Pradžioje šis lietuviškos operos “Birutės” pastaty
nininkai — mėgėjai.
mas buvo laikomas pačiu pirmuoju operiniu pasirody
Kunigaikščio Kęstučio vaidmenį suvaidino V. Ste mu Lietuvoje bet po įvykusio 1920 m. gruodžio mėn.'
ponavičius — nepriklausomybės laikais valstybinio dra 31 d. tradicinio “Traviatos” pastatymo šis nusistatymas
mos teatro aktorius.
ėmė blukti, o ilgainiui liko lyg ir visai pamirštas.
Malburgo valdovo von Kniprodės pasiuntinio vaid
1920 m. vasarą choras gavo pakvietimą dalyvauti
mens ėmėsi mokytojas A. Pranaitis, nepriklausomybės išvykoje į tada prancūzų valdomą Klaipėdą. Kelionei
laikais buvęs Kauno miesto mokesčių inspektorius. Pir
panaudotas tada vienas iš didžiausių Nemunu plaukios
mojo bolševikmečio ištremtas j Sibirą ir tolimesnis jo
jančių garlaivių — “Nemunas”. Anksti rytą pilnutėlis
likimas man nėra žinomas.
keleivių laivas, dūdų orkestrui maršus grojant, pajudė
Birutės brolių vaidmenis atliko buvę vargoninin jo iš Kauno prieplaukos.
kai: J. Olšauskas ir V. Marcinkus. Pirmasis iš jų ne
priklausomybės laikais pagarsėjęs dainininkas ir scenos
darbuotojas. Dabartiniu metu gyvena JAV ir yra
(Bus daugiau)

DRAUGAS, penktadienis, 1968 m. rugpiūčio 30 d. parapijoje ir sekmadieninėse mi
šiose lietuviškai pagiedoti, nes
tai būtų senosios kartos vietos
lietuviams
maloni ir brangi staig
STUDENTŲ ATEITININKŲ STOVYKLOJ
mena. Taigi sekmadienį (rug
ŪPAS GERAS!
piūčio 25) anksti ryte visi su
sėdom automobiliuosna ir nu
Į studentų ateitininkų stovyk vo labai įdomus ir stovyklauto važiavę į Wilkes Barre taip plėšėm “Pulkim ant kelių”, kad
lą suvažiavo gražus būrys jau jams tikrai pravartus. Sekma
nimo. Vietovė tiesiog pasakiš dienį jis mums pristatė išeivijos vos stogo nenukėlėm. Parapieka: supama aukštų Pennsylva- dailininkų kūrybą. Paskaitą i- čiai senieji lietuviai tikrai ste
nijos kalnų, kristalinio Lake liustruodamas 285 skaidrėm, bėjos, kad dar yra tokio lietu
Ari,ei pakrantėj—geriau negalė mus geriau supažindino su Gal viško jaunimo, kuris puikiausiai
tų būti. Senoviški mediniai “pa- diko, Igno, Dargio, Elskaus, Jo gieda lietuviškas giesmes ir tarp
lociai” — mums rūmai, su židi nyno, Tamošaičių, Vizgirdos, savęs kalbasi lietuviškai. O sto
vyklautojai turėjo progos pa
niais, didelėm patogiom salėm. Valiaus, Kasiulio, Kašubienės ir
Nors palėpėje įrengti miegamie- Bakio darbais. Po paskaitos se matyti jų miesteli ir seną lietu
ji gal ir galėtų turėti patoges kė diskusijos, o po to meno bū višką parapiją, kurioje lietuviai
nius čiužinius. Bet, kol stogai relis dailininką užklupo dar kon angliakasiai jau prieš daugelį
nekiauri, ir apsaugo nuo staiga krėčiau pasikalbėti, bevartant metų pajuodusiais veidais gie
dojo “Jėzau pas mane ateiki”.
užeinančių lietaus debesėlių, stovykloje turimus dailės žur
Išvyka
visiems stovyklautojams
nalus bei reprodukcijas.
niekas nesiskundžia.
paliko
didelį
įspūdį.
Stovykloje labai stropiai visi
Muzikų Vasyliūnų — Izido
Šiaip stovykloje vakarais vyk
ėmėsi darbo, vykdydami pra riaus ir sūnaus Vytenio suruoš
sta
šokiai, laužai, dainų vaka
matytą stovyklinę programą. tas lietuviškos muzikos reči
rai.
Ypatingai smagu susėsti
Įvairūs meno, muzikos, litera talis jaunimui buvo retai sto
ežero
pakrantėje ir vakarais
tūros, technikos ir politikos bū vykloje pasitaikanti pramoga,
bangų
švelniam
teliuškenimui
reliai kiekvieną dieną valandą o taipgi ir pamoka. Dauguma,
pritarti
siūbuojančiom
lietuviš
ir daugiau varto, skaito Lietu anksčiau neturėję progos išgirs
kom
dainom.
voje ir čia spausdintas atitin ti lietuvių kompozitorių darbus,
kamas knygas bei žurnalus. Dis šį kartą išgirdo trumpus rinkti
O dar gal žodį ir apie pačią
kutuoja įvairius pastebėjimus, nius pavyzdžius visos eilės mū valdžią, kad būtų visiems aišku,
lygina, kritikuoja. Nekantriai sų kompozitorių kūrybos: Ra jog stovykloje ne vien tik ge
laukiama simpoziumų, kuriuo čiūno, Banaičio, Gruodžio, Gai ras ūpas viešpatauja, bet ir
se kiekvienas būrelis pristatys delio, Jakubėno, Čiurlionio ir tvarka. Stovyklos kapelionas
įdomesnius radinius ir dalinsis Budriūno. Muzikų Vasyliūnų at — tėvas K. Trimakas, SJ, ko
su kitomis naujai išknistomis spausdinti kiekvieno kūrinio pa mendantas — Rimas Zailskas,
žiniomis.
aiškinimai padėjo studentams stovyklos programos vedėja —
Iki šiol esam jau turėję ir labiau įvertinti lietuvišką muzi Elenutė Bradūnaitė, berniukų
keletą paskaitų. Penktadienį kos pobūdį ir jos kūrėjus. O vadovas — Juozas Kazlauskas,
(rugpiūčio 23 d.) tėvas Trima patiems Vasyliūnams už puikų mergaičių vadovė — Aldona
kas, S. J. (stovyklos kapelio koncertą studentai ir svečiai ne Zailskaitė, ir josios padėjėja —
nas), labai įžvalgiai pakalbėjo gailėjo plojimų. Visi taip en Indrė Damušytė, sporto vado
apie bažnytines reformas, su tuziastingai buvo nuteikti, kad vas — Antanas Giniotis, ūkve
laukdamas įdomių pasisakymų net eilėje stovėjo, norėdami gau dys — Vacys Šaulys, sekretorė
iš jaunimo.
- Aldona Masilionytė.
ti muzikų autografus.
Aplamai šių metų studentų
Šeštadienį (rugpiūčio 24 d.)
Į šeštadienio koncertą atvy
ateitininkų
stovykla sudaro pui
atvyko svečiai jau iš toliau. Dai ko ir juo susidomėjusių svečių
kiai
susigyvenusios
ir prasmin
liniukas V. Vizgirda šeštadienio iš kaimynijų. Vienas jų buvo
gai
dienas
leidžiančios
jaunos
popietėj parodė 325 skaidres, p. Ramanauskas - Romanas, ne
bendruomenės
įspūdį.
Šią
sa59 tapytojų, skulptorių, grafi toliese esančio Wilkes Barre
kų ir vitražistų kūrybinių dar miesto, senos lietuviškos para
bų, suburtų dabartinėje Lietu pijos vargonininkas. Jis pakvie
voje. Jojo palydimasis žodis bu tė stovyklautojus atsilankyti jo

liau lankyti savas pamaldas. Ir
labai teisingai. Juk tėvynės mei
lė yra dorybė. Išklausydamas
Mišias savo kalba ne tik atlieki
sekmadienio pareigą, kaip kata
likas, bet drauge parodai ir ne
veidmainingą tėvynės meilę ir
prisidedi prie lietuvybės išlaiky
mo.

•

Šiandien yra atsiradę lietu
viškose kolonijose perdaug šiau
dinių patriotų, kurie dėl men
kiausio patogumo ar dėl kokių
kitų smulkių asmeniškumų, ei
na kur arčiau ar patogiau, tuo
būdu rodydami ir savo vaikams
blogą pavyzdį bei religinį ir tau
tinį nesubrendimą.

Ta pačia proga gerb. prela
Studentų ateitininkų šiemetinėje vasaros stovykloje Lake Ariel, Penn., tas pašventino naujuosius gra
vakare nuleidus vėliavą, atsisveikinama su svečiais smuikininku Izido žius G. Petrėnų namus, kuriuose
rium Vasyliūnų (pirmoje eilėje iš kairės) pianistu Vyteniu Vasyliūnų tik ką įsikūrė. Įkurtuvių vai
(pirmoje eilėje antras iš kairės) ir su dail. Viktoru Vizgirda (pačioje
dešinėje).
Nuotr. Laimos Nainytės šėse dalyvavo Christ the King

bui. Tačiau Bažnyčia neturi val
džios galios, kad įgyvendintų
Evangelijos doktriną. Šiandien
kaip tik Bažnyčia imasi prie
monių paveikti vyriausybes,
kad jos pagal Evangelijos dės
nius pradėtų lyginti didelius gy
ventojų luominius skirtumus.
Štai, būsimoje Pietų Amerikos
vyskupų konferencijoje Medelline Pietų Amerikos kraštų trans
formacijos klausimas bus pir
moje eilėje paliestas. Toje kon
ferencijoje bus remiamasi Evangelijos principais ir bus pa
grindu imama popiežiaus encik
lika “Populorum Progressio”.
Kiek pasiseks šį klausimą iš
gvildenti, o tuo labiau, įvesti į
praktinį gyvenimą, parodys ateitis.
*
Dabartinės P. Amerikos vy
riausybės, ypač Kolumbijos vy
riausybė, vadovaujama liberalo
prezidento Lleras Restrepo da
ro viską, kad socialinį krašto
gyvenimą taikiu būdu pakeis
tų. Bet čia jis randa daug sun
kumų. Pirmiausia, turtuolių kla
sės nenori pasidaryti nors kiek
“neturtingesnėmis”, o revoliu
cinis sąjūdis reikalauja griežtų
revoliucinių priemonių. Tačiau,
nepaisant to, prezidentas Res-

parapijos klebonas Msgr. J. C.
McKee, kun. Ant. Sabas, Jonas
Petrėnas su šeima, Liuda Mi
kuckienė, prel. J. B. Končiaus
sesutė iš Washingtono ir Rimas
vidaus reikalų ministerijoje. Vė Slavickas. Vaišės praėjo labai
Anglijos karališkosios poros duk
ra princesė Anne sulaukė 18 m.
liau persikėlė gyventi į Alytų gražioj nuotaikoj.
ir ten ilgus metus dėstė vo
GARBINGI SVEČIAI
kiečių kalbą gimnazijoj ir mo
kytojavo suaugusių gimnazijo
Ypač šįmet vasarą Sudburį TV, Radio, Stereo, Air-Conditioners
je. Ji buvo jaunimo labai ger
Pardavimas ir taisymas
biama ir mylima ir išleido dide aplankė labai daug svečių iš
lius būrius abiturientų. .
2649 W. 63rd St., Tel. — 434-0421
P. Rudėnas
K. šimulis
Antrasis Pas. karas ją nu
DĖMESIO!
bloškė į Vokietiją. 1950 metų
pradžioje emigravo į Kanadą. Westphal’s large cultivated blueApsigyveno Montrealyje pas sa berries. U. S. 12, 1 mile E. of
junction 12 - 212 on Rd. 1000 N.
vo vyriausią dukterį Nijolę. Vė Open daily. Pick or buy. Phone:
SOPHIE BARČUS RADIO
liau persikėlė į Sudburį pas sa 874-8393 evenings.
ŠEIMOS PROGRAMOS
vo jauniausiąją dukterį Beatri
Kasdien nuo pirmadienio iki penk
čę Zlatkienę. Paskiau atvyko ir
tadienio 10 Iki 11 vai. ryto. SeSta, dieniais Ir sekmadieniais nuo 8:30 Iki
Nijolė iš Montrealio ir kurį lai
0:80 vai. ryto. Vakarais pirmadie
ką gyveno viis kartu. Nijolei 10% — 20% — 30% pigiau mokėsit niais 7 vai. vakaro.
aiMlraudų nuo ugnies lr automo
ištekėjus už Juozo Paulaičio, už
7150 South Maplewood Avenue
bilio imis
visi persikėlė gyventi drauge F BANK ZAPOLIS
Chicago. Illinois 000200
pas J. N. Paulaičius. Čia velio
3208 >4 West »5th Street
VISOS PROGRAMOS IS W0PA
Chicago, Illinois
nė išgyveno iki pat mirties, aTel.
GA
4-8054
lr
GR
0-4330
1490 kil. AM ir 1027 mg FM
biejų dukterų ligos metu rū
Telef. HEmlock 4-2413
pestingai slaugoma.
Velionė buvo labai religinga
ir tai paskutinei kelionei visiš LEO’S SINCLAIR SERVICE
kai pasiruošė. Mirė aprūpinta
LEONAS FRANCRUS
šventais sakramentais ir buvo Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,
Tune-up ir Motorų Remontas
labai gražiai palaidota Sudburio R. K. kapuose. Visas laido
5759 So. Western Avė.
tuvių apeigas atliko lietuvių
Kampas 58th Street
Apdraustas perkraustymas
klebonas kun. Ant. Sabas, da Telefonas — PRospect 8-9533
(vairių atstumų
lyvaujant gausiam būriui tau
tiečių. Laisvajame pasaulyje,
A. VILIMAS
STATOME NAUJUS NAMUS
be savo dukrelių Nijolės ir Be
823 WEST 84tb PLACE
lr
atričės, paliko brolį Vacį Ka
Atliekame įvairius pataiiymua
Telef.
— FRontier 0-1882
valiūną Clevelande, o duktė Va
Petrauskas Builders, Ine.
lerija ir kiti giminės liko pa
Tel. 585-5285
vergtoje Lietuvoje.
LB Sudburio skyr. valdyba,
žinodama jos religingumą ir
„DRAUGE“”GAUNAMI LEIDINIAI ’t
šv. Mišių įvertinimą, vieton gė
lių užprašė dvejas giedotines
MARLBOROUGH’S LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Vamišias. Taip pat ir kiti susipra
rlakr.jytė-Inkenlenė, Išleido Lithuanian Catholie Press Society,
tę tautiečiai užprašė daug mi
Chicago 29, UI. Antras leidimas. Knyga, padedanti pačiam iš
mokti lietuviškai. Chicago, 1958 m. 144 psl
. .......... $1.25
šių.
Tarp daugelio gėlių ir vaini
JAUNAS AKORDEONISTAS, Povilas Cetkauskas. Pradinės
akordeonistams žinios ir daugelis melodijų su gaidomis. Išleido
kų medžiotojų - žuvininkų klu
J. Karvelis, Chicago, 1958 m. 112 psl................................... $3.00
bas atsiuntė gražų vainiką. Kaip
VALANDOS
IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos,
liūdna, kad paskutiniu laiku vie
Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m.
nas po kito iškeliauja amžiny
Aplankas dail. Algirdo Kurausko. 99 psl................ ..
$1.00
bėn mūsų garbingieji vetera
SV. PIJUS X, redagavo kun. Jonas Petrėnas. Išleido Ateitis,
nai.
1958 m. 255 psl......................................................................... $3.00
I
SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms
PREL. J. B. KONČIUS
šventėms, Prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršeliai dail. T. Va
liaus. Išleido Immaculata Press, Putnam, Conn., 1957 metais,
SUDBURYJE

KANADOS ŽINIOS
Sudbury, Ont.
NETEKOME ŠVIESIOS
VETERANES
A. a. Natalija Večerkienė-Kavaliauskaitė mirė General ligo
ninėje, sulaukusi 74 metų am
žiaus. Velionė buvo gimusi Aly
taus apskrity. Baigė Suvalkų
gimnaziją ir įstojo į Petrapilio
universitetą, kur baigė pedago
gikos - filosofijos fakultetą. Lie
tuvos nepriklausomybės laikais
gyveno Kaime. Kurį laiką dirbo
vaitę jai prieš akis dar visa ei
lė įdomių įvykių: stovyklon su
įdomiomis temomis dar atva
žiuoja kompozitorius Darius
Lapinskas, d r. Kęstutis Trima
kas ir rašytojas Algirdas Lands
bergis. Stovykla tęsis iki rugsė
jo 1 d.
Elbra

Revoliucijos pavojai...
(Atkelta iš 3 jsl.l

Kanados, JAV, Australijos ir
Lietuvos. Jų tarpe buvo prel.
J. B. Končius iš Floridos, kun.
A. Nockūnas, MIC, iš Romos,
kuris atostogavo pas P. M. Vcnskevičius French River vasar
vietėj, kun. Aug. Sabas iš Sault
Ste. Marie ir kun. dr. J. Grabys iš Albany, JAV.
Sudburiškis

trej.o kiek galėdamas savo pa
keitimų programą vykdo. Bet
socialinę santvarką pakeisti ne
galima per vienerius ar ki
tus metus, tad abejotina, ar
prezidentui Restrepui savo ka
dencijoje teks įgyvendinti nors
didžiąją dalį savo programos.
Nežiūrint viso to, Pietų Ame
rikos kraštai daro didelę pa
žangą. Jei nepasiseks sulaikyti
nepaprastą Pietų Amerikos gy
ventojų prieauglį, kuris eina
daug greičiau, kaip ekonominis Bendras Lake Ariel vaizdas ir ant tiltelių ateitininkų studentų sto
krašto kilimas, vargu ar bus vyklos jaunimas.
Nuotr. Laimos Nainytės
galima iš skurdo išeiti. Tokiai
padėčiai esant, kaip šiandien
yia, nei Amerika savo didele
finansine parama nepajėgs už
kišti visų skylių, kurios kas me
.*♦^4 v •- 'MSi
-z ‘- .*
tai didėja. Niekas nespės pri
statyti tiek benamiams namų,
kiek jų kas metai priauga.
Todėl Johnsono pagrasinimas
sulaikyti Pietų Amerikos kraš
tams kad ir dalinę pagalbą, gal
ir turi kiek pagrindo, nes čia
niekas nespės duoti tiek pinigų,
kokie dabar reikalaujama. Ne
paisant visų pagalbų, P. Ame
rikos kraštuose skurdas labai
nežymiai mažėja.
Todėl šiandien yra daugelio
akys atkreiptos į vyskupų kon
ferenciją ir Bažnyčią, iš kur ti ■M
kimasi ne tik moralinės, bet ir
Studentų ateitininkų stovyklos berneliai rungtyniauja.
materialinės pagalbos.

BANGA

MOVING

Prelatas labai pamėgo šį Ka
nados šiaurės kraštą, kur tiek
daug ežerų ir miškų. Jau kelinti
metai, kaip čia praleidžia va
saros atostogas P. Petrėnų va
sarvietėje. Sekmadienį atlaikė
lietuviams pamaldas ir pasakė
puikų pamokslą. Pasidžiaugė,
kad po Vatikano antrojo susi
rinkimo turime Mišias gimtąja
Nuotrauka Laimos Nainytės kalba, ir ragino lietuvius uo

150 psl...................................................... ................................... $2,00
SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiemi. ir suaugusiems, pa
ruošė K. Barėnas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr. 20-21,
1957 m. 558 psl.
........................... ........................ ....... $3.00
MOTINA, Juozas Prunskis, dail. Vladas Vijeikis. Išleido Tėviš
kėlė, 1958 m. Didelio formato gausiai iliustruotas leidinys apie
motinas. 48 psl............................................................................ $2.50
GINTARO KRANTAS, Petras Babickas, dail. VIJdas Vijeikis.
Išleido Tėviškėlė, 1958 m. Trečias papildytas leidimas. Dide
lio formato iliustruotas leidinys apie Lietuvos pajūrį. 96
puslapiai ...............
$4.00
Illinois State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% taksų.

■■

.... ........... ........

Draugotradicinispiknikasgegužinė
SEKMADIENI, RUGSĖJO MĖN.

B U Č O
Willow Springs, Illinois.
Amerikietis lakūnas Lindbergas kalbasi su Brazilijos užs. reik. min.
Jose Magalhaes Rio de Janeiro mieste. Jie aptaria galimumus apsau
goti Amazonės džiungles ir jos gyvūniją. Lindbergas, kuris 1927 m.
pirmas perskrido Atlantą yra Pasaulio tyrimų fondo pirmininkas.

1 DIENĄ, 12-t,i VALANDĄ

S O D Y B O J E

Vieta pasiekiama Archer Avė., Willow Springs Rd. ir German Church Rd.

Pikniko metu veiks gausi lietuviškų valgių virtuve ir bufetas su įvairiais gėrimais. Bus ir vaikams sudarytos sąlygos laiką praleisti
linksmai. Pikniko-gegužinės tikslas: sudaryti sąlygas Chicagos ir apyl. lietuviams pabendrauti, taipgi paremti dienr. Draugą ir liet. knygą.

Mokytojų studijų savaite (4)

Į LAIŠKAI "DRAUGUI" |

Pavyzdinės pamokos, skaityba
mokytojo pasisekimai
ir nepasisekimai
JUOZAS MASIIJONIS

..
*

*
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*

PALAIKYKIME SAVUS
Mes, lietuviai, tarpusavyje daž
nai mėgstame papolitikuoti, bet j
viešą Amerikos politinę areną re
tas kuris drįstame žengti, lyg tai
būtų mums svetimas ir nepasie
kiamas dalykas. Gal dėl to ir šio
krašto gyvenime mūsų politinis
svoris yra neproporcingai mažas;
mūsų įtaka nėra lemianti net ir
gyvybiniai mus liečiančiuose klau
Simuose. Jeigu su mumis kas skai
tosi, tai daro daugiau iš manda
gumo.
Todėl kiekvieno mūsų tautiečio
prasiveržimas į šio krašto vado
vaujančiųjų eiles mums yra ir
naudingas ir sveikintinas. Lietu
vio laimėjimas yra mūsų visų lai
mėjimas, nes tai stiprina mūsų
Tautinių šokių ;rupė Grandinėlė.
balsą Amerikos gyvenime.
X
Kad daugiau mūsų tautiečių
prasimuštų į aukštumas, reikia,
kad partijos pasirinktų daugiau
naujais šokiais ir staigmena, y- lietuvių
LAIMĖJIMAI NAUJAME KELYJE
savo kandidatais įvairiem
patingai amerikiečių publikai. postam. O kad sudarytume didesnį
Prieš eilę metų Clevelando Vy mas savo žmonos Aleksandros, Antrasis to spektaklio tikslas y- ir rimtą įspūdį tiems, kurie lemia
ra duoti progos savo įtemptai ir ateityje lems lietuvių įtraukimą

Ūkanotas trečiadienio rytas.
Į būtų daug maloniau, jei jis bū
Gaudome žinias apie įvykius tų įaugęs į lietuvių tautos dva
Čekoslovakijoje. Ir šios dienos sią.
šv. Mišios aukojamos už Čekos-I Pirmoji vaiko bendruomenė
lovakiją. Mes juk žinome šių į- yra šeima. Čia jis gyvena, klau
vykių eigą ir baisumą.
sinėja, pamėgdžioja. Jei šeimoje
Šios dienos pirmininke pak kas skaito knygą ar laikraštį,
viečiama Vaišnienė, Nevv Haven ir vaikas varto knygą, vaidina
lit. mokyklos mokytoja, o sekr. skaitantį, įgauna patraukimą į
D. Stončiūtė. Ped. lit. instituto skaitymą. Taigi pirmoji meilė
studentė.
knygai kyla šeimoje. Toliau
Pirmąją paskaitą “Parengia skaitymo skatinimu turi rūpin
mojo skyriaus programa” skai tis ir mokykla. Ji turi skatinti
to S. Vaišvilienė, o jai su vaiz sąmoningą skaitymą. Mokiniai
dinėmis priemonėmis pagelbsti mėgsta laikraštyje skaityti apie
J. Juknevičienė. Pirmiausia ji save, savo draugus, savo aplin
bendrose pastabose nurodo, kad ką. Užtat rekomenduotini moky skupo Valančiaus Lituanistinės
mokyklos globoje įsikūrusi tau
parengiamajame skyriuje dau klų laikraštėliai.
gelį dalykų tenka kartoti ir kar
Diskusijose iškilo skatinimai, tinių šokių grupė “Grandinėlė”,
toti. Į vienos dienos užsiėmimų kad kiekviena mokykla įsigytų kuriai vadovauti apsiėmė žino
planą įeina šie dalykai: 1. data, knygynėlius, kad švietimo Ta mas tautinių šokių specialistas
2. ruošimasis skaitymui ir ra ryba parūpintų skaitytinų kny ir choreografas Liudas Sagys,
per kelis paskutiniuosius metus
šymui, 3. kalbos turtinimas, 4. gų sąrašą.
Antrą paskaitą “Jaunos mo išaugo į drausmingą aukšto me
klausos pratinimas kalbai ir sa
vo minčių išreiškimas, 5. tau kytojos pasisekimai ir nepasise ninio lygio populiarų vienetą.
tinis, religinis momentas ir 6. kimai” skaitė sės. Viktorija, To Visiems pažįstami populiarūs
dainos, žaidimai.
ronto lit. mokyklos mokytoja. mūsų šokiai su įprastiniais ju
Diskusijose buvo pasidžiaug Ji, besirengdama šiai paskaitai, desiais ir figūromis, tipingomis
ta, kad S. Vaišvilienė vis labiaui apklausinėjusi daug jaunų mo mūsų liaudies išraiškos menui,
ir mokinių. Susidarė “Grandinėlės” repertuare perė
ir labiau tvirtėja savo profesi kytojų
joje ir jos paskaitos yra labai vaizdą, kad dėstyti lit. mokyk jo lyg ir per tam tikrą šokio
gerai paruoštos. Klausytojai, pa loje yra labai sunku, ir tie sun renesansą. Neatsisakydamas nė
matę tiek daug pagamintų vaiz kumai ar lengvumai priklauso menkiausios mūsų tautinių šo
dinių priemonių, pageidavo, kad nuo paties mokytojo pasirengi kių klasiškos savybės, Liudas
jos būtų kokiu nors būdu pa mo ir aplinkos. Jauno mokyto Sagys jų atlikimui rado naują
daugintos ir visom mokykloms jo žinios ribotos, neparuoštas j stilių. Pionieriškos kūrybingos
mokytojauti, jis ar ji žino savo ! dvasios vedamas, kritikų smer
prieinamos įsigyti.
Antrąją paskaitą “Aštuntojo ribotumus. Deja, dažnai nėra kiamas, jis pagaliau įtikino žiū
skyriaus programa ir pamoka” kam jauną mokytoją padrąsin rovus, tiek mūsų šokių žinovus
skaitė J. Plačas, Chicagos Da ti. Jaunas mokytojas neturi bi bei mylėtojus, kad jo priėjimas
riaus Girėno lit. mokyklos vedė joti klaidų, ir neturi bijoti pri prie tautinių šokių perdavimo
jas. Jis nurodė, kad, eidamas 8 sipažinti padaręs klaidą. Ir mo scenoje yra žymiai meniškesnis,
sk. programą, kreipia dėmesį į kinys, supratęs, kad ir mokyto turtingesnis ir turiningesnis už
skaitymą, mįsles, patarles, tau jas kartais klysta, ne taip bijos įprastą ligšiolinį tautinių šokių
todailę, knygų skaitymą namie mokytojo, pasidarys artimesnis. demonstravimo pobūdį. Vietoje
ir liet. laikraščių skaitymą. Tau Mokytojo darbo sėkmingumas paskirų šokių, sekančių vienas
tinis auklėjimas praeinamas be ar nesėkmingumas dažniausiai paskui kitą su pertraukomis, įspecialių pamokų, bet visur ieš-' priklauso nuo paties mokytojo ėjimais, išėjimais, pranešinėjikant ir randant progų šį reika — to neužpildys joks vadovėlis. mais, uždangos nuleidimais ir
Po vakarienės buvo laisvoji pertraukomis, įmantrus visos ei
lą iškelti.
Daug dėmesio kreipia į prak tribūna, kur pasisakyta ruošia lės šokių supynimas į vieną lo
tiškus rašomuosius darbus. Bai mo mokyklinio žodyno, “švieti gišką grandį išsivysto į pras
gęs mokyklą, nerašys diktantų, mo gairių”, “Eglutės”, mokyk mingą tąsą su dramatišku ats
o korespondencijas, protokolus, linių knygynėlių ir įvairių mo palviu.
planuos, vers iš kitų kalbų — kyklinių minėjimų reikalais.
Grandinėlės dinamiškas cha
užtat to ir mokoma.
rakteris reiškiasi ne vien naujų
Namų darbai išskirstomi po
kelių ieškojimu, bet ir naujų šo
visas savaitės dienas.
kių pritatymu publikai. 1957 m.
Diskusijos buvo gyvos. Kiti
tautinių šokių šventėje įvedu
pasisakė, kaip panašių tikslų šie
si sadutę, iki šiol nežinomą ir
kia savose mokyklose; kai kur
nepopuliarią, paskleidė ją po vi
tenka jungti skyrius, kai kur
sas mūsų kolonijas. Tuo būdu
vyr. skyriuose dėsto ne vienas
Sadutė tapo vienas iš popu
mokytojas, o pasiskirsto daly
liariausių šokių “Grandinėlės”
kais.
dėka, tuo labiau, kad savo grak
Popiet pirmąją paskaitą “Lie
ščiais judesiais ir sena sentimen
tuviškoji knyga — kelias į lie
talia melodija spektaklio metu
tuvybę” skaitė I. Bublienė, Clemaloniai pakeičia šokių tempą
velando Vysk. Valančiaus litua
ir įneša jautrios romantiškos at
nistinės mokyklos mokytoja.
mosferos. Šelmis, taip pat visiš
Mums yra malonu, kai sužikai naujai pristatytas, su humo
nom, kad koks nors žymus žmo
rištiniu flirto žaismingumu, yra
gus yra lietuviškos kilmės, bet
gyvas ir įdomus. “Grandinėlė”
Juozas Masilionis
įsivedė dirbtines kasas bendro
vaizdo papildymui ir suvienodi
nimui. Toji naujovė iš karto bu
vo smarkiai kritikuojama, bet
su laiku visa eilė tautinių šokių
grupių įsivedė. Kostiumų keiti
VYDŪNO ŠIMTMEČIO
mas, jų įvairumas, stilizuotų rū
TAUTOS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS
bų įvedimas, nuometai, klumpės
MINĖJIMAS
skarelės — visa tai daro “Gran
Tautos šventės minėjimas į- dinėlės” kiekvieną spektaklį gy
Vydūno gimimo šimtmečio minėjimas rengiamas rugsėjo 5 d. vyks rugsėjo 8 d. 10:30 vai. pamal vą, jaunatvišką ir įdomų.
(ketvirtadienį) 7:30 v.v. Čiur dos Šv. Jurgio parap. bažnyčioje
“Grandinėlės” ansamblio di
už kenčiančią tautą su pritaikin namiškai dramatinis pobūdis ylionio ansamblio namuose.

CLEVELANDO

Paskaitą skaitys Australijos LB
švietimo ir kultūros sekcijos pir
mininkas, buvęs Skuodo gimnazizijos direktorius vyr. skautinin
kas Antanas Krausas. Talkinin
kaujant Pr. Karaliui ir B. Auginui.
Kviečiame vyresniuosius ir jau
nimą gausiai dalyvauti.
Vydūnas visus savo amžiaus
darbus skyrė Lietuvai ir Lietuvos
jaunimui. Tad nepagailėkime
skirti valandos laiko jo pagerbi
mui. Minėjimas — paskaita bus
paįvairinta iliustracijomis ir ilgai
neužsitęs. Įėjimas nemokamas.
Rengia L.B. Clevelando 1-os
Apylinkės valdyba.

pasirinkusios kuklų “reikalų ve

dirbančios grupės nariams jų
darbą apvainikuoti vienu dides
niu pasirodymu, sujungiant me
no šventę su tautinės propa
gandos reikalu.
Sprendžiant iš įdėto darbo ir
pereitų spektaklių, “Grandinė
lė” tikrai pajėgs suteikti mūsų
visuomenei didelio estetinio pasi
gerėjimo, o svetimtaučiams pui
kiai reprezentuos mūsų tautos
kūrybinį veidą visame jo grožy
je. Spektaklis įvyks š.m. spa
Visa eilė talkininkų, savo rū lio mėn. 13 d. 3 vai. p.p. WHK
šies specialistų, kaip Gintautas radijo stoties auditorijoje.
A. Balašaitienė
Neimanas, dailininkė N. Palubinskienė, grimuotoja ir šukuoto
ją G. Mazoliauskaitė, padeda
‘Grandinėlei” siekti aukšto, be
LIBANO VYSKUPŲ
veik profesionalinio lygio.
KONFERENCIJA
4
Ypatingą dėmesį tenka atkrei
I
pti į tą faktą, kad jau dveji me Į Bhehke vietovę susirinko
tai kaip "Grandinėlė” turi savo Libano šalies patriarchai ir vys
orkestrą, kuriam su dideliu en kupai. Jų konferencijai, kuri
tuziazmu ir pasišventimu vado vyksta Vatikano II-jo susirinki
vauja Jonas Pažemis, asistuoja mo dvasioje, vadovauja Antiomas Alfonso Baliūno. Ilgų pasto kijos maronitų patriarchas kard.
vių repeticijų metu drauge susi Meouchi. Problemoms vispusiš
grojus ir susišokus, orkestras kai apsvarstyti Libano vyskupų
jau nebėra paprastas akompa tarpe yra įsteigtos šešios komi
niatorius šokiams. Jis — pilna sijos.
teisis lygus meninio momento
dalyvis, gyvas ir dinamiškas
prognamos visumos partneris.
Bendras rezultatas teikia dide
lio džiaugsmo patiems grupės
nariams ir jų vadovams, o pub
likai teikia didelio estetinio pa
sigėrėjimo.

dėjos” titulą, surinko lietuviško
jaunimo atžalyną, studijuojan
tį universitetuose arba vyresnė
se vidurinių mokyklų klasėse,
ir sugebėjo ne tik įvesti draus
mės ir susiklausymo dvasią, be
kurios joks didesnis darbas bū
tų neįmanomas, bet drauge, pa
veikdamas į jaunimą moraliai,
sujungė juos į vieną lietuvišką
šeimą su sveikais papročiais ir
gero elgesio reikalavimais.

“Grandinėlė” įvairiose Ameri
kos ir Kanados vietovėse davė
visą eilę spektaklių; spaudos ba
liuose, premijų įteikimo iškilmė
se, iškilių piliečių pagerbimuo
se, tarptautiniuose festivaliuose
ir mugėse, šį rudenį “Grandinė
lė” ruošiasi dideliam spektakliui
Clevelande su tikslu parodyti
visą savo repertuarą, papildytą

MOKSLO METUS
PRADEDANT

— Clevelando Vysk. Valan
čiaus Lituanistinė mokykla pra
deda savo darbą rugsėjo 7 d. 9
vai. ryto pamaldomis Šv. Jurgio
parapijos bažnyčioje. Po pamal
dų normalios pamokos. Nauji
mokiniai registruojasi pirmąją
mokslo dieną. Tenelieka nė vie
nos lietuviškos šeimos, kurios

kyklos!
— Vysk. Valančiaus Lit. Mo
kyklos tėvai buvo kviečiami du
kartus į susirinkimą. Abu kartu

pasirodė maždaug vienas penk
tadalis visų tėvų. Iki šiol dar
nėra išrinktas naujas tėvų ko
mitetas. Todėl tėvams artimo

je ateityje bus išsiųstas dar
vienas pranešimas. Vis dar neno
rimą tikėti, kad dauguma tėvų
nesirūpina savos mokyklos atei
timi.

— Tik kitų akimis galima pa
matyti savo klaidas.

RATES

5.25

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60682

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

Kas tik turi gėrę skonį,
viskę perka pas Lieponį !

LIETO W PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER,

INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western. PR 8-5875
Vedėja* - J. LIEPOMS

Pirmadieniais u ketvirtadieniais nuo 9 Iki 9:30 vai
dienom nuo 9 vai iki 6 vai vakaro

Ji -

f.

j

per annum
per annum
on regular savings
on investment bonus
Savings Insured to $15,000.00

Kitom

beKmadirmaih atdaro nuo 12 Iki 5 vai popiet

H

__________________________________ P

.

SKIP'S Self Service
LIQUOR STORE

POPULAR LITHUANIAN
RECIPES

5515 S. DAMEN AVĖ.

MONNET V.VL Imported
COGNAC

Puiki dovana lietuvėms ir nelie
tuvSms

Kaina — $2.50

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street
Chicaao U! 60629

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P.
RICCADONNA IMPORTED
VERMOUTH, Dry or Sweet

BA K E R Y

i/2 gallon $0.98
Fifth $4.98

30 oz. Bot tie

POPULAR BRAND of 90 Proof
DIST1LLED DRY G1N

LITHUANIAN

$/į.29

12 Pak $1-89

AMERICAN FIVE STAR BRANDY

Užsakymus siųsti:

.49

gai- $6.49

GL.EN - MA VIS Imported Blended Scoteh
WH1SKY__________________________________ Fifth$*^,98

2450 West 59th Street
CHICAGO. ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4 - 7434
KEPA ĮVAIRIŲ RUSIŲ KEPINIUS

Savininkas ANTANAS KAZILIONIS

Flfth

IAJJSTAFF BERK
12—12 oz. cans

IUinois State gyventojai prie kalno
turi pridėti 5% taksų.

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

ALL PHONES WA 5-8202

AUGUST - RUGPIŪČIO MĖN. 29, 30 ir 31 D. D.

4-jl pagerinta, iliustruota laida
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškt
receptų anglų kalboje.

Becky Godwin, Virginijos guberna
toriaus dukra, buvo nutrenkta žai
bo ir dabar guli Virginia Beach li
goninėje. Padėtis esanti kritiška.

— Žmogus niekados neturėtų
gėdytis prisipažinti prie savo klai
dos. nes tas rodo, jog šiandien jis
yra išmintingesnis, negu vakar
buvo.

4.75

Juzės Daužvardienės

ŽINIOS

tu šventei pamokslu. Po pamaldų ra tapęs to meninio vieneto iški
parap. salėje minėjimas.LB Cle liausia ypatybe.
velando 1-os ir 2-os apylinkių
Liudas Sagys, talkininkauja
valdybos prašo tautiečius pamal
dose ir minėjime gausiai dalyvau
ti.
vaikai nelankytų lietuviškos md

HIGH

į kandidatų eiles, mes be išimties
ir vieningai turime remti kiekvie
ną lietuvį kandidatą — paro
dyti, jog lietuvis
gali surinkti
daug
balsų ir laimėti
rin
kimus. Čia turi nulemti ne parti
ja, bet asmuo — lietuvis.
Siais metais
lietuvis
Valdas
Adamkus kandidatuoja į svarbų
postą Sanitariniame distrikte, o
Frank Savickas eina antram ter
minui į Illinojaus seimelį.
Kiekvienas blaivai galvojantis
lietuvis, kokių pažiūrų jis bebū
tų, neturi paisyti partinių išskai
čiavimų ar asmeniškų sąskaitų
— vardan bendro reikalo turi bal
suoti už lietuvius. Atsiminkime,
jeigu mes pakartotinai lengva ran
ka abejingai numosime į lietuvio
kandidatūrą, tai greitai nė viena
partija nesidomės mumis. Mūsų
visų yra gyvybinis reikalas palai
kyti savo žmogų
P. Leonas

O

Choice of Tuo Popular Brands of
IMPORTED CANADIAN WHISKY

Fifth $3.98

K1KU Imported Japanese PLUM VVINE

Fifth $0.49

OLD STYLE LAGER BEER
Case of 24—12 oz. Cans

Case $3.89

6

DRAUGAS, penktadienis, 1968 m. rugpiūčio 30 d.
DĖMESIO !

REAL

REAL ESTATE
BY OWNER — 2 story and basement, 10 apts.; 4—4’s and 6—3’s
Cabinet kitchens. tiled baths. individually air-conditioned, gas heat,
stovės1 and refrigerators, washers
and dryers. 6 yrs. old. Yearly in
come $16,250. Vic. 74 and Western.
Call Mr Kazek, 586-7400.

Heating Contractor
{rengiu naujus tr perstatau »e
nua visų rūšių namo apšildymo
pečius tr a.ir conditloning j
naujua ir senus namus Stogų
rlnaa (guttera), vandens Šildy
mui boilerius
Turtu leidimus
dirbti mieste ir užmiesčiuose
Darbas atliekamas greitai ir sų
žlningai. Apskaičiavimai nerno
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING A SHEET METAI.
4444 S. Western, Chicago u III
'telefonas VI 7-3447

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
W1TH COVERS AND HANDLES
30 and 50 gal, Free delivery

ESTATE

Apylinkėj 68 ir Campbell — 6
butai, plius 2 butai rūsy. Savinin
kas. $73,000.
476-4851.

ŠIMAITIS

4

REALTY

CLASSIFIED GUIDE

NURSING
SERVICE
DIRECTOR

Savininkas iškeliamas, turi parduoti
HELP VVANTED — VYRAI
16 metų senumo 2-jų butų (po 2
mieg.) namą. Keramikos plytelių
WORK CLOSE TO HOME!
virtuvė ir vonia. Atskiri šildymai. in 128 bed general hospital. fully
Apyl. Marųuette pko.
GENERAL LABOR
accredited. — Prefer person with
8221 S, Maplevtood. degree in nursing. Salary eommenInspectors and Parkers
Pajamų nuosavybė — 2 butai po surate with ąualifications.
5 kamb. ir 4 kamb. butasi pastogė
For Paint Line
We also need R N’s.
je, med. namas Brighton pk 2 au
to garaž. Apšild veranda. Apie
ESS-KAY ENAMELING, INC.
VVrite or Call Administrator
$20.000. Tuoj galima užimti.
3620 VV. 381h St.,
927-0836
Telef. — LA 3-2346.

Sav. parduoda 2-jų butų po 6 kb.
mūr. arti 64 ir Artesian. Dideli
kamb. Plytelių virtuvė ir vonia.
Gazu karštu vand. apšild., 2 maš.
garažas. Alumin. langai. Šaldyt.,
pečiai ir kt priedai. $32,000 ar pa Mūrinis — 4 kamb., 14 metų, 2
siūlymas. PR 6-2723.
maš. garažas.
Kabinetų virtuvė.
7 kamb. bungalovv, centrai, gazu Plytelių vonia. Sausas rūsys. Maršildymas, 39 p sklypas 57 lr Mapleąuette pke. Geras. Pigus.
wood.
PR 8-6916
3 hutai ir krautuvės patalpa. $350
pajamų per mfin. 51 lr Kedzie.
3 miegamųjų mūr. bungalow,
meti) Brighton p-ke.

1 HELP VVANTED — MOTERYS

IEŠKO NUOMOTI
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦- ♦ * ♦-» «►•♦♦♦ • * O <

Ponca City Hospital
Ponca City, Okla. 74601
Phone 405 765-3321

TAILOR - CUTTER
For century old. made to measure
uniform manufacturing.
Year around work, no lay-offs,
profit sharing, paid insurance.

NIGHT SALAD GIRLS
NIGHT BELT PRODUCTION
GIRLS

Apply in person, ivrite or call,
send application in confidence to

5622 So. Racine, 434-1113 2737 W. 43 St.

CL 4-2390 Vyresnio amžiaus moteriai (liet.) Full time, all company benefits inreikalingas kambarys, su pagamin cluding company paid lunch.
NAMŲ PIRKIMAS —
tu maistu.
PARDAVIMAS — VALDYMAS
Apply any day 9-7 P.M.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Skambinti LU 2-4085
Apsimoka skelbtis DRAUGE, Butų nuomavimas — Income Tax.
ABC GLADIEUX IN-FLIGHT
Notariatas — Vertimai
nes jis plačiausiai skaitomas lie
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT
CATERING KITCHEN
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
Apdraudę
Agentūra
2301 So. Mt. Prospeet Road
nos visiems prieinamos.
IŠNUOM. 5 kamb. • butas 1-me
'(mimiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Dės Plaines, Illinois
aukšte. Marųuette Rd. ir Paulina.
Naujai dekoruotas.
Viršuj liet.
GIBL FRIDAY
J.
BACEVIČIUS
REAL ESTATE.
šeima. Lietuviams pigiau.
Skam
Mušt
be
able tų aecept
responsi
6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233 binti vakarais 724-4161.
bility,
likę to woirk wlth
figures
BY OWNER — 14—3's. Cabinet
& have kno\vledge of
construction
5)4 kamb. 11 m. mūr. bungalaw,
line. Excell. starting salary, vvorking
kitchens, ceramic tiled baths, in- prie 73 ir Rockwell. Kilimai, gazo
oondltiions, co. benefits.
dividually air-conditioned. gas heat, šild. alum. langai $22.900,
MTSCELLANEOUS
O1A1MPIC PA.INTTNG ANTĮ
3 būt. 2 aukšt. didelis
mflr. na
DFCORATI NG COM PANV
stovės and refrigerators, wa»hers mas
prie 63 ir Kedzie 40 p. skly
521 1 W. Belmont Avenue
and dryers. 6 yrs. old.
Income pas, 2-auto mflr garaž. $35.900 ar
545-11700 days;
S07-4450 eves.
ba
pasiūlymas.
.$19,295. Vic. Archer Rd. and 60th
1J4 aukšt. 20 m. švarus mūr. na
TELEVIZIJAS
Call Mr. Kazek, 580-7400.
mas 5—i kamb. prie 71 ir Sacra-

BELL REALTY

Mūr- 2-jų būti) po 4 kamb. Gazu
apšild. 2 maš. garažas. Apyl. 73 ir
Francisco.
PR 8-3331.

mento. 40 p. sklypas. Taksai $350.00.
2-auto garaž. $29.600
12 butų mūr. prie 67-tos lr Rockwell, $13,600 metinių pajamų. Kaina
$78,500. ĮmokSjas $15,000 savininkas
duos paskolų.
Naujas de luxe 2 aukštų mūr.
Marųuette pke 7 kamb. butas savi
ninkui Ir 4 nuomos skolai mokštl
$74.500,

BY OWNER de luxe corner brk..
ranch, 6Vi rms., 3 bedroom, 1 full
bath, 2 half baths. Modern kitchen
LEONAS REAL ESTATE
with built-in oven, range; refrig.,
INOOME TAX — NOTARIATAS —
dishwasher; attached 24x30 ft.
IMIGRACIJA
den, 2 firejlaces, wet bar, finished
J735
W.
71st
St. T-l. 925-6015
b&mt, 2 car garage with electrical
-cye door. Gas forced air heat.
Sprinkling sys., centralfc’pd air>' REAL ESTATE _ INCOME TAX
conditioning. Vic. Oak Park Avė. DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS
and Archer Avė. Gali Mr. Kazek,
A. & L. INSURANCE AGENCY
586-7400.

PIRKrPE

KAI

AND REALTY

PIGU!

A, LAURAITIS
4645 So. Ashland Avė., LA 3-8775
(Currency Exchange patalpose)
Sąžiningas patarnavimas

Didelis gražus 6 kamb.,
10 metų
nūras. 2 auto. garažas,
alumin.
a.ngai, (rengtas
rūsys, arti Pulaski.
146,950.
Našle parduoda Svarų 4% kamb.
hūr. Naujas gazu
šildymas, 2 auto
garažas. Aoie 69 ir Talman. $1 4.950.
H kamb. med. apkaltas 2 aukštų
Tvarkingas, teisingas ir greitas
lamas, Marų. pke. $13,800.
S apnrtmentų mūras. Apie $13,500 patarnavimas visais Real Estate
jajamų Brangi vieta, naujas namas, reikalais. Be to, veikia Notariatas,
ilgi kaina. $87,700.
Gražus 1
aukšto, 2-jų butų, apie daromi ir liudijami vertimai. Tvar
S0 metu mūras. 5 ir 4 kamb. Platus komi pilietybės dokumentai, pildo
otas. 2' auto garažas. Marųuette pk. mi Income Tax ir atliekami kitoki
128,450.
5% kamb., 12 m. mūr. arti Na patarnavimai.
bisco, centr. oro vBsinim., (rengt, rū
sys, garaž. $27.500.
ŠIMKUS REAL ESTATE
Nauj. 6 butų mūr., arti Ford' City,
111.000 pajamų. $82.500.
NOTARY PUBLIC
Geras med. apkaltas, 2 būt., 2 šdd.,
ęaraž.. arti mūsų. $16.300.
4259 S. Maplewood A v., CL 4-7456
Med., 3 būt., labai
platus sklyp.,
jaraž.. atskiri šild.,
Marų.
parke.
71 Ir Talman. Mūr. 4 kamb. Ir 2
119.700.
Apart. mūr. apie $9.000 pajamų ir patalpos ofisams arba bizniams. Tik
kiti priedai. Marų. pk. platus sklyp., $16,500.
Prie «» lr Campbell. Med. 1 K a. 2
ęaraž. $59.500.
Apartm. mūras.
20 būt. supila
butai. 5 ir 4 kamb. $16,900.
Prie
71 lr Maplewood. Med. 2 bu
įpio $27.000 pajamų.
Vertingas ir
gražus objektas Marų. pk. $195.000. tą! — 6 ir 4 kamb Platus sklypas.
3 butai Marųuette pke. Gazo šil $21,500
dymas, ceramic vonios, daug prie
Medinis 2 butai. « lr 4 kamb., pldų. Garažas. $28,500.
Modernūs du butai po 6 kamba ifUS $12.900.
rius Marų. Parke.
gazo šildymas,
karpetai, garažas. $31,800.
VAINA REALTY

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

REAL

SHIPPING - RECEIVING

CLERK
Skokie manufacturer
needs experieneed man for full
responsibility
of Shipping and
Reoelvlng Dept.
Salary oommensurate wit,h
experience.
EXcell©nt opportunity for
permanent ųualifiod person.

CALL BOB SOBCZAK

HEAT EKCHANGERS, INC.
PHONE — 679-0300
An eųuai opportunity employer

0. R. Supervisor

V butų, I metų liuksusinis mūras.
Pajamų virš $18,000 per metus. Piet
vakariu priemiestyje. $129.000.
14 butų mūr.
Visi Išnuomuoti.
Neaukštos
nuomos.
Pajamų
virš
$12,000 per metus. Marųuette pke.
$88,000.
100 x 220 p. sklypas prie ežero.
25 minutes nuo Chicagos. Geras su
sisiekimas
greitkeliu.
Labat graži
vieta. Teiraukitės.
2 po 5 $4 kamb lr 3 kamb. angliš
kam rūsy. Bevek niaująs. 2 auto ga
ražas. 2 atskiri šildymai gazu Gra
žiame Marųuette pke. $62,000.
7 kamb. mūr bungalow. Gražiai iš.
taisytas, šiluma gazu. 2 auto
mūr
garažas. Gage pke $21.000,
5 kamb. mūr. rezld»mclja. 1 >4 vo
nios šiluma gazu. Garažas
Platus
sklypas Marauette pke. $16,600.

NERIS REAL
6924 South VVestern Avenue

Tel. 471-0321

A. ABALL ROOFING 00.
Įsteigta prieš 49 metus
Dengiame visti rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rinas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą. “tuekpointing”. Pilnai apsidraudę.
Visas
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai
Skambinkite bet kuriuo laiku

RADIO

PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Rrdio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniaia nuo l:0u iki 1:30 vai
po pietų
Perduodama: vėliausių
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Magdutės pasaka. Programą veda —
Stepunas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis j; Baltic Florists ■—
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E.
Broadtvay, So. Boston Mass. Tel.
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir
Jienraštis “Draugas”.

Prefer R. N. with 2 yrs. or
more of surgery and supervisory experience.
Excellent salary and benefit
program.

J M
Y REZIDENCINIAI, į
J KOMERCINIAI,
s MEDICINOS IR
|
KITOKĮ
PASTATAU
S
L

įĮ

2457 West 69th Street
Tel. HE 4-7482
HELP WANTED — MOTERYS*

Full time, excellent starting
salary.
Good place to work.
Paid vacation and holidays.

Experienced Only

AND

MARINE MECHANICS
GOOD PAY
and Company Benefitb'.

VVrite or call:
GLEN TOVVNSEND

Contact ANDY, 449-6262

JOHN WINDS IMPORTS
1101 Taft Avenue
Berkeley, Illinois

SPENCER BOAT C0.
P. O. Box 8207
WEST I’AIM BEACH, FLA.

EXCELLENT OPENING FOR

EXPERIENCED OR
UNEXPERIENCED

PRODUCTION
SUPERVISOR

BLACKSMITH
WELDERS
METAL-MEN

We hnve
immediate
opening for
I'7xperioneed Produetion
Supervisor
ivith
substantial
exporlence
in
Rubber
Milling,
Coiendering and
Com po und i ng.
Mušt be able to work 2nd Shift.
Escellont Oompany Benefits.
Top Wages. — Permanent Position.

1

For Commercial Truck
Bodies and Trailers .

MARION AUTO BODY C0.

Rush resume in confidence to:
J. E. LAITTA,
PersonneI Manager
or Call (914) 831-2800

5921 S. Ashland

CHEMICAL RUBBER PRODUCTS
(Dtv. Richardson Co.)

579 South Avenue
BiEACON, NEW YORK
A u Egual opport iinity employer

FLIGHT LOADERS
SET-UP MEN

HE 4-6161

MECHANICALLY
INCLINED?
We wlll train ywu to servico offttio^
eųuipment In the VVestern Suburbs.
Starting pay $104 per week, with reg
ulai- sehedule of inereases. Position
oft'ers seeurlty, wlde range of fringe
benefits, automotive Insurance and
esepenses Mušt be H. S. grnd, wlth
ėompletM niilltnry
obligat.ions and
present. a good nppearance.
To nrrange intervietv, contact.

VYRAI IR MOTERYS

REPAIRMAN

CHICAGO IMPRINTING CO.
522 S. Clinton Street

ACCOUNTS RECEIVABLE
BOOKKEEPER

FOR UADIES HANDBAGS

To operate Sundstrand machine
5 day wk. Good salary.
Call
Phone — TA 9-6550

Please apply Public Relations
Department

St. Joseph Memorial
Hospital

Platinkite “Draugę

1907 W. Sycamore
Kokomo, Indiana 46901

Skelbkitės “Drauge”.

DESIGNER

DIE

Experienced in Progressive design for multi-plant automotive parts
manufacturing company. Presses up to 400 ton, gage to 200.
Permanent position, exjicllent fringe benefits. Plant location subur
bau Akron Canton area.

MONARCH RUBBER COMPANY
AC 216-877-9311

CUTLER - HAMMER, INC.
Manufacturer of electrical Controls has1 immediate openings for

— ELECTRICAL WIRE MEN
— ASSEMBLERS

Full charge of convent kitchen.
Days off are, flexible.
Excell.
Main Office 5727 W. Cermak. Cicero, I1L, Tel. OL 5-2238
hirimc šimtas namų Ciceroje, Bervvyne, Rlveraide. La Grange Parke working cond’s & pleasant surr kituose vakariniuose prieadeeč.iuoee. Prašom niaukti i mūsų įstaigą roundings. Apply to —
Steter Colottc - Kt. Scholastica
Ir Aai rinkti iš katalogo.
Convent, 7430 n. Ridge Blvd
>0l_M_KZ0.ęK>o^ooo««oooo<K>-»CH>uo<x>o<M>ottOQi>o«afa>oo<x>oooo<x>ooi

Manufacturer of meta., wood and
laminated display itemsi. Excellent
salary and fringe benefits

JOHN WINDS IMPORTS
1101 Taft Avenue
Berkeley, Illinois

Call Ron Blass
766-5100

SKBLBKITES “DRAUGE”.

WAREHOUSEMEN
No experience necessary. We will train. Join a Progressive
company with opportunities for grovvth.

NORTHWEST FASTENER CO.
6343 Gross Point, Niles. Illinois

.. -...... ........

■

CHALLENGING OPPORTUNITY!
MAINTENANCE FOREMAN PLASTICS
We are lookirlg for a good assistant toreman or the No. 2 man who l»
ųualifled to movė into the No. 1 spot in our maint.enn.nce dept. This man
should have barkground in the malntena.nce of rnachinery and eiectromechnnlcal eųuipment. Prlor experience in the maintenanee of injection
molding, dle cnsting, or molding eųuipment. tvouhl be very helpful.
This position offers an eJtceltėnt. opportunity for personai growt.h
wlth a new growing oompany.

Send resume in confidence.

Call or visit.

J. E. INDUSTRIAL, MOLDING
GRANT PARK, Illinois 69949

815—465-2111

Immediate opening for high school graduate in wholesalo,-retail paint
store. Dlversifled work indudes diftvlng small company vau, tvacehouee,
inventory, clerlcal and retail selllng dutles. Oppnrtunitv for grinvth In
income and responsibillties.
GOOD SALARY & BENEFIT PROGRAM — 5 DAY WEEK

THE GLIDDEN COMPANY

439 - 1910
ELK GROVE VILLAGE, ILL.

2375 TOUHY AVĖ.

Tel. 647-0177

Call Mr. Jack Axelson, District Manager
for interview 463-8999
2934 W. MONTROSE

CHIC VIO, ILL

AX EQI AI, OPPORTCNITY EMPLOYER

An Equal Opportunity Employer

9
Challenging Career in New Agency with Opportunity
to Develop Program

M 0 T H E R S

COOK — EXPERIENCED

Exper. in Punch Press

449-6262

Delivery & Warehouse Man

(Experience helpful, būt not necessary).
First shift only, good starting wages. Improved medical plan,
pension plan, 40 hour vvork week, paid vacations and holidays.

TASH, INC.
3417 No, Halsted Street

Desiring to earn extra money
while their chiidren attend school
during the day, to do general Of
fice work. Typing helpful. Hours
arranged to your convenience.

Contact ANDY,

Temp Plate Maker

-............................

METAL STAMPING DIVISION

ORDER FILLERS AND
STOCK WORK
Steady Wor.k And Good
Starting Salary.
APPLY VVAREHOUSE ENTRANCF
Between 2:00 P.M. And 4:30 P M

MODEL MAKER

Full time.
Excellent salary.
Good place to vvork
Paid vacation and holidays

HELP VVANTED — VYRAI

Apply or call Mr. John Indą:

6343 Gross Point
NILES
Mr. P, Los — 647-0177

ALEX ŠATAS — REALTOR

YACHT JOINERS, PAINTERS

(vay to our fi-ont door) Mr. Niesen
tel. 341-1620.

"An Eųuai Opportunity Employer”

NORTHWEST
FASTENER G0.

Member of M L.S.

GENERAL
WAREHOUSE HELP

Dės Plaines, Illinois

HARTVILLE, OHIO 44632

FOR PART TIME W0RK

SALES ■ MORTGAGES <« MANAGEMENT

HELP VVANTED — VYRAI

Full tkne days. All Company Bene
RECEIVING CLERK
paprastas Ir spalvotas nebrangiai
PITNEY-BOWES, INC.
fits — including Company paid
taisau. Už patarnavimą vietoj $3,
& STOGU MAN
BROADVTEVV, ILLINOIS
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys. For 261-bed fully accredit Strong & active. Steady work. lunch.
345-6850
Mr. Buchniann
Pasiteiraukite apie naujas
An Eųuai opportunity employer
ed general hospital with Come ln & see us.
Apply any day 9-7 P.M.
modern surgery dept, built
VVARSHAVVSKY BROS.
I. MIGLINAS
PRF.SSMEN
ABC GLAD1EUX IN-FLIGHT
5675 N. Mihvaukee Avė.
MD1,TIGRAI“H TRAIN HES — Per2549 VV. 69 St.. H auk.. PR 6-1063 on a center sterile core de
CATERING KITCHEN
maųent. Top pay. Bxcellent ikeneflts.
Apply now. (Congress Douglas sub2301 So. Mt. Prospeet Road
sign.

4517 W 7 let Street - RE 7-9516

ESTAT

« kamb. mūr. ••Bullt-ins”, kokli
i£s plytelčs. karšto vandens šildymas
jajin Marų pke. $21,600.
2 po 414 kamb. apynaujis namas,
atskiri šildymai gazu, aliumin. lau
rai, 2 autom, garažas. Netoli parko
14J.800.
8 kamb.
medinukas.
2
vonios,
įrakini remodeliuotas. Nauja šiluma
;azu 2 autom, garažas. Netoli mūų jstaigos $12,400.
4 miegamųjų apynaujls mūr. šiluna
gazu
Centrallnis
vėsinimas.
Lllum. langai, (rengtas rūsys, 2 auom garažas Netoli parko. $27.500.
5 butų, 10 metų mūras. Atskiri
ildyinal gazu. Gražus namas, geros
jajamos. 111 -ta lr California Avė.
169,000

IHLING BROS.
EVERARD COMPANY
269 E. Michigan Avenue
Kalamazoo, Michigan 49001

HELP VVANTED — VYRAI

— Excellent Openings

c I VI L

For —

ENGINEERS

CE |
................... $667 - 884
CE III . . . . . ........................ $785 - 1070
— also —

TRAFFIC

ENGINEER

SflLflRY

OPEN

Write or apply PersonneI Department

CITY

HALL

ROCHESTER, MINNESOTA 55901
PHONE — (507) 288-4721

SUPERVISORS AND DEPARTMENT HEAD
Reųuired by Children’s Aid Society of the
Dlstrict of Thunder Bay
The Canadian Lakehead is an interesting area with opportunity
for outdoor recreation summer and winter; a growing University,
excellent schools and churches.

BASIC SALARY — $9,999 for Supervlsor
and $9599 for Department Head
Salary recognition given for experienee.
Applicant mušt have M.S.W. and experience in
CHILD and FAMILY W<ELFARE field.
Write or Call: MR. J. H. DAVVSON, Loeal Direetor
Phone: (897) 344-9124

P. O. Box 27

PORT ARTHUR, Ontarlo, Canada

Perskaitę Drangą, duokite kitiems pasiskaityti.

PARENGIMAI CHICAGOJE

it ai protestavo. JAV-ių

proku

roro iš Washingtono įsakymu
FBI policija tirs įvykius. Poli
cijos viršininkas Conlisk irgi
praves tardymą. Kai kurie aldermenai norėjo, kad miesto
taryba irgi įsiterptų į šio klau
simo išaiškinimą. Konvencijos
atstovai, priešiškai
nusistatę,
puolė merą Daley už policinės
valstybės steigimą
kontrolės
palaikymui mieste.

Bugs. 1 d. — “Draugo” ge
gužinė Bučo sodyboje.
Rūgs. 1 — 20 d. Retų žemėla
pių paroda Balzeko muziejuje.
Rugsė jo 7 d. — Dainavos sto
vyklos rėmėjų ruošiamas jau
čio kepimas Beverly Shores.
Kugs.8 d. Tautos šventės mi
nėjimas Jaunimo' centre.
* Rūgs. 11, 18, 25, spal. 2 d.
Paskaitų ciklas apie komp. A.
Vanagaitį Jaunimo centre.
Rūgs. 15 d. — Balius kand.
V. Adamkui paremti Jaun. cen

aktorė.
Lapkr. 28 — 30 d. — Liet.
stud. s-gos suvažiavimas Chica
goję.
Lapkr. 30 r. — Skautų “Lituanicos” tunto tėvų k-to balius
B. Pakšto salėje.
Lapkr. 30 — gruodžio 1 d. —
F. Zapolio ruošiama kalėdinių
papuošalų paroda Jaun. centre.
Gruodžio 14 d.—K. Donelaičio
8611,000 už 7.6 AKRO
mokyklos kalėdų eglutė Jaun.
ŽEMES
centre.
WGN radijo kompanija už
Gruodžio 14—22 d — J. E.
mokėjo apie $800,000 už 7.6 ak
tre.
Leškienės tapybos paroda Čiur
ro sklypą, esantį šalimais da
Rūgs. 21 d. — Dailininkų me lionio gal.
bartinio transliacijų centro 2501
no paroda Balzeko muziejuje.
Gruodžio 15 — Kernavės tun
Bradley
pi.
Rūgs. 28 d. — Anglijos lietu to kūčios Jaun. centre.
vių klubo tradicinė metinė va
KARSTA VASARA
—o —
karienė B. Pakšto salėje.
Chįeagoje policija turėjo parodyti sumanumo ir jėgos .norėdama nu
Iki šiol Chicagoje buvo 23
malšinti triukšmaujančius jaunuolius, pradėjusius netvarkingas demons
Rūgs. 29 — Literatūros va
tracijas demokratų konvencijos metu. Vienam iš muštynėse nukentė dienos, kada temperatūra siekė
karas Marijos aukšt. mokyklos
1969 METAIS
Į 90 laipsnių ar daugiau.
salėje.

DRAUGAS, penktadienis, 1968 m. rugpiūčio 30 d.

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............ $4.50
Jonas Aistis; APIE LAIKĄ IR ŽMONES, literatūriniai atsimini
mai apie laisvėj kylantį Kauną ir jo kultūrinį kilimą........ $2.50
Illinois Stato gyventojai prie kainos turi pridėti 5% raksi).

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629
Illinois State gyventojui prie kainos turi pridėti 5% taksi).

--------------- ----------

--

CHICAGOS ŽINIOS
slaptoji policija ir federalinės
aeronautikos tarnybos
parei
gūnai. Jam gali atimti leidimą
skristi, bet laukiama, kad jis
gaus griežtą pabarimą. Konven
cijos metu draudžiama lėktu
vams skristi žemiau 2,5(10 pė
dų amfiteatro apylinkėje.

FUNERAL

HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Gaisras sunaikino Central
Trailer and Tructk kompanijos
garažą 4911 Shields avė. Nuos
tolių padaryta apie $25,000.

Parking Pacilities

TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETYE FUNERAL HOME

Demokratų konvencijos metu
Chicagos policija apdaužė 30
reporterių, korespondentų ir fo
tografų. Laikraščių ir žurnalų
leidėjai bei radijo ir televizijos
tinklų pareigūnai prieš tai griež
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7 5980

VALOME
KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų
rūšių grindis

— Tel. BE 7-5168

REpublic 7-8600

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

PETKUS

TIRIA REPORTERIŲ
UŽPUOLIMUS

J. BUBNYS

.................... .

MAZHKA&EVANS

jusių suteikiama pagalba.

Spalio 5—6 d. —- Madų pa Sausio 11 d—ČALiM vakaras
roda Jaunimo centre. Rengia Jaunimo centre.
Sausio 12 d — Dariaus-Girėno
Putnamo seselių rėmėjos Chica
iit.
mokyklos koncertas Jauni
gP>mo
centre.
t- LB Marąuette Parko apy
STUDENTAI Į
Sausio 26 d. — Operos lėšų
linkės šokių vakaras B. Pakšto
UNIVERSITETUS
telkimo teatrinis
parengimas
salėje.
Iš apklaustųjų 21,098 moks
Drury
Lane
Theather
Martin♦Spalio 12 d. — LB Brighton
leivių birželio mėnesį baigusių
Parko apylinkės tradicinis links- que patalpose.
Vasario 2 d. — Klaipėdos Chicagos viešąsias aukšt. mo
mavakaris B. Pakšto salėje.
kyklas 56.9 proc. šį rudenį ža
— Ateitininkų rudeios balius uosto mugė Jaun. centre.
Vasario
8
d.
—
Anglijos
liet.
da tęsti aukštesnį mokslą ir
Jonyno salėj Chesterton, Ind.
klubo
parengimas
Jaun.
Centre.
siekti laipsnių universitetuose.
—“Varpo” balius Mid-Ame
Vasario
9
d.
—
Putnamo
sese

rican Inn patalpose.
SAUGOJA NEGRUS
— Lietuvių moterų klubų fe lių rėmėjų vakaras Jaun. cen
POIJTIKUS
deracijos Chicagos klubo ruo tre.
Policija saugoja penkis iški
šiamas pianisto Ant. Smetonos — Montessori dr-jos pavasa liausius Chicagos negrus politi
rio
madų
paroda
Beverly
rečitalis Jaunimo centre.
kus: teisėją James Parsons, se
— Amer. liet. Montessori d- Woods.
natorių
Charles Cihew, teisėją
Kovo 2 d. —'Chicagos skau
jos sukaktuvinis balius Beverly
R.
De
Bow
ir aldermenus Ralph
Woods, 11532 So. Western Avė. tų ruošiama Kaziuko mugė
Metcalfe
ir
Claude Holman.
Spalio 13 d. — Margučio su Jaun. centre.
.Susekta,
kad
karingi juodieji
kaktuvinis koncertas Audito Kovo 8 d. — “Laiškai Lietu
paruošė suokalbį juos nužudyti.
rium teatro salėje 70 E. Con- viams” vakaras Jaun. centre.
Kovo
15
d.
—
Dail.
J.
KelePAŠTAS NEVEIKS
gress.
Spalio 19 d. — Tradic. ope čiaus tapybos paroda Čiurlionio
Chicagos pašto viršininkas
galer.
ros balius Sheraton Hotel.
praneša,
kad Darbo dienos
Kovo 16 d<Draugo roma
Spalio 19 — 27 d. — Dail. M.
šventėje
paštas
neveiks ir laiš
Lileikio sukaktuvinė tapybos pa no premijos įteikimas Jaunimo kai bei ryšuliai nebus išnešio
roda Čiurlionio galerijos patal centre.
Bal. 12 d. — Komp. J. Gai jami į namus.
pose.
'Spalio 20 d. — Varno Mon delio operos “Dana” premjera PARINKO KANDIDATUS f
TEISĖJUS
tessori d-jos madų paroda Jau Marijos aukšt. mokyklos salėje.
_
Dantų
gydytojų
balius
Respublikonų
ir demokratų
nimo Centro salėje.
Jaun.
centre.
partijų
apskrities
komitetai pa
— &v. Kaz. d-jos liet. kapinių
Bal.
13
d.
—
Komp.
J.
Gai

rinko
po
8
kandidatus
į apygar
sklypų savininkų ruošiamas ka
delio
operos
“
Dana
”
H
pastaty

dos teismo teisėjus. Rinlkėjai už
pinių 65 m. sukakties minėji
mas Knights Bąnąuet Hali, mas Marijos aukšt. mokyklos juos pasisakys lapkr. 5 d. bal
salėje.
savimuose.
5921 So. Pulaski Aye.
Bal.
19
d.
—
Komp.
J.
Gaidelio
^Spalio 26 d.—Liet. gailestin
LĖKTUVAS PAŽEIDĖ
operos “Dana” III pastatymas
gųjų seserų s-gos tradicinis ba
Marijos aukšt. mokyklos salėje. KONVENCIJOS SAUGUMU
lius.
— T. T. Pranciškonų rėmėjų Iš Cedar Rapids, Iowa, atskri
Spalio 26 — 27 d. — Liet.
dęs mažas lėktuvas pažeidė de-'
balius Jaun. centre.
Kat. F. kongresas Jaunimo cen
Geg. 17 d. — Veleckytės ba mokratų konvencijos oro sau
trų.
leto studijos vakaras Jaun. cen gumą. Kai lėktuvas nusileido
Spalio 27 d. — Kristaus Ka tre.
Meigs aerodrome, laikūno laukė
raliaus akademija Jaun. Centre.
Geg. 18—26 d. —r “Dailės
Ruošia at-kai sendraugiai.
grupės darbų paroda Čiurlionio
[Sinclair]
Lapkr. 2 — J. Aisčio poezijos
galerijoje.
rečitalis, skaitant pačiam auto
SERVICE
Birželio 1 d. — ČALM abi RICHMOND
riui, Jaun. centre. Rengia “Šat turientų
Kampas Richmond tr 63rd St.
išleistuvių vakaras
rija”.
Užsieninių ir vietinių
automobilių
Jaun. centre.
Taisymas Priklauso Chicago Motor
— Liet. golfo klubo banketas
Birž. 7 d. — J. Puodžiūno ba Club. Nelaimės atveju skambinkite
AiSCO Motei, 1100 So. Michi
GR
arba GR 0-3353
leto studijos vakaras Jaun. cen
gan.
Sav. — Juozas (Joe) Jnraitis
tre.
Lapkr. 3 d.—Chicagos apskr.
Birž. 8 d. — Muz. Nako stu
Marijonų bendradarbių parengi dijos koncertas Jaun. centre.
mas.
DEKORAVIMAS
— Jubiliejinių skautų metų
IS VIDAUS IR IŠ LAUKO
baigminis minėjimas Jaunimo
Kilimai ir apmušti baldai valomi
centre.
M
O
V
I
N
G
Lapkr. 9 d. — Cicero jūrų
J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050
J. NAUJOKAITIS
šaulių kuopos “'Klaipėda” tradi
Apdraustas perbraustymas.
cinis “Švyturio” balius 7:30 v.
Ilgų metų patyrimas
WA 5-9209
Chicago, Illinois
v. B. Pakšto svetainėje.
SIUNTINIAI J LIETUVA
— Korp. Neo-Lithuania me
COSMOS ENPRESS
tinė šventė Jaun. centre.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin MARQDKTTE GIFT PARCEL SERV.
2608 «»th St.
Tel. WA 5-2787
Lapkr. 10 d. — išraiškos šo2501 «Hth St.
Tel. WA 5-2737
1333
So.
Halsted
St.
Tel. 254-8320
M OV I N G
kft vakaras Jaunimo centre “Eg
Lietuvių bendrovė
turinti teisę
6ERENAS
perk
rausto
baldas
ir
^lūtei” paremti.
siuntinius siųsti savo vardu iš Chi
bitus daiktus. Ir iš toli miesto lei cagos tiesiai j Lietuvą,.
Didelis pasirinkimas
(vairių me
— Lapkr. 16_ Lietuvos duk dimai ir pilna apdruida.
džiagrų, ltal. lietpalčiu tr kitų prekių
terų dr-jos balius Jaun. centre. 2047 W. 67th Place. WA 5-8063 Priimami doleriniai d-ovanų užsa
kymai.
— Lapkr. 16 —24 — Dail.
E. tr V. Žukauskai
Antano Nako tapybos paroda minmiinniiiiminnnn»«<«»)n»»nm»>»Čiurlionio gal.
Lapkr. 17 d. — Alvudo vaikų
teatro vaidinimas Gage parko
pastate, 2411 W. 55th Str.
HER1TAGE MEMORIALE
Lapkr. 23 d. — Chicagos ANTKAPIAI I
PAMINKLAI
Anglijos lietuvių klubo (senojo)
linksmavakaris B. Pakšto salėje.
yra pilnai garantuoti
z Lapkr. 23—24 d. — Lietuvos
Sears, Roebuck and Co.
ginkluotų pajėgų 50 m. sukak
ties minėjimas Jaunimo centre,
KAINOS nuo S74.95; į t« kainą įeina pristatymas rr
lapkr. 27—30 ir gruodžio l
padėjimas ant kapo. Kapinių mokesčiai atskirai.
d. — LB Kultūros fondo rengia
SUTAUPOTE • APTARNAVIMAS • PATENKINTI
mas JAV ir Kanados teatro fes
tivalis Jaunimo centre. Bus ren
6153 South Western Avė.
Tel. HEmiock 4 - 4800
karnas geriausias teatras, ge
I'BOMAjB j KEARNS, vedėta.
riausias aktorius ir geriausia

7

TRYS
A.

A.

MYKOLAS VALANCE

MODERNIOS

."SE3LE

KOPLYČIOS

2533 VVest 7lst Street

Tel. GR 6

1410 So. 50fh Avė., Cicero

Tel. TO 3-1

AIKŠTIS

Gyveno 3430 S. Parnell Avė.

STATYTI

AUTOMOBILIAMS

Mirė rugp. 27
d.,
1968,
10:50 vai. valę,
.sulaukės S0
m. amž. Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime
Draugai ii- pažjstami.

Kūnas pašarvotas Antano M.
Phillips
koplyčioje,
3307 S.
Lttuaniea Avė.
Laidotuvės
įvyks
šeštad.,
rugp. 31 d. iš
koplyčios 8:30
vai. ryto bus
atlydėtas j šv.
Jurgio parapijos bažnyčia, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionies siela. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiami visidraugai ir pažįstami dalyvauti
šiose laidotuvėse. ,

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YA 7-3401.

A. -J- A.
LIUDVIKUI PETRUŠAIČIUI
mirus, skausmo prislėgtiems MARIJAI, ELENAI, RE
NATAI, APOLINARUI, VYTAUTUI ir EGIDIJUI bei
jų šeimoms gilią užuojautą reiškiame.

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue
Telefonas — Yflrds 7-1741-2
4330 - 34 South California Avenue
Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių
ir kitų papuošimų.

G*V .

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

Albertas ir Alfonsas Kereliai
su šeimomis

—

PRospect 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R. N E L S 0 N,
SAVININKO

SAINT CASIMIR

A. + A

MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

ZIGMUI BAKAIČIUI mirus,
Savo buv. bendradarbiui, Miuncheno lietuvių
globėjui
jo žmoną dr. 0N$ BAKAITIENĘ, sūnų RIMJĮ ir duk
rą DALIJI nuoširdžiai užjaučiame, kartu liūdime
ir meldžiamės.
Vytautas ir Danutė Bieliauskai

Didžiausias Paminklams irlanų
Puiirinkbnae Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWIGZ IR SŪNŪS
2424 W. 69th STREET
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1218
Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS

STANLEY MIKŠYS
(RE AL ĖST ATE BROKERIS)

Gyveno 6635 S. Mozart St.

Mirė rugp. 27 d., 1968. 5 vai. popiet.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kėdainių apskrities, Paulinų kai
mo.
Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stella (Jašinskaįtė),
duwtė Irene Redecke, žentas Leonard, 3 anūkai: David, Lesdie
ir Christophėr, brolis Adolph su šeima, švogerka Mary Žu
kauskas su šeima, dukters uošviai Charles ir Marie Redecke.
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533
W. 71st St. Laidotuvės jvyks šeštad., rugp. 31 d. iš koplyčios
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies’ sielą.
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmoua, duktė, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ.

Tel. OOimmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3819 S. LITUANICA AVĖ

VASAITIS — BUTKUS
e., CICERO, ILL.Tel. OLympic 2-1008

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus
7909 STATE RD., OAKLAWN, ILL.

.«

X Niekur tiek daug pažįsta
mų
nesutiksi kaip “Draugo”
gegužinėj, kuri visada sutrau
kia tūkstančius lietuvių iš įvai
rių kolonijų. Atvyk šį sekma
dienį į Bučo sodybą.
X Marija Juozas Ročkai, ii-'
ganiečiai lietuviškų valgyklų į
savininkai, sėkmingai sugebėjo
patenkinti
įvairių
tautybių
klientus, pardavė
paskutinę
“Gintaras” valgyklą. Rudenį
vyksta kelionei per Ameriką, o
žiemą praleis Phoenix, Ariz.
X Teresė (Vaičiūnaitė) Rizzo, susilaukė sūnaus vardu Carlo Joseph. Su vyru Antanu da
bar augina dvi dukteris ir du
sūnus. Jos motina Marijona
Vaičiūnienė išvyko pas kitą
dukterį Eleną. Jau daugelį me
tų kaip Vaičiūnienės sveikata
silpnėja ir dabar guli Hi View
Nursing Home. 2308 W. Nebrastka, Peoria, III.
X Cicero Šv. Antano parap.
Šv. Kazimiero seserų vienuolyne profesijos ir amžinų įžadų apeigoms rugpiūčio 15 d. vadovavo Chicagosi arbažnyčioj šį sekmadienį, bus šuo
kidiocezijos
vikaras kun. Eugenijus McClory. Pirmoj eilėj: motina M. Adorata, gen. vyresnioji, sesuo M.
luose išdėstyti rotatorium iš-

/y

ART/ /R TOL/

Bernatonis). Po šliūbo Hamil
tono liet. par. kleb. Prel. J.
JAV-bių Lietuvių, jaunimo Tadarausl.cas tarė sveikinamąjį
Motorkada organizuojama PLB
jr perskaitė jaunavedžiams
Hl-jo seimo metu New Yorke skįrtą ,gv. Tėvo
palaiminimą.
X Kun. dr. Algirdas Jurėnas
rugpiūčio mėn. 31d. šeštadienį. Vakare 6 vai. Prisikėlimo par.
laikys pamaldas Lietuvių Evan
Tai bus įvairiais plakatais pa salėj įvyko vestuvių pobūvis,
gelikų jaunimo suvažiavime, sek
sipuošusių automobilių vilksti kuriame dalyvavo per 250 sve-^
madienį, rugsėjo 1 d., Camp
nė važiuojanti didžiojo New čių, jų tarpe P.L.B. pirm. 3.
Sears, Puliman, Mich., maždaug
Yorko gatvėmis. Tuo norima pa Bačiūnas ir Šviet. skyr. vadovas
145 mylios nuo Chicagos, netoli
rodyti lietuviškojo jaunimo ir Mikulskis su poniomis. Pobū
South Haven, Mich. Pamaldos
visų lietuvių gyvastingumą ir viui vadovavo Stp. Kairys. Sa
prasideda 10:30 vai. r.
politinį susipratimą viešai de lėje ceremonijos atliktos su di
x Tradicinis “Draugo" pikni
monstruojant ir besąlyginai rei dele doze lietuviškų gražių pa
kas — gegužinė ruošiama rug
kalaujant
Lietuvai
laisvės. pročių: jaunųjų
sutikimu su
sėjo 1 d., sekmadienį, Bučo dar
P.L.B. III-jo seimo komiteto duona ir druska, piršlio pasi
že. Atsilankyti kviečiami visi,
jaunimo sekcija pagamino 50 rodymu (Šetkus) ir jo tartu žo-^
kurie nori praleisti malonią die
plakatų. Visi — ne jaunimo sek džiu (nors gal perilgu), impro
ną gamtoje, susitikti seniai ne
cijos pagaminti plakatai — pre vizaciniu vaidinimėliu apie “va$
matytus pažįstamus, pasivaišin
mijuojami: $100, $50 ir 25 dol. niko nuėmimą” ir kt. Jaunie
ti šeimininkių namuose gamin
premijomis.
siems skirtų gauta eilė sveiki
tais skanumynais ir tuo pačiu
nimų telegramomis (viena jų—
atlikti visuomeninę pareigą —
net iš Kauno) ir taip pat —
KANADOJ
paremti lietuvišką spaudą.
sveikinta žodžiu. Sveikinimo žo
— Nauja lietuviška šeima. džius tarė P.L.B. pirm. J. Ba
X Alb. Dzirvonas, Balto cen
,.
... ....
.
Bumeli iš Clovis. New Mexico, sesuo M. Vincent ii Brooklyn, S. Y., sesuo M. Margaret, naujokė, iš Levi- Lietuvių veikėjų eilės svetur čiūnas,
gen. konsulas dr. J.
tro valdybos gener. sekretorius, spausdmti
vis retėja ir reikia žmuidzinas, kun. P. Ažubalis,
mišiolėliai
lietuvių town pa Antroj eilėj: š'v Kazimiero seserų vienuolyno kapelionas, kun. Vitas Mikolaitis, sesuo James Marie kaskart
ir Ant. Gintneris, Chicagos ap kalba. Parapijos
biuletenyje iš Stikney, III., sesuo M. Cecile Marie iš švenč. P.Mari-jos Gimimo parap., Chicago, III., sesuo M. Jayne iš Šv. jiems papildymo, todėl toronkun. Placidas, OFM., jaunosios
skrities vald. pirmininkas, rug nuolat ir nuolat kviečiami lietu P. M. Gimimo parap., Chicago, III ir sesuo M. Karyn iššv. Alberto parap. Chicago, III.
tiečiai lietuviai liepos 17 d. 12 dėdė iš Amerikos Rimkūnas ir
piūčio 25 d. Musteikių namuo viai garsiai melstis. Biuletenyje
vai. džiaugsmingai stebėjo Šv. abiejų jaunųjų tėvai: Rinku**
se turėjo pasimatymą ir pasi primenama, kad nereikia gėdy
Jono parapijos bažnyčioje dvie nas ir Paulionis (pastarasis su
x Vyt. Alseika, “Draugo
kalbėjimą su LB Australijos tis lietuvių kalbos, kad nesimeljų jaunų lietuvių, gerai žino žmona netgi duetą, sulaukusį
krašto valdybos pirmininku šal dimas garsiai yra blogas pavyz 1-mo psl. red., išvyko į PLB sei
mų visiems iš jų pačių ir jų gausių plojimų, išpildė scenoj).
pos organizavimo reikalu. Buvo dys lietuvių jaunimui. Praėju mą New Yorke. Grįš į darbą šį
tėvų lietuviškos veiklos, sutuok
Jaunoji Giedrė Rinkūnaitė
pasidalinta nuomonėmis tuo sio sekmadienio biuletenyje iš trečiadienį.
tuv«. Buvo sutuokta Giedrė
m Te,Muose.
MILLAUCKŲ
ŠEIMOJE
Komuniją.
Po
to
salėjebus
pus

x Sol. Birutė Kemežaitė,
reikalu. Baltas galvoja, kad vi reiškiama viltis: “Tikimės, kad
Rinkunaite
(KLB
Krašto
v-bos
&
_
n Rato*
ryčiai ir programa. Pirmoje da
. ,
. ,
,
ronto universitete ji
baigė hu
so pasaulio lietuviai po 20 me visi vartosite ir garsiai daly 6600 So. Wthipple st., 471-2157,
tų užsienyje turėtų daugiau rū vausite šv. lietuviškose Mišiose. buvo gavusi stipendiją ir metus Palos Hills pavadinimas ne lyje bus paminėta jubiliejiniai Pirm- A' ir J’ Rmkūnų duRte) manitarinius mokslus bakalauLietuvos nepriklausomy- su Rimantu Paulioniu, (solisto rės laipsniu ir dar metus studi
pintis savo vargstančių tautie
laiko studijavusi dainavimą Ro seniai atsirado kai įsikūrė mū metai,
bės,
po
to paskaitos “Moterų ! Paulionio sūnum’ Jaunuosius javo Teachers College, kad gau
čių šalpos reikalais.
moje, Italijoje, šiomis dienomis sų tautiečiai Miliauckai. 111 ir
7900 koplytėlė prie kelio ženk sąjunga ir jos tikslas praeity ir sutuokė ir puikų pamokslą pa- ti gimnazijos mokytojos cenzą“
1
grįžo
į
Chicagą.
Bet
tik
laiki

salkė svečias iš JAV kun. Patx Vertingą knygą dovanų
jau mokytojauja dėstynai, nes dainos meno srityje lina, kad tai Miiiauckų reziden dabarty”, “Tylioji Bažnyčia”, laba. atlaikydamas jaunavedžių Dabar
a ,a'
,r muriką. Giedr4
gaus kiekvienas, kuris “Drau
eilėraščiai
ir
dainos.
cija,
tikra
pažiba
gero
šeiminin

jos užbrėžtas tikslas dar nėra
intencija
koncelebracmes
šv.1 eilę metų šoko tautinius šokius
go” gegužinėj šį sekmadienį įapskr. Mišias. Koncelebrantai kunigai
galutinai atsiektas. Profesorių ko tvarkoma. Liepos 17 d., ne Posėdyje dalyvavo;
sigys knygų bent už 10 dol.
patarimu ir laukimu, po kurio laboji mirtis šeimininką pasiė vald. pirm. O. Paurazienė, vice buvo _ abiejų Toronto lietu ir aktyviai veikė skautuose, kur
X Iliamantė ir 'Saulius Grėblaiko ji vėl žada grįžti atgal į mė amžinastin, kuris iškilmin- pirmininkė N. Šatūnienė, sekr. viškų parapijų klebonai: kun. dabartiniu metu turi paskautiliūnai vadovaują Karvelio pre
Italiją ir pasilikti ten ilgesnį lai gai palaidotas nuosavame mau V. Šimkienė, ižd. M. Drukteinie- P Ažubalis ir Tėvas Placidas, ninkės laipsnį; be to, ji yra
kybos namams, 2501 W. 71 Su.,
zoliejuje Šv. Kazimiero kapi- nė, centro rast. D. Žilis, 75 k. OFM. Vargonais grojo muz. St. Krašto v-bos ir Tarybos narė,
ką — iki studijų užbaigimo.
atostogas praleido San FranX Marąuette Parke, ties Šv. j mėse. Našlė Genovaitė, nors atstovavo pirm. A. Dalikie- Gailevičius, giedojo solo gies o taip pat P.L.B. jaunimo sek
cisco, Galit.,i ir kitose JAV vie
Kryžiaus ligonine bus demons- stipri, vienok tą smūgį labai nė, A. Dobilienė ir U. Rastenie mes solistai Verikaitis ir Stri cijos narė. Jaunasis Rimantas,
Paulionis gimęs 1942 m. Kau
tovėse. Kelionėje aplankė daug
truojama filmas šio šeštadienio sunkiai neša ir sako, ikad neži nė, 48 įkuop. J. Rotsko, pir. M. maitis.
ne.
Jis yra skautas. Studijuoju
įvairių parodų ir ta proga už
Alvudo vakaronėj — Išdykusioji nanti kaip ji tą visą smūgį iš Genienė ir P. Zakaras, 20 kuop.
(paskutiniam
kurse)
Guelph
Tarp
daugybės
svečių
iš
pla

sakė naujų ir įdomių dovaninių Ponia A. Lidert ves kursus rugsė Marytė (Naughty Marietta) su laikysianti, jos laimė tai duk — G. Meiluvienė, J. Kloviškieuniversitete
meną
ir
anglų
kal
čios
Kanados:
Montrealio,
Ha

prekių.
jo 7—14 d. nuo 1 iki 3 v. kaip Nelson Eddy ir Jeanette MacDo- ra ir žentas, kurie ją globoja ir nė ir E. Vilimaitė, 46 kuop. pir.
papuošti kepinius.
Kursai vyks nald. 'Tai pirmųjų iš Europos imi lamina. A. a. Antanas Miliauc- B. Gulbinienė ir A. Ivinskaitė. miltono ir kitų vietovių, buvo bą. Ilgiausių metų ir gražios to
x “Draugo” pikniko metu Lietuvių kultūros muziejuje, ved.
gausiai pasauliečių ir kunigų iš limesnės veiklos jaunavedžiams!
bus užimti ir patys mažiausi St. Balzeko, su kuriuo Lidert čia ir grantų Amerikon žaismingos kas, nors sunkiai sirgdamas tu ALRK Federacijos pir. K. JAV ir net Vokietijos (Tėvas
(Pr. Alš.)
nuotaikos, palydimos gražiausių rėjo mūsų spaudą skelbiančią, Kleiva pakvietė visų kuopų
piknikautojai, nes, šalia įvairių matyti.
maldų ir dainų — 105 minučių kad pavergta Lietuva turi būti valdybos dalyvauti jų šaukia
žaidimų, galės pasivažinėti vai
X “DRAUGO” piknike prie filmas. Įprasta, visų pamėgta į išlaisvinta, o prie to ir mes turi mame posėdy ir vėliau kongre
kučių traukinėliu, kuris veiks automobilių pastatymo dirbs:
vakaronės . programa nuo 5 v. me prisidėti. P. Miliauckienei se, kuris įvyks spalio 26-27 d.
visą piknikavimo laiką.
K. Bružas, A. Baltrušaitis, J. p.p. Bus ir vaikams filmai. Prolinkiu sveikatos ištvermės kliū Baigus posėdį rūpestingos šei
x Br. Galinis atsiuntė 10 dol. ,,vGliosas,
B.
Kviklys,
P.
PreikK. P. Deveikis mininkės, skaniai pavaišino.
...
T
-v
•
TO
• gramoje dalyvaus akt. Alfas tis nugalėti.
auk,. “Draugo" leidėjai dėkoja jsaifs J.Madoms, J. Spurgu,
Mmokamaa
Korsp.
už paramą
oarama spaudai.
snaudai.
|ir Jpr
J. Vedegys. PJaukas
PJauktas įvyks
v
.
x Birutės Valiušaitienės nuo
ALRK MOTERŲ S-GOJ
'rugsėjo 1 d., 12 vai. Bučo soCICERO KOLONIJOJ
trauką
įsidėjo vakar dienos
X Dainavos Stovyklai remti <jykojė
vakarui rugsėjo 7 d., jau užsia Stasys Šiaučiūnas, “Chicago Tribūne” kaip gailes ALRK Moterų sąjungos Chi — Paulauskai grįžo iš atosto
sakomi stalai. Vakarienė, įdo-l buv. ilgametis LB Chicagos apy- tingosios sessers slaugančios li cagos apskr. valdyba sukvietė gų ir vėl stojo darban.
mi programa ir šokiai bus gra gardos valdybos sekretorius ir gonius namuose, šios gailestin- visų kuopų pirmininkes ir at- _ J. Breve, rašo iš Luxemžioje Jonyno salėje. Informaci prieš metus jos
pirmininkas, gosios seserys susiorganizavo stovės posėdin, kuris įvyko rug- bourgo, kad kelionė pavyko.
jai skambinti 434-5917 arba mirė rugpiūčio 24 d. Buvo pa prieš 85 metus. Reikalui esant į piūčio 17 d. D. Žilis bute, 3751 Kita atvirutė jau siųsta iš Olan
GA 3-7809.
(pr.) šarvotas A. Petkaus koplyčio už mažą atlyginimą arba ir be yy. 112 PI. Posėdį pradėjo ir jį dijos. JIB Laboratorija pilnai
pįrm. q Paurazienė, Įvy- prižiūrima sūnaus ir visi užsa
X Gintaro vasarvietėje, je. Rugpiūčio 26 d. vakare jam jo, slaugo reikalingus pagalbos
namuose.
Chicagos
vakaruose
tusiame
balandžio mėn. Cicero kymai išpildomi. Inžinierius sū
Union Pier, Michigan šį šešta buvo surengtas atsisveikinimas.
tokie
gailestingų
seserų
centrai
mieste,
Chicagos
apskrities su nus išleido tėvuką, nes jisai
dienį, bus kuriamas paskutinis Kalbėjo A. Juškevičius, B. Nai
102 dol. 30 et. įteikia K. Cicėnas, Bridgeporio restorano savi
yra
Frank
Billings
station,
sirinkime
nutarta
išpildyti sei- žino kur nuvykti ir netuščiom Balfui
ninkas. Iš k. į d.: A. Čepulis, A. Gintneris ir K. Cicėnas. Suima surinkta
šio sezono laužas, vadovauja nys, J. Talalas,, J. Jasaitis, P.
4010 W. Madison st.; Ludvig mo nutarimą, kad visos Moterų grįš.
K. D.
po 1 centą.
mas p. J. Janušaičio. Buvę va Vėbra. Maldas sukalbėjo kun. Hektoen station, 809 W. Madi
sąjungos
kuopos
spalio
mėli.
sarotojai ir vasarviečių savinin J. Kuzinskas. Laidotuvės įvyko son st.; Rosenfeld station, 3954
kai kviečiami dalyvauti, (sk.) rugpiūčio 27 d. iš Marą. Pk. par. W. North av.; ir Emily Lyon turėtų bendras šv. Mišias ir
priimtų komuniją. Tuo išreikš
bažnyčios. Pamaldas atlaikė ir
x Gintaro vasarvietėj Union pamokslą pasakė kan. V. Za Conger station, 1200 North tų padėką Dangiškajai Motinai
Pier, Michigan, galima atosto karauskas. Kapuose atsisveiki Ashland av.
už jos globą. Julia Rotsko pra
gauti papiginta kaina ir po Dar nimo žodį tarė T. Blinstrubas.
nešė, kad ji užprašė mišias tė
vų
marijonų koplyčioje spalio
bo Dienos savaitgalio. Skam Dalyvavo apie 30 mašinų. Pus — Tėvas Gabriel Richard iš
binti: 616 — 469-3298
(sk.) ryčiai buvo Šarkos restorane. Detroito (Michigan), vienintelis 13 d.., 11 vai. Visos dalyvės
X Jaunučio Puodžiūno bale Bendruomenininikai gailisi ne katalikų bažnyčios kunigas, bu pritarė, kad tas laikas yra ge
ras, kad visos kuopos galės da
to studija rudens sezoną prade tekę darbštaus savo nario ir vo išrinktas į Amerikos kongre lyvauti mišiose ir priimti šv.
są.
da rugsėjo 3 d. Visų grupių pa- ' pareigūno
mokų laikas yra tas pats. Nau
Lietuvybės išlaikymui išeivijoje ir kovoje su bedievišku komunizmu
ji mokiniai kviečiami registruo
lietuviška spauda yra svarbiausia priemonė. Lietuviškos spaudos kelias
tis tel. 778-7182 arba Baleto
išeivijoje
yra labai sunkus ir nedėkingas. Leisti dienraštį, platinti lietu
studijoje, 2656 W. 71st St.
viškas knygas yra vis sunkiau ir sunkiau. Todėl į tą darbą turi įsijungti
(sk.)
kiekvienas lietuvis, o tai galima padaryti ne tik rašant į dienraštį, bet ir
X Investavimas ir paskolos
jį skaitant bei platinant; perkant knygas ir jas platinant; pinigine auka
geromis sąlygomis pas Litas
paremiant Lietuvių Spaudos Centrą — Draugą. Taigi, kas palaiko ra
lnvesting Co., Ine., 2422 West
šytą lietuvišką žodį, tas yra tikras lietuvybės apaštalas.
Marąuette Rd., Chicago, III.
Kasmet Darbo dienos proga, Draugas rengia tradicinę gegužinę-pik60629. Valandos: Treč 7—9 v.
vak., šešt. 10—3 vai. vak. Tel.
niką. Toji iškyla šiais metais įvyks rugsėjo 1 dieną.
GR 6 2242. (sk.)
Iškylos tikslas yra: 1) Suburti Chicagos ir apylinkės miestų ne
tik Draugo skaitytojus, rėmėjus, bet ir visus lietuvius ir sudaryti są
X Bilietus j tarptautinę dieną
lygas šeimyniškai pabendrauti. 2) Ta proga sutelkti finansų Draugo
prašoma įsigyti iš anksto, kad
didesnė bilieto kainos dalis ati
ir lietuviškos knygos palaikymui bei platesniam paskleidimui.
tektų V. Adamkui paremti. Prie Į
Maloniai kviečiame Jus atvykti į metinę Draugo iškylą ir ta proga
įėjimo visą kainą mokėtume
paremti lietuvišką spaudą savo auka. Draugo metinės šventės proga
svetimiems. Bilieto kaina 4 dol.,
gaunami Lituanikos kl. patal
prašome skirti Ikad ir mažą auką lietuviškos spaudos reikalams.
pose, 2422 W. 69 st., Marguty Inz. dail. Mikalojaus Ivanausko Liepsnos tapybos' parodą š. na. rugp. 24 d T. Roosevelt .m-loję ati
je, 2422 W. 67 st. ir pas pla darė Cicero mokyklų superintendentas Albert Masek (pirmas' iš kairės) šalia- parodos atidarymo progra
tintojus. Tarptautinė diena į- mos vykdytoja “Cicero Life” sekretorė Mrs. Ethel Carrao. President of the Board of Education Eugen
M. Vandy, (kuris atidarymo metu tarė sveikinimo žodį), autoriaus žmona Elena Ivanauskiene, Life kores
vyks rugpiūčio 30 d. (penktad.) pondentė Miss Judy Thompson, Mrs. E. M. Vandy ir liepsnos tapybos autorius. Paroda bus atidaryta dar
S v. v. VVliite Sox parke, (.pr.) šį savaitgalį rugp. 31, rūgs. 1 ir 2 d. nuo 12 Iki 9 v.v.
i. A. VALSTYBĖSE

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Paremkime lietuviška spauda

