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Washingtone tebelaukiama Hanojaus atsako — Šiuo metu spėjama komunistų
atsakymą būsiant neigiamą

Hanojus tebesvarsto
VVashlngtono pasiūlymą

WASHINGTON. — Pagrindi
nė savaitgalio sensacija, kuriai
pasaulio spauda, ir ne tik Ame
rikoje, skyrė daug dėmesio, tai
buv. prezidento Kennedy naš
lės Jaoąueline, vakar, Scorpios
saloje, įvykusios sutuoktuvės.
Tačiau tai buvo įvykis, sudomi
nęs žmones bei spaudą, ištroš
kusius daugiau nepolitinių, bet
asmeninio pobūdžio naujienų.
A. Dubček ir J. Smrkovski, lais Joms sugebėjo atsispirti rim
vėjimo reformų pradininkai, dar tesni, blaivesni laikraščiai tiek
vis populiarūs Čekoslovakijoje.
JAV-se, tiek Europoje ir kitur.
Taika ar karas — buvo klau
Praha patvirtino sutartį simas, daugiausia narpliotas ke
liuose pasaulio miestuose: WaO. Černik puolė JAV, NATO, shingtone, Saigone, Hanojuje
V. Vokietiją, ‘Imperialistus” ir Paryžiuje.
Penktadienį Paryžiuje, ir pa
PRAHA. — Čekoslovakijos
čių
amerikiečių spaudos agen
parlamentas spalio 18 d. patvir
tūros,
paskleista žinia, kad Ha
tino sovietų -čekoslovakų pasi
nojus
jau
atsakęs į Washingtorašytą sutartį. Šia sutartimi so
no
pasiūlymą,
pasirodė esanti
vietų kariniai daliniai pasilieka
krašte “laikinai”, tačiau kaip perankstyva. Tai užvakar pa
ilgai — neaišku. Taip pat neži neigė Baltieji Rūmai ir Valst.
noma, kada didžioji okupanto Departmentas. P. Vietnamo po
dalinių dalis pasitrauks iš kraš litiniai sluoksniai Paryžiuje gi
teigė, kad Šiaurės Vietnamas
to.
Parlamente už sutartį pasi amerikiečių pasiūlymus svarstė.
sakė 228 nariai, 10 susilaikė ir Washingtonas atsargiai, bet ir
4 pasisakė prieš, iš 300 narių su nerimo, netikrumo nuotai
tautos atstovybės nedalyvavo komis laukė Hanojaus komunis
tų žodžio. Nebuvo netekta vil
58 nariai.
ties gauti patenkinamą atsaky
Min. pirmininkas O. Černik mą.
savo kalboje nurodė “naująją
Vau Thieu: nerodykite
tikrovę” ir kėlė naujus pavojus
pasaulio taikai, kuriai grasiną
silpnumo, nepasiduokite
“JAV imperial’stiniai sluoks
komunistams
niai”. Jis, Maskvos pavyzdžiu,
SAIGONAS. — P. Vietnamo
kritikavo JAV politiką Vietna
prezidentas,
kalbėjęs spaudos
me, negailėjo piktų žodžių ir
NATO bei V. Vokietijos adre atstovams, be to, per radiją ir
su. Esant grėsmei, Černiko nuo televizijoje, pabrėžė, kad orinių
mone, nesą galima kalbėti apie Š. Vietnamo puolimų sustabdy
Čekoslovakijos “absoliutų suve mas, bet be sąlygų, esąs “nega
limas” ir kad jo vyriausybė ne
renumą”.
sutiksianti tartis su Vietkongu.
Kalbama apie 100,000 pasi
Jis įspėjo amerikiečius: neda
liekančių karių
rykite nuolaidų komunistams.
O. Černik paaiškino, kad so Jis turįs vilties, kad gera valia
vietai pasižadėję: jų daliniai ne- taikos siekiant tai nereikš silp
numo bei noro paklusti komu
sikišią į vidaus reikalus, gerb
nistų sąlygoms ir pakartojo sa
sią krašto įstatymus, tiesioginė
vo sąlygą: Šiaurės Vietnamas,
sienos su vak. vokiečiais apsau prieš bombardavimų sustabdy
ga priklausysianti Čekoslovaki mą privaląs sutikti su karinių
jai.
Kiek tų karių pasiliks krašte veiksmų susiaurinimu.
P. Vietnamo valstybės galva
— vis dar mįslė. Kariniai stebė
tojai mano, kad tas skaičius ga iki šiol reikalauja trijų sąlygų
lėsiąs siekti apie 100,000. Kitais (JAV puolimus sustabdžius):
šaltiniais, sovietų karinių dali priešas turįs gerbti neutralią
nių dalis būsianti išdėstyta apie zoną, turi būti baigti Vietnamo
Prahą ir Bratislavą, tad, apie miestų apšaudymai ir Saigonui
žymiuosius krašto nervinius turi būti leista dalyvauti Pary
centrus.
žiaus taikos pasitarimuose.

Vis laukia Hanojui nuomonę
pareiškiant

tartis su P. Vietnamo vyriau
sybės atstovais.

PARYŽIUS. — Politiniai
sluoksniai čia mano, kad Hano
jus, nors ir svarstąs amerikie
čių pasiūlymus, tačiau nesku
bėsiąs su atsakymu. Vis dėl to
tikimasi, kad Š. Vietnamo ko
munistai galį savo nuomonę nu
šviesti arba šiandien, kai jie
Paryžiuje informuosią spaudos
atstovus, arba poryt, trečiadie
nį, įvykstant naujam JAV - Ha
nojaus pasitarimų posėdžiui.

Tartis su prez. Johnsonu
ar su jo įpėdiniu?

WASHINGTONAS. — Politi
niuose sluoksniuose savaitgaly
je reikštos nuomonės: Hanojus
sutiktų tartis, nes pastaruoju
metu patyręs nemažų nuostolių
karo lauke. Antra, tikima, kad
š. Vietnamui parankiau tartis
— taikos kryptimi — su dar pa
reigas einančiu Johnsonu, kaip,
jau kitais metais, su naujai iš
Hanojaus ligšiolinė laikysena rinktuoju prezidentu.
ryškino: jis reikalaująs, kad
JAV sustabdytų ne tik orinius Skirtingos nuomonės Pentagono
puolimus, bet ir “visus kitus
karių tarpe
veiksmus”, be to, jis nesutinkąs
WASHINGTON. — Pentago
no atstovai, turį daug svarios
reikšmės karinius veiksmus
Vietname vedant, kaip dabar
patirta, bombardavimų sustab
dymo klausimu reiškia įvairias
— priešingas ir teigiamas —
nuomones. Jie sutaria tik vienu
klausimu: ar galimas posūkis
(puolimų sustabdymas) galės
reikšti posūkį ir komunistų tak
tikoje, ar jie rimtai sutiks tar
tis taikos Vietname siekiant?
Neigiama nuomonė: gerai, ta
ria Pentagono aukštieji kariai,
ar tuos puolimus sustabdžius,
JAV parašiutininkai nuleidžiami nebus pavojaus, kad priešas žy
miai sustiprins karinius veiksties Khe Sanh Vietname

“Apollo 7” - ryt žemėn

Gen. L. Lemnitzer
,sąjunginių
NATO dalinių vadas Europoje, ne
seniai pasisakė: agresijos atveju
NATO kraštai galį panaudoti bran
duolinius ginklus.

Wallaee generolo patirtį
naudoja (kampanijai

Nelinksmos perspektyvos

Sovietų grasinimas kariniai,
tačiau “teisėtai” okupuoti V.
Vokietiją, paremtas JT chartos
53 ir 107 straipsniais. Pirmąjį
grasinimą, 1967 m. lapkr. mėn.,
Bonna nutylėjo. Visuomenė su
sirūpino antru atveju — š. m.
liepos mėn. žinia, kad JAV ne
sutiktų su tų straipsnių taiky
mu ir faktas, kad Gromyko JT
grasinimą ta forma nebekarto
jo, įgalino šį reikalą primiršti.
Be reikalo, nes 53 str. įdomus
ne tik V. Vokietijai.
Tas straipsnis leidžia chartos
signatarams panaudoti sankci
jas prieš bet kurią valstybę,
antrojo pas. karo metu kovo
jusią prieš alijantue. Jo taiky
mas yra sovietų savavališko in
terpretavimo reikalas. Jie tą
“teisę” gali taikinti ar nepri
taikinti. Tik kažin, ar prieš Vak.
Vokietiją, nes toji, kaip ir Ulbrichtinė Vokietija, atsirado tik
po karo pabaigos. Todėl sovietai
pasiskubino savo “teisę” papil
domai sutvirtinti Potsdamo kon
ferencijos nutarimais. Tačiau
kaip su kitais sąjungininkų
priešais ?
Vokietijos sąjungininkėmis
ir alijantų priešais karo metu
buvo Suomija, Italija, Bulgari
ja, Vengrija, Rumunija — taip
pat ir Austrija (trečioji Reicho
dalis!), Slovakija (CSR dalis!)
net Kroatija (dabar Jugoslavi
jos sudėtyje!). Tiesa, kad dalis
tų kraštų nebeegzistuoja, kiti
“apsaugoti” taikos su Maskva
sutartimis, ar yra neutraliomis
valstybėmis.

Sovietai seka romėnus —
imperialistus

Tačiau kas uždraustų rusams
grįžti prie JT chartos “senesnės
Lėktuvnešis “,Essex” — jis jau atsidūrė 230 mylių j pietryčius nuo teisės”, ignoruojant naujesnės
Bermudų salų ir laukia nusileidžiant “Apollo 7” erdvėlaiviui
datos sutartis! ? Sovietai, romė-

R. Kinijos prezidentas Liu Sao-chi,
kaip spauda paskelbė, Mao-tsetungo parėdymu neteko visų svar
biąją pareigų.
Nesutarimai tarp
abiejų vyrų vyko keleri metai.

nų imperialistų pavyzdžiu, sa
vo agresiją mėgsta dangstyti
“teise”. Taip buvo, kai jie atvy
ko į Prahą “kviečiami”, socializ
mą “gelbėti”. Pabaltyjy 1940
m. patys pabaltiečiai “išsilaisvi
no” (nuo laisvės) ir “savano
riškai” įsijungė į STRS valsty
bę. Tarptautinės teisės žino
vams reiktų susėst ir išnagrinė
ti įvairias kitas sutartis, kurias
Maskva dar galėtų piktnaudoti
“legalios” agresijos reikalui.
Interesų sferos

Vakarų Europoje, ypač Vo
kietijoje, raminamasi, kad įei
nama į “vakarų interesų sferą”.
Todėl, esą, nebaisios visokių su
tarčių “priešo klauzulės”, kaip
minėti JT chartos straipsniai.
Kažkaip juokas ima, kad būtų
siekiama kokios tai “draugystės
klauzulės” su Maskva.
Kaip ten žiūrima į “draugų”
suverenumą ir nepriklausomy
bę, rodos, aiškiai nusakyta nau
joje doktrinoje: valstybinis su
verenumas, savitas kelias į so
cializmą, neprivalo pakenkti
“bendriems socializmo stovyk

HOUSTON. — Erdvėlaivis
“Apollo 7” jau baigia savo ke
lionę aplink žemę. Ryt anksti
rytą jis nusileis į rytus nuo Ber
mudų salų. Erdvėlaivį paimti
savo globon Atlanto vandeny
ne jau laukia visa eilė laivų.
Vakar, įvykus 134 skrydžiui
aplink žemę, buvo jau 6-sis te
levizijos vaizdų iš erdvėlaivio
perdavimas. Astronautų ausims
užsikimšus, jie siūlė leisti jiems
nusileisti be jų sunkiosios astro
nauto aprangos. Tačiau erdvės
tyrinėjimų centras yra nuomo
nės, kad tuo atveju grėstų, nu
sileidžiant žemėn, susižeidimo
pavojus. Todėl jiem, greičiau
sia, bus patarta leistis tik be
galvos šalmų.

VVASHINGTON. — G. Wallace antrininkas — viceprezi
dentinis prezidentinis kandida
tas ats. gen. C. LeMay, šešta
dienį, po 3 dienų viešnagės Viet
name, grįžo į JAV. Washingttone jis ilgai tarėsi su prezidenti Lietuviai sportininkai niu kandidatu G. Wallace. Šis
tretieji
vakar “Meet the Press” TV
programoje kalbėjo apie karą JAV sportininkai vėl pirmauja
Vietname bei būdus taikai pa
MEXICO CITY. —'Olimpinė
siekti.
se žaidynėse vėl pirmauja JAV
sportininkai. Ligi šeštadienio
mus visame Vietname ir ar tai jie buvo laimėję 12 aukso me
nereikš dar didesnių sąjunginin dalių, 4 — sidabro ir 8 bron
kų nuostolių? Ar jis nesugebės zos, iš viso 24. Antroje vietoje
permesti dar daugiau karių? atsidūrė Sovietų S-ga su 21 me
Pagaliau, jei Hanojus nesieks daliu (6, 9 ir 6). Toliau seka:
garbingos taikos ir sustabdymą Vengrija, Rumunija, Lenkija,
išnaudos savo kariniams tiks Prancūzija, Australija, Kenija,
lams, ar amerikiečiams bus įma V. Vokietija, D. Britanija ir 1.1.
noma vėl atnaujinti jų orinius
Vilniaus “Žalgirio” aštuonpuolimus ?
vietės sportininkai irklavimo
varžybose spalio 19 d. neturėjo
sėkmės. Pirmąją vietą laimėjo
Vak. Vokietija (laikas 6:07.00),
antrąją — Australija (6:07.98)
ir trečiąją žalgiriečiai, atstova
rašo:
vę Sovietų S-gai (6.09.11).

Sovietai dangsto savo agresiją "teise"
“Draugo” spec. korespontentas Bonnoje
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Įvairios žinios

Viltys blanksta taikai Vietname pasiekti
!

Kaina 10 &

los” interesams. Jeigu tai tai
koma “draugams”, tai ko tikė
tis priešams? Bendruosius in
teresus, jų pobūdį b ii turinį, ži
noma, nustato Maskva, savo
sauvalę dangstydama Markso,
Engelso, Lenino ir kitų ateisti
nių nešventųjų autoritetu.
Nuo to, girdi, Vakarų Europą
apsaugosiančios “interesų sfe
ros”. Tegul. Bet į kieno “sferą”
įeina Suomija ar Jugoslavija?
Kaip su neutralia Švedija, ne
parodžiusią didelio susijaudini
mo dėl kaimyninių Baltijos vals
tybių likimo? Kaip, pagaliau,
su Austrija, kuri tik 1955 vos
vos išsmuko iš sovietų “intere
sų sferos”? Vienintelis neutra
lus kraštas, blaiviai vertinąs
šią problematiką, bene bus Švei
carija. G ten nerimastaujama.
Sovietai supa Europą
“Teisinę” Maskvos agresinę
propagandą papildo nariniai ėji
mai. Tik aklieji nemato sovietų
pastangų iš sparnų supti Euro
pos kontinentą. Viduržemių jū
roje didėja sovietų laivyno pa
jėgos, nors ne taip lengva joms
su kranto bazėmis. Bet kas at
sitiktų, jeigu jie tokias įsigytų,
užėmę Jugoslaviją!? Jugoslavai
žino, kad jie niekeno žemėje.
Belgradas neturi jokios vakarų
apsaugos garantijos. Neturima
iliuzijų dėl Rumunijos, nedaug
tikimasi susilaukti iš kinų re
miamos Albanijos (nor3 su ja
švelninami santykiai, didinant
albanų mažumos Jugoslavijoje
teises).
Negeri dalykai vyksta šiaurė
je. Suomijai nesunk'i pritaikin
ti 53 sti. kartu su 19lS m. drau
gystės sutartimi, auri leidžia
įvesti sovietų įgulas — jeigu
Maskva nutartų, kad “graso”
Vak. Vokietija. Kai kas galvo
ja, kad sovietai tuo manevru
tesiekia nukreipti pasaulio dė-

LeMay ir bombos
Vietname
SAIGONAS. — Būdamas Viet
name, gen. LeMay pareiškė:
JAV lakūnai Vietname puolą
“klaidingus taikinius”, oro ka
ras esąs nenašus ir jo padari
niai — per daug žūna amerikie
čių. Vis dėlto, jis esąs priešin
gas tų orinių puolimų sustab
dymui.
Vietname jis kalbėjęs su šim

tais ten kovojančių amerikie
čių. Jis tikisi, kraštui galėsiąs
pateikti “tinkamus bei papras
tus” sprendimus karo Vietname
atžvilgiu.
voje ima viršų rusų nacionalis
tai ir, esą, komunizmas blėstąs. Jeigu taip ir būtų — ar pa
sikeistų grėsmės esmė ? Vargu.
Manytume, kad rusiškas nacio
nalizmas už hitlerinį bus dar
baisesnis.
Ai* nepakanka istorijos
pamokų?

Kiti sako, kad sovietai, ka
riškai stiprindami pakraščius,
nesiekia pulti kaimynų. Esą, jie
ruošiasi sulaikyti savus žmo
nes, kurie bandysią sprukti į
visas puses, kai prasidės restalinizacija ir masinis teroras.
Tai esą visai “natūralu”, nes,
kad “Rusija sugriūtų iš vi
daus”, esą, “niekas nenori”. At
rodo, nepakanka dar istorinių
pamokų, kai vidaus įtampa bu
vo visų imperialistų agresijos
varykliu, visada ir visur.

Blaiviau, atrodo, padėtį ver
tina patys komunistai, išėję pa
čios Maskvos mokyklą. Jie ži
no Markso teiginį, kad dar ne
buvo istorijos bėgyje valdančios
klasės, laisvu noru atsisakiusios
valdžios. Kodėl turėtų “išsi
vaikščioti” Maskvos valdovų
klika, turinti dvasinės ir mate
rialinės valdžios totalinį mono
polį!? Vakarų pasaulis nenori
“šaltojo karo”, nors ne nuo jo
priklauso jo atsiradimas. Karo
niekas nenori, bet kai jį veda
priešas, reikia mažų mažiausia
suprasti, kad esi karo padėty.
Ir kaip tik to laisvasis pasau
lis suprasti niekaip nenori. Da
bartinė jo politika bene prives
prie “karštos taikos”. Ar ji bus
malonesnė už šaltąjį karą?
vb.

mesį nuo Rumunijos. Bet yra
faktas, kad jų laivynas Baltijos
jūroje ir už jos ribų seniai yra
parengties stovyje.
Antai, Klaipėdoje “Lietuvos
Žvejų Laivyno” vyrai skuba
persirengti karinėm uniformom
su storais antpečiais. Vieno rū
bų fabriko cechas juos skubiai
aprūpina uniformomis, (reika
lui esant, per 2-3 valandas. Lie
tuvos pajūryje Įsitaisė hidroplanai, kurie povandeninius lai
vus medžioja šiaurės kryptimi
Panašia sensaciją vilniškis
“Švyturys” birželio mėn., prieš
Prahos invaziją, nustebino pa
šaulį (reportažas apie desanti
ninkus, jūrų pėstininkus, mėgi
nančius puolimo veiksmus ato
KALENDORIUS
minio karo sąlygomis), žodžiu,
Spalio 21 d.: šv. Hilarijus, šv.
negeri ženklai tiek šiaurėje, tiek
Uršulė, Rikantas, Gilanda.
pietuose.
Spalio 22 d.: šv. Melanas, šv.
Trečioji Roma?
Alodija, Sudimantas, Minė.
Neramios žinios ateina ir iš
ORAS
rytų. Ir ten, abipus ilgiausios
Oro biuras praneša: Chicago
pasauly žemyno sienos — 7,200
km — manevruoja kariniai da je ir jos apylinkėse šiandien da
liniai. Mao pakeitė liniją: jis linai saulėta, šilta, temp. sieks
dabar “liberalus” ir laukia so 60 ir daugiau 1. F., ryt — be pa
vietų flirto bandymų su japo kitimų, šilčiau.
nais. Politiniai išminčiai vaka Saulė teka: 7:10, leidžias 6:00.
ruose gyvena naujų kivirčų tarp
Maskvos ir Pekino viltimis.
Esą, kažkas vyasta tarp pla
čiausios pasaulio valstybės
(SS) ir gausiausios pasaulyje
tautos. Kiniečių 700 milj., bet
užuralinėje Rusijoji tebegyve
na 50 milj., ir vos 35 mil. bal
tųjų. Tik, kažin, kiek tikrove
i paremtos tos “viltys” ? Germanų
grėsmė romėnams truko kelis
šimtus metų, bet netrukdė im
perialistams kituose frontuose
užkariauti koloniją po koloni
jos. Ne kartą jie šiaurėje su
germanais susita'kė tam, kad
laisvas rankas turėtų pietuose,
rytuose ir vakaruose!
Prezidentas linkęs kietai kovai?
(iš JAV humoro)
Kai kas džiūgauja, kad Mask-

ČEKŲ

Laiškai iš olimpiados (3)

Tūkstančiai katalikų Prahoje
šventė dangiškojo Čekoslovaki
jos globėjo kankinio kunigaikš
čio Šv. Vaclovo liturginę šven
tę. Ištisą dieną — nuo anksty
vo ryto iki vėlaus vakaro —
šimtai žmonių rinkosi aplink
Šv. Vaclovo statulą centrinėje
miesto aikštėje ir giliai susi
telkę meldėsi, šventės vakarą
gausūs tikintieji pripildė Šv.
Ivo katedrą, kur įvyko iškilmin
gos pamaldos.

TAIKOS OLIMPIADA IR PAKLYDĘ
BALANDŽIAI
Įspūdingas atidarymas. Lietuviai sportininkų gretose.
Apsčiai kariuomenes

KEMIGUVS GAŠKA,
mūsų specialus korespondentas Meksikoje

Po penkių metų pasiruošimo melodijomis, o vėliavą perėmus
ir šimtų milijonų dolerių išlai-' rengėjoms — skambėjo meksidų, Meksikos sapnas pagaliau ' kietiški aidai.
išsipildė. Stebint virš 80,000 žiū-, Praskrido 10,000 balandžių
rovų stadione ir nesuskaitomų
Kiekvienos olimpiados atidamilionų televizijos ekrane, Mek- ■ rymas neapseina be balandžių,
sikos prezidentas Gustavo Diaz ’ Esą, balandžiai simbolizuoją
Ordaz iškilmingai paskelbė 19-' taiką. Taip ir šį kartą Meksikos
jų Olimpinių žaidimų pradžią, skautukai padarė gerą darbelį,
Meksika tapo pasaulio sporto ’ iš šimtų kletkų paleisdami į pasostme! Kulminacinė ceremoni- * leisdami į padanges 10,000 bajų vieta įvyko, kai 20 metų mer- 1 landžių. Paleisti balandžiai įau
gina Enriqueta Basilio, nešina { tesi kaip pamišę. Jie metėsi tai
olimpinį fakelą, apibėgo vieną ■ į vieną, tai į kitą pusę. Daugelis
ratą olimpiniame stadione, už- jų atsimušė į žiūrovus. Pagalbėgo 90 laiptų į viršų ir įžiebė 1 vojau sau, ar tai ne simbolišolimpinį aukurą, kuris degs iki ’ ka ir nepanašu į šių dienų taispalio 27 dienos.
| ką. Dalykai yra gana pasimetę.
Diena išaušo gana niūri ir , Tik po kurio laiko susigrupavę
dangus grąsė lietumi. Žiūrovų ' paukštukai išskrido iš stadiono,
nuotaikai tai nekenkė ir jau , Bet keliolika jų liko ir ceremio 8 vai. ryto miesto gatvės I monijoms pasibaigus. Atrodo,
nepajėgė susidoroti su masiniu kad jie šią vietą pasirinko nuomašinų skaičiumi. Prie stadio- latine savo buveine,
no minių rtrinios įvairiaspalvių „ .
.
,
ir įvairiakalbių žmonių. Vyrau- Kariuomene saugo stadioną
ja ispanų ir anglų kalbos, bet
Prie spalvingų atidarymo cedaug girdėjosi vokiečių, italų ■ remonijų. tenka pridėti dar ir
ir japonų. Visus juos čia su-, keletą netikėtų įvykių. Vienas
traukė tas pats sportinio bend- ' iš jų, tai tūkstančiai kariuomeradarbiavimo idealas. Ir tikrai! 1 nės apsupę saugo stadioną. Gal
Ši olimpiada yra forumas, kur'tai ir ceremonijų dalis (padidi112 tautų atstovai randa bend- -nant iškilmingumą), bet keisrą kalbą, kur belgas apsikabina i toka, kad šie vyrukai buvo ginsu bulgaru, kur amerikietis pa- 1 kluoti, kaip lietuviai išsireikšduoda ranką rusui, kur vokietis tų, iki dantų. Aš net nemaniau,
paploja per petį Etiopijos juo kad Meksikoje iš viso yra tiek
dukui!
kariuomenės. Vien tik ta gatvė,
kuria buvo nešama olimpinė ug
Pražygiavo ir 11 lietuvių
nis per miestą, buvo nustatyta
Sekundės tikslumu prasidėjo kareiviais, stovinčiais vienas
ceremonijos. Vedami Graikijos prie kito. O ši gatvė per 12 kidelegacijos į stadioną įžygiavo lometrų ilgumo...
7,886 sportininkai. Kiekvienos
Ar tai lietuvių sporto šventė,
tautos atstovai pasipuošę skir- ar tai olimpiada, sportininkai
tingomis uniformomis. J akį kri- lieka sportininkais ir kai šako
to Etiopijos, Ganos ir Nigerijos , mOs prakalbos jiems stovėti išatstovai, apsirengę savo spal- ‘ sirikiavus yra didžiausia kanvotais tautiniais aprėdais. Tai čia. Ir aš manau, mano kolebuvo nemažas kontrastas, paly- ; ga Bronius Keturakis būtų iš
ginus su prancūzėmis ar jugos- balęs, pamatęs, kas įvyko. Na
lavėmis, dėvinčiomis trumpučius gi, iš gražiai išrikiuotų gretų
sijonukus. įžygiuojančius atle septyni tūkstančiai sportininkų
tus palydėjo simfoninis orkest pasipylė kaip žyo bitės. Ir ten
ras, pamaišydamas maršų me reikėjo įnešti olimpinį fakelą į
lodijas su senoviška aztekų mu stadioną, policija turėjo pada
zika. Didžiausią delegaciją įve ryti taką tarp sportininkų, ku
dė Sovietų Sąjunga — 462 at
stovus, jų tarpe vienuoliką lie
tuvių, dvyliką latvių ir tiek pat
estų. Toliau skaičiumi sekė šei
mininkai meksikiečiai ir JAV,
su 393 sportininkais.
Ovacijos čekoslovakams
Čekoslovakų delegacijai buvo
sukeltos didžiausios ovacijos, pa
gerbiant juos kaip narsios tau
tos atstovus. Vengrų sportinin
kai irgi buvo priimti labai šiltai,
pažymint, kad jų tragedija ir
po 12-kos metų nėra pamiršta.
Sovietų Sąjungos delegatai bu
vo palydimi švilpimu ir nemažu
baubimu. Jie dar ir tuo išsisky
rė, jog nešė ir mosikavo rusų
ir Meksikos vėliavėles, šį savo
paprotį rusai praktikuoja ir c
limpiadoj.
Pati spalvingiaaata atidarą
mo ceremonijos vieta buvo, kai
šešios japonės, pasipuošusios
savo įdomiais drabužiais, įne
šė olimpinę vėliavą į stadioną
ir įteikė ją šešioms meksikie
tėms. Ši ceremonijų dalis buvo
iškart palydima japoniškomis

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybBe,
automobilių,
sveikatos, biz
nio.
Patogios išslmokgjimo sąly
gos.

I.

BACEVIČIUS

6489 S. Kedzie Avė., PR 8-2293

LĖPS SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,
Tnne-up ir Motorų Remontas
Prancūzų sportininkė ruošiasi 400 m. bėgimui. Stipriam lietui piliant,
ji numeta sudrėkusį treningą.

rie buvo užėmę geras pozicijas
nuotraukoms daryti...
Bendrai paėmus, meksikiečiai
suorganizavo šį didingą spek
taklį be priekaišto. Ir pravartu
pakartoti Avery Brundage žo
džius, pasakytus atidarymo ce
remonijų metu: “Meksika ir
meksikiečiai, aš jus gerbiu ir
didžiuojuos šituo pavyzdžiu, ku
rį parodėt visam pasauliui”.
Taigi, šventė atidaryta. Ten
ka tik laukti įtemptų kovų ir
stebėti, kam teks tie išsvajoti
medaliai.
Kiti olimpiados įvairumai

buvęs oficialus delegacijos na
rys, o tik tenisininkas atvykęs
parodomoms rungtynėms.

5759 So. VVestern Avė.
Kampas 58tb Street
Telefonas — PRospect 8-953S

S

BANGA

SERVICE

A8SOOIATE OPTOMETRISTS
Lietuviškai kalba

DR. EDMUND E. CIARA

OR. FRANK PLECKAS, OPT.

2709 VV. Slst Street
Tel. — GR 6-2400

9424 W. «8rd St. GB S-TO44

DR. E. DECKYS

DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE

GYDYTOJAS m CHIRURGAS

HPECIAIiYBf — NERVU IR
EMOCINES LIGOS
CRAVVFORD MEDIOAL BLDG.
6446 So. Pulaski Road
Valandos pagal susltarlma

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 625-7667

Tikrina akis.
Pritaiko akinius
Vai. pagal susltarlma: Pirm., antr., “contact Ienses”.
ketv. 2—5, 7—9 vai. Penkt. 3—B lr Į
Valandos pagal susltarlma.
šeštad. 19—3 vai.
Uždaryta trečiadieniais
Ofs. 785-4477,
Rez. PR 8-6660

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

K. Šimulis

j

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

Tel. 423-2660
DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGA3
9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad.. ketvirtad lr
enk tad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč «»
eštad. 8 v. r. Iki 3 v. popiet

g

Res. RE 7-6867

Kampas Richmond ir 63rd St.

DR. B. GAIŽIŪNAS

OR. ZIGMAS RUOAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

Specialybė akušerija lr moterų ligos

DEKORAVIMAS

b

5159 So. Damen Avenue

Užsieninių tr vietinių
automobilių
Taisymas Rriklauso Chlcago Motor
Club. NelalmSa atveju skambinkite
OR 6-3184 arba OR 6-3X68
Sav. — Juozas (Joel Juraitis

2745 VVest 69th Street

Prieš šv. Kryžiaus ligonine
; VAL.: pirm. nuo 6 iki 8 v. p. p.; ant(71-os lr Campbell Avė. kampas)
rad. Ir ketv. nuo 9 iki 11 v. ryto lr
Vai. kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. pu,° 8-8 v. v.; penkt. nuo 9 iki 11 v.
šeštad. 12—t vai. popiet.
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu:
Trečiadieniais uždaryta
_______ Telef. REpublic 7-3280
Ofiso tel. PR 8-2230
DR. LEONAS SEIBUTIS
PRospect 8-8081
Namu — rez.

2454 VVest 71st Street

IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO

Kilimai ir apmušti baldai valomi

J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050

DR. JANINA JAKŠEVI61US

TELEVIZIJOS
paprastos,

J

radijai,

O

K

š

A

w

studentai randa kur kitur išlieti
savo energiją... Aukso medalis
kalbėjime — Kubai! Olimpinia
me kaimelyje vokiečių BASF
firma yra įrengus aparatūrą,
kur galima įrekorduoti į juos
tas sveikinimus namiškiams. 300
- 400 sportininkų kasdien pasi
naudoja šiuo patogumu. Bet ku
biečiai ne tik kalba, bet ir dai
nuoja. Anot šios vokiečių fir
mos, kubiečiai kalbėjimu aiškiai
pralenkia visas tautas...
Šiaurės Korėja pasitraukė iš
olimpiados,' tarptautiniam ko
mitetui atsisakius jų delegaciją
vadinti “demokratine”. Tas pats
įvyko ir Tokio 1964 m. Dėl R.
Vokietijos komitetas pasiekė
kompromisą. Dabar jie dalyvau
ja kaip R. Vokietija ( pirmą syk
atskirai nuo V. Vokietijos). O
nuo lapkričio 1 dienos tarptau
tiniuose sporto sluoksniuose ji
vadinsis “Vokiečių Demokrati
nė Respublika". Tai nemažas
politinis laimėjimas Ulbrichto
naudai... Pirmas bėglys laisvėn
' — tai kubietis Juan Diaz. Jis
pavadino Castro tironū ir pasi
traukė iš olimpinio kaimelio.
Kubiečių vadai, norėdami šį įvykj sumažinti, sako Diaz ne

Kai vyras skrieja erdvėmis astro
nauto Schirra
žmona važiuoja
Seabrook, Tex., miesto gatvėmis
dviračiu.

DR. E. JATULIS

M OV I N G

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

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

REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI.
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAlI
2467 West 69th Street
TeL HE 4-7482

A. ABALL ROOFING C0.
{steigta prieš 4# metus
Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iš lauko. Taisome mūrų “tuckpointlng”. Pilnai apsidraudė.
Visas
darbas garantuotas

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

6449 8. Palanki Road (Crawford
Medieal BuUding) Tel. LU 6-6446
Priima ligonius pagal susitarimų,
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

DR. ANNA BALIUNAS

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINTUS
3858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 16—12 vai. tr 7—9 v.
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami sust tarus.
Ofiso telefonas: PR 8-3238
telef. VVAlbrook 5-5076.

Ofisas 8148 VVest rtSrd Street
Tel.: PRosoect 8-1717
Rez. 8841 VVoHt 66tb Plaoe
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS

RATES

5.25
per nnnnm

on investment bonus

4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

PRPTAtKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Foreet, IR
Kabineto tel. 687 2020

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir B Valandos: pirm. Ir ket nuo 13 vai.
l'kl 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta. Iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 Iki 8 v. vak.:
antr. tr penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p. n.
Ofiso tr buto teL OLymplo 2-1881 ir vakarais pagal susitarimą..

DR. F. V. KAUNAS

DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Conrt, Cicero

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečlad.

Tel. — REllanoe 5-1811

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

Vai.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.
šetšad. 2—4 vai.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal susltar
Ofiso telef. 476-4043
Rezid. tel. WAlbrook 5-8048

DR. C. K. BOBELIS

Telefonas 025-8296
Valandos: 2—8 v.
y. r., 2-8 v. vak.
karo. Sekmad lr
Rezid. tel.

v., penktad. 10—13
Šeštad. 1-4 v. va
trečlad uždaryta
VVA 5-3008

DR. VYT. TAURAS

3925 VVeet 59th Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 VV. 15th Street. Cicero

Of. tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6105

DR. IRENA KURAS

3801 West 63rd Street
Kampas 68-čloa lr Callfornla

Bendra praktika ir cblrurgljs
Ofisas 2750 W. Hat SUW

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. lr BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
IIGO8
penktad.
nuo lž-4 vai. p?- p., 6-8
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th Sfc
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad.
uždaryta.
Tel. PRospect 8-1338 r
Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. b
Tel. ofiso lr buto OLymplo 3-4158 penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo" 6 liet 9
y*MV‘
2—4 vai. popiet lr kitu
laiku pagal susitarimu,____________
DR. P. KISIELIUS

Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai. vak.,
išskyrus trečiadienius.
Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; tre
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS
KŪDIKIU ER VAIKU LIGŲ
MEDICAL BUTLDING
7156 South TVestern Avenue
Plrmad., aotrad., ketvlrt. lr penkt.
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. i, nuo
« — 8 vai. vakare.
Trečlad. nuo
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad
11 vai. ryto Iki S vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-1188
_________ Rez. tel. 388-3818________

DR. V. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street
Priiminėja ligonius tik susttarus
Vai.: 2—4 p. p. Ir 6—8 v. vak.
Trečlad. Ir šeštad. uždaryta
Telefonas

GRoveblU 6-3838

DR. A. VALIS - LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYB® AKUŠERIJA
MOTERŲ LIGO8

ER

2524 West 69th Street

Valandos: 1 Iki 4 lr S iki 8 v. vak
šeštadieniais 1 tkl 4 vaL
Trečiadieniais uždaryta.

Inkstų ir šlapumo takų chirurgija

DR. MARIJA LINAS

Tel. 696-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street
Ronte 25, Elgin, Illinois

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
2817 VVest 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545
(pflao ir rezidencijos)

DR. ONA VAŠKEVIČIUS

Valandos pagal susltarlma

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet
lr kitu laiku pagal susitarimu.

Tel. ofiso HE 4-584*.

res. 888-3388

BR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street

Ofiso tel PR 8-7778; Rez. PR 8-4783

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Tel. PRospect 8-8400

(VAflKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE
6648 So. Albany Avė.

TeL ofiso PR 6-6448, rez. HE 4-8180

DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-8
3107 West 71st Street
antr., penktad. 1—5 treč tr iešt. tik Valandos: pirm., ketv., 6—8 vai..
susi tarus.
antrad. lr penkt. 1—4 vai.
Vai.: t iki 4 v. p. p. lr 7 Iki 8 v. v

governor

Metropolitan sanitary district
OF GREATER CHICAGO

IUDGE. CIRCUIT COURT DISTRICT

BALSUOKIME UŽ RESPUBLIKONUS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

Ofiso vai. kasdien nuo 6 Iki 9 v. v.;

CHIRURGAS

DR. VL BLAŽYS

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

trustee,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika
2815 W. 71st Street

Namu tel. 838-1071
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
Sešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susi _______ Vizitai pagal susltarlma
A
' K** jp 3** re • < r
tarus.
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
Plauname ir vaškuojame visų
dimai ir pilna apdrauda.
rūšių grindis
DR. J. J. SIMONAITIS
Ofs, PO 7-6000
Rez. GA 3-7278
2047 W. 67th Place
WA 5-8063 J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
DR. A. JENKINS
Adresas: 4255 W. 63rd Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso tel. REliance 5-4410
Rezid. Tel. 338-4688
3844 VVest OSrd Street
Rez. GRoveblU 6-0617

UŽTIKRINS!

R. B. OGILVIE
A n A y
HC
V• V
▼ •
JL/
IVj IV VJ O
A. VALUKAS
*

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
optometriBtaa

INKSTŲ, PŪSLES ik PROSTATO
CHIRURGIJA
GYDYTOJA IR CHIRURGE
STATOME NAUJUS NAMUS
Ofisas 2454 W. 71st Street
stereo, oro vėsintuvai.
Miesto universitetai, kurie dėl
VAIKU LIGOS
Pardavimas ir taisymus.
ir
Vai. antrad. nuo 2—5 popiet
2656 VVeet 6Srd Street
kilusių riaušių jau keletą savai
Atliekame įvairius pataisymus
ketvirtad. nuo 6—8 vak.
J. MIGLINAS
Plrmad ,
antrad. ketvlrt. tr penkt.
čių yra uždaryti, bus atidaryti
PETRAUSKAS BUILDERS, INC. nuo
Ofiso felef. 776-2880
12 Iki 8 v. lr nuo 5 Iki 8 v. v.
Krautuvė Marąuette Parke
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.
Tel.
585-5285
Rezid.
telef, PR 9-6730
lapkričio mėnesį. Paskutines po 2846 W. 69th St.
776 - 1486
Namų tel. — PR 6 -1068
rą savaičių mieste yra ramu ir
asm.
Ofs. PR 6-6022
Rez. PR 8-6960
DR. ALDONA ŠIMKUS"

per annum
on regular savings

BOKIME VIENINGI

GiifiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiit;

Akušerija lr moterų Ilgos

2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421
P. Rudėnas

4.75 %

JĄ

Subscription rates: $16.00 per yr. in Chicago, Cicero & foreign
$14.00 per year outside of Chicago and in Canada.
Prenumerata:
Metams
% metų 3 mėn.
1 mėn.
Chicagoj, Ciceroj Ir užsienyje $16.00
$8.50
$4.50
$1.75
JAV ir Kanadoj
$14.00
$7.50
$4.00
$1.50
* Redakcija straipsnius tai
* Redakcija dirba kasdien
so savo nuožiūra. Nesunau
8:30
— 4:30, šeštadieniais
dotų straipsnių nesaugo, juos
8:30 — 12:00.
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų
* Administracija dirba kas
turinį neatsako. Skelbimų
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
kainos prisiunčiamos gavus
prašymus.
niais — 8:30 — 12:00.

Rez. Tel. GI 8-6878

Pardavimas ir taisymas

RICHMOND

Spalvotos lr

HIGH

JUMS

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

DR. W. M. EISIN-EISINAS .

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

VYRAI

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

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

TV, Radio, Stereo, Air-Conditioners 6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670'

ILLINOIS GYVENTOJAI PASIILGĘ ENERGINGOS IR SĄŽININGOS ADMINISTRACIJOS!

ŠIE

ŠVENTOJO ŠVENTE

BALSUOKIME UŽ LIETUVIUS.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS

ALERGIJA
2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p. p.
Ligoniai priimami pagal susltarlma.

Prllmlnšja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818

Rez. PR 6-8801

Treč. Ir šeštad. pagal susltarlma

Ofiso tel.

767-2141. Namu 836-485U

DR. J. MEŠKAUSKAS

DR. PETRAS ZLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71at Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road

Vai. plrmad., antrad., penktad. 1—4
(71-os lr Campbell Avė. kampas)
VaL kasdien B—11 ryto lr 4—B v. v.

• 8b r, —• 8 ».

Keimedienes

vedybos ir

LIETUVIŠKŲ ŠEIMŲ KELIAS

u

Yra toksai rusų priežodis:
“Kam reikia keliauti žeme, te
pasimeldžia du kartu; kas gi
palinksta į banguojančias ve
dybų jūras, tepasimeldžia tris
kartus, nes čia audros ir ka
tastrofos kasdienis dalykas”.
Viena iš labiausiai šiuo metu
diskutuojamų temų yra Jacųueline Kennedienės vedybos
su graikų multimilijonieriumi
Aristoteliu Onassis. Vieni at
jaučia, kad paskutiniu metu
Kennedienė pergyveno didelę
vienatvę ir kad ankstybesnė
pažintis su Onassiu normaliai
ją paskatino sudaryti šeimos
židinį. Kiti apgailestauja, kad
čia nulėmė jo milijonai ir kad
Kennedienė, ištekėdama už ki
tataučio, praras dabar dalį to
prestižo, kurį turėjo, ir jos
aureolė daugiau ar mažiau iš
blėso. Tuo labiau, kad ir reli
giniu atžvilgiu jos, kaip kata
likės, tekančios už gyvanašlio,
sąžinė turės konfliktų. Visa
eilė šių vedybų elementų mums
nežinomi ir sprendimą tenka
atidėti ateičiai.
*

Vedybos, kiek tai nenusi
kalstama moralės dėsniams,
yra asmeniškas reikalas ir ne
pašaliečių uždavinys tą spręsti
ar diskutuoti. Tačiau šis įvy
kis primena ir kai kuriuos da
lykus, kurie gali būti aktualūs
bei svarbūs ir lietuviškųjų šei
mų gyvenime. Nėra paslaptis,
jog yra buvę atsitikimų, kad
ir lietuvei moteriai, kurią san
tuoka yra surišusi su vidutinių
ar kuklesnių pajamų vyru, ga
li susidaryti pagunda pasukti
j storesniu dolerių sluoksniu
nuklotus klystkelius. To nei
nesuminėtume, jeigu liūdnos
realybės faktai nepatvirtintų,
kad šitokių įvykių^kleja, ir mū
suose būna, kaip iš moterų,
taip ir iš vyrų pusės.
*

Tačiau nėra žemesnio daly
ko, kaip bandymas auksiniais
laiptais pasukti į savo pomė
gius tenkinantį gyvenimą, ko
piant per kito kruviną kančią.
Nėra žemesnio dalyko, kaip
dėl pinigo, dėl prabangos nu
spirti žmogų, su kuriuo buvo
surištas likimas, — kuris bus
paliktas vienatvėje nešti nepa
keliamai sunkią sulaužyto gy
venimo tamsią naštą. Tuo bai
siau, kad čia dažnai, petelikišku plasnojimu vejantis pomė
gių viliones nusisukama ir nuo
vaikų, kuriem kaip motinos my
linti širdis, kaip tėvo vadovau
janti galva ir vedanti ranka
yra kasdien reikalingos.

Todėl mes su didele pagar
ba žiūrime į tas lietuves mote
ris ir į tuos vyrus, kurie jokių
pašalinių masalų nėra išmuša
mi iš pasirinktų gyvenimo vė
žių, kurie eina vieninteliu ir
tiesiu keliu, kurie savo pasi
rinktojo (-osios) ir savo vaikų
laimės niekada neparduos už
jokias viliones. Ir tai liečia
kaip vyrus, taip ir moteris.
Šitokių lietuviškų šeimų beveik
visos, su mažomis išimtimis,
ir tai yra mūsų tautos viltis.
*

Čia gal reikėtų suminėti ne
tik pilną, visišką iš šeimos pa
sitraukimą, bet ir dalinį, mora
linį, kada smuklė ar kiti po
traukiai žmogų fiziškai priklau
santį šeimai, dvasioje divorsuoja. Tai vis rizikingas džiu
gesių ieškojimas, dažniausiai
apmokamas labai skaudžiais
kito sutuoktuvių partnerio ir
vaikų atodūsiais. Tai savo cha
rakterio skurdus degradavi
mas, kai labai abejotinos ver
tės savi malonumai pastatomi
aukščiau už žmonos, vyro, at
žalyno džiaugsmą ir laimę.
Nuo mažens gerose mokyklo
se, mūsų puikiose organizaci
jose kaip skautai, ateitininkai
ugdymas savojo atžalyno duos
daugiau garantijų, kad vėlybesniame gyvenime suaugę jie
liks šeimos žmonėmis, o ne
skausmą sukeliančiais dides
niais ar mažesniais atkritėliais
nuo savojo šeimos kamieno.
*

Buvusios prezidentinės ir
laivininkystės magnato vedy
bos dar mums primena vedy
bose išėjimą iš savo tautos ra
to. Ypač negausiai mūsų tau
tai tai visais atžvilgiais būtų
labai pavojinga. Tai reikėtų
anksti įsąmoninti mūsų atža
lynus. Čia žodžio auklėjamo
sios galios nepakanka. Tėvai
iš anksto turėtų pramatyti
naudingas pažintis, kurios gali
susidaryti lituanistinėse mo
kyklose, lietuviškose organiza
cijose, kaimyniniuose ar šiaip
pažįstamų šeimų pobūviuose,
kad taip lyg natūraliai užsi
megztų draugystė, vedanti į
naujų lietuviškų šeimų kūri
mą.
Kažkas yra pasakęs, kad
vesti tai “liežuviu surišti maz
gą, kurio negalės nė dantinr's
atrišti”. Tvirtos, pastovios, nesuardomos, vienas kito atjau
timu ir nuoširdž’u pasiauko
jimu surištos šeimos yra ių
pačių laimė ir visos mūsų tau
tos ateitis.
J. Pr.

UŽKULISINE KOVA UŽ ŽYDU-ARABU TAIKA
Smerkiama Rusija. Izraelio sąlygos. Einama prie derybų
Jungt. Tautos. — Trečdalis na
rių jau kalbėjo bendrose diskusi
jose. Šiemet jos kartais gana rim
tos: daugiau santūrumo ir ap
galvoto žodžio, susilpnėjo dema
gogija “socialistų komonvelto”
(toks naujas Maskvos imperijos
vardas!) atstovų kalbose. Ir tai
todėl, jog Rusija čia visuotinai
smerkiama už Čekoslovakijos oku
paciją.
Užkulisiuose betgi karščiau
sias yra žydų-arabų sutaikinimo
klausimas. Vadovauja J. Tautų
tarpininkas, švedų diplomatas G.
Jaringas, specialiai čia įsikūręs su
pagrasinimu, kad metams besibai
giant pasitrauks, jei šios sesijos
metu šalys neduos rimtesnės me
džiagos taikai suorganizuoti. Kad
spaudžiamoji medžiaga būtų su
nkesnė, iš paslapčių maišo iš
leistas kelių mėnesių senumo Ru
sijos — Egipto susitarimas, kad
1969 bėgy Egiptas gaus dar iš
Rusijos 200 naujų Migų ir 500
tankų. Tokų pat tikslą turėjo ir
ką tik paskelbtas JAV pažadas
Izraeliui parduoti lėktuvų.

O. LABANAUSKAITĖ,
Mūsų korespondentė Jung.
T autose

KOSYGINO ŽVEJYBA
SUOMIJOJE

Netikėtas premjero vizitas. Santykiai nepasikeisią
kyti kviečiama arabų, žydų, pa
bėgėlius' šelpiančių valstybių ir
Spalio 7 d., kai suomiai buvo Siemens, Osram ir kt. esančios
JT organų atstovų konferencija
penkių metų planui sudaryti užimti krašte vykstančiais rin vokiečių rankose. Jurijus GoloSovietų
ekspertas
taip, kad pabėgėliai būtų įjungti kimais, prie Suomijos krantų šubovas,
Skandinavijos
kraštams,
Mask
Hango
rajone
pasirodė
Sovietų
į naudingą
gyvenimą. Tokia
vos
“
Izvestijose
”
vokiečių
pa
Sąjungos
fregata
“
515
”
.
Iš
Le

konferencija galėtų įvykti net
vojų
ypač
iškėlė,
pabrėždamas,
prieš taikos derybas, bet sutarti ningrado ji plaukė į Suomijos
planai turi būti taikos sutarties "pusę. Hango uoste iš jos išli kad iš 25 automobilių, stovėju
po Sovietų Sąjungos premjeras sių Kopenhagos miesto rotu
dalis.
Septinta, Jeruzalėj esančias kri A. Kosyginas. Jį sutiko Suomi šės aikštėje, 12 buvę vokiečių
kščionių ir muzulmonų šventą jos prezidentas Kekkonen. Pa gamybos. Negalima esą nuslėp
sias vietas turi tvarkyti tų religi sitarimai vyko Suomijos led ti fakto, kad Suomijoje tebesijų institucijos. Izraelis pasiren laužyje “Tarmo”. Abi valstybių reiškiančios senos simpatijos
gęs su jomis sudaryti specialias galvos čia “gaudė lydekas”. vokiečiams.
sutartis (yra žinoma, kad Izrae 'Kiek vėliau neoficialus Kosy
Kai kurie Vak. Europos kraš
lis nusistatęs senosios Jeruzalės gino vizitas buvo tęsiamas Suo
tų
laikraščiai Kosygino vizitą
nebegrąžinti Jordanui).
mijos sostinėje Helsinkyje. A-

raelis tuojau grąžintų visas že
mes ir kad JT (per S. Tarybą)
garantuotų S. Tarybos rezoliu
cijos įvykdymą taip, kaip to Egiptas reikalauja. Kai jo kalba pa
darė labai blogą įspūdį, tada per
spaudos žmones buvo pranešta,
jog Egiptas sutinka kalbėtis su
Jaringu pagal jo sudarytą darbo
tvarkę. Tai pirmas žingsnis ge
ra kryptim, nes tas pareiškimas
turi reikšti, kad norima pradėti
kalbėtis visais reikalais, kurie ka
bando rišti su Čekoslovakijos
da nors turėtų patekti į taikos
Aštunta, kiekviena arabų vals pie ką buvo kalbėta, tartasi, įvykiais: Sovietinis min. pirmi
sutartį.
tybė atskira sutartimi pripažįsta buvo paskelbta Tasso agentū- ninkas atvykęs patikrinti, kaip
Izraelio suverenumą, neliečiamy 'ros X.9 komunikate (kitaip sa stipri esanti prieš 23 metus so
Izraelio taikos punktai
bę, jo buvimo teisę ir atšaukia vi kant, nieko aiškaus nepaskelb vietiniu ginklu sukurta abiejų
Pirma, arabai turi sutikti, kad sus tuo reikalu esančius apriboji ta): “Įvyko eilė Ministrų tary
’ kraštų “draugystė”. Tačiau ką
nori taikos su Izraeliu, nes ik mus.
» bos pirmininko ir Prezidento po į iš tiesų abu didieji žvejai lyde
kalbių, kurie praėjo draugiškai
šiol buvo tik karo paliaubos. To
Devinta, erdvei reikalingas ir atvirai. Pokalbių metu jie pa kų gaudytojai nutarė, niekas
kia padėtis tęsiasi 20 metų. Tai
bendradarbiavimas, sukuriant Vi
ka sutvarkoma sutartimis, be ne
sikeitė nuomonėmis dėl aktua nieko tikrai nežino.
dūrio
Rytų
bendruomenę
įvai

deklaracijomis ar rezoliucijomis.
lių tarptautinių problemų ir to
Skandinavų nerimas
Antra, sutariamos saugios Iz riems reikalams tvarkyti (čia tu lesnio Tarybų Sąjungos ir Suo
rimą
galvoj
panašus
dalykas
Kiekvienas traukia savo pusėn raelio sienos arabų valstybių gar
Suomijos klausimas, atrodęs
kaip dabar esanti Europos ūkinė mijos santykių vystymosi klau
bės nepažeidžiant.
Čekoslovakijos okupacijos
dėl
simais...” Toliau (“Tiesa” X.1O,
Sirija derybomis nesidomi, Jor
Trečia, sienų neliečiamybė su bendruomenė). Ir tas reikalas ga 1968) sakoma, kad pažymėta, užmirštas, išgąsdino Skandina
danas labiausia nori jų pasiseki
stiprinama abipusiu pažadu jų lėtų patekti į taikos sutartis.
kad TSRS ir Suomijos santykių vijos kraštus. Švedai pirmieji
mo, Egiptas su Izraeliu yra svar niekad neliesti (nepuolimo su
Ebanas ragino arabus organi vystymosi pagrindas buvęs ir apie jį patyrė ir pranešė per
biausi kovotojai ringe. Kovos tai tartys).
zuoti taiką įprastais būdais — su tebesąs 1948 m. “Draugystės, Stockholmo radiją. Įvykio ne
syklės prieš metus buvo surašy
Ketvirta, šalys pasižada santy sirinkti prie derybų stalo ir pra bendravimo ir savitarpio pa beslėpė ir kiti. Diplomatiniai
tos S. Tarybos rezoliucijoj, kuri
kiavimo tikslu laikytis atvirų šie dėti aptarinėti kiekvieną proble galbos sutartis”, kurią, kaip ži sluoksniai vienok santūriai lai
yra anglų diplomatijos produk nų principo abipusiškumo pa
mą, nes taikos negali būti be de- > nia, sovietai jėga primetė Suo kėsi, nors ir prisibijojo, kad
tas, bet kurią šalys skirtingai
grindu.
rybų. Bet kadangi arabai vis dar mijai. “Šie santykiai pagrįsti ne Suomijoje nebūtų pakartota Če
interpretuoja. Ginčijamas vienas
Penkta, nekliudoma navigaci negali su ta tiesa apsiprasti, E- konjunktūros sumetimais, juos koslovakijos tragedija.
principas, kuris liečia teritorinį ja prie susitariančių šalių kran
banas pažadėjo pradėti rimtas lemia gyvybiniai abiejų šalių
klausimą. Rezoliucijoj skelbiama,
Tuo tarpu liaudis pradėjo ne
tų esančiuose
tarptautiniuose derybas Jaringui tarpininkau
kad užkariavimu teritorija neįsi- vandenyse, visiems naudojantis jant. Išeitų, kad visi pažadėjo ei tautų interesai” — sakoma to rimauti. Į Švedijos pasiuntiny
liau komunikate. Buvę sutarta, bę Helsinkyje pradėjo užeidigyjama, bet nepasakyta, kada ji tomis pačiomis teisėmis ir turin
ti prie dalykų esmės, tik neįpras
grąžinama — prieš ar po taikos
“kad ir toliau turi būti vykdo nėti Suomijos švedai, prašyda
tiems lygias pareigas.
tu būdu — vienas su kitu kalbė
mas
TSRS ir Suomijos vyriau mi Švedijos pilietybės. Buvo
pasirašymo. Izraelis teigia, kad
Šešta, pabėgėlių reikalui sutvar tis per trečią asmenį.
po taikos sutarimo, Egiptas ne
sybių kursas, kurio tikslas vi ‘demontuojami gandai, kad so
nori pradėti derybų pirma neat
sapusiškai vystyti abiejų tau vietai traukia prie Suomijos
gavęs pereitą vasarą prarastų že
tų draugystę ir vaisingą ben savo laivyną. Kitų oficialių pra
mių. Teigiama, kad rezoliucijos
dravimą”. Spalio 9 d. Kosygi nešimų, išskyrus, kad žvejybos
autorius lordas Caradon turi pa
nas išplaukė atgal į Rusiją.
1 metu Kekkonenas sugavęs 13,
rengęs jos interpretaciją, tačiau
Kosyginas 5 žuvis, nebuvo.
anglai maną, kad dar ne laikas
Sovietai biją vokiečių
jiems su ta interpretacija įsikiš
Suomiai nemėgsta rusų
ti.
šis trumpas ir visiškai nelauk
Spaudžiamas nusileido

Įsidėmėtina, kad vykdami į
New Yorką Egipto ir Izraelio už
sienio reik. min. sustojo Londo
ne, gi čia atvykę tuojau pasima
tė su JAV Dean Rusk. Dabar jie
jau šį tą pasakė ir JT gen. asam
blėjoj. Kaip visada, gabiai ir
lanksčiai Izraelio Aba Ebanas iš
dėstė savo plano pagrindinius
bruožus, kurių tarpe yra ligi šiol
nepasakotų dalykų. Bet toli nuo
jo atsiliko Egipto užs. reik. minis
tras, pasitenkinęs tik tuščiu Izra
elio plūdimu ir kreivu faktų in
terpretavimu. Jo kalboj nebuvo
nė vieno teigiamo pasiūlymo tai
kos link, tik reikalavimas, kad Iz

tas Kosygino vizitas, apie kurį
niekur nebuvo paskelbta, su
kėlė įvairių spėliojimų ir tam
tikro jaudinimosi. Kai kurie
kraštai, ypač vokiečiai, Kosy
gino kelionėje įžiūrėjo tolimes
nį rusų norą veržtis į šiaurę
(Drang nach Norden). Eflsą So
vietų Sąjungai labai nepatinkąs
ekonominis Vak. Vokietijos stip
rėjimas. Esą pastaruoju metu
vokiečių prekės užvertusios
Skandinavijos kraštų rinką;
drauge padidėjusios Vak. Vo
kietijos investicijos į tų kraštų
pramonės įmones, akcijas ir
Amerikiečių lėktuvai nori išrūkyti pasislėpusius komunistus prie
sklypus.
Garsiosios šiaurės kraš
Kambodijos sienos. Jie leidžia chemikalus, nuo kurių turi bėgti žmo
tų firmos, kaip AEG, Bosch,
nės, tačiau medžiams šie chemikalai nepavojingi.

Kosyginas, be abejo, prisimi
nė, kad rusams užėmus Čeko
slovakiją 2000 suomių demon
stravo prie rusų pasiuntinybės
Helsinkyje, apdaužydami rusiš
kos kilmės automobilius ir iš
mušdami komunistų partijos
būstinės langus. Demonstrantai
taip pat surinko raudonas vė
liavėles, kurios buvo paskleis
tos minint komunistų partijos
50 metų sukaktį ir grąsino nu
versti “Rusų - suomių draugys
tės” paminklą. Tačiau tada pa
ti suomių komunistų partija už
protestavo prieš rusų įvykdytą
(Nukelta j 5 psl.,

Spaudoj ii gyvenime

IŠ ĮVAIRIŲ LIETUVOS VIETŲ
Vilniuje okupantų kontrolėje
leidžiama “Tiesa” rūgs. 14 d. iš
spausdino eilę šitokių Lietuvos gy
ventojų nusiskundimų:

Joniškyje
“Kas yra buvęs Jakiškiuose, Jo
niškio rajone, tas negali atsigro
žėti parku, kuris supa buvusius
Koškulio dvaro rūmus. Gražus ir
rūmų ansamblis.
Pokaryje čia kūrėsi mechaniza
cijos mokykla, o paskutinį dešimt
mėtį gyveno seneliai — buvo in
validų namai. Seneliai prisodino
gėlių, atjaunėjęs buvo dvaro rū
mas. Likvidavus invalidų namus,
rūmus perėmė “Jaunosios gvardi
jos” kolūkis, ir viskas pasikeitė.
Išdaužyti langai, sugadinti kana
lizacijos vamzdynai, virtuvės įren
gimai, skalbykla. Išnyko gėlės ir
gera tvarka. Nors minėtą pastatą
nuo kolūkio kontoros skiria tik par
kas, bet vadovai nenori matyti,
kas juose darosi. O rūmus tikrai
verta išsaugoti. Tai kartu rajono
istorija”.
Rambyno kalne
“Teko užsukti į Rambyno kalną,
kuris laikomas gamtos ir kultūros
paminklu. Kalnas turistų lanko
mas. Matyti palapinių, mašinų. Čia
vyksta vietinio jaunimo ir plates
nio masto pramogos — yra puiki
estrada, sporto aikštelė.
Kalno
pašlaites puošia gražus miškas.
Tačiau, gerai pasidairęs, nuliūs
ti. Į akis krenta netvarka. Nors
aikštės vidurys šiek tiek apvaly
tas, bet pakraščiais mėtosi viela,

plytgaliai, šiukšlės neišvežamos,
o subrukamos į šalis. Stačia kal
no pašlaitė į Nemuną nutrypta,
medeliai aplaužyti. Pilna butelių
stiklų — basas nebandyk vaikščio
ti, o sėsdamas irgi apsižiūrėk.
Galima kaltint šeimininkus, kad
prastai prižiūri Rambyną. Tačiau
ne mažiau reikia kaltinti — ir ne
tik kaltinti, bet ir bausti — tuos,
kurie atvyksta čia šiukšlinti ir
teršti”.
Palangoje
“Negavęs Palangos aerouosto
kasoje bilieto, paklausiau, ar nega
Įima išskristi iš Klaipėdos.
— Nežinau, su jais neturime ry
šio, — atsakė kasos darbuotoja.
Važiuoti į Klaipėdą, vadinasi,
aukoti beveik visą dieną. Bet jeigu
ir ten bilietų nėra!
Atrodo, labai nedaug tereiktų
Palangos aerouosto kasai — tik pa
laikyti ryšį su Klaipėda, ir kelei
viai būtų patenkinti”.

Juodkrantėje
“Juokrantė — žvejų gyvenvie
tė. Vasarą čia pailsėti suvažiuo
ja nemaža žmonių iš įvairių ša
lies kampelių. Poilsiautojų pato
gumui daug kas padaryta. Tačiau
kai kurie menkniekiai kartais su
gadina nuotaiką. Pavyzdžiui, sun
ku sužinoti, kada laivas iš Juod
krantės išplaukia į Klaipėdą. Kaž
kada ant tvoros pakabintas tvar
karaštis uždažytas kalkėmis, o
kitas — “Gintaro” poilsio namuo
se. Tai nepatogu poilsiautojams”.
J. Žvilb,

lis, ir labai stiprus. Daktarai neduoda vilties, kad ji pa
sveiks. — Renatos akys prisipildė ašaromis, ir ji, staigiai
ant kulnies apsisukusi, nuėjo į miegamąjį. Parkritusi
ant lovos, graudžiai pravirko. Ašaros liejosi karšta sro
ve, nenuplaudamos skausmo nei nusivylimo, tik dar
giliau pragrauždamos nerimo vagą. Ir verkė Renata sa
Romanas
vo jaunystės, kurią matė bėgančią pro šalį; ji verkė savo
AURELIJA BALASAITIENE
mažos dukrelės, kad nesugebėjo rasti išsipildymo jos
auginime; ji pradėjo bijoti, esanti nenormali ir nemo
25
— Pasakyk man viską, Renata. Tu neturi teisės rali moteris, neturinti teisės nei į vyro meilę, nei į mo
nieko nuo manęs slėpti. Tu mano žmona, tu mano pa tinystės pašaukimą. Kodėl? Kodėl toks nenumalšina
vardę nešioji, ir tu esi atsakinga už tos pavardės gar mas noras išreikšti savo asmenybės veržimąsi kokia
nors konkrečia forma? Kodėl tas noras dainuoti kitiems,
bingumą. Paprastas orumas reikalauja...
svetimiems? Kodėl neužtenka saugios namų ramybės?
— Ko tas paprastas, anot tavęs, orumas reikalau
ja? Kad aš būčiau tik daiktas, tik tavo vardo nešiotoja,
Kai išdžiūvo ašaros ir sausas kūkčiojimas nustojo
tik tavo kūdikio motina, be teisės į bet kokį savaran tampęs jos pečius, Renata pasikėlė nuo lovos. Ji pasiju
kišką sprendimą, į bet kokį norą? Ar tu bandai man to pasenusi, staiga subrendusi. Jos viduje visada eg
paneigti elementariškiausias žmogaus teises vien dėl to, zistavęs dvilypumas išryškėjo ir pasidarė skaudžiai sun
kad aš esu moteris? Kas aš turėčiau būti? Lėlė? Iškam kus. Iš vienos pusės ji vistik norėtų pasiduoti Leono va
ša? Robotas? Tu žinai, kaip aš desperatiškai norėjau liai, paklusti jo principams, nes taip būtų paprasčiau
dainuoti... Bet gal ir nežinai, nes nenorėjai žinoti. Tu ir gal teisingiau. Bet iš kitos pusės, kažkas joje reikalavo
turi profesiją, kolegas, gyvenimo planus, į kuriuos kar savo teisių, ir to negalima buvo numalšinti ramybės
tais ir mane įstatai, kaip kokį baldą... O aš? Aš turiu tuo ir saugumo pažadais.
ir pasitenkinti. Ne. Leonai!
Moteris, globojusi Matildą, prašė užmokesčio. Re
— Bet tu turėtumei bent jausti pareigą man vis nata sumokėjo ir pasakė, kad ji daugiau nebūsianti rei
ką pasakyti, mane nuraminti.
kalinga. Leonas vis dar sėdėjo ant sofos. Ką tik nubu
— Tu ieškai ramybės? Ir ką turėčiau tau pasakyti? dusi Matilda reikalavo pavakarių. Renata pasodino ją
Gerai. Patekau pas Mrs. Marsh per vieno vyro pro ant kelių ir pradėjo maitinti mažu sidabriniu šaukšte
tekciją, kuris mane girdėjo dainuojant ir kurį mačiau liu. Bebaigiant maitinti, į virtuvę įėjo Leonas. Jo veide
iš viso tris kartus. Pavardė nesvarbu. Ji mane mokė buvo ryškūs vidaus audros pėdsakai, bet jo balsas buvo
nemokamai, ir tarp mudviejų atsirado graži draugystė, ramus. Jis valdėsi.
kurios man taip reikėjo...
— Renata, aš visada tave norėčiau taip matyti. Tu
— Su ta...ta... kurtizanei Ir tu ją vadini savo drau man kaip Madonna... Atleisk man. Mes visi padarome
klaidų. Tu turi sutikti su tuo, kad iškrėtei man žiau
ge?
— Nedrįsk taip kalbėti! Ji guli mirties patale...
rią staigmeną... Ir mane sukrėtė žinia apie Mrs.
— Mrs. Marsh miršta?
Marsh susirgimą. Bet tuo pačiu...

VIDURNAKČIO SERENADA

— Gal dar ir gyvens kokį mėnesį. Širdies priepuo

— Tu nori pasakyti, kad tuo pačiu išsisprendžia
<

ir mano problema? Ne, Leonai. Tos ugnies tu taip
lengvai neužgesinsi. Aš išmokau tikėti savimi. Ir neno
riu būti Madonna. Tik žmogus. Aš noriu būti eilinė mo
teris, eilinė motina, kaip milijonai tų, kurios augina
vaikus ir dirba fabrikuose ar braižyklose...
Aš noriu būti šito šimtmečio pokarinė moteris, ku
riai durys daug kur atidarytos. Aš — moteris gyva, su
troškimais, aistromis, svajonėmis ir... talentu, kurio nei
kūdikio, nei vyro buvimas nepajėgs sunaikinti.
— Bet aš tave myliu, Renata, — beveik maldau
jančiai kalbėjo Leonas, besiartindamas prie žmonos. Ap
kabinęs ir vaiką ir žmoną per kėdės atlošą, jis švel
niai pradėjo bučiuoti Renatos išbalusį veidą. Renata pa
sitraukė, pakildama nuo kėdės, ir nunešė Matildą į
gardelį. Leonas suprato Renatos gestą. Ji atstūmė jį!
O jis nusižemino, beveik maldavo atleidimo, pats bū
damas nekaltas...

— Ar tu žinai, ką sakai, Leonai? Tu mane myli?—
neatsigręždama paklausė jį Renata.
— Kam klausi? Kaip gali mano meile abejoti?
Renata! Kas tau pasidarė?
— Gal mudu ne vienodai suprantame meilę. Tu
rėtume išsiaiškinti dėl sąvokos. Ar tu vadini meile tą,
kuris tave verčia kitą žmogų paversti bevaliu daiktu ta
vo rankose, tetarnaujančiu tavo asmeniškam pasitenki
nimui? Mano supratimu meilė yra, kaip saulė auga
lams. Ji žmogų ugdo, bet ne žlugdo. Ji kelia asmeny
bę ir padeda individui augti kito, artimo žmogaus glo
boje, iš bendro gyvenimo santykių pasisėmus jėgų... Jei
tu mane mylėtum, tau būtų artimi ir brangūs mano
siekimai ir mano svajonės taptų tavosios... O, tu tariesi
esąs nuskriaustas ir toks teisus, sugavęs mane “už nu
garos”... O kas mane privertė taip elgtis, jei ne tu pats?
— Renata... Renata...
.(Bua

daugiau),

_

DRAUGAS, pirmadienis, 1968 rit spalio rftėn. 21 d.
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PROGOS — OPPORTUNITIES
JEIGU JUMS REIKIA
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
Parduodamas geras mūras — 3
kreipkitės j ‘‘Draugą”, kuris spaus butai po 5 kamb. ir pelninga ta
dina tokius dalykėlius gražiai, grei verna su įrengimais.
Labai pi
tai ir prieinama kaina.
giai.
Tet 523-7364,____________

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street
CHICAGO 29, ILL.

HELP W ANT Eli

VYRAI IR MOTERYS

C L A S S I F I E D GUIDE
REAL

ESTATE

HELP 1VANTED — MOTERYS

72 ir Talman. Mūr. 1% aukšto. 2
butai — 6 ir 4 k. Garažas, $21,900.

REGISTERED
NURSES
for coronavy care. We have imme-

diate
openlngs
for
experienced
coronery care nurses. We will enhance
IMMEDIATE OPENINGS
your cllnical knowledge wlth workshops and seminars by our medical
staff. Our coinpletcly eąuipped unit
offers a challenglng opportunlty te
FVTLL AND PART TIME.
exercise your professional
abllltles
Packing and Testing Radios — Light to the fullest. Salaries up to $787 a
Woj-k. Apply in person or coli
month
witli
expcricnce;
$100 a
inonth addltional for afternoon or
AUTOMATIC RADIO
night shlft, llberal benefits.
1OO S. Maimhciin Road
Contact: Director of Nurslng Service
HILLSIDE, ILLINOIS — 544-4400.

DĖMESIO !

Restoranas “RCTA” parduodamas
71 ir Talman. Med. 4 kamb. bu
ir 2
kamb. rūsy. Gazo
šlld.
pigiai. Dėl sąlygų tartis telef. — tas
$13.500.
RE 7-7200.
Mūr. 5 kamb. bungalon.
Geram

Immediate Opportunities For

WO M E N

RADIO PROGRAMA
— o —

stovy. Garažas. Tik $14,9.00.
70 ir Talman. Mūr. 2 po 5 kamb.
Ir butas rūsy. Garažas. $29,900.

VYRAlT

Work Close To Home!
Excellent OpportUluty.
Full time pertmanent einployment.

NITE

CUSTODIANS

WESTCHESTER PUBLIC
SCHOOLS
5-day week
2:30 P.M. to 10:30 P.M.
7:30 A.. M. to 4:00 P.M.
(during summer months)
Posntions available imtnediateiy.
Unusually good work conditions
Group Major Medical Insurance
and Pension Plan.
Mintaium“ $2.75 per hour.

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties
ST. JOSEPH MERCY
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
VAINA
REALTY
madieniais
nuo
1:00
iki
1:30
vai.
5 kamb. butas su apšild. 2-me
HOSPITAL
2517 W. 71st Street — RE 7-9515 po pietų. Perduodama: vėliausių
Remkite “Draugą”.
aukšte. Be gyvulių. $150 mėn.
326 N. Ingalls Street
HE 6-1885
Brighton pke. 4 butu mūras — 2 pasaulinių žinių santrauka ir ko
Aini Arbor, Michigan, 48104
Sheet Metai Work
po 5 k. ir
Centr.
šildymas. mentarai, muzika, dainos ir MagGeros pajamos Nebrangus.
dutės pasaka. Programą veda —
2 butų po 6 kamb. kūr. arba med.
Will train. Good shop.
Steponas J. Minkus, Biznio reika
For appointment 345-5300
Svarūs gerai užlaikyti
Maisto
krautuvė
su
namu.
Geros
lais kreiptis į: Baltic Florists — Advancement. Full benefits. Major
_________ MR. MILLER
A. -J- A.
EXPERIENCED
pajamos. Lengvas aptarnavimas.
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. medical, etc. Call —
Taverna su namu Brighton pke.
PRINTER ROLLER
2nd SHIFT
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel.
KUN. ALFONSUI BUTKUI
Mr.
Vandy
—
277-2121
ŠIMAITIS REALTY
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir
Pleasant working conditions
Vokietijoje mirus, jo seseriai DR. JULIJAI SMILGIE
REPAIRMAN
2787 W. 43 St.
CL 4-2890 dienraštis “Draugas”.
plūs benefits.
We
have
an opening in our roller
MORRIS KURTZON, INC.
NEI ir jos šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia
repair department for a man ėxGALVOJATE TEISINGAI
JESSOP STEEL
1420 S. Talman Avenue
perienced in the repair and recortBirutė ir Juozas Bagdanskiai
ditioning
of printing rolleffe of
25th
&
CERMAK
2 Imtų beveik naujas
mūras, 2
Felicija Špokienė
similar
field.
Our eomprenensive
radiant šlld., graži gatvė, platus lo
BROADVIEW. ILLINOIS
tas. Marą pke. Laisvas butas. $36,800.
program includes job secarity-top
Aleksas špokas
S butų mūras. Nauji 2 gazo šild.,
pay & excelent benefits. including
alumin. langai, platus lotas.
Arti
Fllmore 5-7710
■■■■MUM ofiso. $27,500.
profit sharing.
SIUNTINIAI
Į
LIETUVA
5 kamb,. 11 metų mūras. įreng
Com© in or call—Mr. Wahlstroan
tas rūsys. Platus lotas. Garažas. Arti
COSMOS ENPRESS
Nabisco. $22,600.
MAN

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

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

HELPERS

2x2 k.

SHEAR MEN

A. -J- A.
Pik. ltn. KAZIUI BABICKUI mirus,
jo dukrai p. GINTRRI NARIENEI, žentui PRANUI,
anūkams, jūrų skautams: DAINAI, ALDUI. MARIJUI
ir LAURAI gilią užuojautą reiškia
Čikagos L.J.S. “Juodkrantės”
ir “Baltijos” Tuntai

A + A
Pik. ltn. KAZIMIERUI BABICKUI mirus,
žmoną MORTJĮ, dukrą GINTRJJ. NARIEN? su šeima,
sūnų RYTJJ ir brolį PETRJĮ BABICKU, Brazilijoje, šir
dingai užjaučiame ir drauge liūdime.
Kazys, Bronė, Rimas ir Rita Marclnkai
Ona, Dalia ir Rimas Bakaičiai
Kun. F. Gureckas

VLADUI

PLIURAI

tragiškai žuvus, liūdinčią žmoną ir arti
muosius širdingai užjaučiame.

5% kamb. švarus med. bungalow
prie 69 ir Talman $15,500.
2 po 5 kamb. ir 3 kamb. rūsy.
Mūr. namas
prie
70 ir Talman.
$28.900.
11 metų, 8 kamb. (4 miegamųjų)
mūr. bungalow
prie 71 ii- gacra
mento, 2 vonios, įrengtas rūsys, ga
ražas. $26,500.
1% aukšto: 2 butai — 6 ir 4 H
kamb. ant 50 p. sklypo. Mūr. prie
67 ir Kedzie, $29.500.
2 butai i» 4 kamb. 18 metų prie
71 ir Callfornla. $37,000, arba pa
siūlymas.
.

Tet 925-6015

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS
Butų nurmavimas — Income Tax.
Notariatas — Vertiniai

JULIJAI SMILGIENEI ir šeimai,
jos broliui A. + A. KUN. ALFONSUI BUTKUI Vokie
tijoje mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

A.+A. KUN. ALFONSUI BUTKUI
Vokietijoje mirus, jo seseriai p. JULIJAI SMILGIE
NEI IR ŠEIMAI, reiškiame nuoširdžią užuojautą ir

kartu

liūdime.

R

6434-38 S. Kedzie Avė.

DOMAS ŽUKAUSKAS

Phone — 925-8313

HEATING & SHEET METAL
4444 S. VVeetern, Chicago #, IU.
Telefonas VI 7-3447.

ELMER AND BOB WANGEROW
Duodame S-H Green Stamps.

IK aukšto ,10 metų mūras. 2 at
skiri šildymai, alumin. langai, gra
žiai (rengias poilsiui rūsys,
2 auto
mūra
garažas.
Marąuette
parke
$37,000.
aukšto med. 6 ir 4 kamb., 2
auto garažas Ir atskiras
25x125 p.
sklypas. 60 Place i vakarus
nuo
Laamdale. $21,600.

1K aukšto mūr. 6 Ir 6 kamb. 2
įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga■ažas. 67 Ir Oakley. $19,900.
15 butų mūras. Nauja elektra gra
žūs butai. Visas išnuom. Pajamų virš
$20,000. metams. Marąuette pke.
8 butai po 3 kamb. Naujas mūras.
Visi
Išnuom. su sutartim.
šiluma
gazu, šaldytuvai, virimui plytos, vė
sintuvai. $13,500 pajamų
metams.
Labai gera vieta. $116,000.

Naujas de luxe 4 butų mūras piet
vakarių
miesto daly. 2 po 4% k.,
3 H kamb. ir 5 % kamb. su 2 voniom.
$59,900.
6 kamb. mūr. “Bullt-lns”, kokli
nės plytelės, karšto vandens šildymas
gazu. Marą- pke. $21,600.
2 po 4 H kamb. apynaujls namw.
Atskiri šildymai gazu, allumln. lan
gai, 2 autom, garažas. Netoli parko.
$42,800.
4 miegamųjų apynaujls mūr. šilu
ma
gazu
Centrallnis
vėsinimas.
Alium, langai. įrengtas rūsys, 2 au
tom garažas Netoli parko. $27 600.
100 x 220 p. sklypas prie ežero.
25 minutės nuo Chicagos. Geras su
sisiekimas
greitkeliu.
labai graži
vieta. Teiraukitės.
2 po 5 Vi kamb ir 8 kamb. angllAkam rūsy Bevek niaująs. 2 auto ga
ražas. 2 atskiri šildymai gazu. Gra
žiame Marąuette pke. $52,000.

NERIS REAL ESTATE
6924 South Vtfestern Avenue

STELLA

JACOBS

PO TĖVAIS LAURIN
Anksčiau gyvenusi Town of Lake kolonijoje. Mirė spalio
mėn. 18 dieną, 11 vai. vakaro. Gyveno Chicagoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime: vyras Frank, dvi dukterys
— Charlene ir Pamela, dvi seserys — Sylvia su vyru Anthony
Williams, Valerle su vyru Frank Gray, du broliai — Frank su
žmona Frances Laurin, mirusio brolio Joseph žmona Sylvia
Laurin, uošvis Albert Jacobs, marti Lillian su vyru Michael
Kolling ir daug dukterėčių ir brolvaikių.
Priklausė &v. Kryžiaus Moterų Draugijai ir G.V:L. Drau
gijai.
Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4605 So.
Hermitage Avė. Laidotuvės įvyks antradienį, spalio mėn. 22
dieną iš koplyčios 8:45 vai. ryto bus atlydėta Sv. Kržyiaus
parap. bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus nulydėta į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdy: Vyras, dukterys, seserys, broliai ir kili giminės.
Laidotuvių direkt. John F. Eudeikis, Tel. TArds 7-1741.

Tel. 471-0321

DRAUGE.

Metai
fabricating
company Stic k s
oxperieneed set-up man for puheli
and brake presses. Permanent posltion — good startui# rate,
Hours 3 P.M. — 11 P. M.
Bur to door

Apsimoka

Bkelbtis

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai

nos visiems prieinamos.

KINKEAD INDUSTRIES
5860 N. Pulaski Rd.—INS-7800
..........
1 >
;
..
»t .4 ■ »

Service Routeman
To Service vrashrootti' distttfectfUit
appliances. Steady work. Excellent
Perskaitę "Draugą", duo pay benefits.
Mušt be neat &
dependable. Car reąuired.
kite jį kitiems pasiskaityti.
Call SU 7-1247

SALES ■ IIORTGAGES ■ MANAGEMENT

Tvarkingas, teisingas ir greitas
patarnavimas visais Real Estate
reikalais. Bę to, veikia Notariatas.
daromi ir liudijami vertimai. Tvar Member of M L.S.
komi pilietybės dokumentai, pildo
A L E X ŠATAS—REALTOR
mi Income Tax ir atliekami kitoki
Main Office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2233
patarnavimai.
Turime šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park
ŠIMKUS REAI ESTATE
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą
ir Išsirinkti iš katalogo.
NOTARY PUBLIC

A. & L. INSURANCE AGENCY
AND REALTY
4645 So. Ashland Avė., LA 3-8775
(Currency Exchange patalpose)
Sąžiningas patarnavimas

Viengungis išvyksta į Lietuvą,
skubiai parduoda Marąuette parke
namą — 2 butai po 4*^ kamb.
Abiems butams viskas atskirai.
Namas 10 m. senumo. Taip pat 2
maš. garažas ir baldai. Kaina
$38,000. 7217 S. Rockwell St. 2-as aukštas. Tel. VVA 5-4438,
PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES
30 a«d 50 gal, Free delivery

W A N T E D —-VYRAI
■

, '""T.........

'

LIVE AND WORK IN THE FRIENDLY TWIN CITIES
Immediate Opeiiiitgs for JOURNEYMEN

MOLD MAKERS
Experie®ced in Plastics Mold and Die Cast Dies

MOLD POLISHER
Experienced in rili typėš of work.

Modern shop, top beriefits

Wrile, Wire or Call

DYNACA3T
3737 N. Lexington
■' ■

■

......

■

—-

—

CORPORATION

ST. PAUL, Minnesota 55112
Phone 612—484-7241
—

-

-

•1

•

■
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—' ■
■
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EXCELLENT IMMEDIATE OPENINGS!
MAJOR BOAT BUILDERS NEED

I

i

nyr

-

LUHRS

COMPANY

Boundary Rd., Mariboro, New Jersey 07746

HE 6-5151

REAL ESTATE — INCOME TAX
DRAUDIMO IR RT. REIKALAIS

HELP
t

Exper. or will train eligible people to learn the Boat BuslitesS,
' Steady work, excellent benefits.
Write or Wire.

A. KAIRYS REALTY

5622 So. Racine, 434-1113

PUNCH PRESS
SET UP MAN

W00DW0RKERS, PAINTERS,
ASSEMBLERS, ENGINE INSTALLERS,
WIRING ASSEMBLY

14 butų apartmentinis namas Marųuette pke. Pajamų $16.680 per
metus. Keramikos virtuvės ir vo
nios. Susitarimui apžiūrėti kreiptis
po 4 vai. popiet tel. WA 5-5242.

AUTOMATIC SCREW M ACH INE SĖT UP MEN
AND 0 P E R A T 0 R S,
AND UTILITY HELP,
SNIPPING & RECEIVING — CHIP & RINGING
Day and night owrk. Top ages. Fringe benefits, pro/lt. sfratihg.
IVRITE. WIRE OR CALL

CONDAMATIC COMPANY, INC.
DĖMESIO !
jįĮiiiiHimiiiimiiiiiiliiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiliniiiiiiHiiiiiiiiiiiiMiMimiiiiimiiiiitiiiimiĮfc

^1* ant visu taupymo

A. LAURAITIS

A. -|- A.

2.M-0700

embtoydr-

A n eąual opportunlty

AKLE ELECTRO POLISHING
2904 W. 26th Street

REALE STATE

4368 S. »bpl«4roml Av.. CL 4-7460

J. žemaitis
I. J. Jurgitai
E. P. Naručiai

3101 S. Kedzie

... i. ...... i,,

BELL REALTY

2943 W. 59th St.

S. ir A. Kazlai

Heating Contractor

SERVICE CENTER

J.
BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2283

Mielai

Mature, reliable, reeponsible, wlth
mechanical
ability. Interested
in
neighborhood job. To train for raekmaktng. Good worklng conditions.

įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo
pečius ir ai r condltlonlng 1
naujus ir senus namus Stogų
finos (gutters), vandens šildy
mui boilerius.
Turiu leidimus
dirbti mieste Ir užmiesčiuose.
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

W O R K

E &

2458 W. 69thSt.. RE 7-7200

Apdraudų Agentūra
Detroito ramovėnai

RODY

VALGIS REAL ESTATE

2785 W. 71st St.

Apdraustas perkraustymaa
Ilgų metų patyrimas
VVA 5-9209
Chicago, Illinois

t

INGOMK. TAi — MOTAAIATAH —
IMIGRACIJA

A.

UNITED - OESOTO

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV.
2608 UOth St.
Tel. AVA 5-2787
2501 UOth St.
Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St.
Tel. 254-3320
Lietuvių
bendrovė
turinti teisę
siuntinius siųsti savo vardu Iš Chi
cagos tiesiai j Lietuvą.
Didelis
pasirinkimas įvairių me
džiagų, ltal. lietpalčių ir kitų prekių
Priimami doleriniai dovanų už
sakymai.
E. Ir V. Žukauskai

LEONAS REAL ESTATE

Detroito RAMOVES nariui.

A.

2 butų mūras. 2*6 k. Gazu šildy
mas. 2 auto garažas Arti Maria High.
$23,500.
De luxe raudona 8 metų reziden
cija. įrengtas rūsys, 2 auto mūro ga
ražas, arti 71 ir Pulaski. $35,000.
4 butų gražus mūras ir
2 auto
mūro garažas. Platus lotas, Marąue
tte pke. $41,400.
Pulkus 6 butų mūras. Platus lotas,
3 auto mūro garažas.
Geros paja
mos. Marąuette pke. $64,500.
8 kamb. med. apkaltas 2 aukštų
namas, Marų, pke. $13,800.
Geras med. apkaltas, 2 būt., 2 šlld.,
garaž., arti mūsų. $16.300.
Med., 8 būt., labai
platus sklyp.,
garaž.. atskiri šlld., Mara.
parke.
$19.700.
7 būt. mūras, apie $9.000 pajamų Ir
kiti priedai. Marų. pk. platus sklyp.,
garaž. $69.000. '
. ■

Mes mokame

certifikatų

2700 E. 9 MILE (between Ryan & DeąUindfe)
WARREN. MICHIGAN 48091
TEL. — AC 313 — 536-1300

Career opportunities

DESIGN ENGINEERS

per annum
MINIMUM SUMA $5.000.00

MIDLAND
SAVINGS
rMlDLĄNįrSAVTNfXl

4040
Archer
Avė.
Chicago,
III. 60632

Telephone CL 4-4470
FRANK 7-OGAfl
President

Remiate tuos biznierius, kurie Į:__________________________________________________________________ __
skelbiasi dleUrkštyje “Drauge” |?HlilllllllllllliilllillllllllllilliliillUllliiiliillitllilillllllllillllilllilllililillinilii(ilUlll6
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Experienced in solid statė control circuitry. Baokground in invertedf
converters. speed control and rotatlng machirie loops.

Prereąuisite 5—7 years experience. BSEE. Salary open.

PROJECT ENGINEERS
Experineced in MIL solid statė eąuipment, povver supplies,
regulators D.C. & 400 cycle povver systems. Mušt be capable of
program management and customers interfacing. Prereąuisite 3—5
years experience. BSEE. Salary open.

BOGUE ELECTRIC MFG. COMPANY
100 Pennsylvania Avė., Paterson, N. J. 07509
Phone (201) 525-2200 or (212) L0 4-3815
An Eąual Opportunity Employer

!

SEARS

Mielam kolegai miškininkui

VAIKU*
LEON KCWAL<iKl
VftOO - V»GG,

HERITAGE MEMORIAL
ANTKAPIAI IR
PAMINKLAI
yra pilnai šarantuoti.
Sears, Roebuck and Co.

JONUI DĖDINOJ
*

X

v

7

A

7

A

•*’ «•

mirus, jo žmonę VACLOVĄ su šeima ir
artimuosius nuoširdžiai užjaučia

KAINOS nuo $74.95; į tą kainą įeina pristatymas ir
padėjimas ant kapo.
Kapinių mokesčiai atskirai
Sutaupote — Aptarnavimas — Patenkinti

6153 South Western Avenue

Tel. NEmlook 4-4800

THOMAS J. KEARNS, vedėjas

M. ir E. Gureckai
J. ir A. Brazauskai

HOME

FUNERAL
Springsdale, Pa., rodomas religinis paveikslas, kuris atrodo yra iš
drožtas iš medžio, tačiau jis yra iš plastikos. Kad jis yra ne iš me
džio, atskirti tegali tik specialistas.

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS
Pcrrking

tokio gražaus pasisekimo, nuta
rė rengti Naujų Metų sutikimą
ir užprašė tą pačią salę.
Spalio 12 d. V. D. Šaulių kuo
AriogaJietis
pa turėjo Vyčių salėje rudens
lapų pobūvį — šokių vakarą. CLEVELANDO OKTETAS
Į margaspalviais rudens ąžuolo
DEMOKRATĘ VAIŠĖSE
lapais išpuoštą salę prisirinko
šaulių ir svečių. Buvo iš Cicero
Lietuvių demokratų Illinois
ir Chicagos jūros šaulių. Pobū valstijos komitetas spalio 18 d.
vis prasidėjo humoro dainelė Pressmans klubo salėje, Chica
mis. Gražiai padainavo tris dai goje, surengė banketą, pager
nas ir susilaukė užpelnytų ka biant demokratus kandidatus
tučių S. Petrauskienė ir A. Kve- rinkimuose.
čas. Akordeonu pritarė V. BiliParengimą atidarė pirm. A.
tavičius. Po to Bilitavičius IaPreibis,
pakviesdamas progra
I bai gražiai padeklamavo humo
mą
pravesti
Al Kumskį. Invokaro eilėraštį “Dipukas”. Vėliau
ciją
anglų
ir
lietuvių kalbomis
svečiai šoko ir dainavo. Visa
atrodė lig tai būtų poros išimtų sukalbėjo kun. J. Prunskis, iš
: viena, graži, sutarianti šeima. ryškindamas, kad ištikimybė de
) Visi vienodai linksmai nusitei- mokratiniams civiliniams įstaty
’ kę, palikę už salės durų kasdie mams yra derinimasis su Amži
ninius rūpesčius, vargus ir ne nuoju Įstatymu.
sutarimus, linksminosi vaišino
JAV himną giedant, vadova
si, šaulės Cecevičienės ir jos vo solistas A. Brazis, o Lietu
pagelbininkių pagamintu įvai vos — sol. A. Grigas. Inž. Ant.
riu ir skaniu maistu. Šaulių Rudis pristatė kalbėtoją iš Wakuopos vadovybė, susilaukusi sbingtono J. Gronowskį, buv.
JAV ambasadorių Lenkijoje.
Jis priminė demokratų atneštus
laimėjimus JAV-bėtms, raginda
mas išrinkti Humphrey ir kitus
demokratų kandidatus.
LABAI GERAI PAVYKĘS
PARENGIMAS

dvidešimt penkis

metus

Kalbą pasakė ir kongreso at
stovas Kluczynski, Murphy, ku
rie pažadėjo remti Lietuvos ne
priklausomybę, — Fr. Savickas,
kuris įnešė (humoro, pasakoda
mas, kad kai jis sako ilgą kal
bą, žmona atsiunčia raštelį su
įrašu “KISS”. Kažkas pamatęs
prabilo —_ “Gražu, kad žmo
na siunčia bučkius”. Ne, atsa
Sheilla Thoms, 30 m., kuri. pa kė F. Savickas. Tai pirmos rai
gimdė Anglijoj šešetuką. Vienas dės sakinio “Keep it short, stuvaikutis mirė tuoj po gimimo. Ant
pid”.
ras mirė po operacijos.

Meno programą suorganizavo
sol. Alg. Grigas. Pranešėja bu
vo “Mise Lithuania” D. OrbitaitėYpač dailią dainų pynę atli
(Atkelta iš 3 pusi.)
ko Clevelando oktetas, vedamas
Čekoslovakijos invaziją.
< Kosyginas savo “neoficialaus” R. Babicko.
Taip pat patrauklios dainos
vizito metu surado laiko ap
lankyti baltinių fabriką Hango buvo solistų A. Brazio ir A.
mieste ir Sovietų Sąjungos pa Grigo. Solistus pianinu palydė
siuntinybę Helsinkyje. Čia jis jo Gen. Aleksiūnaitė.
sužinojo, kad jo draugai suomių
Gaila, kad kalboms užsitįsus
komunistai vietoj turėjusių 22 dalis publikos nebelaukė turtin
proc. balsų, tesurinko 17,2%. gos meniškos programos.
no, kad rusų - suomių santy- ,I f, : r
J. Daugi.
kiuose nebūsią nieko nauja. b. k. |

mirus, jo žmoną MART JĮ, dukrą GINTRJį NARIENĘ
su šeima ir sūnų RYTJĮ giliai užjaučiame ir kartu
liūdime.
Elena Grudzinskienė,
Genė Treimanienė
Aldona ir Gedas Grfniai
Nijolė ir Valius KryževiČiai
Rima ir Antanas Gudaičiai

Facilitiea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

REpublIc 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

A. + A.
Pulk. ltn. kūrėjui - savanoriui

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst Street

1410 So.

50th Avė., Cicero

AIKŠTE

STATYTI

AUTOMOBILIAMS

žmonai MARTAI. L.D.K. Birutės dr-jos pirminin
kei, dukrai GINTRAI NARIENEI su šeima, sūnui
inž. RYTUI ir broliui PETRUI BABICKUI reiškia
me giliausią užuojautą.
V. ir P. Geniai, V. ir J. Kulikauskai
S. Oželienė, M. ir J. Tumai
M. ir P. žiliai

DIREKTORIUS

LAIDOTUVIŲ

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

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

2443 West 63rd St.f Chicago, 111.
Gyveno 2911 West Pershing Road, Chicago, Illinois.
Mirė spalio mėn. 18 dieną, 1968 m., 10:30 vai. popiet, su
laukęs 72 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 54 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ann (po tėvais Na
vickas), dukterys — Juliann Neurauter, jos vyras James, Ann
Marie Gudžiūnas, jos vyras Adolph, sūnus Stanley, jo žmo
na Karen, marti Barbara, 13 anūkų ir kiti giminės, draugai
ir pažįstami. Lietuvoje liko sesuo Julia Dinda su šeima.
Velionies sūnus John Jr. mirė anksčiau.
Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4330 So.
California Avė. Laidotuvės įvyks trečiad., spalio mėn. 123 dieną
iš koplyčios’ 8:45 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmona, dukterys, sūnus, marčios, žentai, anūkai.
Laidotuvių dhrekt. John F. Eudeikis, Tel. LA 3-0440.

Pranešama giminėms ir pažįstamiems, kad 1968 m. spalio
mėn. 16 d., Racine, Wis., po sunkios ligos atsiskyrė su šiuo pa
sauliu mums brangi ir mylima žmona, motina, sertutė ir sesuo

Telef. PRospect 8-0833

—

PRospecf 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO*
MR.
NELSON
<
SAVININKO

SAINT CASIMIR i
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street 1
Didžiausias Paminklams Planų
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef.

—

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Tel. REpublIc 7-1213
Tel. Vlrginla 7-6672

A.+A. KAZYS BABICKAS

PETRAS BIELIONAS

Gyveno 4135 S. Campbell Avė.
Mirė spalio 18 d., 1968. 7 vai. ryto, sulaukęs 64 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities, Kupiškio valse.
Amerikoje išgyveno 19 m.
Pasiliko dideliame nujiūdime žmona Morta Pališaitytė, duktė
Gintra Narienė, žentas Pranas, sūnus Rytas, gyv. Cleveland. Ohio.
4 anūkai: Daina, Aldas, Marius ir Laura, brolis Petras Babickas,
gyv. Brazilijoje, ir kiti giminės.
Priklausė Architektų - Inžinierių S-gai, Liet. Tautinei S-gai ir LVS
“Ramovei”.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje. 6845 S. Westem Avė.
Laidotuvės įvyks pirmad., spalio 21 d. iš koplyčios .9 vai. ryto
bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje'įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Šeima prašo gėlių nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnus, žentas ir anūkai
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans.
Tel. RE 7-8600

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
S807 S. LITUANICA AVĖ

Tel. YArds 7-3401

Gyveno Racine, Wis.
Gimė 1893 m. rugpiūčio mėn. 6 d. Lietuvoje, Žagarėje.
Amerikoje išgyveno 55 metus.
Laidotuvės įvyks šešt., spalio mėn. 19 d. 10 vai. gedulin
gos pamaldos už velionės sielą šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje. Po pamaldų velionė bus nulydėta į amžiną poilsio vietą
ŠV. Kryžiaus kapinėse Racine, Wis.
Liekame gilaus liūdesio ir skausmo prislėgti —
Vyras, sūnus, marti, dukterys, žentai, anūkai, brolis,
___
seserys ir kiti giminės.
_______

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S, MICHIGAN AVĖ.

3319 S. LITUANICA AVĖ.

*
i

CEdarcrest 3-6335{

Vienas blokas niro kapinių. ’ '

LACKAWICZ IR SONOS

Pulk. ltn., Savanoris-Kūrčjas

|

Tel. COnui
Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th Avė., CICERO, ILL._______Tel. OLymplc 2-1008

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

Tel. 636-2320

DRAUGAS, pirmadienis, 1968 m. spalio mėn. 21 d.

IŠ

A R T/

X Antanas Grina pasiekė
aukštos vietos ir didelio pasiti
I. A. VALSTYBĖSE
kėjimo banko vadovybėje, pa
skyrus jį Continental Bank.
— A. a. studentė Jūrate VaFrankfurte.. Vokietijoj, atidaro
lifinaitė, 21 m., žuvo Bostone
mo skyriaus vadovu.
eismo nelaimėje, važiuodama
savo nauju automobiliu į ProX Dvasinio atsinaujinimo pa
vidence spalio 7 d. Spalio 10 d.
skaitos tęsiamos spalio 22 d.
X Prel. dr. V. Balčiūnas, 7:30 v. v., kalbės kun. Alf.
ji palaidota Blue Hills kapinėse.
Buvo pašarvota apvilkta tauti
leidinių serijos “Krikščionis gy Grauslys. Kviečiami visi ateiti
niais drabužiais. Paliko tėvai
venime” redaktorius, atvyksta Marąuette Pk. parapijos salėn
Otilija ir Juozas Valiūnai ir bro
į ALR Katalikų federacijos kon ir išklausyti puikiai paruoštą
lis Mindaugas, gyv. Brocktone.
gresą š. m. spal. 26 - 27 d. su paskaitą.
— Lietuvos pasiuntinybę lan
specialiu pranešimu. Keista,
X Saulės ir Mėnulio vedybų
ko
turistai. Spalio 12 d. vienuo
daug kas šneka apie reformas, prasmė Lietuvių ir kitų tautų L.B. Detroito ap-kės lituanistinės mokyklos VlI-tas skyrius su moky
likos
lankomų ambasadų tarpe
bet maža kas perskaitė Vatika mitologijoje. Šia tema kun. Vyt. toja Angele Ba.jaliene. Pirmoje eilėje: Gintė Damušytė, Rasa Žema ir
vėl
randame Lietuvos pasiun
no II susirinkimo dokumentus. Bagdanavičius pasisakys atei tyte, mokytoja Anelė Bajalienė. Danguolė Sadauskaitė. Daina AstaKviečiame visus katalikus da- nantį trečiadienį Jaunimo cent šaitytė. Danutė Onkutė. Antroje eilėje: Rimantas Duoba, Rimas Ru tinybę. Kukli, prisiglaudusi prie
lyvaui kongrese, išgirsti ir už re 7 vai. 30 min. vakare. Visi dis, Linas Gobis, Alvydas šepetys. Trečioje eilėje: Jonas Alkevičius, didžiulio namo tačiau patraukia
Vytautas Petrulis, Robertas Polakis, Kęstutis Smalinskas (trūksta lankytojus savo gintarų, mar
siprenumeruoti leidinius.
besidomintys ne tik religijų is Ritos Matvėkaitės).
Nuotr. J. Urbono
gučių, lietuviškų lėlių kolekci
x Ponios Vito Vesota ir Stan torija, bet ir krikščionybės vaid
jomis, Sibiro kalinių rožančiu
ley Kasarsid ir panelė Helen meniu žmonijoje yra kviečiami
mi, liaudies dirbiniais ir pan.
Pius bus instruktorės kalėdinių paskaitoje dalyvauti.
“LAIKO” REDAKTORIUS CHICAGOJE Išsiskiria ji iš kitų ambasadų
papuošalų gaminimo kursuose,
X Solistės Janinos Liustikaine tik savo politine padėtimi,
kuriuos kasmet rengia Frank tės žavingoji liet. dainų ir ari
Vieno iš stipriausių Pietų spalio 23 d. į Californiją. Atgal bet ir šiltu priėmimu ponų Ra
Zapolis, kartu suruošdamas tų jų plokštelė, aukšto kultūrinio Amerikos lietuvių laikraščio — į Argentiną išskris lapkričio pa jeckų, gražiais tautiniais dra
dirbinių parodą ir skirdamas lygio kūrybos rinkinys, jau iš “Laiko” — redaktorius Juozas baigoje iš Miami miesto.
bužiais pasipuošusių lietuvaičių,
premijas.
ėjo viešumon. Ji gaunama: Mikalčius šį mėnesį yra atvy
J. Mikalčius Argentinoje gy teikiančių paaiškinimus lanky
X Moterys šalpos darbe. Terroje, 3237 W. 63 St., tel. kęs į Chicagą ir sustojęs tėvų vena jau 20 metų ir jau dveji tojams apie kiekvieną ten esan
Chicagoj Balfas susilaukė reikš 434-4660; J. Karvelio krautu marijonų namuose prie “Drau metai, kaip redaguoja “Laiką”. tį daiktą, mūsų tautos istori
mingos talkos iš žymių visuo- vėje, 2501 W. 71 St., telefonas go”. Buvo atvykęs į Liet. Bend Kilęs yra iš Raseinių, kur bai ją ir dabartinę sunkią Lietuvos
menininkių, penkiems Balfo 471-1424; J. Gradinsko krautu ruomenės seimą kaip Argenti gęs gimnaziją tęsė studijas teol. padėtį.
skyriams vadovauja ponios: 3 vėje, 2512 W. 47 St., telefonas nos LB atstovų delegacijos pir filosofijos fakultete. Paskutiniu
Dauguma
besilankančiųjų
sk. pirm. — EI. Vaičeliūnienė, FR 6-1998; B. Brazdžionio mininkas. Tai jo pirma kelionė metu buvo Eišiškių suaugu Lietuvos pasiuntinybėje įdomau
4 sk. pirm.----- Em. Markūnie- krautuvėje, 2646 W. 71 St., tel. į JAV, todėl čia pasilieka tris siems gimnazijos direktoriumi. jasi visu tuo ką čia sužino. Iš
nė, 14 sk. pirm. — On. Zails- PR 8-5374. Pavienių plokštelę mėnesius, kad galėtų plačiau Karo audros buvo nublokštas į eidami dažnai pastebi, kad jie
kienė, 108 sk. pirm. — Aid. Dau- galima gauti ir išiuo adresu: pažinti šios šalies gyvenimą. Jau Italiją, o Argentiną pasiekė negauna tiek žinių ir nepatiria
kienė, 144 sk. pirm. — On. Vai- V. Laurušonis, 2817 W. 71 ,St., yra lankęs New Yorką, Provi- 1948 m.
tiek jaukumo kitose lankomo
čekonienė. Vicepirm. — D. Bo- tel. HE 6-3545. Plokštelės kai dence, Niagara Falls, Detroitą,
se pasiuntinybėse, šiais metais
Jo redaguojamas “Laikas” Aleksandrijos (Va.) Moterų
belienė, B. Buikienė, A. Eivienė, na 6 dol. Pageidaujama gauti Clevelandą ir tuose miestuose
šiemet švenčia 20 m. sukaktį.
J. Maldeikienė, J. Pupelienė, E. persiuntimo išlaidas.
bei apylinkėse gyvenančius lie Turi savo spaustuvę ir tėvų ma įklubo suorganizuotas ambasa
Kiek vėliau numatoma plokš tuvius.
Samienė; iždin. — dr. B. Motudų lankymas turėjo tikslą su
rijonų globojamas laikosi ge telkti pinigų Washingtono vai
šienė, R. Simokaitienė, V. Tu- telę platinti ir rytinėj JAV da
Iš Chicagos planuoja išvykti rai. “Laiko” vyriausias ir atsa
belienė, A. Vaitienė, sek. V. Ba- lyje.
(sk)
kų ligoninėje leukemija sergan
komasis redaktorius yra tėv. tiems vaikams pagelbėti. Už
leišytė, O. Galvydienė, O. JageX Marija Vilutienė Lietuvių
Aug. Steigvlla, MIC, o administ klubo imamą tam tikrą mokes
lienė, V. Orvidienė, SnarskieFondo vakarienės proga užbaig
ratorius Pijus Gudelevičius, tį tą dieną norintieji galėjo at
nė, A. Šuopienė, E. Umbrasienė. ti % mil. įamžino savo vyrą
MIC.
X Sofija Jonynienė, Nekalto a. a. Edvardą Vilutį, įrašyda
silankyti į šias svetimų valsty
Švč. P. M. Prasidėjimo parap. ma velionį į LF gyvųjų narių
Pasakoja, kad Argentinoje bių ambasadas: Australijos,
lituanistinės klasės mokytoja, eiles. LF adresas: 6643 S.
šiuo metu yra apie 35,000 lie Belgijos, Filipinų, Irano, Japo
spalio 16 d. su 14 septinto sk. Maplewood Avė., Chicago, III.
tuvių. Dauguma jau turi savo nijos, Kuwait, Lietuvos (pasiun
mokinių aplankė Balzeko Lie 60629, telef. 778-2858.
nuosavybes, pagal sąlygas — tinybė), Nicaragua, Paikistano,
(pr.)
tuvių kultūros muziejų. Mok.
neblogas tarnybas ir pasiryžę Turkijos ir Vietnamo. Tenka
x Jei gyvenate Chicagoje ir
Jonynienė lietuviškai mokiniams
ten pastoviai pasilikti; į JAV pastebėti, kad pasiruošimas su
turite
mūr. 1 ar 2 butų namą
paaiškino apie eksponatus.
beveik niekas daugiau nebesi- tikti daugybę žmonių šio lanky
x “Draugui” už kalėdinius ir gal mokate už $20,000 vertės
mo proga, poniai Kajeckienei
ruošia išvykti.
atvirukus, kalendorių ar šiaip namą už 3 metų draudimo po
buvo sunkiai pakeliamas dėl
Red. J. Mikalčius, aplankęs neseniai įvykusio jos kojų su
aukų atsiuntė: Anelė Geskienė lisą 119 dol., pas Frank Zapolį
“
Draugą
”, džiaugėsi mūsų dien žeidimų. Nes prieš keletą dienų
jūs
mokėtumėt
94
dol.,
sutau

5 dol., J. Bradūnas 4 dol., S.
raščio
patalpomis
ir darbu. grįždama vakare iš krautuvės
pydami
25
dol..
Pašaukite
tel.
Naikauskas 2 dol. Dienraščio
“
Draugą
”
Argentinoje
gauna ji buvo juodukų užpulta prie
GA
4-8654.
(sk.)
leidėjai dėkoja už paramą spau
“
Laiko
”
redakcija
ir
juo
pasi pat pasiuntinybės durų ir pardai.
X Ieškoma moteriškė, galin
naudoja.
J.
Daugi.
X Informacija V. Adamkaus ti pagelbėti porai ligotų senu
mušta žemėn. Iš jos buvo pa
išrinkimui. Vakarais nuo 6:30 kų. gyvenančių netoli Midway
grobtas rankinukas su keletą
iki 9:30, ir šeštadieniais visą aerodromo. Prašoma kreiptis
dolerių, rožančius ir lietuviška
dieną, Komitetas įveda budėji telefonu 586-0090.
maldaknygė. Jai šaukiant pa
(sk.)
mą. Užinteresuotiems bus tei
galbos atvyko policija. Ponia
x Jaunimo Centrui remti
kiama informacija V. Adam
Kajeckienė buvo nuvežta ligo
metinė
vakarienė ŠERIFAS PRAŠO DAUGIAU .Tire & Rubber kompanijos. Jo ninėn, kur teko padaryti kelekaus išrinkimui. Adresas—Mar tradicinė
žmona žuvo, kai tos kompani ’ ta susiuvimų stiklų sužeistiems
POLICININKŲ
gutis, 2422 W. 67 St., telef. GR įvyks šių metų gruodžio 8 die
jos padanga sprogo ir jos vai keliams.
Cook
apskrities
šerifas
Jo

ną
Jaunimo
centro
didžioje
sa

6-2242. Čia bus galima susipa
ruojamas automolbilis atsitren Valstybės departamentas O.
seph
Woods
prašo
400
naujų
lėje.
Lietuviškoji
visuomenė,
žinti ir su balsavimo mašina.
kė į medį.
ypatingai
lietuviškos
organiza

policininkų.
Dabar
turi
tiktai
(sk.)
Kajeckienei pareiškė užuojautą.
cijos,
nuoširdžiai
kviečiamos
241.
Jo
prašymą
svarstys
apy

X Liet. Am. Rymo Katalikų
PABRANGO SIUNTINIŲ
. KANADOJE
gardos teismo komisija. Prie
Federacijos 39-to kongreso ban ruoštis šiam pobūviui.
PERSIUNTIMUS
prašymo
irgi
pridėta
pastaba,
ketas įvyks spalio 26 d., 7:30
— Entomologų d-jos suva
kad šerifas norėtų padidinti
v. v., Jaunimo centro patalpo
Chicagos pašto viršininkas žiavimas įvyko Sault Ste. Ma
1969 m. sąmatą nuo 12 iki 18 pranešė, kad pereitą šeštadienį rie, Ont. .mieste spalio 3 d. Da
se, 5620 S. daremont Avė. Pro
KANDIDATŲ DEBATAI
mil.
dolerių.
gramoje prof. dr. Pikūno pa
siuntinių persiuntimas pabrango lyvavo 105 entomologai. Šiame
TELEVIZIJOJE
skaita ir trio: smuikas — Povi
krašte motkslas apie vabzdžius
apie 10.5 proc.
PRAŠO MILIJONĄ UŽ
las Matiukas, violončelė — Pet Kandidatai į Illinois guberna
yra
labai svarbus. Susirinkimui
SPROGUSIĄ PADANGĄ
PAVOGĖ PAŠTO ŽENKLŲ paįvairinti buvo pakviesti vieti
ras Armonas, fortepijonas—Ma- torius, respublikonas Richard
nigirdas Matekaitis. Auka $5.00. Ogilvie ir demokratas Sam
Nežinomas asmuo pavogė niai tautinių grupių atstovai.
Robert Pagliai, Pabum kor
Pakvietimus įsigyti iki spalio Shapiro, spalio 24 d. 7 v. v.
$9,000 vertės pašto ženklų rin Kiekviena tauta pateikė prie
21 d. pas platintojus, arba pas. praves debatus aktualiais klau poracijos prezidentas, 7117 W. kinį iš automobilio, pastatyto žastis dėl kurių jos piliečiai čia
teismo keliu ieško
P. Jokubką. Čekius siųsti adr.: simais per televizijos stotį Higgins,
atvyko. Skaitant pranešimą
$1,550,000
atpildo
iš Firestone prie Cicero ir 95-tos. Policijai
WFLD,
kanalas
32.
P. Jokubka, 3528 Archer Avė.,
apie tai pranešė savininkas apie Lietuvą ir jos žiaurių en
Chicago, III. 60609. Telefonas
Charles Arnone, 4458 W. 87 st. gėjų privertimą mūsų tautie
VI 7-1489.
(pr.)
čius apleisti savo gimtines, tau
TRANSLIUOJA OPERĄ tiniais rūbais pasipuošę stovė
X Skubiai parduodamas mū
FM stotis WFMT spalio 27 jo ant scenos Dana Poškūtė ir
ro namas, 2-jų aukštų po 6 k.
d., 3:30 po piet transliuoja Ver Juozas Skaržinskas.
Skambinti tel. 925-1226 nuo 9
v. r. iki 11 v. v.
(sk.)
di operą “A Masked Bali.”
X J. Grybauskienė, P. BičTRAUKS MOKSLEIVIUS IR KAM REIKALINGA LAIVY
NO IR KULTŪROS
kienė, S. Džiugienė, D. KurausJŲ TĖVUS Į TEISMĄ
MINISTERIJOS?
kienė, A. Likanderienė, A. Ma
Chicagos
dienraštis Sun-Tižeikienė, M. Pėteraitienė, A.
Chicagos viešųjų mokyklų su
mes
.mini
šį
šiomis dienomis
Rūgytė, V. Vaitekūnienė, N.
perintendentas James Redmond
Prahoje
girdimą
anekdotą. Ko
Vengrienė, E. Vilutienė ir Z.
paragino boikotuojančius aukšt.
munistai
Maskvoje
smarkiai
Visockienė, besirūpindamos V.
mokyklų moksleivius grįžti į
griebė
Čekoslovakijos
diplomaAdamkui remti ruošiamo ba
klases, kitaip jie ir tėvai bus
l
tus.
Vienas
rusų
oficiozas
užliaus pasisekimu, skiria daug
traukiami į teismą pagal Illinois
iklausė:
“
Kodėl
Čekoslovakija,
savo laiko ir nuoširdumo, kad
valstijos įstatymus. Neklauža
atsilankiusieji banketan galėtų
dos moksleiviai, turį daugiau 16 neturėdama priėjimo prie jūrų,
ministeri
linksmai ir draugiškai praleis
metų, gali būti pašalinti iš mo palaikianti laivyno
ją?
”
Užsidegęs
Čekoslovakijos
ti vakarą. Banketas įvyks spa
kyklų, neįsigiję aukšt. mokyk
diplomatas atrėžė: “Žiūrėk, talio 25 d. (penktad.) 8 v. v. Jau
los diplomo.
vorščiau, gyvenkime ir leiskime
nimo centre. Bus įdomi progra- Į
— Vengrijos katalikų laik vienas kitam gyventi. Neklausk
ma, gardus maistas ir šokiai,
raščio “Vigilia” pranešimu šie manęs kodėl mes turime laivy
grojant Neolituamų orkestrui.
.
„
,
...
Frank ir Eleonorą Zapoliai su kaled niais papuošalais, kurių gamimBilietai gaunami Margu yje, ar- mQ
jr §įmet rengia Balzeko kultūros muziejuje ir Jaunimo met Vengrijoje buvo pašventin no. ministeriją ir aš tavęs ne
ba užsisakant telef. 233-4345 ir centre lapkričio mėnesį. Taip pat įvyks paroda, kurios geriausi dar- ti 29 nauji katalikų kunigai ir klausiu kodėl jūs turite kultū
9 diakonai.
ros ministeriją.”
RE 7-9057.
(Sk.) | heliai bus premijuojami gruodžio 1 d.

CHICAGOS ŽINIOS

/ R

TOL!

PRANCŪZIJOJ

_ Elta prancūziškoje laido
je pakartojo Prancūzijos vy
riausybės pareiškimą, kuriame
pasmerkiama sovietinė invazi
ja į Čekoslovakiją ir reiškia
mas griežtas pageidavimas, kad
sovietinė kariuomenė iš ten tuo
jau pasitrauktų. Elta nurodė,
kad tas pareiškimas žodis žodin
tinka ir tokiai pačiai sovietinei
agresijai Baltijos
valstybėse.
Tam paremti, pateikė du sąra
šus dokumentų ir datų. Pirma
jame sąraše rodoma teisinė pa
dėtis tarp Lietuvos ir Sovietų
sąjungos: 1920 m. taikos sutar
ties 1 straipsnis (Maskvos am
žinas atsižadėjimas nuo preten
zijų į Lietuvą), 1926 metų ne
puolimo sutartis (galiojusi iki
1945) ir 1933 konvencija agre
sijos sąvokai apibrėžti. Antra
jame — devyniolika datų iš
1939-40 metų, — dienų, kurio
mis Maskvos valdžia atliko pa
rengiamuosius ar vykdomuosius
veiksmus Lietuvai okupuoti.
Pabrėžta, kad rusų invazija į
Lietuvą vyko kaip tik tuo me
tu, kai jų tuometinio sąjungi
ninko Hitlerio armija įžygiavo
į Paryžių.

leidžiamas reguliariai kas du
mėnesiai. Paskutiniuose trejuo
se numeriuose ispanų kalbą
vartojantiems kraštams pateik
ta daug tikslios informacijos
ir temų, liečiančių padėtį Lietu
voje.
ITALIJOJ

_ Aukštosios teologijos stu
dijoms tęsti vakar iš Vilniaus
per Maskvą į Romą atskrido
du lietuviai
kunigai Juozas Pranka ir Pranas Vaičekonis.
Abu studentai apsigyveno vo
kiečių S. M. dell’Anima popie- ’
žiškoje kolegijoje.
PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
30% iki 50% nuolaida.
Galima
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.
6200 S. VVestern, TeL GR 6-4421

Kuriam galui
mokėti daugiau?
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
SITE NUO $500.00 IKI $1.000.00.

ARGENTINOJ

— Argentinoje leidžiamas
Eltos biuletenis ispanų kalba

Paieškojimas BALZEKAS MOTOR *
Ieškomi Kazimieras ir Veronika
Darenėiai, gim. Lietuvoje, Kybar
tuose. Jei esate giminės Jono Prapolenio prašome rašyti š uo adre
su: Mrs. Veronika Verbiscus,
1116 — 16th Street, Bay City,
Michigan 48706.

SALES, INC.
PLYMOUTH

* VALIANT

4030 Archer,VI 7-1515
“U WILL LIKĘ US”
CHRYSLER

*

IMPERIAL

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus.

• .VEDZINSKAs. 1065 Ar. he»
t hicago. III. 60632. Tel V A 7 59*"

MOVING
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208)4 West «5th Street
Chicago, Illinois
Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4330

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų.

A, V I L I M A S
823 VVEST 84th PLACE
Telef. — FRontier 6-1882

NAUJAUSIOS LIETUVIŲ AUTORIŲ
KNYGOS ANGLŲ KALBA
THE THIRD W0MAN — A. Baronas (novel)
5.00
THE SONATA OF ICARUS — J. Gliaudą (novel)
5.00
THE DELUCE — Mykolas Vaitkus (novel)
3.95
LITHUANIANS IN CANADA —
8.00
11 LITHUANIAN ARTISTS IN AUSTRALIA _
6.00
CYCLOPEDIA OF LITHUANIAN NUMISMATICS — 18.00
LITHUANIAN READER FOR SELF INSTRUCTION — 1.00
INTRODUCTION TO MODERN LITHUANIAN —
7.00
TIMELESS LITHUANIA —
4.00
THE SEASONS — Kr. Donelaitis (poetry) kiet. virš. 4.00
minkšt. virš. 3.00
Užsakymus siųsti "DRAUGUI”.
Illinois valstijos gyventojai prašomi prie knygos kainos
pridėti 5% mokesčiams.

FRANK’S TV and” RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET
Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS
RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

