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ŽINIOS
Pakeitimai Prahoje
Du ministeriai atsistatydina,
nes jais nepatenkinta Maskva

PRAHA. — Čia paskelbta,
kad šios savaitės pabaigoje lau
kiama sovietų bei jo sąjungi
ninkų karinių dalinių atitrauki
mo. Tai būtų antrasis tarpsnis
— pirmame kariniai daliniai
jau baigia pasitraukti iš sosti' nės Prahos strateginių vietų
bei kelių pastatų.
Maskvos dienraštis “Izviestija” smarkiai puolė ligšiolinį
užsienio reikalų ministerį Jri
Hajek — invazijos metu jis bu
vo užsieny ir yra dalyvavęs Dr. P. Lukoševičius, iš Kanados
Saugumo Tarytos posėdžiuose pirmininkavęs pirmajam PLB sei
New Yorke. Sovietų jis laiko mo posėdžiui.
mas “tamsiųjų reakcijos ir kont
rrevoliucijos jėgų pakaliku” ir
Sovietai prieš JAV
buvusiu nacių bendradarbiu.
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PLB SEIMUI PASIBAIGUS

Keli pasibaigusio PLB Seimo New Yorke bruožai — Sveikino abu JAV prezidentiniai
kandidatai — Pamaldos šv. Patriko katedroje.

“Draugo” specialaus atstovo
PLB Seime

NEW YORK. — Rugsėjo 2 d.
padėjus vainiką ties Laisvės sto
vyla New Yorke, baigtas III-sis
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Seimas. Apie seimo paski
ras apraiškas dar bus rašoma
ir jos bus įvertintos. Čia pami
nimi keli svarbesni įvykiai.
Dalyvavo Lietuvos Diplomatijos
šefas St. Lozoraitis

Iš nelietuvių, seimą sveikinu bus paskelbtos vėliau) nutarė
sių, pažymėtini abiejų preziden pasiųsti, dėl Čekoslovakijos įvy
tinių kandidatų — respublikonų kių, telegramas prezidentui L.
R. Nixono ir demokratų — H. i B. Johnsonui ir J. Tautų Gen.
Humphrey sveikinimai. Dar bu sekretoriui U Thant’ui. Jose iš
vo sveikinimai iš Valst. Depar kelta Lietuvos ir kitų Baltijos
tamento, D. Rusk vardu, ir New pavergtųjų kraštų padėtis ir
Yorko valstijos gubernatoriaus skatinta atkreipti daugiau dė
N. Rockefellerio. Seimą raštu mesio į pavergtųjų kraštų liki
pasveikino Estų tautinis komi mą.
tetas ir ukrainiečių sąjunga. Be
“Draugas” jau minėjo apie
je, atidarymo dieną estai seimą
Seimo
delegacijos apsilankymą,
buvo pasveikinę ir žodžiu.
rugsėjo 3 d., Washingtone, Vals
Telegramos prez. Johnsonui ir tybės departamente. Rytų Eu
ropos reikalams skyriaus vedė
į
Tautoms
jas R. Lisle, Lietuvos atstovui
III PLB Seimas, be visos ei J. Kajeckui pristačius, priėmė
lės nutarimų, rezoliucijų (jos šių asmenų delegaciją: ALT
pirm. inž. E. Bartkaus, Vliko
pirm. J. K. Valiūno ir trijų kraš
tų Bendruomenių vadovų bei
atstovų: kun. J. Margio, MIC,
(Argentina), S. Narušio (Aust
ralija) ir inž. J. K. Valiūno (Vo
kietija).

Rugpiūčio 29 d., Seimo išva
karėse, Statler viešbuty buvo
pagerbtas iš Romos atvykęs
Lietuvos Diplomatijos šefas,
min. St. Lozoraitis. Paminėta
ir 70-ji Lozoraičio amžiaus su
pažiūrą
kaktis. Jaukus pobūvis sureng
Prahos radijas paskelbė: at
tas Seimo rengimo komiteto ir
sistatydino, taip pat užsieny eMaskva kaltina JAV ir
Gen. Konsulo New Yorke A.
sąs, min. pirm. pavaduotojas
Vak. Vokietiją
Simučio pastangomis.
Ota Šik, buvęs liberalinių re
Svečias dažnai dalyvavo Sei
formų, ūkio srity vyriausias
MASKVA. — Sovietai piktai
mo
posėdžiuose.
skatintojas bei vykdytojas.
reagavo į Vakarų teigimus, kad
lietuviškos giesmės, pamokslas
Sveikino prezidentiniai
Maskva pasirūpino, kad iš sovietų invazija pažeidusi kari
savo vietų būtų pašalinti kiti, nių jėgų balansą vidurio Eu
kandidatai
šv. Patriko katedroje
sovietams nepageidaujami po ropoje.
Seimą, be žodžiu sveikinusių,
Šalia didelio koncerto Linkollitikai, kaip vidaus reikalų mi
Valst. departamentas rugpiū pasveikino visa eilė asmenų laiš
no
centro Filharmonijos salėje,
nisteris gen. J. Pavel, televizi čio 31 d. buvo paskelbęs, kad
kitas atžymėtinas Seimo įvykis
jos vadovas J. Pelikan, radijo Europoje pakeista ligšiolinė pa kais bei telegramomis. Jų bu
buvo pamaldos didžiausioje New
vo
gauta
apie
50.
Seime
nega

tinklo viršininkas
Hejzlar. Iš dėtis ir, kad šiuo metu tose sri
lėjęs
dalyvauti
Lietuvos
Atsto

Yorko
katalikų bažnyčioje —
svarbiųjų partijos pareigų pa tyse esama daugiau sovietų ka
šv.
Patriko
katedroje. Tiesa,
vas
Washingtone
J.
Rajeckas
šalinti prezidiumo narys F. rių, kaip per visą pokarinį lai
seimui
linkėjo
sėkmės,
pažymė

lietuviams
buvo
leista įsijungti
Kriegel ir partijos sekretorius kotarpį. Dabar sovietai nerims
jo,
kad
“
kovą
reikia
tęsti,
kol
į
svarbiąsias
10
vai.
sumos pa
C. Cisar.
ta, nes ir NATO jau pareiškė Lietuva bus laisva”. Raštu pa
maldas. Tai buvo svarbu, nes
MASKVA. — Sovietų spauda apie reika’ą ieškoti priemonių sveikino vyskupas V. Brizgys,
tuo metu katedra, su 3.000 sė
dimų vietų, buvo pilnutėlė ti
vėl puola visą eilę Čekoslovaki pasipriešinti sovietų sudarytai vėliau pats atvykęs ir sekęs sei
mo posėdžių eigą. Iš Romos at jos šefas, sveikinęs III PLB Seimą, kinčiųjų ir šiaip atvykusių šim
jos laikraščių ir žurnalų, nes padėčiai.
tų įvairių kontinentų turistų.
jie skelbią “pneš socializmą ir
Michailovas “Izviestija” dien vyko prel. L. Tulaba.
šiuo metu viešįs JAV-se.
prieš sovietus” nukreiptus strai rašty teigia, kad Vak. Vokie
psnius. Dienraštis “Izviestija” tija siekusi panaudoti invaziją
teigia, kad toji spauda “perse savo tikslams, ji norinti plėsti
kioja tikrus patriotus”, juos lai savo karines pajėgas ir daranti
kydama “bendradarbiais”, tuo spaudimą į JAV, kad šios nea
Min. St. Lozoraičio sveikinimo žodis PLB III-jam Seimui
tarpu, kai, esą, tikrieji bendra titrauktų iš Europos savo dali
darbiai turį ryšių su užsienio nių. Pagal dienraštį, JAV ir
St. Lozoraitis, Lietuvos Diplo
Pasaulio Lietuvių Bendruome revoliucijos laikų.
žvalgybų įstaigomis.
V. Vokietija siekusios “neutrali mafijos šefas, III-jį PLB Sei nės egzistencija yra šio organi
Čekoslovakų tautos pasiprie
Sovietų Tass agentūra panei zuoti” Čekoslovakiją ir ją pa
šinimas yra naujas įrodymas,
gė PEN klubo Vakaruose ži versti paklusnia vak. vokiečių mą, jo atidarymo dieną, pasvei zacinio sugebėjimo ryškus pa kad sovietų viešpatavimas ir
kino šiais žodžiais:
vyzdys.
nią apie tai, kad Prahoje buvę armijai.
komunistinė santvarka juo to
suimti čekų ir slovakų rašyto
Man yra didžiai malonu nuo Seimas vyko ypatingu metu liau, juo daugiau žmonėms ne
Prahos gyventojai
jai
širdžiai pasveikinti Pasaulio Lie
Laiko tarpas, kuriuo Seimas pakenčiami, tiesė g nepakeliami.
tuvių Bendruomenės Treč ąjį posėdžiauja, yra pažymėtinas Šis nebesustabdomas procesas
— j užsienį
Seimą Lietnivos Diplomatinės
KALENDORIUS
yra taip gilus, kad net realiau
PRAHA. — Šimtai Prahos Tarnybos ir savo vardu. Jūs, dviem atžvilgiais. Viena, mes galvoją komunistai, kaip ma
švenčiame
50
sius
Lietuvos
ne

Rugsėjo 5 d.: šv. Laurynas, gyventojų čiuo metu lanko sve gerbiamos Seimo narės ir ger
tyti Prahoje, nebegali atsilai
šv. Obdulija, Erdenis, Dingą.
timų valstybių konsulatus ir biami nariai, atstovaujat orga priklausomybės atstatymo me kyti prieš pavergtos tautos spau
Rugsėjo 6 d.: šv. Faustas, siekia gauti vizas. Vieno kon nizacijai, kuri turi primaeilės tus. Mes minime istorinį įvykį,
d:mą, yra priverpti daryti nuo
šv. Bėga, Vaištautas, Skudaį
sulato pareigūno nuomone, če reikšmės mūsų veiklai svetur. liudijantį apie lietuvių tautos
laidų, dėl to dargi įeidami į kon
kai ir slovakai vizas laiko lyg Ji yra vienas svarbiausių įran pasiryžimą ir sprendimą vyk
ORAS
dyti savo teisę pačiai valdytis f liktą su sovietais.
banko sutaupomis.
kių vienyti užsienio lietuvių vi savo nepriklausomoje valstybė
Oro biuras praneša: Chica
Tomis vizomis jie pasinaudo suomenei, saugoti tautinei są
Per 50 metų, praėjusių nuo
goje ir jos apylinkėse šiandien tų, jei sovietų įsiviešpatavimo monei ir reikšti Lietuvos nepri je, kuri jai priklauso, einant bolševikų revoliucijos, sovietai
debesuota, vėsiau, galimi kri padėtis veistų gyventojus ieš klausomybės idėjai. Ji yra ne jos valia, didinga praeitimi, se nėra patraukę savo pusėn nei
tuliai, ryt — saulėta, vėsu.
koti prieglobsčio kituose Vaka atskiriama nuo lietuvybės ir pri na kultūra. Šis sprendimas te vienos tautos, nėra nuslopinę
bėra galioje.
Saulė teka 6:20, leidžias 7:18. rų kraštuose.
įgimto žmonėms laisvės troški
valo įkvėpti mus kiekvienoje
Sovietų Rusijos okupacija mo. Sovietų Sąjunga yra sala,
— kultūros, visuomenės ar po
nėra nei pakeitusi tautos va apsupta visuotinės pavergtų
li tikos darbo srityje.
lios, nei panaikinusi jos teisės tautų paniek is, neapykantos, o
į nepriklausomybę. Tai skelbti, ir viduje grąsbma vis plačiau
Garbinga vieta užsienio
priminti pasauliui, bekompro- besiskleidžiančios rusų tarpe
lietuviams
misiniai smerkti sovietų pada laisves idėjo3.
Aš manau, kad kada nors a- rytą Lietuvai smurtą, duoti ži Visuotinis laisvės sąjūdis nu
teityje, kai Lietuvai nusikračius noti tautai krašte, kad užsie
galės Sovietų Sąjungą
sovietų okupacija, bus rašoma nio lietuvių visuomenė, tiek se
Žinoma, sovietai dar ilgai gin
Liti uvos laisvinimo bylos isto noji karta, tiek jaunimas, vie
r.įa, užsienio lietuviams atiteks ningai remia jos pasiryžimą iš sis, tramdydami laisvę visomis,
joje garbinga vieta. Mūsų se silaisvinti — yra mūsų vyriau kad ir kruvinomis priemonėmis.
noji emigracija, pirmiausiai sias tikslas šiais sukaktuviniais Bet įvykių eiga, pavergtų tau
Jungtinėse Amerikos Valstybė' metais ir kiekvienais metais, ku tų atsisakymas nelaisvėje ko
se, iš karto, be dvejojimų, pa riuos Lietuva dar bus sovietų egzistuoti su sovietais, yra re
alus pagrindas mūsų įsitikini
smerkė sovietų įsibrovimą į Lie okupacijoje.
mui,
kad ilgainiui Sovietų Są
tuvą ir ėmėsi plačios akcijos
Čekoslovakijos tragedija —
junga
buc visuotinio laisvės są
Lietuvos teisei į laisvę ginei.
mums ypač suprantama
jūdžio
nugalėta.
Naujieji emigrantai, kuriuos
Kita pažymėtina šių dienų
sovietų teroras privertė ieš
Jame jau yra didelis lietuvių
koti prieglaudos užsieny, rado , aplinkybė yra Čekoslovakijos tautos įnašas: du ginkluoti su
čia. Amerikoje, palankias są- j tragedija, ypač suprantama kilimai ir lietuviška nepriklau
lygas tiek savo egzistencijai su mums, nes Lietuva tokią tra soma dvasia. Kitas įnašas —
kurti, tiek Lietuvos laisvės dar  gediją jau du Kartu pergyveno. tai užsienio lietuvių tvirtas nu
bui suorganizuoti, nes atsidūrė Ji parodo, kad Sovietų Sąjun sistatymas prieš sovietų smur
demokratinių laisvių kraš re ir gos viešpatavimas ir komunis tą ir už Lietuvos nepriklauso
savo brolių tarpe. Jie, naujieji tinės priespaudos sistema yra mybės atgavimą. Jo valanda aKomentarai nereikalingi — Berlynas ir R. Vokietijos šeimininkas W. emigrantai, sugebėjo tas sąly sukrėsti sunkiausios krizės, ko teis.
Ulbricht,
| gas panaudoti.
kios nėra buvę nuo bolševikų
Reikšdamas šį mūsų visų ben-

J.

Z.

Sovietai pergyvena sunkiausią krizę istorijoje

Naujam Urugvajaus Respublikos prezidentui Jorge Pacheco Areco
(pirmasis iš kairės) susipažįstant su diplomatinio korpuso pareigūnais,
Lietuvos Pasiuntinybės spaudos attache Kaz. Čibiras sveikinasi su
prezidentu ir jo bendradarbiais.

Prel. J. Balkūno ir V. Jonuškaitės-Leskaitienės dėka kated
roje, vargonams sugrojus, buvo
sugiedota Pulkim ant kelių, Ma
rija, Marija giesmės ir Lietuvos
Himnas, o po jo ir JAV him
nas.

Lietuviai, bent keli jų šim
tai, giesmes bei Himną sugie
dojo sklandžiai ir tai ypatingai
jaudino visus lietuvius, kėlė sve
timųjų dėmesį.
Kun. G. Kljausko pamokslas
Mišias atnašavo vysk. V. Briz
gys, pamokslą sakė jėzuitų provinciolas kun. G. Kijauskas, ke
liais žodžiais Lietuvą priminė
ir vietos kunigas — amerikie
tis.
Kun. Kijausko pamokslas, pla
čiai apžvelgus pavergtos Lietu
vos istorijos bruožus, padėtį,
okupaciją, laisvųjų lietuvių pas
tangas, buvo gera priemonė sve
timuosius (jų katedroje buvo
tūkstančiai) supažindinti su Lie
tuva ir jos likimu. Vis dėlto,
daugelio nuomone, pamokslas,
užtrukęs 23 min., buvo kiek per
'ilgas ir dėl to dalinai neteko sa
vo paveikimo.

Nauja PLB valdyba
Neoficialiomis žiniomis, PLB
seime rugp. 31 d. išrinktoji nau
joji valdyba pasiskirstė parei
gomis taip: pirm. J. Račiūnas,
St. Barzdukas — I vykd. vioepirm., dr. H. Brazaitis — vicepirm. visuomeniniams reik., dr,
A. Butkus — vicepirm. infor
macijai, M. Lenkauskienė — vi
cepirm. jaunimo reik., A. Gailiušis — sekr. ir iždui., dr. A.
Klimas — Kultūros tarybos
pirm., Ant. Rinkūnas — Švieti
mo tarybos pirm., dr. V. Ma
jauskas — finansų reik.

Nuostoliai Vietname
SAIGONAiS. — Vietkongo par
tizanai vakar puolė vieną Pietų
Vietnamo miestą. JAV įstaigų
žiniomis, priešas numušė tris
amerikiečių helikopterius ir vie
ną lėktuvą-nakūituvą. Užvakar
aviacija buvo patyrusi panašius
nuostolius — taip pat netekta
trijų lėktuvų.
Kel. lėktuvas sudužo Bulga’ ijoje ties Juodąją jūra. Žuvo
82 keleiviai.

Seimo įvykių atgarsiai dar
nenutilę

Jokio dėmesio liet. spaudos,
radijo atstovams

Kai kurių kultūrinių Seimo
parengimų, kaip literatūros ir
kamerinės muzikos vakaro ir
koncerto Linkolno centre, įver
tinimai skelbiami šios savaitės
“Draugo” kult. priede. Jei kon
certas itin gerai pavyko, orga
nizaciniu požiūriu jis buvo sklan
dus, čia buvo itin svarus V. Jonuškaitės-Leskauskienės įnašas.
V. Al.

Šalia įvairių nesklandumų sei
me (apie juos bus rašoma) čia
iškeltina dažna lietuvių didesnių
įvykių stambi yda — mūsų
spaudos ar radijo valandų at
stovams kreipiamas per mažas
dėmesys. Šiame seime ypatin
gai truko tokio dėmesio — tie
atstovai buvo laikomi eiliniais
svečiais, jie neturėjo atskiro
stalo, niekas jų neinformavo
įvairiomis progomis, niekas ne
pasirūpino ir lengvatomis jiem3
pamatyti seimo pramoginius pa
rengimus. Tai nedovanotina ir
linkėtina, kad ateityje to bus
išvengta.
Tuo tarpu seimo įvykius in
tensyviai sekė ne tik “Draugo”
redakcijos narys, “Margučio”
valandėlės vedėjas ir kiti atsto
vai.

drą įsitikinimą, aš dėkingai pri
simenu Jungtinių Amerikos Vai
stybių pąstovią draugingą lai
kyseną mūsų siekių atžvilgiu.
Mano bendradarbiai ir aš la
bai dėkojame už pakvietimą bū
ti Seimo garbės svečiais ir lin
kime Seimui geriausio pasise
kimo — baigė min. St. Lozorai
tis.

Prahos miesto centras — čia vis dar okupanto kariniai daliniai ir
vis dar teberyškus gyventojų įtūžis bei neapykanta.

2

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1968 m. rugsėjo 5 d.

ILniEUTUVOC

Redaguoja Unillljs PakahilAklen*. Rankraščiu* siųsti adresu:
K. Pakalniškienė, 3948 Ko. Arteslaa
va CUoago, UI. 60632
Tel.: FR 6-6439

A ,

MOKSLINIS DARBAS
Cicero aukštesniosios lituanis cijų svarbumą, nusprendėme pa
tikos mokyklos studentės moks daryti vieną jaunimo organizaci
linis darbas, parodas naujosios ją, kurią pavadiname Lietuvių
imigracijos jaunimo dėmesį Rymo Katalikų Jaunuomenės fe
mūsų organizacijai.
deracija — vardu Lietuvos Vy
Organizacijos Pradžia
čiai — po Šv. Kazimiero globa”.
Kiekvienos tautos žmonės, at Tos organizacijos šūkis buvo pa
vykę į svetima kraštą pasijunta rinktas “Dievas ir Tėvynė” ar
vieniši ir pradeda draugauti su ba “Viskas Lietuvai, Lietuva gi
tais, su kuriais gali susikalbėti. Kristui”.
Roma Alšauskaitė
Šitaip ir lietuviai emigrantai, pra
dėję vykti į Ameriką 1863 m.,
aplinkybių priversti pradėjo bi SVEIKINIMAS VYČIU SEIMUI
čiuliauti su lenkais, kurie jau bu
Amerikos Lietuvių Romos Ka
vo anksčiau atvykę į Ameriką.
Emigracijai gausėjant, lietuvis talikų Federacijos pirmininkas
ka veikla pradeda stipriai reikš Kazys Kleiva Lietuvos Vyčių or
tis, ir nuo lenkų pradedama at ganizacijos centro valdybos pir
siriboti. Ši veikla pasireiškia pir mininkui A. Vasiliauskui ir 55mučiausia rytuose. Kur tik dides to seimo prezidiumui pasiuntė
nis būrys lietuvių apsigyvena, te šitokio turinio sveikinimą:
nai tuoj išdygsta ir lietuviška
Gerbiamieji:
draugija. Visos šios draugijos bu
Kiekvienų metų seimas paro
vo grynai pašalpinės ir jaunimo do Lietuvos Vyčių organizacijos
auklėjimu nesirūpino. Galima gyvastingumą, gi svarstomieji
spėti, kad ir jaunimas tomis drau klausimai ir susigyvenimas pa
gijomis nesidomėjo, nes iki 1910
ruošia gaires ateities veiklai.
m. jis išliko nesuburtas. Tiesa,
Lietuvių Romos Katalikų Fe
buvo lokalinai jaunimo rateliai, deracijos Valdyba nuoširdžiai
bet jie negalėjo jaunimo sužavė sveikina 55-to seimo dalyvius ir
ti. Vėliau prie parapijų buvo į- linki Lietuvos Vyčiams aktyviai
kurtos kareivių draugijos, kurių įsijungti į Bažnyčios ir Lietuvių
nariais priėmė tik fiziniai gra katalikų gyvenimo atsinaujini
žius jaunuolius. Šitos draugijos, mą.
galima sakyti, dalinai padėjo jau
Priimkite nuoširdžios pagar
nimą suburti.
bos žodžius.
Nesant organizacijų buvo įvai
Sveikinimas pasiųstas rugpiū
rių nusikaltimų. Pvz., keli vyru čio mėnesio 17 dieną.
kai susitarė nužudyti žymų vei- į
E.P.
kėją (kleboną) ir jo šeimininkę. I
Areštuoti prisipažino tai padarę.
“SUDIEV VASARA”
Kitu atveju irgi buvo nužudytas
CHICAGOJE
klebonas. Vėliau buvo sužinota,
kad “bedieviai juodu išvedė iš
Vyčių namo skoloms panaikin
gerojo kelio”.
ti komitetas rugsėjo 14 d. Vyčių
Kunigai ir pasauliečiai, maty salėje rengia “Sudiev Vasara”
dami lietuvių jaunimą “žūnant šokius. Komitetą sudaro: Illinois
velnio rankose”, pradeda rūpin —Indiana apygardos pirminin
tis jo ateitimi. Jie žino, kad jau kas Jonas Evans, garsioji vyčių
nimas yra tautos ateitis, todėl jo veikėja Eleonora Laurinaitė, vy
moralinė padėtis yra pagrindas čių namo vedėjas Ignas Sakalas,
Namo Tarybos pirmininkas Alek
tautos išsilaikymui.
sas Budrys, choro pirmininkas Jo
Mykolas Norkūnas ir Stasys
nas Aukščiūnas, vyčių jaunučių
Bugnavičius buvo pirmieji, kurie
net tik kalbėjo apie jaunimo atei mokytoja Cicilija Matulytė, 112tį, bet ir pradėjo pagrindinį dar tos kuopos pirmininkas Leonas
bą jo suorganizavimui. M. Nor Paukšta, 36-tos kuopos pirminin
kūnui, besidominčiam draugijų kas Vincas Samoška ir Namo sko
gyvenimu, kilo mintis įsteigti jau loms panaikinti komiteto pirmi
nimo organizaciją, kuri apimtų ninkas V. Paliulionis. Gros An
visą Amerikos lietuvių katalikiš tano Geiselharto tarptautinis or
ką jaunimą. 1912 m., Lietuvių kestras. Salėje bus malonu, nes
Romos Katalikų Susivienijimo yra įvestas naujas vėsinimas.
V.P.
Amerikoje Seimo metu, juodu
viešai paskelbė savo sumanymus:
lietuvių jaunimo subūrimas, nau CHICAGOS SENDRAUGIU
GEGUŽINĖ
ja auklėjimo kryptis ir mišrių
šeimų daugėjimo sustabdymas.
Ilgai planuota Chicagos sen
1913 m. balandžio 27 d. Lawdraugių
vyčių kuopos gegužinė
rence (Mass.) įvyko jaunimo or
Vyčių
namo
kieme, 2455 W. 47
ganizacijos steigiamasis seimas,
gatvėje,
rugpiūčio
18 dieną sėk
kuriame jau dalyvavo ir jauni
mingai
praėjo.
Darbštiems
sen
mo atstovai. Šiame seime buvo
draugių
nariams
nužygiavus
į
priimtas kun. A. Jusaičio, M. No
amžinastį,
jų
vietas
užėmė
mote

rkūno ir S. Bugnavičiaus sukur
tas statutas. Į valdybą buvo iš rys. Gegužinę jos pravedė labai
rinkti: kun. A. Jusaitis — dva gerai. Dovanų paskirstymą tvar
sios vadas, M. Norkūnas — pir kė Samienė, Bingo — Sakalienė,
mininkas, A. Jankauskas — ve-, bufetą — Narbutienė, barą —
cepirmininkas, S. Bugnavičius — Karlavičienė. O viso to judėjimo
sekretorius, K. Urbonas — iždi galva buvo nenuilstąs Budris.
ninkas, S. Bugnavičius — sekre Nors gegužinėje jaunų vyčių ir
torius, K. Urbonas — iždininkas nedaug tebuvo, užtat visas kie
S. Mačiulskis ir A. Simonytė — mas buvo užpildytas vyresnėmis
vytėmis, kurios sudarė draugišką
iždo globėjai.
ir bičiulišką nuotaiką, dalindaPradžioje organizacijos pasiū mosios naujienomis ir pergyveni
lytas vardas Lietuvos Sakalai la mais. Gegužinę aplankė ne tik
biausiai visiems patiko, bet, kai Chicagoje ir užmiesčiuose gyve
atėjo laikas tą vardą patvirtinti, ną vyčiai, bet atvažiavo ir iš to
buvo išsiaijškinta, kad senosios liau: iš Pietų Amerikos ir net iš
Lietuvos žmonės daugiau gerbė okupuotos Lietuvos. Gegužinė
ne paukščius, bet žirgus. Lietu užsitęsė iki vėlyvo vakaro. Visi
vos valstybės ženklas yra Vytis, skirstėsi gerai nusiteikę ir links
todėl ir organizacija tokiu vardu mi.
turėtų būti pavadinta. Vienbal
P. Erdvys
siai buvo priimta ši rezoliucija:
“Mes, lietuviai ir lietuvaitės, gy — Žmones reikia studijuoti la
venantieji įvairiose pasaulio da biau, negu knygas.
lyse, matydami įvairių organiza
La Rochefoucauld

Mindaugas Mačiulis, 6 m., su savo tėveliu Muziku Julium Mačiuliu
oris vargonų.

MINDAUGO MAČIULIO REČITALIS
Dainininkės Paulinos ir muzi
ko Juliaus Mačiulių sūnus Min
daugas gimė 1952 m.
1957 m. p. Mačiulių šeima ap
sigyvena East Chicago. Mindau
gui 5 m. Su šitokio amžiaus stu
dentu mama nuvažiuoja į De
Paul universiteto muzikos moky
klą.
Patikrinus vaiko žinias, jis
tuoj buvo priimtas į De Paul
u-to Muzikos mokyklą ir paskir
ta jam stipendija. Tai buvo jau
niausias studentas De Paul uni
versiteto istorijoj.
Nuo čia prasideda Mindaugo
muzikinis kilimas. De Paul u-to
muzikos mokykloj mokosi skam
binti piano pas prof. Ming Therepnin.
1958 m. Mindaugui 6 m. Bet
muzikos mokyklos koncerte jis
jau skambina Bacho — “Polonaise”, Miastkovsky — “Fuge
in classi style”, Handel — “Gavotte and Variation”.
Po 1959 m. De Paul u-to mu
zikos mokyklos koncerto, kai
Mindaugas skambino “Mozart
Sonata C Major”, Hammond Ti-

šešiolikmetis Mindaugas gro
ja pianinu, vargonais, prancūziš
ku ragu, tromfetu ir gitara. Jis
yra pianistas “Young Judaea
Symphony Orchestra”.
Roosvelto universitete turi sti
pendiją groti prancūzišku ragu,
(french horn).
1968 m. Chicagos Board of Ed
ucation davė stipendiją studijuo
ti muziką, bet kokioj Chicagos
muzikos mokykloj, kol baigs
aukš. mokyklą.
Mindaugo tėvelis yra vargoni
ninkas St. Basil parapijos baž
nyčioje, Chicagoje. Ten Mindau-

Kuriam galui

mokėti daugiau?
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
SITE nuo $500 na $1,000
PLYMOUTH * VAL1ANT

gas baigė pradinę mokyklą. Da-|
bar jis mokosi Gage Parko Auk
THE LITHUANIAN WORLD-W1DE DAILY
_
št. mokyklos "Junior” klasėj iri
|
4545
VVEST
63rd
ST.,
CHICAGO.
ILL.
60629.
Tel.
LUdlo
w
5-950
0
=
priklauso tos mokyklos orkest
rui.
Mindaugas turi ne tik didelį
muzikinį talentą ir didelį darbš- i
tumą, beto domisi ir griežtai
siais mokslais. 1968 m. atstovą-1
vo St. Basil mokyklą “Exhibition
of the Illinois Junior academy'
s Chicągoj, Ciceroj ir užsienyje $16.00
$8.50
of science”. Ir čia laimėjo pir
mą vietą už savo sukurtą pro- Į
* Redakcija dirba kasdien s
3 * Redakcija straipsnius taijektą “Iion propeled aircraft”.
g;30 _ 4:30, šeštadieniais g
5 so savo nuožiūra. Nesunau5 dotų straipsnių nesaugo, juos
Amerikiečiams koncertuoti da
8:30 — 12:00.
3į
3 grąžina tik iš anksto su9itažnai išeina pasirišęs lietuvišką
3 rus. Redakcija už skelbimų
* Administracija dirba kas- S
kaklaraištį, nes labai mėgsta lie
E turinį neatsako. Skelbimų
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- 3
3 kainos prisiunčiamos
gavus
tuviškas juostas.
niais — 8:30 — 12:00.
5
prašymus.
Praleiskime su Mindaugu rug
ftIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIh
sėjo 7 d., šeštadienio vakarą
Jaunimo centre, kai jis turės sa
ASSOOIATE OITOMETRIKTH
Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė
vo piano rečitalį.
Lietuviškai kalba
optometrtetas
Savo moraline ir materialine
DR.
FRANK
PLECKAS, OPT.
DR. EDMUND E. CIARA
parama mes padėsime šiam ta
3424 W. SSnl St. GR 6-7044
2709 W. Slst Street
lentingam jaunuoliui kopti į
Tikrina akla
Pritaiko akinius Ii
Tel
—
GR
6-2400
dar aukštesnį muzikinį pasaulį.
“oontaot lenses”.
Vai. pagal suaitarlma: Pirm., antr.,
Stasė Petersonienė Ketv 2—6. 7—9 vai. Penkt. 2—8 ir
Valandos pagal ousltarlmą.
Uždaryta trečtadieniaia
MBSMKS :-5WS
♦' šeštad. 10—i vai.
Ofa
736-4477,
Rea
PR
8-6860
Lituanistinių mokyklų dėmesiui
DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU

“Lietuvos istorija”,

8PECIALYBF — NERVU IR
EMOCINES LIGOS
CRAWPORD MEDICAL BLDG.
#448 So. Pulaski Road
Valandos pagal austtartma

tai vienintėlls pilnas Lietuvos isto
rijos vadovėlis ir lituanistinių mo
kyklų visoms klasėms ir tėvams,
Rei. Tel. GI 8-0873
norintiems vaikus supažindinti su
Lietuvos praeitim namuose. Knygoj DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir moterų lte<»
mūsų krašto praeitis parodoma
nuo žiliausios senovės iki mūsų 6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
dienų. Pasakojimas lengvas, įdo Valandos pagal susitarimą. Jei ne
mus ir metodingas, iliustruotas ir atsiliepia. skambinti: MI 3-0001
istoriniais paveikslais, ir istorinių
Rea RE 7-8867
dokumentų ištraukomis. Daug že Ofiso HE 4-1414.
DR. B. GAIŽIŪNAS
mėlapių, uždavinių sąsiuvinis. Kny
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ga atspausta gerame popieriuje,
kietuose viršeliuose, virš 400 psl., Specialybė akušerija Ir moterų liros
2454 West 71st Street
kaina $6.00, garinama

DRAUGAS
4545 West 63rd Street,
Chicago, Illinois 60629

►

v ev v r« » » . - > ...

• * « •♦♦

M OV I N G
BALZEKAS MOTOR

CHRYSLER

*

IMPERIAL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPEC VIDAUS LIGOS
Tel. Oftao PK 6-7MIIO; Namų 025-7OU7

5159 So. Damen

Tel. 423-2660
DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir
penktad. S v. r. iki 9 v. v. Treč Ir
Šeštad. 8 v. r. iki 3 v. popiet

OR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTnOPEDUOS LIGOS

2745 VVest 69th Street

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rez.
PRosjiect 8-8081

DR. LEONAS SEIBUTIS

DR. JANINA JAKŠEVI61US

INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO
CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Streei
Vai. antrad. nuo 2—5 popiet
ketvirtad. nuo 6—8 vak
Ofiso telef. 776-2880
Rezid. telef. PR 9-6730

J

O

K

Š

A

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

Ofs. PR 6-0022

Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
VALOME
KILIMUS IR BALDUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika
2815 W. 71st Street

PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Foreat,
Kabineto tel. 687 2020
Namu tel. 838-1071
Vizitai pagal suaitarlma

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

Plauname ir vaškuojame visų
rūšių grindis
I. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 Ofs. PO 7-6000

DR. J. I. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGj

Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS

Antanas Strazdas

Rezld.

Tel.

238-4683

DR. K. G. BALUKAS

Paprastas kaimo katalikų kunigas. AKUŠERIJA IR MOTERŲ IJOOS,
GINEKOLOGINft OHIRURGUA
Pluoštas dokumentų
Knyga pa
rašė Vincas Maciūnas.
6449 S. Pulaski Road (Cratvford

Mindaugas Mačiulis
mes (5.20.1959) jį palygino su
Van Clyburn.
1960 m. sausio 31 d. tėvų jė
zuitų dešimtmečio minėjime
Jaunimo centre 8 m. Mindaugas
visus žavėjo, skambindamas Ba
guin, Hayden ir Bethoven kūri
nius.
Kai De Paul u-to muzikos mo
kykla 1961 m. statė Puccini operą “Giani Schicchi”, Mindau
gas dainavo Gherardino partiją.
1967 m. Chicago Public Library
koncerte grojo Mozart ir Keeth
eturian kūrinius.
1967 m. “Society America Mu
sic” varžybose, grojant “Young
Judaea orkestrui”, paėmė pirmą
vietą (kaip pianistas, grodamas
Bethoven “Piano Concerto Nr.
3 ”.
1968 m. bal. 22 d. De Paul
u-to muzikos mokyklos buvo at
rinktas groti “Young Artists of
tomorrow”.
1968 m. liepos 28 d. Hull
House, Music and Art Camp,
Wisc., kur 6 savaites stovykla
vo 500 muzikos studentų už Be
thoven “Piano koncerto Nr. 11”
laimėjo pirmą vietą. Šį kūrinį
gros ir rūgs. 7 d. rečitaly. Už tai
jam buvo paskirtas garbės pia
nisto vardas ir paskirtas nemo
kamas 6 sav. stovyklos pragyve
nimas. Teisėjai šios stovyklos
varžybose buvo šie: Mr. and
Mrs. Fred Clem iš Milwaukee
Symphony, Mr. Roger Dettmer,
kritikas iš Chicago
“Daily
News”, dirigentas Russell Harvey iš Chicagos, Vand Paul,
pianistė iš Northwestem univer
siteto, Tom Villis, kritikas iš
“Chicago Tribūne”.

k

Popieriaus viršelis. Kaina $2.00

Gaunama Drauge, 4545 W. BSrd
St., Chicago, Illinois 60629.

Arba pas leidėja —- J. J. Bachunas,
Tabor Farm, Sodus, Mich. 49126

“VYTAUTAS THE GREAT”

■

“ATSIMINIMAI IŠ BALFO
VEIKLOS”
Autorius Prel. J. B. Končius

Avenue

Valandos: 2—9 vai. p p.
Išskyrus trečiad.ienj

Prieš šv. Kryžiaus ligonine
VAL.: pirm. nuo 6 iki 8 v. p. p.; ant
(71-oa tr Campbell Avė. kampas)
rad. ir ketv. nuo 9 iki 11 v. ryto ir
Vai. kaadlen 1—8 Ir 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. Rl'Tpublio 7-22110

VAIKŲ LIGOS
J. NAUJOKAITIS
2656 VVest 63rd Street
Apdraustas perkraustymas.
Plrmąd.,
antrad. ketvlrt. tr penkt
Ilgų metų patyrimas
nuo 12 Iki 8 v. Ir nuo 6 Iki 8 v. v.
WA 5-9209
Chicago, Illinois šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

SALES, INC.
4030 Archer. VI7-1515
“U WILL LIKĘ US”

DR. E. DECKYS

DR V. SRUOGIENP.S

Ofiso tel. REllance 5-441 o
Rez. GRovehilI 6-0617
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir • Valandos: pirm. tr ket. nuo 12
iki 8 vai. Trečiad. tr šeštad. uždaryta. Iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 Iki 8 v. 5
antr. ir penkt. nuo
iki 2 vai
Ofiso ir butu tel. OLympic 2-1381 Ir vakarais pagal susitarimą..

1$

Medical Building) Tel. LU 5-6446

DR. F. V. KAURAS

Priima ligonius pagal susitarimą,
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

DR. ANNA BALIUNAS

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINTUS
2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami su
sitarus.
Ofiso telefonas: PR 8-3220
Rez. telef. WAlbrook 5-5070.

Ofisas 3148 West 63rd Street
Tel.: PRosoect 8-1717
Rez. 8*211 Weet 66th Plaoe
Tel.: REpubUe 7-7808

Adresas: 4255 W. 63rd Stre

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VVest 63 rd Street

Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7.
Ir šeštad tik susitarus.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGj
Bendra praktika Ir chlrurglji
Ofisas 2750 W. 71st Street

Trečiad.

Tel. — REllance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK

Telefonas 925-8296

Valandos: 2—8 v.
v. r., 2-8 v. vak.
karo. Sekmad ir
Rezld. tel.

v penktad. 10
šeštad i,4 v
trečiad. uždaiWA 5-30B8

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS

DR. VYT. TAURAS
(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS
IR CHIRURGE
59th Street
BENDRA PRikTio
IRmS
VaL: pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir
penktad.
nuo 18-4 vai. p. p„ 8-8
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p.. trečiad
Oftoaa ir rez. 2652 VV. 59th 6
uždaryta.
r,,. . Tel\ PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr
Treč
rei. ofiso Ir buto OLympic 2-4158 penkt nuo 2 Iki 4 vai. Ir nno a i
v. v. .Šeštad. 2—4 vai. poDiet ir’
DR. P. KISIELIUS
laiku pagal suaitarlma.
3925 VVest

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. S. BIEŽIS
Pirmoji knyga apima garbin4938 W. 15th Street, Cicero
CHIRURGAS
DR. V. TUMASONIS
giausiąją Lietuvių tautos is
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak.,
išskyrus
trečiadienius,
Valandos:
Kasdien
nuo
1
iki
3;
tre

toriją 14—15 šimtmety. Antro čiadieniais uždaryta. Antradieniais tr
CHIRURGAS
fieštadlenlala 12 iki 4 popiet.
ji šių laikų žiauriausius įvy penktadienlais vak. nuo 7 Utį 8 vai
2454 VVeat 71st Street
DR. IRENA KURAS
kius: Sovietų — komunistų in
DR. VL. BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vaziją į Lietuvą ir tremtinių Trečiad. tr šeštad uždaryti
KŪDIKTU KR VAIKU LIGŲ
PLAUČIŲ
IR
VIDAUS
LIGOS
pabėgėlių tragingą būklę.
SPECIALISTE
2801 West 63rd Street
Telefonas — GRovehilI 6-282!
Kampas 63-čloa Ir Callfornla
MEDICAL BUILDING
“Vytautas the Great” anglų
7166 South Western Avenue
DR.
A. VALIS-LABOKA
nuo 6-8 vai. vak.
Pirmad., antrad., ketvlrt. tr penkt.
kalba istorinis veikalas yra la Vai.: kasdien
ŠetSad. 2—4 vai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGj
nuo 11 vai. Iki 1 vai p. p. ir nuo
Ir kitu laiku pagal susitar 6 — 8 vai. vakare.
bai tinkamas čia gimusiam mū Trečiad. Ofiso
Trečiad. nuo
telef. 478-4042
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., iefttad
MOTERŲ IdOOS
sų jaunimui ir kitataučiams su
Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048
11 vai. ryto tu i vai. p. p.
2524 VVest 69th Street
Ofiso telef. RE 7-11U
sipažinti su Lietuvos garbinga
Valandos: 1 Iki 4 tr s iki 8 v
__________ Rez. tel 238-2818__________
Šeštadieniais 1 Iki 4 vai '
DR. C. K. BOBELIS
ir didinga praeitimi.
Trečiadieniais uždaVyta*
DR. MARIJA LINAS
Dėl “Atsiminimų iš BALFO Inkstų ir šlapumo takų chirurgija
Tel. PRospect 6-8400
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
veiklos Mykolas Klimas taip
Del. 695-0533 — Elgin
OR. ONA VAŠKEVIČIŲ
2817 Wwrt 71« Street
rašo:
425 No. Liberty Street
(VAŠKAS)
Telefonas HEmlock 6-3545
“Kiekvienas lietuvis tremti
GYDYTOJA
IR chirukgs
Route 25, Elgin, Illinois
(Oftao ir rezidencijos)
nys sau ir savo sponseriui do
Vai •
J1648 So" Alban>’ Avė.
Valandos pagal susitarimą
Vai., pirm., antrad., ketv 6__ a
vanoms privalo įsigyti šią įdo Tel. ofiso HE 4-5848. rez. 388-223*
Ofiso tel PR 8-7773; Rez. PR 8-4732 vak., penkt. ir šeštai. 2_ -4 nz
ir kitu laiku paga l bu ai tarimą
mią knygą. Aš mielai priside
DR. PETER T. BRAZIS
DR. A. MACIŪNAS
du prie šios knygos platinimo”. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
M0T^C.’iNiNSki
CHIRURGAS
Api knygos parduodamos žy
2434 VVest 71st Street
2858 VVest 63rd Street
GYDYTOJAS IR CHIR
miai papiginta kaina: “Vytau Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 1-9
antr.,
penktad.
1
—
5
treč
Ir
šešt.
tik
3107 VVest 71af St
Valandos: pirm., ketv., B—8 vai
tas the Great” su kietais virše susitarus.
antrad. ir penkt. 1—4 vai.
* ibi 4 v. p. p. i,. 1
liais po $3.00 ir su minkšt. po
PrlimlnBja tik susitarus
Treč. ir žeStad, pagal sui
Ofiso — HE 4-6758.
$2.00. “Atsiminimai...” su kie
Ofiso HE 4-1818
Rez. PR 6-8801 Ofiso tel. 707-2141. Na<ll^
DR. M. BUDRYS
tais viršeliais po $4.00 ir su
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. PETRAS ZLI
ALERGIJA
minkšt. po $3.00. Platintojams
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ
2751
VVest
51st
Street
GYDYTOJAS
IR CHDF
duodama didelė nuolaida.
Specialybė vidaus ligos
Valandos: antradieniais, penktadie
2454 VVest 71st Street
6449 So. Pulaski I
niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p. p.
Gaunamos DRAUGE.
(71-os ir Campbell Avė. kampa
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Proletariato diktatūra ir

AR PLĖŠIKAS BIJO RĖKSMO

Laisvinimo kova ir politinės perspektyvos
Dr, J. K. Valiūno, Vliko pirmininko, paskaita PLB seime

Psichologiškai kiekvienas va
gis ar plėšikas bijo rėksmo.
Šauksmu nuo plėšimų gintis
siūlo ir Amerikos saugumo pa
reigūnai. Atrodo, kad valsty
bės, kurios turi jėgos apiplėšti
kitą tautą ir tai daro akivaiz
džiai, neturėtų bijoti rėksmo,
tačiau taip nėra. Kad diktatū
rinės valstybės bijo rėksmo
akivaizdžiai parodė Sovietų
Rusijos ir Čekoslovakijos at
vejis. Tarptautinis grobikas
Kremlius buvo nepatenkintas
nuolatiniais Vakarų pasaulio
laikraščių puolimais, iškelian
čiais Maskvos agresiją. Ir tai
labai suprantama, nes pati
Maskva meta milijonus rublių
propagandai. Maskva puldama
Čekoslovakijos Dubčeką, galė
jo būti rami, nes ką kalbėjo
Dubčekas užtrenkė Sovietų
Sąjungos šarvuočiai, tačiau
negalėjo užtrenkti laisvojo pa
šaulio šauksmo.
*
Kiekvienas komunizmas tu
ri tarnauti Maskvai. Jei jis
kaip Kinija ar Jugoslavija jai
netarnauja, jis Maskvai nepri
imtinas. Taip yra ir su laisvės
norinčiais čekoslovakais. Kiek
vienas laisvėjimas jau išeina
iš nusistatymo siekti pasauli
nės revoliucijos, todėl nenuosta
bu, kad Maskva nuolat ir nuo
lat primena, kad jokių demo
kratijų niekur negali būti, kad
visa turi nulemti proletariato
diktatūra. Ir tai ji dar kartą
visai neseniai “Pravdoje” pa
tvirtino straipsniu, kurį rug
piūčio 15 d. persispausdino Vil
niaus “Tiesa”. Tame straips
nyje aiškiai pasakyta: “Prieš
tarautų klasinės kovos logi
kai ta aplinkybė, jeigu darbo
žmonės, turėdami savo ranko
se valstybės valdžią, leistų
“buvusiems” atkurti savo re
akcines partijas, suteiktų joms
veiksmų laisvę prieš komunis
tų partiją, ko reikalauja antisocialistinės jėgos ir imperia
listinė propaganda. Jeigu ei
lėje socialistinių šalių veikia
valstiečių ir kitos demokrati
nės partijos, tai visiškai nėra
pagrindo atkurti stambiojo ka
pitalo ir stambiųjų žemval
džių partijas, jeigu net jos “pa
gal tradiciją” ir gyvavo anks
čiau, esant senajai santvarkai.
Komunistai turi būti nepap
rastai budrūs ir nesitaikyti
kovoje prieš visus užsienio ir
vidaus reakcinių jėgų kėslus,
kurios mėgina restauruoti se
nąją santvarką, kad ir kažin
kokia iškaba jos besidangstytų.
Bet koks suklestėjimas už
tikrinamas tik socializmo ke
lyje, komunistų partijai va
dovaujant”.
Taigi visi, kurie mano, kad
komunizmas galįs būti ir ki
toks, neišlaiko kritikos, nes
arba jis bus proletariato dik
tatūra, ko reikalauja Maskva,
arba eis atgal po sunkių ir
kruvinų operacijų laisvėjimo
keliu.
*
Tačiau ši proletariato dik
tatūra nori pasaulį apgaudi
nėti kitais terminais ir vadi
nasi demokratija. Beveik visada komunistai savo sistemą
vadina demokratija, o ne pro

letariato diktatūra, nes dikta
tūra šių laikų žmogui skamba
kaip keiksmažodis. Kadangi tai
komunistinei diktatūrai nema
lonus kiekvienas pavadinimas
tikruoju vardu, minėtame strai
psnyje “Pravda” skundžiasi:
“Reakcijos jėgos, griebdamosios neregėto masto politinių
ir ideologinių atakų, kurių tiks
las sužlugdyti socialistinę vi
suomenę iš vidaus ir išskaidy
ti socialistines sandraugos ša
lis, pirmiausia savo pastangas
nukreipia prieš bendrus socia
lizmo principus, jo pagrindus
ir tuo pačiu metu visaip per
deda. Kasdien šimtuose straips
nių, radijo laidų buržuazinė
propaganda menkina ištikimy
bę socializmo principams ir ko
munistinei ideologijai kaip
“siaurą ortodoksalumą”, “dog
matizmą”, “laiko dvasios ne
supratimą”. Ir, atvirkščiai, bet
kurį pasitraukimą nuo šių prin
cipų, nacionalizmo pasireiški
mus ji vaizduoja “pažiūrų pla
tumu”, “giliu tikrovės suprati
mu”, “dabarties jutimu”. Čia
klastingai tikimasi, spekuliuo
jant nacionaliniais žmonių
jausmais, dezorientuoti darbo
žmonių mases ir sudaryt’ pa
lankią moralinę - politinę dirva
ardomaiai reakcijos veiklai,
kuria siekiama restauruoti se
ną buržuazine santvarką”.

Nuo to laiko, kai antrojo pa pusės optimistinis mūsų jėgų ir tų pavergtų Rytų Europos tau
Jei dar prisiminti komunisti
saulinio karo audrai siaučiant, resursų laisvės kovai panaudo tų to’ševikinės okupacija fak nės Kinijos chaosišką padėtį,
Lietuva tapo Sovietų Rusijos jimas.
tą, didžiausią XX šimtmečio dė Vakarų Vokietijos naujos po
agresijos auka, jau praėjo be
litinės krypties bandymus, šio
mę.
Sekdami dabartinę tarptauti
veik trys dešimtys metų. Per
mums
taip svetingo krašto po
Šie keli pavyzdžiai tik įrodo,
tą laiką žmonijos istorijoj įvy nių įvykių raidą kartais ste kad norint numatyti tarptauti litinės minties plėtrą — tai tu
ko radikalių pakitimų. Didžio bimės, kodėl jų linkmė, vingiai nei įvykių raidą ir atskleisti rėsime apypilnį vaizdą, kokioje
sios Vakarų kolonijinės impe ir išvados ne retu atveju sun jų perspektyvas, reikia pažinti netikrumu ir baime persunktoje
rijos subyrėjo ir to pasėkoje gi kiai bėra suderinami su įpras pasaulio politinę realybę, moks situacijoje mes turim pasirinkti
tine galvosena ir išviršiniais, liškai ją išanalizuoti ir nesi efektingiausias priemones ir ke
mė visa eilė naujų valstybių,
gilesnės
įžvalgos neperšviestais remiant jokiais sentimentais, lius, kurie priartintų Lietuvos
daugumoje spalvotuose konti
faktais.
Taip
yra todėl, kad tarp bandyti nustatyti ateit’cs įvy nepriklausomybės
nentuose. Komunistiniai Rytai
atstatymo
tautinių santykių sfera yra vei kiu linkmę. Mūsų sąlyguse tai momentą.
neteko savo ankstesnio Mask
kimą daugybės Įtakų, interesų, re lengvai pasiekiamas idealas. r
i »
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vos diriguojamo monolitinio cha
Blaiviai įvertinti politinę realybę
istorinių
palikimų,
psichologiniu
Nesiimant čia gilesnės tarp
rakterio. Vakaruose politinės
faktorių ir ne retu atveju ira- tautinės padėties analizės, ver
Jei objektyvi politinė realybė
minties evoliucija beveik sunai cionalinių, sunkiai suvokiamų
Dr. J. K. Valiūnas
yra
beveik nepasiekiama mūsų
ta atkreipti dėmesį į keietą fak
kino Atlanto pakto efektingu
reiškinių. Tai ypatingai ryšku
mą. Su antruoju Vatikano su stebint užeuropinių, o ypač To torių kurie be abejonės turi ir veiklos įtakai, tai mažų mažiau teresams, skaičius yra nežymus,
turės žymios įtakos į Rytų Eu siai mes ją turime gerai pažinti
sirinkimu gimęs ekumeninis są
limųjų Rytų įvykių raidą Šian- ropos politinę ateitį, taigi ir ir, kaip minėta, blaiviai įvertinti, gi didžioji lietuvių dauguma da
jūdis neabejotinai daro įtakos
ro visa, kas esamose sąlygose
' dien ne vienas, tur būt, ieško Lietuves likimą.
kad savo pastangas nukreiptu- įmanoma, kad Lietuva ir jos kul
ir į grynai politinę galvoseną ir
'rae ten, kur jos būtų efektin- tūra iškiltų į pirmaujančių Va
tarptautinių įvykių plėtrą. Tai me atsakymo, kodėl šių dienų
Kinija išgyvena tokias socialines
tik labai apibendrinti žmonijos konvulsijas ir kodėi, nežiūrint Vietnamo karo įtaka R. Europai giausios ir daugiausiai padėtų karų Europos tautų eiles.
dabarties istorijos bruožai, ku visuotinio chaoso ir komunisti
Vietnamo karo tolesnė eiga Lietuvos laisvės klausimą su
Išgyvenusi nepriklausomybės
rių negalime ignoruoti bet kaip nės santvarkos sugriuvimo, ne ir evantualios jo pabaigos po aktualinti.
laikotarpį, ji niekuomet neišsiža
plėsdami pavergtosios Lietuvos
bėra jokių ženklų, rodančių an litinės pasekmės turės ryškios j Nuo mūsų valios priklauso dės laisvės ilgesio, nes niekas
klausimą ir mūsų uždavinius po tikomunistinio, demokratmio są įtakos ne tik Tolimųjų Rytų antrasis Lietuvos laisvės kovos negali ištrinti iš žmogaus pri
litinės realybės akivaizdoje.
jūdis bent užuomazgą. Ten ko poiit nei padėčiai, bet ir kitų aspektas, kurį galime pavadinti gimties laisvės troškimą ir ne
vos ema tik tarp įvairių komu kontinentų tarptautinių įvykių subjekjĮyvine politine realybe, priklausomos valstybės siekimą,
Pareiga visai lietuvių tautai nizmo atmainų pasekėją ir at raidai. To karo išdavos lems nes mes — laisvajame pasauly kurioje tegali pilnai išsiskleis
Lietuvos tarptautinė padėtis rodę, lyg niekas Kinijoj jau ne JAV politinės minties evoliuci je atsiradusi Lietuvių tautos ti tautos kūrybinis pajėgumas.
Ši pastaroji aplinkybė ypač
per tą laiką anų plataus masto bežinotų, kad komunizmas nėra ją ’r tolimesnes jų tarp šautinio dalis — galime ir privalome at
angažavimosi
galimybes.
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munizmui
tai
reikš
arba
lem

gtos
tautos
tvirtą nusistatymą,
vynei
—
dirbti
ir
aukotis
jos
paliesta. Užsitęsusi Lietuvos o- santvarka.
tingą
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į
Pietryčių
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turime
dar
labiau įsiparei
išlaisvinimo momentui priartin
kupacija, nežūrint minėtų is
Azijos
politinį
vakumą,
arba
goti
atlikti
Lietuvos
labui tuos
JAV
prestižas
pasauly
smunka
ti. Todėl šia proga norėčiau pa
torinių pakitimų, visai lietuvių
bent
laikinį
jo
ekspansijos
toje
uždavinius,
kurių
pavergtieji
Kitas sukeliąs nuostaoą reiš geografinėje erdvėje sulaikymą. žvelgti, kokioje padėtyje šiuo
žodžiu, didžiausias komunis tautai uždeda nepaneigiamą pa
atžvilgiu mes esame ir gal nu mūsų broliai ir sesės atlikti ne
tinių valstybių baubas yra lais reigą daryti visa, kad ji vėl at kinys yra JAV prestižo smuki
Psichologiškai
komunistų
pra
mas pasaulyje, nežiūrint jų ide laimėjimas Vietname galėtų žy matyti pagrindines gaires, ku gali. Štai kame yra mūsų pas
voji spauda, ir nenuostabu, gautų nepriklausomybę.
Toji pareiga nė kiek nemažė alistinių pastangų padėti, silp miai pagreitinti komunistinio rių laikydamiesi turėsime ateity tangų prasmė ir misijos šven
kad vienas iš pagrindinių rei
tumas!
je veikti.
kalavimu, sustiprinant vergi ja dėl to, kad okupacijos lai nesnėms tautoms ekonominės koloso desintegraciją.
Bendravimas su kraštu
ją Čekoslovakijoje, buvo reika kas užsitęsė, kad išeiviją vei pagalbos, kuri jau pasiekė dau
LietnviiŲ tautos didžioji dalis —
Užsiminus
Lietuvių tautos —
Mums artimesnėje Europos
lavimas grąžinti griežtą cen kia svetimoji aplinka, ar kad gelį bilijonų dolerių, forma, ar
ištikima laisvei
vergijoje
ir
laisvėje
esančios —
zūrą. Plėšikas nenori, kad žmo jaunoji jos karta gyvenimo re ba net ir siunčiant savo karines sferoje Čekoslovakijos atsipa
bendrą
idealą,
tik
skirtingose
Pirmiausia reikia pabrėžti,
alybės yra atitolinta nuo nepri pajėgas kitų tautų nepriklauso laidavimo nuo Maskvos hege
nės atskleistų jo darbus.
sąlygose
skirtingais
keliais sie
*
klausomos Lietuvos tikrovės. Ji mybei nuo agresorių užpuoli monijos bandymo išdavos be kad lietuvių tautos didžioji da
kiamą,
kitoje
šviesoje
— ir tai
Tie visi, kurie rašė prieš ko negali mažėti jau vien dėl to, nių apginti. Taip pat sunku i- abejo turės giliausios įtakos lis, likusi pavergtoje tėvynėje,
daug
aiškesnėje
—
atsistoja
ir
munizmą, yra komunistų lai kad esame lietuvių tautos da teipti į sveikos logikos rėmus bolševikinės imperijos vakari yra perdėm patriotiška, ištiki
vadinamasis
bendravimo
su
kra
komi didžiausiais priešais ir limi, tautos, kuri ir istorijos Vengrijos 1956 metų tragediją, niam pakraščiui. Kad ir netiesio ma didiesiems laisvės idealams,
todėl Čekoslovakijoje jie pir eigoje ir geografinėje erdvėje Kiaulių įlankos Kuboje gėdingą giniai, tai turės žymios reikš atlieka savo tautines pareigas štu klausimas. Čia principas la
mieji buvo suiminėjami. Tačiau yra etninis vienetas, kovojąs galą ir pagaliau mus pač:us lie mės ir Lietuvos ateičiai, jau garbingai ir yra verta visiško bai aiškus ir nekeliąs abejonių:
laisvajame pasaulyje jų nesu dėl savo nepriklausomybės ir čiantį vadinamąjį tylos sąmoks vien dėl to, kad ji yra toje pat mūsų pasitikėjimo. Išsigimėlių, visi santykiai su kraštu leistini
aklai tarnaujančių okupantų in- ir remtini, kurie nekenčia lietu
imsi, todėl įvairiais būdais tautinės individualybės, o mes lą, kuris gaubia Lietuvos ir ki Rytų Europos erdvėje.
vių tautos laisvės siekimams
stengiasi tuos asmenis apšmeiž esame neišskiriami to vieneto
ir
nepadeda okupanto intere
ti ir suniekinti. Prieš kiek lai nariai. Bandymas iš savo tautos
sams.
Suprantama, kad prakti
ko Italijoje prel. Z. Ignatavi pasitraukti yra ėjimas prieš
nėj
plotmėj
visadą kyla įvairių
čius itališkai išleido knygą, žmogaus prigimtį, žalojąs jo in
neaiškumų
ir
pasitaiko apgailė
atskleidžiančią kruvinojo so dividualybę.
tinų
lietuvių
tautos
interesų ir
vietų režimo darbus. Įvairiais
savigarbos
nebojimo
apraiškų.
būdais komunistai puolė šį ku Pasikeitimų poveikis Lietuvos
Blogiausia
yra
tada,
kai
sąmo
nigą, kuris savo knyga taip
laisvės siekimams
ningai
siekiama
neboti
lietuvių
pakenkė komunizmui, ypač atautos laisvės kovos aiškių ir
Turėdami mintyje besikeičian
tidarydamas akis Italijos ko
visuotinai pripažintų principų.
čias
žmonijos
istorijos
sąlygas
munistams. Komunistai net li
Viliuosi, kad tokių reiškinių
gi šiol nenustoja prel, Igna ir nekintamas mūsų pareigas
ateityje
bus kuo mažiausia.
tavičiaus niekinti. Rugpiūčio savo tautai, bandysime čia gi
28 d. “Vilnyje”, pavergtos Lie liau pažvelgti į minėtų pasikei
(Bus daugiau)
tuvos korespondentas D. Rodą timų esmę bei jų poveikį Lietu
puola ne tik prel. Ignatavičių, vos laisvės siekimų realizavimui,
Viena. — Kaip praneša Aus
bet ir Vatikano radiją, kad o taip pat ir į mūsų uždavi
trijos
katalikų žinių agentūra Ka
nius
bei
jų
vykdymo
metodus
šis stengiasi iškelti prel. Igna
thpress,
Rumunijos stačiatikių
dabartinėje
lemtingoje
istorijos
tavičiaus nuopelnus. Su pik
patriarchas Justinijonas, atsaky
sankryžoje.
čiausia pašaipa D. Rodą kuni
damas į Vienos arkivyskupo kar
Netenka įrodinėk, kad mūsų
gą vadina nacių ir žudikų lai
dinolo Koenig neseniai įvykusį
darbo
sėkmingumo
pagrindas
iš
mintoju. Visa tai rodo, i kokią
viztą
Rumunijoje buvo nuvykęs
isteriką patenka nacių bendri vienos pusės yra gilus tarptau
į
Vieną
ir aplankė įvairias Aus
ninkai komunistai, kai prade tinių įvykių plėtros pažinimas,
trijos
katalikų
Bažnyčios insti
dama atskleisti jų melai. Vie teisingas jos įtakos Lietuvos Toks,' šarvuotis, plaukiąs vandens paviršiumi ir galįs šliaužti klampiausia žeme, slenka kaip baidykle Pietų tucijas.
Vietname,
netoli
Hue
vietovės.
Ant
jo
išpaišyti
dantys
daro
šį
modernų
ginklą
dar
šiurpesnių.
na aišku, kad komunistam nuo bvlai ivertinimas, o iš antros
lat stengiantis sustiprinti sa
| kad turėtų progos žmonėms viešai pasirodyti. Jie gie Mus kelis paliko šiam turtui pasaugoti. Prašvitus,
vo proletariato diktatūrą, mū
dojimo ar dainavimo metu, gal stokodami drąsos ar traukinys įvažiavo į Kretingos stotį, tuos du vagonus
sų pareiga visais galimais bū
balsą taupydami ar dėl kitų kokių nors priežasčių, dau atkabino ir pastatė ant atsarginių bėgių.
dais rėkti, nes plėšikas to rėks
giau tyli negu savo gerklę panaudoja. Tai choristaiMums įsakyta nuo vagonų nepasitraukti. Viena
mo labai bijo, ką liudija tūks
statistai,
kuriuos
vadiname
trečiaisiais
choro
priešais.
me
jų
turėjome įtaisytą geležinę apšildomąją krosne
tančiai faktų. Mūsų paskirtis
Chorui
jie
nedaro
žalos,
bet
ir
nauda
iš
jų
menka.
lę,
kurios
dėl kuro stokos ištisą laiką negalėjome kū
išnaudoti visus galimumus ko
PR. NENORTA
renti.
Gindamies
nuo šalčio siaustėmės vagone esamais
munistinio teroro, vadinamo
17
kailiniais,
kuriuose
gyvavo būreliai “baltųjų pėstinin»,
proletariato diktatūra, demas
*
*
*
1918 m. J. Naujalis pasiėmė dėstyti muziką tuo
kių”. Vieną dieną ir naktį šiaip taip praleidome, bet
kavimui.
A. B. metinėje lietuvių gimnazijoje Kaune. Mokyklos direk
kitą dieną, susispaudę aplink besikūrenančią krosne
toriaus Pr. Dovydaičio paprašytas, jis paruošė vienam
Vilkdamas sunkų baudžiavos jungą, slegiamas lę, kovodami su “pėstininkėmis”, išalkę, pritrūkome
balsui giedoti maldą. Kiekvieną rytą prieš pamokas šimtametės carų vergijos, o dabar tos pat Rusijos kantrybės: ėmėme priekaištauti ir reikšti nepasitenki
mokiniai ir mokytojai rinkdavosi į gimnazijos salę kraugerio bolševiko maitojamas ir iš lėto galabijamas,
nimą mūsų vadovybei, kad ji mumis nesirūpina. Drau
pasimelsti. Visiems susirinkus, direktorius pakeldavo lietuvis nepalūžo ir, galime tvirtai tikėti, niekada ne- ge
sėdėjo, tuomet dar jaunas, o dabar — jau baltagal
ranką, duodamas ženklą persižegnoti. Visi tyliai žeg paluš. Jeigu jo akyse kartais ir pasirodo graudį aša vis kaip žydinti liętuviška obelėlė prie Rusteikonių ke
nodavosi, giedodavo maldą vėl žegnodavosi ir skirsty- ra, tai ne nusiminimo, —- gal daugiau apmaudo aša
lio, mūsų pagarbus tėvynainis Stasys Santvaras. Jis
davosi į klases. Naujalis parinko geresnę klausą tu ra. Galinga lietuviškoji daina ir giesmė jį visada stip visą laiką tylėjo ir klausėsi mūsų erzelynės. Staiga
rinčių mokinių ir įpareigojo juos pradėti giedoti mal rino ir dabar tebestiprina. Labai aiškiai apie tai iš- nestipriu, bet gana švelniu tenoriuku užtraukė:
»
dą. Dažniausiai tatai atlikdavo paties Naujalio jau sireiškia poetas A. Vienažindis:
Kam šeriai žirgelį, kam šveitei kardelį,
niausias sūnus Tadas, kuris turėjo gražų balsą ir
Oj dainos dainelės jūs mano patieka,
Kur
josi berneli, baltas dobilėli?..
pilną klausą.
Visi širdies skausmai pas jumis palieka...
Tatai
mus
taip giliai paveikė, jog liovėmės berei
1919 m. pavasarį Lietuvoje siautėjo gripo epidemi
Nuo lopšio iki grabo liėtuvis su daina ir giesme kalingai maištavę ir prisijungėme prie dainos. Paskui
ja. Vieną rytą susirinkome į salę maldai. Tadas sirgo ir nesiskiria. Daina palydi mus į karą, giesmė — į ka
jau kiekvienas iš eilės ir mes rodėme savo “gabumus”.
į gimnaziją neatėjo. Po persižegnojimo — tyla. Direk pus.
Tarp mūsų glūdėjo ir vienas žemaitis — J. Vyšniaus
torius atsisukęs pažvelgė į mane ir tarė:
1923 m. šalto sausio mėn. pradžioje traukiniu rie kas, kuris savo gerokai drebančiu balsu užtraukė:
— Pradėk!
dėjome vaduoti Klaipėdos krašto. Per visą naktį smar
Tų mergelių dainiavimas,
Aš atkalbėjau maldą ir priedui dar garsiai persi kiai bėgęs, apie 5tą vai. ryto mūsų traukinys sustojo
Jų
rūtelių žaliavimas;
žegnojau. Iš mano balso daug kas suprato, jog aš ir netoli Kretingos stoties. Išlaipinti iš vagonų atskiri bū
Dainuokit
mergėlės,
Irane įvykusio žemes drebėjimo metu žuvo daug asmenų. Čia matyti gi buvau gripo pagautas, užkimęs ir giedoti negalėjau. riai, gavę įsakymą, pradėjo žygį. Dviejuose prekiniuose
_
Žalios
jūsų
rūtelės...
Pasitaiko ir tokių choristų, kurie stoja į chorą, vagonuose buvo sukrauta aprangos ir amunicijos.
mergaitė ieškanti savo žuvusių tėvų.
(Bus daugiau)

KAUNIEČIO CHORISTO
ATSIMINIMAI

*

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1968 m. rugsėjo 5 d.

MCSV KOLONIJOSE

KRIKŠČIONIU PERSEKIOJIMO
PRIEŽASTYS PIRMAISIAIS AMŽIAIS

ir linksmosios šeimininkės sve
čius vaišins skaniais lietuviškais
Bus LAP klubo gegužinė — valgiais, o šeimininkai — ska
niais gėrimais.
Piknikas
Rugsėjo 8 d. Lietuvių Darže Tad visi Hartfordo ir apylin
(Lighthouse Grove Park), East kių lietuviai prašomi gegužinė
Hartforde, LAP (klubas rengia je gausiai dalyvauti. Atvykite
gegužinę — pikniką. Pirmoji nesigailėsite! Pasigėrėsite gra
rengta gegužinė dėl R. Kenne- žia parko gamta, Connecticuto
džio mirties ir gedulo negalėjo i upės šnarėjimu, susitiksite pa
įvykti, tai ti tikrai bus šauni. žįstamų — pasikalbėsite...
J. Bernotas
Gegužinė prasidės 12 vai. pie
tų metu ir tęsis iki 9 vai. vaka
re. Jei būtų blogas oras (lietus),
gegužinė vyks klubo patalpose,
SOPHIE BARČUS RADIO
227 Lavvrence Str., Hartford,
ŠEIMOS PROGRAMOS
Conn. Gegužinėje gros puikus
Kasdien nuo pirmadienio iki penk
orkestras, tai publika galės tadienio
10 iki 11 vai. ryto. SeStadienlals
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki
smagiai paišotkti. Darbščiosios

Hartford, Conn.

M. KRUPAVIČIUS

Nuėmimas nuo krikščionių re mas dievas buvo nelegalus. Ga
ligijos draudimo reikštų tik nau lutinoj išvadoj Romos imperato
jojo dievo teisių sulyginimą su riams krikščionys dabar buvo
senais dievais ir jo įstatymą į bedieviai, ateistai. Romos gi vai
senųjų būrį koegzistencijos pa stybėj ir jos okupuotuose kraš
grindu. Krikščionims toks klau tuose žmogus turėjo turėti bent
simo sprendimas buvo iš esmės vieną legalų valdžios pripažintą
nepriimtinas. Jis nebuvo priim dievą. Bedieviai buvo baustini.
tinas ir žydams. Tuo būdu, pa Kas kliudė Romai pripažinti
grindinė priežastis krikščiony Kristų dievu? Labai rimta Ro
bės nesutikimo su Romos impe mai priežastis. Nors Kristus nie
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
ratorių valdžiomis glūdėjo pačio kad nelietė politinių klausimų,
niais 7 vai. vakaro.
je krikščionybės esmėje. Tačiau net pariziejų ir rašto žinovų pro Du Irano vaikučiai stebi žemės drebėjimo sugriautą jų miestą Cobbad. Skelbiama, kad žuvusiųjų skaičius
7159 South Maplovvood Avenue
nepaisant to, kad ir žydams ne vokuojamas, bet buvo nuteistas gali siekti 20,000 žmonių.
Chicago. Illinois 606299
Į kosminio amžiaus
buvo priimtinas sulyginimas jų už pasikėsinimą nuversti esa
VISOS PROGRAMOS IS W0PA
Dievo su visais Romos pripažin mai santvarkai. Jų argumentas
aušrą
1490 kil. AM ir 1027 mg FM
tais ir toleruojamais dievais, tam kaltinimui įrodyti — Kris žmones traukti į tą beviltišką sunkių ir skaudžių krikščionims
Jau išėjo iš spaudos prof di
Telef. HEmlock 4-2418
kaip ir krikščionims, Mozės reli tus skelbėsi karalium. Nuteisė kovą su juo. Žydai, o jais pase konfliktų. Kilus kada kokioms
Antano Ramūno knyga
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
gija iš seno buvo Romos pripa Jį Romos prokuratorius. Tad jo kę ir virtę krikščionimis stab ligoms, gaisrams ar kitokioms
ir kitus kraštus.
žinta ir leista. Kodėl? Žydų tau sprendimas Romai nekėlė jokios meldžiai, tas dievybes, kurios iš nelaimėms stabmeldiškoji aplin
“IŠ SUTEMŲ j
ta turėjo savo žemę ir šventyk abejonės. Romėnai buvo legalis- tikįmai tarnavo Jehovai, vadi ka tų nelaimių kaltininkais lai P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
AUŠRĄ”
lą nuo neatmenamų laikų. Žydų tai. Ar tad antrame mūsų eros no angelais, o piktas ir maištau kė krikščionis ir iš jos lūpų ver Chicago, Iii, 60632. Tel. YA 7-5980
Autorius,
atsiremdamas į pra
žėsi
visuotinis
piktas
šauksmas
jančias
—
demonais.
Virtę
krik
M O V I N G
Dievas gyveno savo žemėje ir amžiuje galėjo Romos senatas
eitį, gvildena lietuvio, Lietuvos,
“
Christianos
ad
leones
”
—
krik
ščionimis
stabmeldžiai
tikėjo
Apdraustas perkraustymas
savo tautoje. Todėl jis Romos paliudyti imperatoriui pripažin
Europos ir pasaulio tragišką liki
Įvairių atstumų
imperatorių buvo laikomas senu ti dievu žmogų, kuris dar vi savo buvusių dievų esimu, bet ščionis liūtams!
mą, atskleisdamas nūn auštančio
dievu, turinčiu savo paveldėtą siems prisimenant teisėtai buvo juos priskyrė prie piktųjų demo
Dėl to krikščionių tikėjimo de
kosminio amžiaus viziją.
BANGA
teritoriją ir visuomenę, kuri jį už keliamą maištą nuteistas kry nų, nes buvo Dievo atmesti. Tas monais nuoširdus krikščionis ne
Veikalas — 454 pusi. Gaunamas A.
VILIMAS
krikščionių tikėjimas senaisiais galėjo žiupsnio smilkalo deginti TV, Radio, Stereo, Air-Conditioners Drauge. Kaina — $6.
garbina ir jį klauso. Be to, dar žiaus mirtimi?
823 VVEST 34th PLACE
Pardavimas ir taisymas
žydai ankstyvesniais laikais tu
Šitą kliūtį gerai žinojo ir krik dievais nusitęsė ligi viduramžių imperatoriaus stovylos garbei.
Illinois State gyventojai prie kainos
Telef. — FRontier 6-1882
2649
W.
63rd
St.,
Tel.
—
434-0421
turi
pridėti
5%
taksų.
rėjo savo valstybę ir karalius, ščionys. Jie nė nemėgino rūpin vidurio.
Tai buvo laikoma demonų garbi
P. Rudėnas
K. šimulis
todėl juos reikėjo laikyti kito tis atitinkamose instancijose Toks apsikrikštinusių tikėji nimu ir kartu krikščionybės atsi
kiais, negu kitus. Romiečiai iš Kristų pripažinti dievu. Jie tik mas senaisiais dievais psicholo žadėjimu. Romos gi stabmel
jų nereikalavo aktingo įsijungi reikalavo, kad juos paliktų ra giniai visai suprantamas. Žmo džiams toks krikščionių atsisa
mo į valstybės ir kitų jos pri mybėje ir leistų laisvai išpažinti gus negali vienu rankų mostu kymas smilkalu pagerbti impe
pažintų dievų garbinimą. Ro jų naująją religiją. Tačiau čia nusikratyti amžiais susiklos ratorių buvo crimenn laesae mamos imperatoriai pastatė žydus jų reikalavimams stojo skersai čiusiu ir giliai šaknis suleidusiu iestatis — cezario didybės įžei
ypatingoj padėty. Tą ypatingą kelio kita kliūtis. Krikščionys tikėjimu. Jis gali tik pakeisti dimo nusikaltimas, kriminalas,
padėtį jiems suteikė dar ir dėl nepripažino viso stabmeldiško jausmus savo buvusių dievų at už kurį buvo sunkiai baudžia
to, kad jie turėjo savo šventyk jo dievų panteono ir nesutiko žvilgiu: pradeda neapkęsti tai, ma. Tačiau krikščionys su to
Įsijunkime j CHICAGO TAUPYMO BENDROVES Taupytojų Praturtėjimo
lą tik Jeruzalėj. Kitur jie tų jiems nusilenkti ar garbę pa ką vakar mylėjo ir gerbė. Tikė kiais pavojais nesiskaitė ir jų ne
Planą! Pasirinkite Jums tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą
šventyklų neturėjo ir savo Die reikšti net žiupsnio smilkalo su jimas demonais ypač įsigalėjo paisė. Jie savo nusistatymų ne
iš žemiau nurodytos lentelės, sudarytos pagal dabar taupymo knygelėse mo
vui svetur aukų neaukojo, tad deginimu prie tų dievų altorių. trečiajame amžiuje. Tada prade slėpė ne tik eilinių piliečių tar
kamus 4)4%- Pratekite taupyti dabar gerea(nei savo ateičiai.
jų kultas negalėjo kitų įžeisti. Krikščionių kaltinimas bedievy jo formuotis ir bręsti demonolo pe, bet ir valstybės pareigūnų
Visos taupytmo sąskaitos iki $15,000.00 yra apdraustos Federalinėje ApBe to jie savo maldos namuose be buvo teisingas tik formaliniu gijos mokslas. Tikėjimas demo akivaizdoje. Tokie faktai stab
draudos
Korporacijoje.
meldėsi ir už imperatorių. Ro požiūriu. Daugelis naujai priėmę nais buvo bendras ir krikščio meldžių tarpe kėlė pasipiktini
mėnai tik labai stebėjosi ir pik krikščionybę, ypač stabmeldžių, nių ir supusių juos iš visų pu mą, juos ilgai prisiminė ir pla
ŠTAI MENESINE TAUPYMO LENTELE:
tinosi tuo, kad savo maldos na ne iš karto nusikratydavo stab sių stabmeldžių. Tačiau tarp a- tino patirštindami pletkais ir
muose jie ne tik meldėsi, bet ir meldžiu savo neseniai buvusiais biejų pusių jais tikėjimo buvo šmeižtais.
MĖNESINĖS
MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ
sprendė savo reikalus. Tuo me dievais. Jie jų esimą pripažino, ir esminio skirtumo: stabmel Trečiame straipsnyje rašysiu
SANTAUPOS
tu kildavo toks triukšmas, kad bet atsisakė tik nuo jų kulto ir džiai tuos dievus gerbė ir my apie krikščionis katakombose.
10 YRS. | 12 YRS. I 14 YRS. ! 16 YR. 1 18 YRS. 1 20 YRS.
12 YRS. 4 YRS. 16 YRS. | 8 YRS.
net gatvėse buvo girdimas. Už ra su jais kovojo. Tai patvirtino ir lėjo, krikščionys gi neapkentė
$10.00' $252.13 $524.08| $833.30! $1,167.46 $1,534.51!$1,937.70!$2.380.57 l$2,867.04 $3.401.40 $3.988.36
mybės drumstimą jie buvo iš Bažnyčios tėvai savo raštuose. ir tos savo neapykantos neslėpė. — Tik tas užsipelni sau laisvę,
20.00| 504.26 1,058.16,1,666.59 2,334.91 3,069.02 3.875.39 4,761.14 1 5,734.08) 6.802.80 7,976.72
30.00| 756.39 1.587.25Į2,499.89 3.502.37 4,603.53 5,813.09 7,141.71 1 8,601.12 10,204.20 11,965.08
vaikomi iš tų maldos namų. Iš Tas jų nusistatymas dievų at Dėl to tarp krikščionių ir stab kaip ir gyvenimą, kuris dėl jo kast40.00) 1,008.53 2,116.3313,333.18 4,669.82 6,138.04 7,750.78 9,522.28 i 11,468.16 13.605.60 15,953.43
dieną
kovoja.
žydų Roma reikalavo tik politi žvilgiu nieku būdu neįrodo jų meldžių kildavo dažnai labai
2,645.41)4,166.48 5,837.28 7,672.55 9,688.48! 11,902.85 14.335.21117.007.00 19.941.79
50.0011,260.66
Goethe
nio lojalumo. Kai kur savo veik netikėjimo ar bedievybės. Toks
60 0011,512.79 3.174.4914,999.78 7,004.73 9,207.06 11,626.17|14,283.42 117.202.25 20,408.40 23,930.15
loj ir kalbose to lojalumo nepa jų nusistatymas dievų atžvilgiu
70.00)1,764.92 3,703.58 5,833.07 8,172.19 10,741.57 13,563.87116,663.99 20,069.29 23.809.80 27,918.51
rodydavo, susilaukdavo negailės formavosi žydų tikėjimo įtakoj.
80.0012,017.05 4,232.6616,666.37 9,339.65 12,276.08 15,501.56! 19,044.56 22.936.33 27.211.19 31,906.87
tingai kietų bausmių ir persekio Žydų pažiūra į stambeldžių die
90.0012,269.18 4,761.7417,499.66 10,507.10113,810.59 17,439.26121,425.13 ! 25,803 37 30,612.59 35,895.23
DRAUGE“ GAUNAMI LEIDINIAI
100.00
|2,521.32 5,290.8218,332.96111,674.56j15,345.09 19,376.95! 23,805.70 128,670.41 34,013.99139,883.59
jimų.
vus nebuvo vienoda, žydai turė
MARLBOROUGH’S LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. VaNors Mozės religijos žydai bu jo vieną Dievą. Tas Dievas bent
riakr.jytė-Inkenienė, Tfileido Lithuanian Cathollc Press Society,
Chicago 29, UI. Antras leidimas. Knyga, padedanti pačiam iš
vo lyg privilegijuotoj padėty, dvasininkams, rašto žinovams
mokti lietuviškai. Chicago, 1958 m. 144 psl...................... $1.25
bet bendrai romėnai jų nemėgo ir teisininkams buvo aiškus ir
JAUNAS
AKORDEONISTAS, Povilas Cetkauskas. Pradinės
ir jų tarpe buvo nepopuliarūs. jokios abejonės nekėlė. Bet ki
akordeonistams
žinios ir daugelis melodijų su gaidomis. Išleido
and Loan Association
Gyventojai jų nemėgo dėl tos tos tautos ir žydų atskalos tu
J. Karvelis, Chicago. 1958 m. 112 psl......................
$3.00
John Pakel, Sr„ Presldent and
privilegijuotos būklės ir kitų rėjo ir kitų dievų. Tačiau žydiš
Ghairinan of the Board
VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos,
priežasčių. Nors krikščionys bu kasis Jehova buvo galingesnis!
Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m.
vo nutraukę santykius su sina už visus kitus dievus. Tik rinkti
Aplankas dail, Algirdo Kurausko. 99 psl, . ..................... $1.00
goga — žydų maldos namais, niai Senojo Įstatymo vyrai
SV. PIJUS X, redagavo kun. Jonas Petrėnas. Išleido Ateitis,
<JP TO
*15,000
1958 m. 255 psl..................................................... .................. $3.00
žydams romėnų rodytas nepa stabmeldžių dievus laikė žmonių
lankumas automatiniai buvo iš vaizduotės kūriniais ir amati
SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms
šventėms, Prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršeliai dail. T. Va
plėstas ir ant krikščionių.
ninkų rankų padaru. Žydų gi di
liaus!
Išleido Immaculata Press, Putnam, Conn., 1957 metais,
džiuma
prileido
kitų
dievų
esi

Krikščionybės gimimo romė
150 psl......................................................................................... $2.00
nai nepastebėjo. Pirmieji krikš mą. Jie tikėjo, kad tarp dievy
TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00
SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiemi ir suaugusiems, pa
JOHN PAKEL, Presldent
čionys gyveno žydų telkiniuo bės ir žmogaus yra nesuskaito
ruošė K. Barėnas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr. 20-21,
se. Jie buvo laikomi žydų sekta mas tarpinių esybių skaičius.
1957 m. 558 psl............................................................................$3.00
ir pradžioj naudojosi žydams Tų esybių jie nelaikė tikrais
Certifikatų sąskaitos
MOTINA, Juozas Prunskis, dail. Vladas Vijeikis. Išleido Tėviš
lQ Ant visų knygelių
duotomis privilegijomis, o už tai dievais, bet jie jų supratimu bu
kėlė, 1958 m. Didelio formato gausiai iliustruotas leidinys apie
sąskaitų
Certifikatai išduodami tūks
motinas. 48 psl......................................................... .................. $2.50
turėjo pakelti ir žydams skiria vo protingesni už žmogų ir ga
tantinėmis.
Mažiausiai turi
GINTARO KRANTAS, Petras Babickas, dail. Vilias Vijeikis.
mą panieką. Romos valdžios ne lėjo žmonėms padaryti daug ge
būti $8000. Pelnas mokamas
Išleido Tėviškėlė, 1958 m. Trečias papildytas leidimas. Dide
sikišdavo į sinagogos reikalus ra. ar bloga. Jų manymu jie ga
kas šeši mėnesiai.
lio formato iliustruotas leidinys apie' Lietuvos pajūrį. 96
net tada, kai joje kildavo muš lėjo tarnauti vienam Dievui, bet
puslapiai .........................................................
........
$4.00
tynių, nuo kurių nekartą nuken galėjo prieš jį ir maištauti ir
ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS PATARNAVIMAS
Illinois State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% taksų.
tėdavo ir jos vyriausieji dvasiš
V
* Vacation Club
★ Notary Public Service
service eharge to members
kiai.
* College Bonus Savings
★ Free comimunity rooms for * Sėli & redeem U.S. Bonds
Kai pradėjo krikščionybė plis
your organiz’n meetings
* Home Mortgage Loan s
* Tho large free park’g lots
ti romėnų ir kitų tautų stab
* Home Improvement Loans ★ Cash checks and pay all * Save-by-Mail Kits
family bills with our spec’l * Travelers Checks
* Christmas Club
meldžių tarpe, kai jų skaičius
* Insured Family Savings
mlbney order checks. No * Safe Deposit Boxes
pradėjo sparčiai kelti, kai sinago
ga atsižadėjusi susikrikščioniju
PRANAS i NAUMEESTIfiKU
šių žydų, kaip heretikų, o pasikrikštinę stabmeldžiai atsisakė
Trys augštos kokybės vaidinimai dramos lr Uteratūroa 4inov ii.
lankyti sinagogas, valdančioji
A. KAIRYS, vertindamas vieną šių dramų, būtent “Siaurės pa
Roma pakeitė savo pažiūrą į
švaistė”, kuri vaizduoja Šv. Kazimierą, rašo, kad šis veikalas “galėtų
krikščionis, kuriuos ligi šiol lai
tapti vienu iš geriausių šios rūšies veikalų mūsų literatūroje.”
kė žydų religijos heretikais, bet
Stipri intriga, vienas po kito griūvantys vaizdai Ir vykęs charak
terių išryškinimas pririša prie šių dramų ne tik žiūrovą, bet ir skaity
turinčiais savo religiją ir savo
toją, neatleisdamas jo iki pabaigos.
dievus. Šių faktų akivaizdoje Ro
ma pakeitė savo pažiūrą į krikš
Gražiai, ant specialaus poųierio išleista didelio formato knyga st>
dail. V. Igno iliustracijomis, tinka (vairioms dovanoms. 238 puslapių
čionis. Dabar Romos akyse kri
kaina dol. 3,50.
kščionys buvo be tautos, be die
II O U R S
vų, be maldos namų. Buvo be
Illinois State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% taksų.
Pirmad.
12:00
P.M.
-8:00
P.M.
tautos, nes krikščionių masė bu
Ketvirtad............... ..
9:00 A.M.-8:00 P.M.
Užsakymas siųskite Antrad.
9:00 A.M. -4:00 P.M.
vo įvairių tautų ir socialinių Leo Boyd, 50 m., Londone, Ont.,
Penktad....................... 9:00 A.M.-8:00 P.M.
širdies perkėlimo operacijos
Trečiad............................... Uždaryta visa d.
DRAUGAS
Sestad....................... 9:00 A.M. -12:30 P.M.
sluoksnių mišinys. Buvo be die laukia
Houston, Tex, Šalia jo žmona. Jei
vo, nes neturėjo oficialiniai pri gu jam nebūtų įdėta širdis, sako
4545 W. G3rd. Street
Chicago, III. 60629.
pažinto dievo, tad jų garbina ma gyventų tik 6 mėnesius.

Kurkite geresnę ateitį

Chicago Savings

•v*.

BAISUSIS BIRŽELIS

Chicago Savings and Loan Assn.

6245 S0. VVESTERN AVĖ.
TEL. GRovehilI 6-7575

JAUČIAI PINIGU VIETOJE

L.

rudeninė iškyla
ALTS-gos Detroito skyrius ren
gia narių ir bičiulių su šeimo
mis iškylą p.p. W. J. Adamsų
gražioje vasarvietėje rugsėjo 15
d., sekmadienį. Iškyla pradeda
ma 12 vai., bet norintieji ilgiau
pabuvoti gamtoje, gali atvykti ir
anksčiau.
Iškyloje numatyta
atšvęsti
Tautos šventę. Paskaitėlei pak
viestas rašytojas Vytautas Alan
tas. Rengėjai parūpins kavą ir
minkštus gėrimus, o dalyviai pra
šomi užkandos atsivežti.
Jei lytų p. Adamsai priglaustų
po savo erdve pastoge. Kviečia
me dalyvauti iškyloje.
A.A. ANT. OLIO MINĖJIMAS

Rugsėjo 29 d. Liet. namuose
rengiama a.a. Antano Olio aka
demija su menine dalimi, jo 10
metų mirties sukakties proga.

TREMPAI
— Laimėtojai vaikų varžybo
se Dainavoje. Rugpiūčio 25 d.
Detroito globos komitetas pirmą
kartą Dainavoje suruošė vaikų
šventę, kuri staigiai orui atša
lus (šeštadienį arti 100, gi šven
tės metu tik apie 60), nebuvo la
bai gausi dalyvių skaičiumi, vie
nok ją reikia skaityti neblogai
suorganizuotą ir pasisekusią. Po
parado, kuriame dalyvavo apie
50 vaikų, įvyko sporto (ypač ko
miško) varžybos. Vaikai, apžiū
rėję ant stalų sukrautus žais
lus ir kitas dovanas, skirtas lai
mėtojams, entuziastingai įsijun
gė rungtyniauti. Varžybose pa
sižymėjo : Ramunė Urbonaitė
(7 metų), Darius Skiotys (7),
Ramunė Duobaitė (7), Živilė
Idzelytė (7), Rimas Matvėkas
(7), Linas Orentas (6), Vytas
Duoba (10), Darius Miciūnas
(9), Virginius Kasputis (9), Al
ma Naumaitė (13), Gintė Damušytė (12), Šarūnas Dūda
(12), Rūta Naumaitė (12), Vi
da Pikūnaitė (11) ir kt. Varžy
bas prižiūrėjo ir dovanas lai
mėtojams išdalino komisija —
Jurgis Idzelis, Edvardas ISkiotys, Jonas Urbonas ir Edvar
das Rėklys.
— Lietuvio ženkliuką galima
įsigyti pas LB apyl. iždininką
Stepą Smalinską. Ženkliukai yra
dviejų rūšių: auksinis (10 ka
ratų) kaina 6 dol. ir sidabrinis
— 3 dol. Jau išplatinta 1200 si
dabrinių ir 600 auksinių ženk
liukų, pusė jų išplatinta už JAV
ribų.
Dar yra likęs nedidelis skai
čius (apie 80) ženkliukų, kurie
lipinami ant automobilio lan
gų. Juos galima gauti pas St.
Smalinską ir spaudos kioske.
— Tautinės sąjungos rudens
iškyla, kurią ruošia tautinės są
jungos Detroito skyriaus valdy
ba, įvyks rugsėjo 15 d. 12 vai.
Wm. Adams vasarvietėje prie
Tipsico ežero. Ten Tautos šven
tės minėjimo proga kalbės ra
šyt. Vyt. Alantas.
(sln)
— Nepalikime vaikų be litua
nistinio švietimo. Detroito LBmenės apylinkės lituanistinė
mokykla (24901 Cathedral Avė.,

Redforde) mokslo metus pra
deda rugsėjo 7 d. 9 vai. Tėvai,
kurie neturi galimybių į minė
tą mokyklą vaikus atvežti, turi
skubiai kreiptis į tos mokyklos
tėvų komiteto pYm. Juozą Orentą. Tėvų komitetas taip tvarko
si, kad 1968—1969 mokslo me
tais, visi vaikai galėtų LB apy
linkės mokyklą lankyti. Todėl
tėvams pirma reik a išsiaiškin
ti su tėvų komitetu, o tik po to'
teisintis, kad vaikai nelanko mo
kyklos, kad neturi susisiekimo
priemonių.
(sln)

MŪSŲ

“Draugo” liter. prem. mecenato G. Janulos ir G. Korsakaitės1 vestuvių
giminės bei artimieji. I eil. (iš k,.): G. Korsakienė, G. Janula, G. Janulienė, E. Dailydienė, R. Ročkienė, J. Tarnuiaitienė, Z. Leberytė.
II eil. — A Smolinskas, P. Leberis, V. Leberienė, A Leberis/, V. Dailydė, G. Leberis, dr A. Dailydė, J. Roėkus. Vaišėse dalyvavo kun.
V. Bagdanavičius MIC ir kiti svečiai.
J- Tamulaičio nuotr.

K 0 L 0 N!JOSE

Seniausia Worcesterio lietuvių
Kam reikia sudaužyta auto ištiesinti ar nuda
organizacija, Šv. Kazimiero pa
žyti — kreipkitės į H A L L. Jis greit ir gerai pa
šaipūnė draugija, rengia savo
daro. įsitikinkite.
metinį pikniką sekmadienį, rūgs.
Į 8 d. Bungalow patalpose, Davis
Kam reikia pataisyti automatine transmisija,
Way, Shrewsbury, Mass., prie
kalbėkite su ALGIMANTU STANEVIČIUM.
Quinsigamond ežero. Prasidės
Mūsų garažas praturtėjo prityrusiais mechanikais, todėl ir
1 valandą po pietų. Bus gėrimų, | drįstame pasiskelbti. Reikalui esant duodame kitą mašiną.
lietuviškų valgių, muzika. Geras
PAŽANGA, 2637 W. 47th St., Tel. LA 3-9683
orkestras gros šokiams nuo 4
N.
vai. po pietų. Kviečiame visus
Alekso Matonio
šeima prie pa
lietuvius iš arti ir toli atsilanky
minklo Waterbury lietuvių tauti
ti, pasilinksminti, ir paremti šal
nėse kapinėse.
pos veiklą
Nuotr. St. Lipčiaus

na naktis”. Šeima pakvietė visus
pietums piliečių kluban. Prie
vaišių stalų pasakytos kelios
trumpos kalbos: kalbėjo Manomaitis, vietos ALTo atstovas
Čempė, ramovėnų — Vilius Bra
žėnas, L. M. K. F. vietos klubo
vardu Danutė Venslauskaitė.
Jos kalba buvo daugiau prašy
mas velionies vaikų Vyto ir Ma
rytės sekti tėvo pėdomis. Gale
padėkos žodį tarė velionies naš
lė Lidija, išreikšdama džiaugs-

Hartford, Connecticut
SUDEGINTA SOVIETŲ
VĖLIAVA

Rugpiūčio 24 d., šeštadienį,
Conn. Pavergtųjų tautų komi
tetas suorganizavo protesto de
monstraciją prieš Sovietų Są
jungą dėl įvykdytos invazijos
į Čekoslovakiją. Demonstrantai
žygiavo nuo Hartfordo miesto
rotušės iki Old State House,

SKELBIMAI
PETRAS

joras Ann Uccello ir tarybos
nariai — Ladd ir Bennot. Ko
respondentų susidomėjimas bu
vo toks didelis, kad jie patys pa
sisiūlė ateiti ir nufilmuoti tą
vakarą. Ir tikrai: filmas tą patį
vakarą buvo rodomas per TV
*8 kanalą.
Komitetas yra paruošęs peti
ciją prezidentui L. Johnsonui,
kurioje prašoma daryti spaudi
mą tuojau ištraukti kariuomenę
iš Čekoslovakijos. O jei rusai
neklausytų, prašoma nutraukti
visą prekybą su Sovietų S-ga ir
jos satelitais.

mą ir po metų matydama tiek nešdami įvairius priešsovietinius
plakatus, kaip štai: “Soviets
daug tikrų draugų.
out
of Czechoslovakia, CommuTose pačiose kapinėse, visai
METAMS PRASLINKUS
nism
— menace to the free
netoli, liepos 28 dieną pašven
world,
Soviets are worse than
Rugpiūčio 4 d. Šv. Juozapo tintas paminklas Emilijai Vaišlietuvių parapijos bažnyčioje, nienei, mirusiai prieš du metus. nazis” ir kt.
Albina Lipčienė
11:30 vai. pamaldomis paminėta
Pavergtųjų Tautų komiteto
vienų metų mirties sukaktis tau
pirm-ko pareigas einąs Lucian
raus lietuvio, drausmingo kario
Daum 'paskaitė proklamaciją,
Worcester, Mass.
ir idealisto skautininko Alekso
kurios tūkstančiai kopijų buvo
Matonio. Mišių metu solo gie PAGERBIMAS IR IŠLEISTU- išdalinti žiūrovams. Inž. Jose
dojo ramovėnas Kazys Seliokas.
Salazar (kubietis) pasakė ug
VES
Tuoj po mišių pašventintas pa
ningą kalbą, kaltindamas Sovie 10% — 20% — 80% piginu mokėsit
minklas lietuvių tautinėse kapi Kunigo Albino Yankausko tų S-gą už eilę nusikaltimų — už npdraudn nno ugnies ir automo
pas
nėse. Nors karštis didelis — pagerbimui banketas įvyks Auš tautų pavergimą — ir ypač pas bilio
FRANK
ZAPOLIS
žmonių prisirinko labai daug. ros Vartų parapijos salėje, 153 kutinį Čekoslovakijos pagrobi
8208 >4 West »5th Street
Šventinimo apeigas atliko para Sterling Street, sekmadienį, rug mą. Jam bekalbant, Sovietų SChicago, Illinois
pijos klebonas kun. Gradeckas. sėjo 22 dieną, 6 vai. vak. Ilgai ,gos vėliava paskendo liepsnose... Tel. GA 4-8054 Ir GR 6-4389
Po šventinimo ten pat Lietuvos ir uoliai tarnavęs kaipo vikaras O minia šaukė: “Down with Sohimnu pradėta oficialioji pro vėliau kaip Aušros Vartų para viet aggression, Down with So
grama. Šią dalį pravedė jėzui pijos administratorius. Kun. viets, Long live America”.
LEO’S SINCLAIR SERVICE
tas A. Saulaitis. Kalbėjo sktn. lYankauskas buvo paskirtas Šv.
Visa
demonstracija
buvo
nu

LEONAS FRANCKUS
Molis. Raštu gautus pasveikini Pranciškaus parapijos Athole
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos
filmuota,
ir
kalbos
užrekorduomus skaitė L. Garsienė.
klebonu. Kun. Yankauskas yra
Tune-up ir Motorų Remontas
Velionis apdovanotas Geleži jauniausias klebonas Worceste- tos, o vakare per TV 30 kanalą
5759 So. VVestern Avė.
nio Vilko ordenu, kuris įteiktas rio”'Rupijoje? Lietuviai juo i buvo perduotos žiūrovams^
1
“
Hartford
Times
”
pirmame
laik
Kampas 58th Street
žmonai skautininkei Lidijai Ma- didžiuojasi. Visi kviečiami daly
Telefonas — PRospect 8-9533
raščio
puslapyje
atspausdino
tonienei. Sūnus Vytas ir dukra vauti pagerbime. Bilietai gauna
Marytė apdovanoti jubiliejinės mi abejose Worcesterio kleboni demonstracijų nuotrauką ir
stovyklos ženklu, gaire ir skau jose, pas Aušros Vartų or-jų pir liepsnojančią sovietų vėliavą.
STATOME NAUJUS NAMUS
Dieną prieš tai (penktadienį)
tišku ženkliuku. Minėjimas ka mininkus, ir pas parengimo ko
Ir
pinėse baigtas skautiška “Atei ordinatorių Anthony M. Miner, tas pats komitetas buvo suorga
Itliekarne įvairiu* patai: vmu:
49 Bruce Street, Grafton, Mass. nizavęs demonstraciją prie mies
Petrauskas Ruilder*
ln«
to valdybos, kur į susirinkusius
01519, Tel. 839-2043.
Tel. 585-5285
i
Tfu***'*
kalbėjo Hartfordo miesto maPIKNIKAS—GEGUŽINE

Waterbury, Conn.

Detroit, Mieh.
A

Graikijoj Homero laikais jaučiai
buvo vartojami pinigų vietoje. Kur
buvo vergovė, daugelyje vietų ver
gai buvo
vartojami kaip mainų
įrankiais ir vertės standartais. Amerikoj indėnai
vartodavo tam
tikrus karolių šniūrelius'; kitur bu
vo vartojami kaip pinigai bangi
nių dantys.
Kviečiai, gyvuliai,
druska, arbata, kakavas ir dau,g
kitų daiktų būdavo įvairiais lai
kais žmonių laikomi pinigų vietoje.
Tačiau vėlesniais laikais buvo nu
statyti pastovūs pinigai,
kurių
funkcijos yra šios:
1) būti mainų įrankiu, 2) ver
tės matu, 3) nekintamu vertės ma
tu laiko atžvilgiu, 4) vertės sandė
liu ir 5) pagrindu kapitalo preky
biniam susitarimui (transakcijai).
Šioms pinigų funkcijoms (veiki
mui) atlikti laikui bėgant buvo

MicJiigan — Tel. VE 3-4064

5515 S. DAMEN AVĖ.

NAPOLEON BRAND
(MPORTED FRENCH BRANDY

Amerikos gražuolės rinkimuose kanddiatės iš įvairių valstijų

Krepšinio Išvyka
Australijon

Juzės Oaužvardienės

POPULAR LITHUANIAN
Redegavo Jonas šoliūnas.
Daug
nuotraukų. Knygoj yra daug me
RECIPES
džiagos apie Australijos lietuvių
gyvenimą Knygos dydis 8V2 x 11 t-ji pagerinta, iliustruota laida.
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų
colių. 153 pusi. Kaina $3.00
receptų anglų kalboje.
Gaunama Drauge, 4545 W. 63rd
Puiki dovana lietuvėms ir nelleSt., Chicago, Illinois 60629.
tuvėms
Taipgi pas leidėją —
J. J. Bachunas, Tabor Farm
Kaina — $2.50
Sodus, Michigan 49126
IUtnois State gyventojai prie kainos
Illinois State gyventojai prie kalros
turi pridėti 5% taksu.
turi pridėti 5% taksų.
<11 llll llll llll IRI llllll'UIIIIIII lllllllllll llllll'

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS

Nauja, labai įdomi R. Skipičio
atsiminimų knyga

„N e p r i k 1 a u s o m a
Lietuva“
Knyga apima 1914—1940
metų
lalkotarp).
Ruošdamiesi švęsti Ne
priklausomos Lietuvos 50 metų Jubi
liejų, visi norime prisiminti bei ži
noti, kaip buvo atstatyta Lietuvos
valstybės nepriklausomybė, koks bu
vo atstatytos Lietuvos valdymas, koks
buvo mūsų valstybes plotas,
kokių
puikių vaisių dav8 mums
Lietuvos
nepriklausomybe tautinio
susiprati
mo, kultūros ir ekonomijos srityse,
kaip gražiai buvo pakilęs nepriklau
somos Lietuvos bendravimas su užienio lietuviais Ir kita

«.nygoje yru daug pavardžių, datų
1 skaičių, kuriuos sunku atsiminti
lik '.Iena kartu knvgų perskaičius,
lodei patartame "Nepriklausoma Lie

tuva" įsigyti tr turėt1
gynšlv ir

la

savo

kny

Gaunama DRAUGE. 1545 'vesl
63rd St.. Chicago, III 60629
Kaina - $7.00
Illinois State gyventojai prie kainos
turi pridėti 5% taksų.

4545 W 63rd Street
h'cago Ui. 60629
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIMIII'

MI
Didžiojo poeto Danius intymiuo
sius pergyvenimus su Beatriče at
skleidžia jo vienintelis prozinis kū
rinys, paįvairintas nuostabaus gro
žio eilėmis.

Naujasis Gyvenimas
Į lietuvių kalbą išvertė A. Tyruolis, Goethės, Šilerio, Šekspyro
ir kitų klasikų vertėjas. Išleido T.
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš
ta meniškom iliustracijom, įrišta j
kietus įvairiaspalvius viršelius. Kai
na $2.00. Gaunama DRAUGE ir
pas knygų platintojus.

Skelbkitčs “Drauge”.

per annum
on regular savings

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

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

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

Fifth $3.39

CAMUS GRANDE Fine CHAMPAGNE
COGNAO
Fifth $5.98

J......... .....................................

'

JACQUES CART1ER LMPORTED
FRENCH BRANDY

Fifth $3.98

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P.

Fifth $4..98

Quart $-| .89

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

Kas tik turi gėrę skonį,
viskę perka pas Lieponį !

e

CUSENIER Imported Finlantl
80 Proof VODKA

Fifth $3.98

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI

GRAND TULLY LIQUEUR

Fifth $4.9 8

FURNITURE CENTER, INC.

Fifth $1.29

MILLER HIGH LIFE BEER
Case of 24—12 oz. cans — 6 pakš only

15756 Leeure, Detroit, Mieh. 48227
tel. 273-2224

1111111111111111111111111111111111111111111:111111111

SEPTEMBER - RUGSĖJO 5, 6 ir 7 D. D.

NAZARETU ROSE or RED MINE
of the HOLY LAND

girdima kiekv. šeštadieni 8:00—4:00
p. p. Iš Detroito stoties WJLB —
1400 kil. — AM.
Pranešėjai: PATRIC1A BANDŽA
ir AT.GIS ZAPARACRAS.
Vedėjas — RALPH VALATKA.

SOUTHWEST FURNITURE CO.
6200 S. VVestern, Tel. GR 6-4421

ALL PHONES WA 5-8202

GLEN - MAVIS Imported Blended Scotch
Fifth $2.98
WHISKY

LIETUVIŠKŲ MELIODIJŲ
RADIJO VALANDA

30% Iki 50% nuolaida. Galima pirkti
dalintis Ir išmokėtlnal.

LIOUOR STORE

CINZANO IMPORTED
VERMOUTH

12737 Grandmont Rd.. Detroit 27.

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

SKIP'S Self Service

PUTRIUS

Dažo — Dekoravimas — Taiso
Kambarius — Verandas — Garažus.
Įdeda ''Plaster Board”. Visu rūšių
grindų ir sienų plytelės.

įvesta taurieji metalai: auksas, si
dabras, platina ir varis.
TELEVIZIJAS
Kaip piniginės .medžiagos tau
riųjų metalų įsigalėjimas aiškina paprastus ir spalvotas nebrangiai
mas ypatingu tų metalų tinkamumu aisau Už patarnavimą vietoj $3,
būti pinigais. Pirmiausiai, taurieji už dirbtuvės darbą $10 00 ir dalys,
metalai lengviau gauti, nes jie
l'as tetraukite apie naujas
gamtoje randami tikro pavidalo,
kiti metalai randami rūdų pavidalu.
J. MIGLINAS
Šiuo atžvilgiu patogesnis yra auk 1549 VI 69 St. II *uk. P lt 6-1063
sas už sidabrą, sidabras už varį.
Taip pat Čia reikšmės turi ir kitos'
fizinės tauriųjų metalų ypatybės; 1111111111111111111111i•ii1111111!3111111111111111111
skambumas, spalva, kalumas. Tos
jų ypatybės ir padarė juos jau iš
senų laikų pageidaujamus. Taigi,
(iems metalams įsigalėti po pla
tųjį pasaulį turėjo lemiamos reikš
mės iš gamtinių ypatumų ir Išei
ną ekonominiai ypatumai — transportingumas, nekintamumas, da.
lumas.
J. Mškns.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western. PR 8-5875
Vedėjas — J. LIEPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai.
dienom nuo 9 va) iki 6 vai vakaro
Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai popiet

$3.89

Kitom

6

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1968 m. rugsėjo 5 d.
jūs žinote skirtumą tarp anglo
ir asilo?
— Tokio palyginimo negali
būti, — nusijuokė anglas.
— Ar pasakyti?
— Prašau!
— Tarp abiejų nėra jokio skir
tumo: anglas nešykštus, o asi
las kvailas!

linksmiau
ČEKOSLOVAKIJĄ OKUPAVUS

Rytinės Vokietijos komunistas,
sutikęs čeką, kalbina:
— Tai ką, draugas, jau ii' jūs
jsivedėt
sąjunginę
kariuomenę,
kad apgintų jus nuo Vakarų impe
rialistų.
—r Taip, jsivedėm, bet tik iš bė
dos, mat, neradom kitos kariuo.me
• Londone iš Seotland Yard,
nes, kurią būtų galima įsivesti, kad Į slaptosios policijos kavinės per
apgintų mus nuo rusų, — atsa
keletą mėnesių pavogta 4,000
kė čekas.

i šaukštų.

ESTATE

CLASSIFIED GUIDE

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, ivashers
and dryers. 6 yrs. old. Yearly in
come $16,250 Vic. 74 and Westem.
Call Mr Kazek, 586-7400.

HELP VVANTED — MOTERYS

REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAlI

Brighton pke. 4 butų mūras — 2
po 5 k. ir 2x2 k. Centr.
šildymas.
Oeros pajamos Nebrangus.
2 butų po 6 kamb. kūr. arba med.
švarūs serai užlaikyti
Maisto krautuvė su namu. Geros
pajamos, I^engvas aptarnavimas.
Taverna su namu Brighton pke.

ŠIMAITIS

REALTY
CL 4-2390

2737 VV. 43 St.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Pievoje ganėsi asilas. Pamatęs
sėlinantį vilką, jis apsimetė raišu.
Prisiartinęs vilkas paklausė, kodėl
jis šlubuojąs. Asilas atsakė, kad
lipęs per tvorą ir įsivaręs į koją
rakštį, dabar prašąs vilką pirma iš
traukti tą pašiną, o paskui jį ėsti,
kad kramtydamas neįsidurtų. Vil
kas paklausė. Kai jis pakėlė asilo
koją ir ėmė žiūrėti į nagą, tas kad
spirs į gerklę, ir dantys vilkui iš
byrėjo. Iš skausmo sukaukęs, vil
kelis tarė:
— Taip man ir reikėjo! Iš tėvo
išmokęs mėsininko
amato, kam
ėmiausi daktarauti.
Taip ir žmonės, imdamiesi ne
tinkamo sau darbo, paprastai bėdų
susilaukia.
(Iš Ezopo pasakėčių)

Išnuomojamas butas 3 kambarių ir
virtuvės. Rūsy - beismente. Marquette Pke. 6750 S. Artesian Avė.
Galima apžiūrėti nuo 6 iki 8 vai.
vakare. Tel. 434-0235.

IŠNUOM. apstatytas šviesus 3J/į
kamb. butas 2-me aukšte. Apyl.
Hoyne Avė. ir 24 St.
Skambint
376-7889,

Prie parko šeimai .be vaikų butas.
Galimybė naudotis garažu. Skam
bint vakarais 778-3888.

Tvarkingas, teisingas ir greitas
patarnavimas visais Real Estate
reikalais. Be to, veikia Notariatas,
daromi ir liudijami vertimai. Tvar
SKOTAS IR ANGLAS
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki
Skotas su anglu sėdėjo toje patarnavimai.

pačioje traukinio kajutėje. Stai
ŠIMKUS REAL ESTATE
ga anglas susigalvojo škotą pa
NOTARY PURLIC
šiepti. Jis paklausė:
— Ar tamsta žinai skirtumą 4259 S. Maplevvood Av-. CL 4-7450
tarp škoto ir asilo?
71 Ir Talman. Mūr. 4 kamb. ir 2
ofisams arba bizniams. Tik
— Nežinau, — paraudonavo patalpos
$16,500.
Prie
B9
Ir Campbell. Med. 1 H a. 2
skotas.
butai, 5 Ir 4 kamb. $16,900.
— Skotas yra šykštus, o asi
Prie 71 Ir Maplevvood. Med. 2 bu
— 5 ir 4 ltamb. Platus sklypas
las, jeigu nebūtų kvailas, tur tai
$21.500
būt, irgi toks pat būtų!
Medinis 2 hutai « Ir 4 kamb p!
» ' 2 900
Skotas po valandėlės paklau
sė anglą:
VAINA
REALTY
-— Jeigu taip, tai, tur būt, 2517 VV. 71st Street — RE 7-9515

PIRKITE KAI PIGU!

DĖMESIO !

PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Rrdio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:0b iki 1:30 vai
po pietų
Perduodama: vėliausių
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika, dainos ir Magdutės pasaka Programą veda —
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists —
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E.
Broadivay, So. Boston Mass. Tel.
i
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir
i
Jienraštis •Drangas”

Didelis gražus 5 kamb.,
J 0 metų
mūras. 2 auto. garažas,
alumin.
langai, įrengtas
rūsys, arti Pulaski.
$25,950.
Našlė parduoda švarų 4% kamb.
mūr. Naujas gazu
šildymas, 2 auto
garažas. Apie 69 ir Talman. $14,950.
8 kanib. ined. apkaltas 2 aukštų
namas, Marą. pke. $18,800.
K apartmentų niūras. Apie $13,500
pajamų Brangi vieta, naujas namas,
pigi kaina. $87,700.
Gražus 1 )į aukšto, 2-jų butų, apie
20 metų mūras. 5 ir 4 kamb. Platus
Lotas. 2 auto garažas. Marąuette pk.
$28,450.
5)£ kamb., 12 m. mūr. arti Na
bisco, centr. oro vėsinim., jreugt rū
sys, garaž. $2T.5OO.

Nauj. B butų mūr., arti Eord City,

$1 1.000 pajamų, $82.500.
Geras med. apkaltas, 2 but., 2 šild.,
garaž., arti mūsų. $16.300.
Med., 3 but., labai
platus sklyp.,
garaž., atskiri šild..
Marą.
parke
$1 9.700.
Apart. mūr. apie $9.000 pajamų Ir
kiti priedai. Marą. pk. platus sklyp.,

| garaž. $59.500.

Apartm. mūras,
20 but. supila
apie $27.000 pajamų.
Vertingas Ir
Į gražus objektas Marą. pk. $195.000.
3 butai Marąuette pke. Gazo šil
dymas. ceramlc vonios
daug prie
dų. Garažas. $28,500.

Siaubingos Dienos
J. Kapaėlnsko atsiminimui
1944 — 1950 m

Modernūs du butai

rlus

Marą.

Parke.

po 6

gazo

Beverly Shores, Ind. pardu°dama
įsteigta prieš 49 metus
20 kiumb. vasarvietė su restoranu,
Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
plius 3 miegamų kamb. namas. me arba dedame naujus kaminus, rtnutekamuosius vamzdžius. Dažo
Prie Michigan ežero. Gera proga nas,
me iš lauko. Taisome mūra “tuokįsigyti
pelningą vietą.
Kaina pointing". Pilnai apsidraudę. Visas
$35,800. parduos pagal sutartį — darbas garantuotas
"contract”. Skambinkit
Portage,
LA 1-6047 arba PO 2-8778
Indiana — 219—76^-2186.
Apskaičiavimai nemokamai
NAMŲ PIRKIMAS —
Skambinkite bet kuriuo laiku
PARDAVIMAS — VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax.
Notariatas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

APDRAUDU AGENTŪRA
Namų, gyvybės,
automobilių,
sveikatos, biz
nio.

BELL REALTY

kamoa-

šildymas,

Kitos tokios knygos turinio gal karpetai, garažas. $31,800.
neturime, kuri taip gausiai ilius
VALDIS REAL ESTATE
truota ir vaizdžiai aprašytas pa
bėgėlių laikotarpis, nuo Lietuvos 2458 W. 69th St., RE 7-7200
iki atvykimo Amerikon. Joje ra
site visa tai. kaip keliavo ir gy
veno eilinis “išvietintasis” Knyga
276 psl.. gilinama “DRAUGE”,
kaina 3.00 dol

REAL

BY OWNER — 14—3’s. Cabinet
kitchens, ceramic tiled baths, individually air-conditioned, gas heat,
stovės and refrigerators, vvashers
and dryers. 6 yrs. old.
Income
$19,295. Vic. Archer Rd. and 60th.
Call Mr. Kazek, 586-7400.

Mūr. 2-jų hutų po 6 kalinti. Nau
jas gazu šildymas, 2 maš. naujas
garažas. Marąuette pke., apyl. 71
ir Artesian. Kreiptis į sav. po 4
popiet tei 737-7279.
5)4

kanib, 11 m. mūr.

bungalaw,
prie 73 ir Rockwell.
Kilimai, gazo
šild. alum. langai $22.900.
3 but. 2 aukšt. didelis
mūr. na
mas prie 63 ir Kedzie 40 p. skly
pas, 2-auto mūr garaž. $35.900 ar
ba pasiūlymas.
1)4 aukšt. 20 m. švarus mūr. na
mas 5—4 kamb. prie 71 ir Sacramento. 40 p. sklypas. Taksai $350.00.
2-auto garaž. $29.500.

12 butų mūr. prie 67-tos Ir Rockereli. $13,600 metinių pajamų. Kaina
$78,500. ĮmokSjas $15,000 savininkas
duos paskolų.
Naujas de liūte 2 aukštų mūr.
Marąuette pke 7 kamb butas savi
ninkai Ir 4 nuomos skola, mokėti.
$74,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAA — NOTARIATAS IM1GRACIJ*

2735 VV. 71st St.

Tel. 925-6015

REAL ESTATE — INCOME TAX
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

A. & L. INSURANCE AGENCY
AND REALTY

J.

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

Myk. Krupavičiaus knyga

Kilimai ir apmušti baldai valomi
J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050

KUNIGAS
DIEVO IR ŽMONIŲ
TARNYBOJE
Si knyga nėra specialiai skirta
kunigams, ji ne mažiau skirta pa
sauliečiams nes knygoje iškeliami
ir dabartinio pasauliečio reikala
vimo kunigui
Kn ga gaunama “Drauge”.
Kaina 5 dol., 720 pusi.
Illinois State gyventojai prie kainos
turi pridėti 5% taksų.

PARDAVIMUI

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

>622 So. Racine, 434-1113

Naujas de Imte 4 butų mūras piet
1)4 aukšto .10 metų mūras. 2 at
miesto daly. 2 po 4 )4 k.,
skiri šildymai, alumin. langai, gra vakarių
žiai įrengtas poilsiui rūsys,
2 auto 8)4 kamb. ir 5)4 kamb. su 2 voniom.
mūro
garažas.
Marąuette
parke. $59,900.
B kamb. mūr. “Built-lns’’, kokli
$37,000.
nės plytelės, karšto vandens šildymas
1 )4 ankšto med. 6 ir 4 kamb., 2 gazu. Marą. pke. $21,500.
auto garažas ir atskiras
25x125 p,
2 po 4)4 kamb. apynaujis namas.
sklypas. 60 Place
j vakarus
nuo Atskiri šildymai gazu, aliumin. lan
Laivndale. $21,500.
gai, 2 autom, garažas. Netoli parko.
$42,800.
1 )4 aukšto mūr. 5 ii- 5 kamb. 2
4 miegamųjų apynaujis mūr. šilu
Įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga ma
gazu
Centralinis
vėsinimas.
ražas. 67 ir Oakley. $19,900.
Alium, langai. įrengtas rūsys, 2 au
tom
garažas
Netoli
parko.
$27.600.
15 butų mūras. Nauja elektra gra
100 x 220 p. sklypas prie ežero.
žūs butai. Visas išnuom. Pajamų virš
26 minutės nuo Chicagos. Geras su
$20,000. metams. Marąuette pke.
sisiekimas
greitkeliu.
Labai graži
8 butai po S kamb. Naujas mūras. vieta. Teiraukitės.
2 po 5)4 kamb tr 3 kamb. angliš
Visi
išnuom. su sutartim.
Šiluma
gazu, šaldytuvai, virimui plytos, vė kam rūsy. Bevek niaująs. 2 auto ga
sintuvai. $13,500 pajamų
mėtoms. ražas. 2 atskiri šildymai gazu Gra
žiame Marąuette pke. $52,000.
Labai gera vieta. $115,000.

NERIS REAL
6924 South Westem Avenue

Tol. 471-0321

MECHANICALLY
INCLINED?

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

We will train you to Service offlee
eąuipment in the Western Suburbu.
Starting pay $104 per weoli, wlth reg
ulai- sehedule of Increases. Position
offers securlty, wide range of fringe
benefits. automotive Insurance a.n<l
oxp«nses Mušt be H. S. grad. with
eompleted milltary
obligatlons and
present a good appearance.
To arrango intervieiv, contact

Contact ANDY,

Heating Contractor
įrengiu naujus ir perstatau senūs visų rūšių namo apšildymo
pečius Ir air conditionlng Į
naujus ir senus namus Stogų
rlnas (gutters)
vandens šildy
mui boilerius
Turiu leidimus
dirbti mieste ir užmiesčiuose
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
karnai

An Eąual opportunity employer

PLEASANT VVORKING
CONDITIONS.
FRINGE BENEFITS.

ILLINOIS LOCK
COMPANY

Tel. — 537-1800
eąual

opportunity

employer

BENCH LATHE
OPERATOR
STEADY
Free Hospitalization And
Life Insurance.

FOR LADIES HANDBAGS

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

Year around work, no lay-offs,
profit sharing, paid insurance.
Apply in person, ivrite or call,
send application in confidence to

Contact ANDY,

449-6262

MODEL MAKER

ABC GLADIEUX IN-FLIGHT

Temp Plate Maker

FLIGHT LOADERS
SET-UP MEN

Full time days. Ali Company Bene
fits — including Company paid
lunch.
Manufacturer of meta., wood and
laminated display items. Excellent
Apply any d«y 9-7 P.M.
salary and fringe benefits

Exper. in Punch Press

skelbtai dienraštyje “Drauge”.
HELP

— ASSEMBLERS
(Experience helpful, but not necessary),
First shift only, good starting wages Improved medical plan,
pension plan, 40 hour ivork week, paid vaeations and holidays

Apply or call Mr, John liula:

439-1910
An Eųual Opportunity Employer

VVIIV TRAVEL? WORK CLO&Ė TO HOME!

Full time only Permanent Day shift 8 A. M. to 4:30 P.M.
Aftęrnoon shift 4:30 P.M. to 1 A-M.

* PRESS BRAKE OPERATORS
* PAINT SPRAYERS
* SPOTVVELDERS
* GRINDERS
APPLY PERSONNEL DEPARTMENT

READY METAL MFG. COMPANY
4320 S. KNOX AVENUE
(3

TEL. RE 5-5151

Itlock Kast of Cicero Avė.)

Challenging Career in New Agency wlth Opportunity
to Develop Program

(Soliil State design)

'(Components development)

ELK GROVE VILLAGE, ILL,

2375 TOUHY AVĖ.

ELECTRONIC ENGINEERS

Design and develop passive mic.rowave components consisting of devices sue.h as ferrite
eircuiators,
lumped element devlces, filters, attenuators, and other
soiphistieated
micr-oįvavo devices. Ca-pable of directing engineering
personnel in
the produet
development of tliese
devices to customer
specifications.
Mušt eechibit ability to work
wit.b
cnstomers and marketing personnel.
BSEE and 3—5 years
related experience desired.

VYRAI

— ELECTRICAL WIRE MEN

Continued expansion of Trak Mierowave Corporation a Progressive young
company on the movė, has created
openings in top level positions. Cnnseąuently, responsibility ciomes early,
coupled ivith fast promotions.

ELECTRONIC ENGINEERS

VVANTED —

Manufacturer of electrical Controls ha& immediate openings for

HELP VVANTED — VYRAI
♦♦♦♦♦ ♦♦
• ♦ » • • *...........

Design active
soilid-state
compo
nents / Systems enoom.passing multipliers, amplifiers,
oscillators and
mixers.
Mušt have
practical experience. Openings from senior to
associate
levels.
BSEE
and 2-3
years experionee desired.

Platinkite “Draugę”.

CUTLER - HAMMER. INC-

Cliambers Bros. Engravers

RF/MICROWAVE
ENGINEERS

Dės Plaines, Illinois

Remkite tuos biznierius, kurie

Opening also for
LIGHT PACKING

OPPORTUNITIES
FOR ENGINEERS

CATERING KITCHEN
2301 So. Mt. Prospect Road

766-5100

Willing to teach trade on embossing press. Good starting salary.
5 day week ivith overtime available. Paid holidays & vaeations.

525 So. Dearborn Street
PHONE — WA 2-1633

ABC GLADIEUX IN-FLIGHT

Call Ron Blass

FLORIDA

ASSEMBLERS
W A N TE D

REPAIRMAN

For ceųtury old, made to measure
uniform manufacturing

REIKALINGA MOTERIS prižiūrė
ti vaiką. Skambinti po 4 v. popiet.
434-1475

♦

BROADVIEVV, ILLINOIS
345-6850
Mr. Buchmann

Apply any day 9-7 P M.

CATERING KITCHEN
2301 So. Mt. Prospect Road

DOMAS ŽUKAUSKAS

PITHEY-BOWES, INC.

TAILOR - CUTTER

Full time, all company benefits in, cluding company paid lunch.

HEATING de SHEET METAI.
1144 S. IVeste™, Chicago B, III
Telefonas, VI 7-3447.

VYRAI IR MOTERYS

449-6262

JOHN WINDS IMPORTS
1101 Taft Avenue
Berkeley, Illinois

T RA I N E E

HELP VVANTED — VYRAI

Maiu offIce 5727 VV. Oermak, Cicero, BL, Tel. OL 6-2233
turime šimtus namų Clceroje, Benvyne, Rlveraide, La Grange Parke
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti l mūsų ištaigą
Ir išsirinkti iš katalogo.

GENERAL
WAREHOUSE HELP

JOHN WINDS IMPORTS
1101 Taft Avenue
Berkeley, Illinois

DEKORAVIMAS
Iš VIDAUS IR IŠ LAUKO

VYRAI

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

Call Mr. Uhlir
Chicago Motor Club
BR 3-2040 or LO 1-1818

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

ALEX ŠATAS — REALTOR

NIGHT SALAD GIRLS
NIGHT BELT PRODUCTION
GIRLS

GR 6-3134 arba GR 6-3353
Sav. — Juozas (Joei Juraitis

Kampas Richmond tr 6Srd St.
Užsieninių ir vietinių
automobilių
Taisymas Priklauso Chicago Motor
Club. Nelaimės atveju skambinkite

301 W. Hintz Road,

Member of M L S.

! _______ 8(150 Lincoln Avė._______

Pleasant diversified position meeting,
people and planning trips.
Wil! train. Lith typing.
Good
starting salary plūs excellent
benefits — Co. paid hospitalization
and life insurance etc. Convenient
Evanston loeation.

An

Kiekvienam pasauliečiui,
ypač šiais laikais, yra labai
įdomi

SERVICE

RICHMOND

Wheeling, Illinois

«

ALBERTrS

GENERALOFFICE

.Sinclair]

Illinois State gyventojai prie kainos
turi pridėti 5% taksu,

š-ov •>«.- y- V

WAITRESSES
Experienced — 3 days — 5 days
— 6 days or vveekends only. Apply
in person: (Closed Tuesd.)

HELP VVANTED

VYRAI

HELI* VVANTED

COOK — EXPERIENCED
Full charge of convent kitchen
Days off are. flexible.
Excell.
vvorking cond’s & pleasant surroundings. Apply to —
Sister Culetle — «t. Scholastica
Convent, 7436 N. Ridge Blvd.

BACEVIČIUS

Apply:

ESTATE

1426 W. BIRCH WOOD
Tel. — 274-4405

Dės Plaines, Illinois

Mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Skelbkites “Drauge”.

LP.N.’s

BY EDUCAT1ON

6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

A- LAURAITIS
4645 So. Ashland Avė., LA 3-8775
(Currency Exchange patalpose)
Sąžiningas patarnavimas
1111111111111111111111111111111111111111111111111111

8c

For new eonvalescent luome. Good
vvorking conditions & good salary.
Employee benefits.

Patogios Išsimokėjimo sąly
gos.

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

REAL ESTATE

R.N.

2457 VVest 69th Street
TeL HE 4-7482

A. ABALL ROOFING C0.

Asilas ir vilkas

RADIO

REAL

SUPERVISORS AND DEPARTMENT HEAD
Reųuired by Children’s Aid Soeiety of the
District of Thunder Bay
The Canadian Lakehead is an interesting area with opportunity
for outdoor recreation summer and ivinter; a groiving University,
excellent schools and churehes.
BASIC SALARY — $9,000 for Supenvisor
and $9500 for Department Head
Salary recognition given for experience.
Applieant mušt have M.S.W. and experience lc
CHILD and FAMILY WELFARE field.
VVrite or Call: MR. J. H. DAVVSON, Local Direetor
Phone: (807) 344-9124

P. O. Box 27

SYSTEMS ENGINEERS

PORT ARTHUR, Ontario, Canada

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

4545 W. Cortland Street

Individuals mušt have background
in KįF/ niicroivave Systems including
testlng, reliability and maintainability.
An Eąual opportunity employer
Mušt be a capable engineering supervisor and be familiar with proposals, schedules, and cost eontrol
HELP
aspects of programa.
BSEE pins
Yioung mm,
High school
grads. 1-3 years Systems engineering exA.pply between 8 AM to 5 PM Mon- perience desired.
day thru Prlday.

PSYCHIATRISTS (2) $24,000 per year
PSYCHOLOGISTS (2) $660 to $1334 mo.
PSYCHIATRIC SOCIAL W0RKER (I)
$608 mo. to $1178 mo.
PSYCHIATRIC NURSES AND
PUBLIC HEALTH NURSES

VVAREHOUSE

General

Electric Company

2100 W. 16th Street
Broadview, Illinois
681-8970

Send resume in confidence to:
W. L. PASCOE
Manager of Engineering

TRAK
HELP VVANTED — MOTERYS

MICROWAVE

CORPORATION

New program designed to deliver Services to a large rural
area. Excellent opportunity for industrious and Creative professionals. Good fringe benefits — excellent living conditions.

Full or Part Tiime Outside Car
4726 Kennedy Road
Attendant (VVAITRESS)
Good pay. No experience neces
Tampa, Florida 33614
sary. Call — will train.
Dog N’ Suds Drive-In Restaurant
Perskaitę “Draugą", duoAlgonąuin Road at Wolf Road
Des Plaines, Iii, — Call 824-9384 (Jęįte jį kįtįems pasiskaityti. %-

VVrite or Call (406) 365-3124 or 454-2171

EASTERN MONTANA
MENTAL HEALTH BOARD
BOX 38 — GLENDIVE, MONTANA 39330

LIETUVIŲ ŠALPOS DRAUGIJA

jų bandymas yra dar tuo ver
—• Augdami išmintimi, kitiems
tingas, kad juo galima bus nu lengviau atleidžiame. — Mm e. de
statyti vėžius stemplėje, skran Stael.
dyje, dvylikapirštyje (duodenum), storoje ir plonose žarno
se, kepenyse ir kasoje (pancreas) ir išeinamoje žarnoje (rectum). Dabar tų išradėjų tiks
las yra padaryti tą metodą taip
paprastą, kad kiekviena mer
Kazimiera flskelonis
gaitė laboratorijoje galėtų jį at
Kazlauskaitė
likti. Bandymas yra pagrįstas
Gyveno Monee, Illinois
imunologijos principais, atliktas
Mirė rugsėjo 2 d., 1968, 7:15
antigeno ir antikūno pagalba.
vai. vakaro.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje iš
Tai yra didelis žingsnis pirmyn
gyveno virš 50 metų.
kovoje prieš vėžį.

“LABDARA” VOKIETIJOJE
PETRAS GUDELIS

Lietuvių medžiaginė būklė Vo
kietijoje yra blogesnė kaip ki
tose Europos valstybėse, nekal
bant apie JAV, Kanadą bei Aus
traliją. Prieš 1941 m. į Vokietiją
* repatriavusieji Lietuvos gyven
tojai daugiausia buvo vidutinis
kai pasiturintieji amatininkai
bei rankpelniai. Jų dalis ligi šiol
nenutraukia ryšių su lietuviais.
Iš 1941 m. tremtinių bangos,
kuri paskiau nuriedėjo j Užjū
rius, Vokietijoje pasiliko tik silp
nesni, emigracijos komisijų ne* priimtasis elementas: mažamečiais vaikais gausios ar nesveiw kų tėvų šeimos.
Vokietijoje nebuvo galimybių
praturtėti. Taigi nebuvo galima

ir savo vaikus išmokslinti, kaip
užjūriuose. Tačiau Vokietijos
lietuviai rūpinasi savo vaikus
mokslinti, šiam reikalui veikia
Vasario 16 gimnazija Romuvoj.
Nors vaikų mokslinimas joje tė
vams mažai tekaštuoja, bet dau

gelis tėvų nepajėgia vaikus pa
laikyti ligi gimnazijos baigimo.
Jei pirmosiose klasėse būna ligi
30 mokinių, gimnaziją kasmet
baigia mažiau kaip 10 mokinių.
Iš jų ne visi pajėgia tęsti aukš
tuosius mokslus.
Mokosi lietuvių jaunimas ir
kitose vokiečių mokyklose, bet
mažai tegirdėti, kad kas iš jų
^baigtų aukštuosius mokslus. Gi
JAV lietuvių laikraščiai mirgėti
mirga žiniomis apie lietuvius ba
kalaurus, magistrus, daktarus.
Ta aplinkybė jau seniai krito
į akis lietuvių išlaikymu besirū
pinantiems tautiečiams. 1950 m.
besvarstant gimnazijos steigimo
reikalus, Krašto Taryboje nusi
statyta, kad gimnazija turi ruoš
ti intelektualus, rūpintis, kad
mokinių dauguma įgytų bent aAbitūrą. J. Glemža siūlė tarybai
steigti prie gimnazijos kuratoriją, kuri rūpintųsi moksleivių
globa nuo gimnazijos, iki aukšto
sios mokyklos diplomo.
Pereitais metais, sulaukęs 80
metų amžiaus J. Glemža vėl pri
siminė tą reikalą ir suorganiza
vo Stųttgarte lietuvių šalpos drją “Labdarą”. Š. m. kovo 28 d.
ji buyo įregistruota Stuttgarto
apylinkės teismo draugijų regis
tre 2109 numeriu. Netrukus bu
vo išrūpintas Finansų įstaigos
leidimas aukotojams naudotis
mokestinėmis lengvatomis. Djos veikimo plotas — Vokietijos
Federalinė Respublika.
Adresas: Litauische Hilfsverein “Labdara” e. V. J. Glemža.
7 Stuttgart — Bad Cannstatt.
Steinhaldenstr. 147.
Banko sąskaita — Staedt. Girokasse Stuttgart Konto Nr.
1185168, Stuttgart 1 Postfach
387.
Nors įstatuose numatytas ir
paramos teikimas jos reikalin
giems tautiečiams, bet pagrindi
nis d-jos tikslas bus rūpinima
sis lietuvių kilmės moksleivija.
Manome, kad po šio pranešimo
nebereikės lietuvių spaudoje da
žniau įrodinėti šios veiklos rei
kalingumą. Rengiamės

lietuvių

moksleivijos būklę ir d-jos tiks
lus nušviesti ir vokiečių spaudo
je, kad sulaukus vokiečių labda
ros įstaigų ir visuomenės para
mos. Bent kiek panašioje būk
lėje yra patys vokiečiai, nes jų
aukštosios mokyklos išleidžia
palyginamai daug mažiau intele
ktualų kaip JAV ar Sovietų Sga. Vokiečių jaunimas, senu įpratimu, nebaigęs vidurinių mo
kyklų arba net su abitūra meta
sį į amatus bei pritaikomuosius
mokslus.
D-ja turi jau apie 20 narių.
KAIP

IŠVENGTI

SKAISTYKLOS
Nanlai išleistas, veikalėlis, kuris
os naudingų paturimų nuims puII1S lr kitiems. Skaitykite ir ki
ms platinkite šį veikalėli, ne>
rkvienas krikščionis turėtų peraityti.
KAINA 40 CENTV
Tiaakymus

su

nlnlgals

sluaklt-

DRAUGAS
4545 West 68rd Street
CHICAGO 29, ILLINOIS

Susirado aukojusių po DM 300500. Tačiau negausių d-jos na
rių akys krypsta į Užjūrio tau
tiečius. Apie d-jos įsikūrimą in
formuojame viso laisvojo pašau
lio lietuvių spaudą ir prašome
mus paremti. Kviečiame stoti
jos nariais — rėmėjais, įmokant
metinio mokesčio DM 12 arba
tolygų ekvivalentą kitomis valiu
tomis. Nariu gali tapti kiekvie
nas pilnametis asmuo, padavęs
v-bai pareiškimą raštu. Išstoti
galima padavus pareiškimą ma
žiausia ketvirtį metų prieš kalend. metų pabaigą ir atsilygi
nus su d-ja.
Prašome parinkti aukų pobū
viuose bei susirinkimuose arba
skirti dalį rengiamų pramogų
pelno. Geriau įsikūrusias lietu
vių šeimas kviečiame globoti pa
vienius moksleivius. Laukiame,
kad atsiras mecenatų nuolati
nėms stipendijoms.
Bus teikiamos pašalpos ir ste
pendijos aukštesniųjų klasių
moksleiviams ir studentijai, oru
ganizuojamos jaunimo stovyk
los, kaip viena iš geriausių prie
monių lietuvybei išlaikyti.

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EXPRESS
MABQUETTE GI ET parceu sf.kv
2608 «»th St.
Tel. WA 5-2781
2501 flOth St.
TeL WA 5-2787
1333 So. Halsted St.
Tel. 254-3320
Lietuvių bendrovė
turinti teisę
siuntinius siųsti savo vardu iŠ Chi
cagos tiesiai , Lietuvą.
Didelis pasirinkimas
(vairiu me
džlagu. ital. lietpalčiu lr kitų prekių
Priimami doleriniai dovanų užsa
kymai.
E. ir T. Zu kalinkai
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M OV I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
Žemės drebėjimo metu Irane žuvo
kitus
daiktus. Ir iš toli miesto lei
daugiau 10,000 asmenų.
Moteris
dimai
ir pilna apdmuda.
verkia savo namų
griuvėsiuose,
2(147 W. 67th Place.
WA 5-8063
kur užgriauta jos šeima.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIlHHMIlHUIIIHI'tto

DRAUGAS, ketvirtadienis, 3968 m. rugsėjo 5 d.

Mūsų ilgalaikiui prieteliui didžiai gerbiamam

A. -f A.

Prof. Dr. VIKTORUI JASAIČIUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą jo našlei ELENAI,
sūnui EDVARDUI, dukteriai JURGITAI ir jų šeimoms.

Taraškevičiai

Pasiliko dideliame nuliūdime
duktė Eugenia Urban, žentas
Henry, anūkas Richard, jo žmona
Jeanette, 2 proanūkės: Julie ir
Ann, 2 broliai: Antanas Kazlaus
kas ir Alex Kazlauskas, 2 seserys
Stella Einikis (Gary, Ind.) ir Lie
tuvoje Bernice Labanauskas ir ki
ti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Pruzin kopyčioje, 6360 Broadway, Gary, In
diana.
Laidotuvės įvyks penktad.,
rugsėjo 6 d. iš kopyčios 9 vai.
ryto bus atlydėta į Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčią, Gary, Ind.,
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Calumet Park
kapines, Tndependence Hill, Ind.
Nuoširdžiai kviečiame visus:
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Duktė, žentas, anū
kas, proanūkės ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Pruzin
Funeral Home. Tel. 219-884-1144.

m
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PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

NAUJAS BŪDAS SURASTI ANKSTYVĄ
VĖŽĮ

TRYS

PADĖKA

,1. VENCKUS, S.J.

Nežiūrint visų pastangų su
rasti tinkamą ir tikrą būdą gy
dyti vėžį, prisimenant, kad daug
jau padaryta šitoje srityje, vis
tik kol kas geriausias ir tikriau
sias dalykas yra pastebėti vėžį
anksti, kol jis dar nėra paskli
dęs po kūną. Suradai vėžį anks
ti, kol jis tebėra dar vietoje,
paėmei skalpelį, išpiovei, žaiz
da užgijo ir esi laisvas nuo to
baisaus slibino. Tiesa, tam tik
ras atsargumas dar reikalingas,
nes jeigu vienas vėžys galėjo
pasidaryti, reikia žiūrėti, kad
neatsirastų kitas, naujas. Bet
bebijant naujo vėžio, metai ei
na, jau pasieki tam tikro am
žiaus, gal kita liga nukerta
žmogaus gyvenimo siūlą, bet
ne vėžys.
Mediciniškai kalbant, reikia
surasti tokį tyrimą (tęst), to

Dėkoju Amerikos Lietuvių Tarybai, Lietuvių Bendruomenės
Marąuette Parko apylinkės ir Lietuvių Tautinės Sąjungos valdyboms
už surengtą atsisveikinimo vakarą Petkaus laidojimo koplyčioje su
mano broliu a. a. STASIU ŠIAUČIŪNU. Dėkoju visiems tautiečiams
jį aplankiusiems koplyčioje, palydėjusiems į bažnyčią pamaldoms ir
j kapus, už užuojautas žodžiu, raštu ir spaudoje. Dėkoju visiems už
šv. Mišių aukas, kun. Z. Gelažiui ir kun. Santarui už atlaikytas šv.
Mišias jų gyvenamose vietose. Kan. Zakarauskui už pamaldas ir pa
lydėjimą į kapus. Kun. B. Sugintui už rožančių ir duobės pašventini
mą. A. Juškevičiui už pravedimą L. B. vardu minėjimo koplyčioje ir
kapuose: T. Blinstrubui, inž. B. Nainiui, J. Talalai, Vėbrai ir Jasaičiui
už atsisveikinimo žodžius; kunigui Kuzinskui už maldas koplyčioje.
Marąuette Laidojimo įstaigos direktoriui p. Petkui už malonų patar
navimą.

kią techniką, kuria galima būtų
nustatyti ankstyvą vėžio diag
nozę,
ypatingai virškinamo
trakto, kur žmogus taip vėlai
tepastebi vėžio pasirodymą, o
kad jau pastebi, tai jis jau yra
gerokai pavėluotas.
Štai Montrealio The Gazette,
Saturday, June 22 (1968) pa
skelbė, kad trys mokslininkai,
McGill Universiteto profesoriai,
tokį tyrimą (tęst) atradę. Tas
tyrimas turįs 80% tikrumo, tai
gi nėra visu šimtu nuošimčių
tikras. Bet tas mūsų nestebina,
nes turime ir kitus gerus tyri
mus, kurie nėra šimtu nuošim
čių tikri, bet vis tik yra geri
ir naudingi. Tų atradėjų var
dai yra S. O. Freedman, Phil
Gold and John Kreupy, dirbą Mc
Gili Universitetą “Montreal Ge
neral Hospital” klinikose. Šitas

Ta pačia proga reiškiu gilią padėką inž. A. Rudžiui ir inž. Adam
kui, kurie padarė žygius, kad Stasys būtų priimtas į jo pageidautą li
goninę. Daug šiame reikale jam padėjo jo artimi bičiuliai J. Talalas ir
J, Jasaitis.

Dėkoju Dr. Bartkui, kuris nuoširdžiai rūpinosi broliu Norvegų Americos ligoninėje, nuolut jj lankė ir net atsisakė atlyginimo už patarna-

PADĖKA

mokesčiai

E U D E I K I S
LAIDOTUVIŲ

atskirai.

4605 - 07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2
4330 * 34 South California Avenue
Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

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

2443 V/est 63rd St., Chicago, III.
Telef. PRospeet 8-0833

redėlau.

Laidotuvių direktoriams A. Petkui ir Sūnui už mandagų ir
paslaugų patarnavimą tariu nuoširdžiai ačiū.

SONATOS IR FUGOS

Tegul Visagalis Dievas atlygina visiems.

SU ČIURLIONIU

BUDINTI PETKEVIČIŲ ŠILIMA IK GIMINĖS

Naujuos eilėraščiuos poetas mezga kūrybinį dialogą su Čiur
lioniu ir jo pasauliu, liesdamas esmines būties ir lietuviškosios dva
sios gelmių problemas
Pati knyga yra liuksusinis, didelio formato leidinys, estetiškai
įrištas į drobės viršelius ir papuoštas dviejų spalvų aplanku, pieštu
dail. Vytauto O. Virkau, kuris Čiurlionio paveikslų detalėmis yra
padaręs ir iliustracines rinkinio kompozicijas Dėl savo puošnaus
išleidimo knyga yra puiki dovana įvairiomis progomis.

A. + A. AGNIEŠKA LIČKUS
ŠIMAITYTE

Gyveno 7033 S. Rockvvell Street.
Mirė rugsėjo 3 d.. 1968, 7 vai. ryto, sulaukusi senatvės.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Walter, marti Frances,
j anūkai. SP 5 Lavvrence, U S A., Lance, Lynn, Leonard ir Lois:
sūnus John. marti Louise, anūkai, Steven, Shirley ir Jay; pus
seserė Frances Adomaitis su šeima ir kiti giminės, draugai ir
pažįstami.

KNYGOS JŪSŲ BIBLIOTEKAI

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

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams <1anų
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SŪNŪS

Illinois State gyventojai prie kainos tori pridėti 5% taksų.

Illinois State gyventojai prie kainos turi pridėti 5% taksų.

SAVININKO

2424 W. 69th STREET
2314 W. 23rd PLACE

Rinkinys gaunamas „Drauge“ ir pas knygų platintojus, kaina
$5.00 Ta pačia proga įsigytina ir 1964 metais Kazio Bradūno pre
mijuotoji knyga SIDABRINES KAMANOS, kaina $2 00

Užsakymus ir pinigus siųskite:

PRospeet 8-0834

Taip pat dėkoju mirusios sesutei A. Kubilienei su šeima, at
vykusiai iš Bostono sutrikti mirusiai paskutinį patarnavimą bei
auka šv- Mišioms. Audronei ir Uogintui už gražias gėles 1x1 nuo
širdi! atjautimą ir rūpestį.

Naujas Kazio Bradūno poezijos pluoštas

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

—

'IRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R. NELSON.

Ir dar karta nuoširdžiai/ dėkoju visiems šv. Mišių aukotojams.
Dar noriu pareikšti mano viešą padėką ir pagarbą p. p. Markams,
ypač p. Bronei ir Danguolei, kurios dieną ir naktį pamainomis bu
dėjo prie ligonės lovos jmv Jos operacijos, o mirus užprašė Gregoriiies šv. Mišias; bei už pagalbą ir patarimus mano skausmo va
ta ndose.

Tel. HEmlock 4 * 4809

THOMAS J. KEARNH

DIREKTORIUS

I rys Moderniškos Koplyčios:

Tebūnie man leista šioje vietoje padėkoti dviems nelietuviams,
t. y. Kun. Scherer iš St. PhiUlp High School, kuzis sužinojęs apie
buvusio jų mokyklos mokinio ištiktą nelaimę mielai sutiko už jo
motinos sielą atnašauti šv. .Mi.šas ir tuomi buvo (vykdyta mirusios
noras, kad po jos
įnirtęs tuo paėlu laiku būtų
atnašaujamos
šv. Mišios prie trijų altorių. Ir antram, J. Kunko, kuris aukojo
amžinas šv. (Mišias.

SUTAUPOTE « APIAK N A V IMA S • PATENKINTI

6153 South Western Avė.

STATYTI

AUTOMOBILIAMS

Taip pat tariu nuoširdų lietuvišką ačiū Kun. E. Gureekui už
atnašautas šv. Mišias, ĮMdydėjimą Iki amžino poilsio vietos, bei mal
das prie duobės.

KAINOS nuo $74.95; į tą kainą įeina pristatymas rr

J

AIKŠTE

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

Si3»

Didi padėka visiems, kurie a. a. Oną Paukštytę - Petkevičienę
lankė ilgoje, užjautė žodžiu ir laiškais, dar didesnė padėka vi
siems, kurie a. a. Onai Paukštytei - Petkevičienei atsiskyrus su
šiuo pasauliu aukojo už Jos sielą šv. -Mišioms Ir asmeniškai su ja.
ntslsveiklno koplyčioje bei pareiškė jos šeiniai Ir giminėms užuo
jautą, dalyvavo pamaldose ir palydėjo į amžino poilsio vietą. lo
bai nuoširdžiai dėkoju Kun. Zakarauskui už maldas
koplyčioje,
atnašautas šv. Mišias bažnyčioje tr taip gražų nuoširdų pamokslą
bei palydėjimą į šv. Kazimiero kapines.

Kapinių

KOPLYČIOS

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINY6IA

HERITAGK MEMORIALS
ANTKAPIAI IR
PAMINKLAI
yra pilnai garantuoti
Sears, Roebuck and Co.

SUSITIKIMAI

MODERNIOS

2533 West 7lst Street
1410 So. 50ih Avė., Cicero

JONAS ŠIAUČIŪNAS

SEARS

padėjimas ant kapo.

7

'

Priklausė Šv. Kazimiero Sės. Rėmėjų VIII k-pai.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans
koplyčioje, 6845 S.
Western Avė.
Laidotuvės įvyks šeštad., rugsėjo 1 d. iš koplyčios 9 vai.
ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią. kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose lidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, marčios ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

Tel. REpubllc 7-1213
Tel. VIrginia 7 6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ,__________ Tel. LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S, LITUANICA AVĖ._______________ Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET_______________ Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ,__________ Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.________ Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th Avė., CICERO, ILL._______Tel. OLympic 2-1003

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

Tel. 636-2820

X Lemonto Maironio prad.
ir aukšt. lit. mokyklos mokslą
pradės rugsėjo 14 d. Visi mo
kiniai su tėvais 9 vai. ryto ren
58 policininkams išvykti į Gary
MAŽŲ LĖKTUVŲ
kasi į St. Alphonsus bažnyčią,
miestą, kur gelbėjo vietinei po
NELAIMĖS
State ir Custer St., Lemont, III,
Lakūnas Mark Feigenblum, licijai rasinių neramumų metu.
kur parapijos klebonas St. Gaujo tėvas ir motina, gyvenę 1623 šiomis dienomis Cook apskri
čas atlaikys lietuvių kalba
W. Chase, žuvo mažam lėktu ties taryba balsavo jį viešai pa
X Kun. dr. J. Vaišnora, Ma šv. Mišias. Tuoj po Mišių visi
vui sudužus arti Wilkes-Barre, peikti už tokį neteisėtą polici
rijonų vienuolijos generalinis renkasi į valdiškos mokyklos
Pa. Nelaimė įvyko audros me ninkų perkėlimą. Šerifas pasiū
prokuratorius ir gen. postulia- patalpas, 400 McCarthy Rd.,
tu. Kitoje nelaimėje Midway lė iš savo kišenės padengti $600
torius, yra atvykęs į Ohicagą ten tėvai galės įregistruoti vai
aerodrome lakūnas išliko visai išlaidas.
ir apsistojęs tėvų marijonų na kus, įsigyti knygas ir pratimų
nesužeistas, kai mažas dviejų
VAIRAVIMO TAISYKLĖS
muose prie Draugo, čia žada sąsiuvinius ir užsimokėti už
motorų lėktuvas .nusileisdamas
mokslą. Dirbs mokytojai: dr. J.
ISPANIŠKAI
pabūti iki rugsėjo pabaigos.
apsivertė. Ši nelaimė nesutruk
X Amerikos Lietuvių taryba Briedis, A. Grinienė, K. Jakš
dė komercinių lėktuvų skridi- i Illinois valstijos sekretorius
pasiuntė padėkos raštus Illinois tas, Z. Katiliškienė, J. Lukomų
Paul Powell praneša, kad jau
gubernatoriui Samuel H. Sha- [ šiūnienė, R. Mastienė, E. Razišleista
vairavimo taisyklės ispiro ir Chicagos miesto mayorui mienė, M. Umbrasienė, V. Um
$175,000 UŽ INFORMACIJAS paniškai.
Chicagoje gyvena
Richard J. Daley už paskelbimą į brasas. Mokyklos kapelionas
daug
meksikiečių
ir portorikieStreikas prieš Bell telefonų
šiais metais atitinkamų prokla-| kun. dr. F. Gureo’.tas. Dėl in
čių,
kuriems
naujas
vadovėlis
macijų pavergtų tautų savaitės j formacijų skambinti O. Abro Lemonto Maironio Lituanistinės mokyklos mokiniai su mokytojais, ši pradžios ir aukšt. mokykla rugsėjo kompaniją jau įeina į ketvirtą
bus
naudingas
ruošiantis
gauti
mėnesį. Per tą laiką vandalai
proga ir asmenišką dalyvavimą maitienei — 312 — 257-6675 14 d. pradeda 1968-9 mokslo metus.
dažnai yra perkirtę telefonų ka vairavimo leidimą.
bei pasakytas kalbas pavergtų arba A. Grinienei — 815 —
belius ir išardę kitus įrengimus.
838-8555.
NAUJI VAGONAI
tautų parade.
Bell
kompanija iš viso jau yra
X Pranešame visiems Chica- i X Teis. Juozo ir Birutės Sta
pasiūliusi $175,000 už informa Illinois Central geležinkelis
gos Liet. Operos choro nariams, naičių, gyv. 2516 W. 70 st.., sū
cijas, kas tas piktadarybes at ruošiasi pirkti 130 dviaukščių
kad š. m. rugsėjo 6 d. pradeda nūs Juozas -Edvardas, atlikęs
lieka. Kompanija yra kelis kar keleivinių vagonų, kurių kiek
me naujojo mūsų veiklos sezono karinę prievolę, rugp. 29 d. grį
pyvauti. Įėjimas visiems nemo- koje”, “Še,n bei ten parodoje” tus siūlusi algos pakėlimą, bet vienas talpins 152 keleivius. Va
J. A. VALSTYBĖSE
darbą. Repeticijos vyks Jauni žo iš Vietnamo į Chicagą pas
karnas
ibus rodomi ten pat rugpjūčio unijos nariai vis atmeta naujo gonai kainuos apie 36 mil. do
mo Centro patalpose kiekvieną tėvus. Vieną dieną vėliau taip
— Jonas Grigaliūnas, vienas
penktadienį 8 vai. vakaro. Pra pat iš Vietnamo sugrįžo jų žen iš stambiausių lietuvių filatelis — Waterbury, Conn., subat- 28 ir 31 d., 8 v. v. Filmus rodys kontrakto pasirašymą. Kompa lerių.
šome visus choro narius ir 'ki tas Raimondas Stropus, kurio tė tų išeivijoje, Clevelande įvyku vakaris Vasario 16 gimnazijos Kanados kino filmų mėgėjų gru nija sakosi, kad, deryboms nu AUKA UNIVERSITETUI
trūkus, ji nepramato duoti nau
tus, norinčius prie dainos meno vėliai gyvena irgi Marąuette pai sioje latvių filatelijos parodoje naudai įvyks rugsėjo 7 d., šeš pė.
įMerck fundacija paaukojo
prisidėti, šį penktadienį į pir ke. Sugrįžusių tėveliai džiaugia išstatė didžiulį Lietuvos pašto tadienį, nuo 4 vai. p. p., Venc- — Lietuvių pasirodymas Ka jų pasiūlymų.
$50,000
Chicagos universitetui.
si, kad jų sūnūs laimingai ir ženklų rinkinį. Šia proga Lat lauskių sodyboje, 89 Spindle nados krašto parodoje įvyko
mąją repeticiją atsilankyti.
'ŠERIFAS GAVO BARTI .
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Road.
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rudenį
įvyks
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29.
X Muzikas Antanas Nakas sveiki grįžo iš kovų lauko.
vių filatelistų draugija pakvie
Cook apskrities šerifas Jo- Į statybai prie Pritzker gydytotokį parengimą lab- Oficialiame Ontario pilietybės
sugrįžo iš atostogų ir su savo
X Dail. V. Vijeikis savo spaus tė J. Grigaliūną parodos teisė tantį
biuletenyje toji seph Woods liepos 28 d. leido jų mokyklos.
mokiniais pradėjo pianino pa tuvėje ofsetu spausdina Lietu ju. Ši filatelijos paroda buvo įvykstantį tokį parengimą lab-, ministerijos
mokas. Priimami nauji moki vių Paštininkų Sąjungos OV ruošiama Latvijos nepriklauso dalingiems lietuvių reikalams Į diena pavadinta “Lithuanian
niai. Telefonas HE 6-5034.
leidžiamą 500 pusi. knygą. Ji bus mybės 50 metų sukakties pro remti piešia Danutė Venclaus- Day”. Programą atliko Toronto
kaitė savo tėvų — Kazimiero ir lietuvių tautinių šakių grupės. K. DONELAIČIO ŽEM. IR AUKŠT. LIT
X Dail. Mik. Ivanausko lieps gausiai iliustruota. Be to, daug ga.
Stanislavos
Veuclauskių atminos darbų parodą, suruoštą Ci rašoma apie Lietuvos ženklus,
OKUP. LIETUVOJ
— Dr. Kr. Gudaitis, buv. Lie- nimą pagerbdama. Rengėja vaiMOKYKLOS PRADEDA JUBILIEJINIUS
cero mieste Roosevelt mokyk filateliją. Daromi žygiai, kad tuvos ikariuomenės karininkas
apmoka pati, o svečių sude- — Žvejo diena suruošta Klai
MOKSLO METUS
los salėje, aplankė arti 2,000 būtų įdėti visi išleistieji pašto ir savanoris kūrėjas, verčiasi damus pinigus perduoda labda pėdoje. Kaip žinia, Lietuvos pa
ženklai Lietuvoje spalvoti. Tuo medicinos praktika Warren, III.
žmonių.
rybės reikalams. Tuo būdu visi jūrio daugumą dabar sudaro
Kristijono Donelaičio lituanis-j ir V-ji, VI-ji, VII-ji ir VIII-ji
x Kun. dr. Juozas Prauskis, met knyga būtų žymiai vertin Atliekamu laiku renka medžia dalyviai tiesiogiai prisideda prie rusai kolonistai.
vienas iš “Draugo” redaktorių, gesnė ir įdomesnė. Ją galima už gą ir rašo Lietuvos reformaci gerų darbų. Visi kviečiami atsi — Lietuvos pajūryje, tarp tinės mokyklos dešimtuosius' aukštesniosios mokyklos klasės.
siprenumeruoti ir garbės prenu jos bažnyčios istoriją. Aktyviai
mokslo metus pradeda š. m. rug Į darželį (parengiamąjį sky
drauge su savo motina Sibiro
lankyti.
Girulių ir šventosios, rusų bio sėjo 7 d. Francis M. McKay rių) priimami vaikai pilnų penmeratorių
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dalyvauja
mūsų
gydytojų
lei

tremtine Ona Prunskiene, sese
logai, E. Blinovos vadovaujami,
knygoje.
džiamajame biuletenyje ir ki — Organizuojamas lietuvių jūros pakraščių dugne aptiko valstybinės mokyklos patalpo kerių metų ir tie, kurie pen/kerimi Anele ir kitais artimaisiais
komitetas Nixon ir Agnevv kan
se, 6901 So. Fairfield Avė. 9 v. rių metų sulauks 1969 m. sau
X Dantų gydytoja O. Garū- tuose laikraščiuose.
išvyko į Floridą porai savaičių
didelius tam tikros kerpės kie iki 1 vai. po pietų mokinių re sio 1 d.
didatūroms
remti.
Vytautas
— Muzikas Vytautas Strolia,
nienė grįžo po vasaros atostogų
atostogų.
kius, iš kurios gaminama ver
ir
vėl
priiminėja
pacientus
savo
uolus
Vasario 16 d. gimnazijos Abraitis,, Eugenijus Bartkus ir tinga agaro žaliava, labai rei gistracija.
X Kazys Toliūnas, gyv. 3445
Į V-tąją aukštesniosios mo
būrelių organizatorius ir gim- Leonardas Valiukas organizuo- kalinga rusų pramonei. Netru 1968-69 mokslo metais mo
West 62 PI., Chieago, III., re kabinete.
kyklos klasę priimami mokiniai,
nazijos rėmėjas, išvyko į Eu- Ja platų, visą kraštą apimantį,
montuodamas namus, susižeidė
X Jonas ir Adelė Geniai, ropą. Būdamas Vokietijoje ar- lietuvių komitetą Richard M. kus būsią pradėta naują žalia kyklose veiks vaikų darželis išėję LB nustatytą žemesniosios
koją. Dabar daktaro priežiūroje iki šiol gyvenę Chieago, UI., per
va eksploatuoti, nes iki šiol aga- (parengiamasis skyrius), šeši mokyklos programą ir pristatę
Toliūnas gydosi namuose. Jo sikėlė gyventi j Los Angeles ir čiau susipažins su liet. gimna-' Nixon ir Sptro T. Agnew kan- i
i baigimo pažymėjimą arba išlai
|didatūroms remti. Visi lietuviai
žmona Toliūnienė, gavusi iš dar Santa Monikoje nusipirko pel zijos veikla
kę įstojamuosius egzaminus.
- Šiais mokslo melais danty “■“** Nixon ‘r ASnew kandj:
bovietės pora savaičių atosto ningą nuosavybę.
Egzaminai bus rugsėjo 7 d.
gydytojas dr. Tauras ruošiasi
kvjecianu jungtis į si
gų, prieš vyro susižeidimą bu
Francis M. McKay mokykloje
burnos orologijos Chirurgo spe-,
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ir dr. Karka I iš Toronto) orto-■>'1 ^esaa
Yorką.
niąją mokyklą, įstojamųjų eg
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mą po vasaros atostogų narių Bncinskaltė mirė ir palaidota. c,a,
Sveikintinas jaunųjų Eugenijus Bartkus, 222 West
Visi mokiniai gavusieji patai
mėnesinį susirinkimą, kuris į- Buvo gimusi Vilkaviškio apsknžimas
Adams Street, Chieago, Illinois
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turi registracijos dieną
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bute 7211 So. Francisco.
jos draugų ir pažįstamų paly- ronto universitetą, gavo stipen- gėlės, California 90007. Visiems
egzaminus. Mokinių vasaros dar
X Dainavos Stovyklai remti dėjo velionę į amžinojo poilsio
urbanos universitete js> į besikreipiantiems minėtu reikabai bus patikrinti rugsėjo 14 d.
vakarienė su įdomia programa, vietą. Velionies globėjas paruoįstro lai snį iš elektra- > 'komiteto pirmininkai duos
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SLA 301 kuopa Liberty svetai Šiluvos atlaidai prasidės rugse.g Lietuvos pasirašyta Amerikos Lietuvių tarybos delegacija, liudijusi demokratų konvencijos sąsiuvinius.
x Didžioji madų paroda į- nėje šaukė sueigą, kurios metu
jo 8 d ir baigsis rugsėjo 15 d. Val{Jo Neni§kiO)
kuriame jig platformos komitete pavergtos Lietuvos ir kt. klausimais. Iš k. į d. —
Tėvų komiteto nutarimu visi
vyks spalio 5—6 d. Jaunimo tartasi veiklos reikalais.
pirm. E. Bartkus, I vicepinm. dr. P. Grigaitis ir buv. ALT pirm. A. J.
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Thomas
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ryto.
Apie tikybos pamokas bus
vauti.
K.
D-kis.
pietinėms bei vakarinėms sukne
kas, kuriame jis sakosi gavęs
dose.
pranešta
vėliau.
lėms bus pritaikyti tautiniai
net penkioliką laiškų iš Ameri
PRANEŠIMAS
PABRANGO
audiniai, juostos ir gintaro pa
— Pianistė Raimonda Apei- kos ir esą apsikeitęs plokštelė
Dėl smulkesnių informacijų
PRAGYVENIMAS
puošimai. Kai kuriuos rūbus bus
kytė rugsėjo 7 d., 8:15 vai. vak. mis. Kaip matyti iš redakto 1968 m. rugpiūčio 23 d. Ohi- atkreiptas viso pasaulio dėme- žemesniosios mokyklos reika
galima įsigyti. Modeliuos: O.
Chicagoje vėl pabrango pra- su Burbank simfoniniu orkes- riaus prierašo, tas susirašinėji cagoje International amfitheat- sys.
lais kreiptis j mokyt. Ireną BuBaukienė, E. Blandytė, D. Bart gyvenimas. Dabar reikia mokėti tru koncertuos Starlight Bowl mas ir siuntinėjimas labai sun ro patalpose Amerikos Lietu Dr. P. Grigaitis peržvelgė Lie-1 kaveckienę — telef. PR 8-3320,
kienė, N. Manekenė, M. Memė- $11.89 už reikmenis, kurie 1958 amfiteat-e, Burbank, Cal. Visi kiai vyksta, nes vis kai kas kai vių tarylbos delegacija — pir tuvos okupacijos eigą, pabrėžė o aukštesniosios į mokyt. Oigą
naitė, S. Olšauskienė, R. Pra- -59 metais kainavo 10.00.
lietuviai kviečiami koncerte da- ko negauna.
mininkas Eug. A. Bartkus, pir- JAV tos okupacijos nepripaži- Paulikienę — teletf. HE 4-2415.
puolenienė, R. Umlbrazaitė ir
masis vicepirmininkas dr. P. nimą ir siūlė demokratų konven
ARGENTINOJ
Mokyklų Vadovybė *
N. Vengrienė. Ruošia Putnamo
Grigaitis ir buv. ALT pirminin- cijos platformos komitetui įseselių rėmėjos ir pelnas skiria
— Buenos Aires mieste vie kas A. J. Rudis buvo priimti de- traukti Lietuvos ir kitų kraštų
mas mergaičių stovyklai įreng
šėjo jaunavedžiai iš JAV — mokratų konvencijos platfor- pavergimo pasmerkimą bei pa
UŽMUŠĖ DU ARKLIUS
ti. Bilietai gaunami Marginiuo
dail. Romas Viesulas ir Jūra mos komiteto liudyti okupuo- brėžti skubų reikalą tų kraštų
se.
(pr.)
Gailiušytė - Viesulienė. P. Ožins tos Lietuvos ir ikitų pavergtų laisvės atstatymui ir okupaci Du arkliai, išbėgę iš miško,
ko ir VI. M. Survilienės lydimi, kraštų Sovietų Sąjungos gink nių pajėgų pašalinimui.
X PASKOLOS NAMŲ PIR
žuvo užvažiavus ant jų Harry
jiedu
aplankė meno muziejų, luotų pajėgų įvykdytos agresi A. J. Rudis liudijo apie lie Jenkins vairuojamo automobi
KIMUI daromos lengvais mėne
tuvių kilmės amerikierių įnašą lio Eik Grove miestelyje. Jen
Šiam di Telia eksperimentinio jos klausimais.
siniais išsimokėjimais ir priei
į
meno muziejų, susipažino su Bue Demokratų platformos komi- . Amerikos politinį, kultūrinį ir kins nuvežtas į St. Alexis ligo
namais nuošimčiais.
.....
T. ,
. krašto geroves kūrybini gyve ninę.
nos Aires įdomybėmis, susitiko
Mutual Federal Savings, 2212
tete visi Amerikos Lietuvių ta- ,nimą ir
•„ siūlė __
i.„Lkurį
i_n laiką
prieš
su prof. E. Paršeliu ir AL Ben rybos atstovai liudijo pasidalinę
West Cermak Road. Telefonas
druomenės veikėjais.
VI 7-7747
(sk.)
atskirais klausimais, kurie ben- senatoriaus Paul Douglas reko
Grįžo po 20 m. tremties
drai pilnai nušvietė Lietuvos menduotą sudaryti Laisvės ko
KANADOJ
DAUG SUTAUPYSI pirkdamas
mitetą prie JAV ikongreso. AL.
Radio, Radio-Consoles, spalvotas
Praha. — Po 20 m. tremties į
Arch. Vytauto Petrulio Ir
ir demaskavo Sovietų To atstovų liudymai buvo ati
ir kt. Televizijas. Tapė Recorderiai.
,
i
Sąjungos
kėslus
ir
agresijos
savo
vyskupiją sugrįžo Ceske Buprof. Romo Vaštoko gamintas
džiai išklausyti ir užprotokoluo Hlouch.
fonografai, patefonai, Cash Regis1
grėsmę
prieš
laisvąjį
pasaulį.
1 ūkstančiai tikinčiųjų,
filmas bus rodomas Toronto pa
ti. šalia liudymo žodžiais, buvo dalyvaujant ir valdžios atsto
teriai įv. skaičiavimo .mašinos.
RAŠOMOS mašinėlės visomis kal
rodų aikštėje “Canada 2000” Pirmininkas Eug. A. Bartkus įteiktas memorandumas raštu,
bomis. Katalogus ir informacijas
pastate rugpiūčio 26 ir rugsė liudijo, kaip Lietuvos okupacija kurio 200 kopijų, platformos vams, iškilmingai pasitiko trem
tinį vyskupą, kuris už savo ištiki
reikalaukite: J. L. Giedraitis, 10
jo 2 dienomis, 8 v. vakaro. Vyt. yra identiška su Čekoslovaki
Barry, Dr., E. Northport, N. Y. Darbymetč stovyklos programai ruošiantis. Iš kairės, j dešinę: Rai
mybę
Romos Bažnyčiai, stalinisPetrulio gaminti filmai — “Va jos dabar įvykdytą Sovietų gin11731, kuris “Draugui” žinomas mundas Sidrys, Rima Pakeltytė ir Aldona Zailskaitė.
tinio
režimo
metu buvo suimtas
_ _____ ____ ____
Nuotr. Laimos N ainy lės saris ITrinidade”, “Tony .Mekai- Įduotų jėgų agresija., į Ikurią į Amerikos Lietuvių Tary ba ii ištremtas iš savo vyskupijos.
kaip sąžiningas asmuo.
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