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SIMAS KUDIRKA
PALEISTAS?

KINIJOJ VĖL ŽADAMA SAUKTI
LIAUDIES SUSIRINKIMĄ
Hong Kong. — Čia žinoma, valstybės tarybą ir dar kitus ko
kad Pekinas vėl ruošiasi sušauk mitetus, kurie turėtų atstovauti
ti visos 'Kinijos atstovų susirin tautos valią. Kultūrinės revoliu
kimą, panašų į parlamentą. Už cijos metu visokie rinkti komite
uždarų durų svarstys naują Kini tai buvo išvaikyti, o jų vieton su
daryti paskirtų asmenų “revoliujos konstituciją.
Apie tokias sesijas praeity buvo diniai komitetai”. Jau aštuoneri
skelbiama ne sykį. Tačiau šis metai, kai Kinija neturi konsti
aukščiausias įstatymų leidžiama tucijoj numatyto prezidento —
Sis organas nebūdavo šaukiams, liaudies respublikos pirmininko.
praktiškai jis neveikė apie 10 me
tų. Paskutinė jo sesija įvyko 1964
gruodžio-1966 sausio mėnesį. Pa
gal dabar veikiančią konstituciją Sovietų eksportas
jis turėtų būti šaukiamas kasmet.
ir importas
Kinijos vadai buvo žadėję šauk
Charles Lindbergh su savo vieno motoro propeleriniu lėktuvu “Spirit
ti sesiją 1970, paskui pažadą pa
Maskva. —1973 metais Sovie of St. Louis”, kuriuo perskrido Atlantą iš New Yorko j Paryžių. Lėk
kartojo 1972. 1973 partijos X-me tų Sąjungos eksportas, jų pačių tuvas dabar yra Smithsonian Institute, Washingtone.
suvažiavime Ču Endajus sakė, pranešimu, sudarė 15.5 bil. rub
kad sesija bus sušaukta “labai lių. Svarbiausias eksporto objek
greitai”. Ji tačiau neįvyko nei tas buvo mašinos, įrengimai ir
Fordas lankysis
Mirė
pernai, nei šiais metais.
transporto priemonės. Eksportuo
(Kinijos atstovų susirinkimas jama daugiausia buvo į komunis
Rumunijoj
nėra vienintelis valstybės orga tinius kraštus. 277 mil. rublių gau Charles Lindbergh
nas, kuris gyvuoja tik popieriuje. ta už parduotus 84 keleivinius lėk
WASHENGTONAS. — Vakar
HONOLULU.
— Charles
Jau daug metų negirdima apie tuvus ir 150 helikopterių. Už naf
Lindbergh, sulaukęs 72 metų, Baltuosiuose rūmuose buvo pra
tą ir jos produktus gauta 2.4 bil.
mirė Havvajuose, Maui saloje. nešta, kad prezidentas Fordas
rublių.
Lindbergh buvo pirmasis žmo lankysis Rumunijoj. Data dar
Importas tais pačiais metais su
nežinoma.
Kinijoj sustiprinta darė
15.54 bil. rublių. Už 845 gus, nedideliu vieno motoro lėk
tuvu
1927
gegužės
mėnesį
per

Šių metų pabaigoj Kiniją ap
kova prieš tikėjimą mil. rublių buvo pirkta drabužių, skridęs Atlantą iš New Yorko į lankys
valstybės sekretorius H.
už 404 mil. rub. avalynės, 233
Kissingeris.
Anksčiau buvo tei
Paryžių.
Mirė
vėžio
ligos
ka

mil. rub. kilimų ir audinių, 230
Roma. — Komunistinėje 'Ki
giama,
kad
ten
jis lankysis jau
muojamas.
mil. ruib. išleista baldams, tiek
nijoje paskutiniuoju metu
vėl
rugsėjo
mėnesį,
bet dėl susidė
pat ir vaistams bei medikamen
Jo gyvenimas buvo ne vien
sustiprinta kova prieš tikėjimą.
jusių
aplinkybių
kelionę
atideda.
tams. Daugiau negu 1 bilijonas triumfas, bet ir tragedija. 1932
Apie tai praneša Italijos jėzuitų
rub. kainavo vaisių, mėsos ir ki buvo pagrobtas jo mažas vai
leidžiamo žurnalo “La Civilta
tų maisto produktų importas.
Nereikia laukti
kas ir rastas nužudytas. Po to
Catholica” naujausias numeris.
jis
gyveno
labai
ramiai,
mažai
Žurnalas pažymi, kad Kinijo
stebuklų
kur rodėsi. Tik prasidėjus II pa
Amerikiečiai
je kovojama ne tik prieš Konfu
sauliniam karui, jis priešinosi
cijaus mokslą, bet ir prieš visas
WASHINGTONAS. — Prez.
pasiliks
Islandijoj
Amerikos
įstojimui į karą ir pa Fordas numato ekonominę kon
kitas religijas, ypač prieš kata
galbai Britanijai. Buvo laiko
likų 'Bažnyčią.
REIKJAVIKAS. — Laukia mas nacių simpatiku ir pavojin ferenciją šaukti rugsėjo 27-29
dienomis. Spaudos sekretorius
Užsienio diplomatų ir turistų ma, kad greit Islandijoje bus su
dvasiniam aptarnavimui Pekine daryta nauja vyriausybė, kuri giausiu krašto priešu tuo nera Horst įspėjo laikraštininkus,
veikla viena katalikų bažnyčia ir pakeis dar tebeveikiantį nutari miuoju metu. Vėliau jis prieši kad iš konferencijos stebuklų
taip pat viena protestantų šven mą iš salos išprašyti amerikie nosi už garsą greitesnių lėktu negalima laukti.
tovė. Dauguma katalikų vysku čius, uždaryti NATO bazę. Vy vų statybai.
Fordą ir jo patarėjus nerami
pų ir įtakingesnių kunigų
yra riausybė bus koalicinė. PremjeAno meto jo perskridimas per na liepos mėnesio prekybinis
suimti, kiti priversti dirbti fabri ru bus nepriklausomos partijos Atlantą buvo stebuklas. Kiekvie deficitas, trečias savo didumu,
kuose ar ištremti į tolimus kai vadas Geir Hallgrimsson. Buvęs na atliekama lėktuve vietelė bu- siekiąs 728.4 mil. dol.
mus.
Išimtį sudaro tik maža premjeras Olafur Johannesson vo paskirta lėktuvo kurui, kad
WASHINGTONAS. — Nežiū
katalikų bendruomenė Pekine, buvo numatęs bazę. uždaryti ki jis net maisto nedrįso ir neturė
rint,
kad prez. Fordas priešina
kuri pristatoma užsienio valsty tais motais.
jo kur paimti.
si
kainų
ir atlyginimų kontro
bių atstovams, oficialiai besilan
lei,
demokratų
vadai Kongrese
kant Kinijoje.
LISABONA. — Nors Portu
įsitikinę,
'kad
gale
šių metų jis
Kiek susituokia,
“La Civilta Cattolica” pabrė galija vienai savo kolonijai, Gvi
turės pakeisti nuomonę ir kokią
žia, kad ateisistinė propaganda nėja - Bissau, jau pasirašė ne
tiek ištuokia
ors kontrolę įves.
vis labiau intensyvinama.
Pas priklausomybės davimo aktą,
TEHERANAS. _ Vakar Ira
kutiniuoju
metu
propagan bet apie 400 mylių nuo jos kran
Ryga. — Rygos radiofonas ke
ko
artilerija apšaudė Irano pa
dos tikslams į kinų
kalbą tų esančio Cape Verde salos pa lis sykius aliarmavo dėl per dide
sienį.
Kelis mėnesius šiam pa
verčiami ateistiniai raštai iš 18 silieka nčios Portugalijos žinioje.
lio skyrybų ir mažo gimimo skai sieny buvo ramu, bet įtempimas
šimtmečio ir jie spausdinami ma Jos labai svarbios strategiškai. čiaus. Liepos 24 pranešta: “Pasta
vėl atsinaujina.
sinėmis laidomis.
Tuo atžvil Dėl jų ateities portugalai žada
rųjų metų statistika rodo, kad mū
giu Kinija panaši į sovietus.
surengti plebiscitą.
FRANKFURTAS, V. Vokieti
sų respublikoje dvi pozicijos visai
Gvinėja - Bissau nepriklauso panašios kaip dvynukai: sutuok ja. — Prie Izraelio turizmo įstai
Australų griežtas mybė įsigalios rugsėjo 10, o por tuvių ir ištuoktuvių skaičius. Kiek gos sprogo bomba ir padarė ne
tugalų kariuomenė išsikraustys susituokia, tiek ir persiskiria. maža nuostolių. Sužeistų nebu
žodis
iki spalio 31. Naujoji valstybė “Skyrybose mes pirmaujame ne vo.
turės 800,000 gyventojų. Gyven tik savo respublikoje, bet ir visa
SANTIAGO. _ Čilės karinė
Australijos spauda gana griež tojai verčiasi žemės ūkiu, dau me pasaulyje”. Kad užtikrintų
valdžia uždraudė rodyti muzi
tai pradeda pasisakyti prieš savo giausia augina ryžius ir riešu tautos pastovumą,
kiekvienoje
kinį filmą “Fidler on the Roof”,
vyriausybės (politiką Rusijos at tus. Ploto užima 14 tūkstančių Šeimoje turėtų gimti 2.5 vaikai,
nors cenzūra jį ir buvo pralei
žvilgiu, kai jį Lietuvą, Latviją ir kv. mylių.
bet Latvijoj gimsta tik 1.8.
T
dusi. Uždraudimo motyvas: fil
'Estiją pripažino esančias Sovietų
me yra ‘‘Čilės gyventojų harmo
Sąjungos jurisd ikoijoje.
niją griaunančių motyvų”.
“The Sun” dienraštis rugpiū
čio 6 įdėjo ilgą Daughlas Wilkie
ST. PAUL. — Buvęs senato
straipsnį, labai ikritikškai anali
rius Eugene McCarthy vėl ruo
zuojantį minėtą vyriausybės nu
šiasi kandidatuoti į prezidentus.
tarimą. Čia minima: ar tai dėl to,
Nesitiki demokratų nominaci
kad tarp Rytų ir Vakarų kabąs
jos. bet žada būti atstovu tre
'politinis atoslūgis, pripažįstantis
čios partijos ‘‘už konstitucinį
sovietų branduolinės energijos
prezidentą”.
pranašumą, JAV pasiruošimą fi
MASKVA Sovietai į tolimą
nansuoti sovietinę technologiją
sias
erdves iškėlė erdvėlaivį su
•ir tuo pripažinti didesnę sovietų
dviem
kosmonautais. Ką jie ten
hegemaniją
Rytų
Europoje?
veikia,
nesako. Galimas daly
Klausiama ar tai jau esąs metas
kas,
kad
jie bandys susisiekti su
Australijai rodyti savo “realisti
erdvėje
aplink
Žemę besisukan
nę” politiką, kai NATO valsty
čia laboratorija Saliut 3.
bės nežadančios dėl Pabaltijo
LONDONAS. — Britų darbo
valstybių aneksijos pripažinimo
ministeris
Michael Foot sako.
pasekti Australijos pavyzdžiu?
kad kabinetas numatęs naujus
Ar reikėję jai pirmajai išsišokti?

XE.)

Nuolatinis vaizdas Siaurės Airijoj — sprogo bomba

NEW YORK. — Jau išlei
džiant laikraštį, bet dar nepa

Graikai pradės partizaninį
karą

tikrintomis žiniomis,

iš New Turkija atmetė Sovietų planą, nepritaria jam nei Amerika
Yorko mums buvo pranešta, jog

galimas dalykas, kad Simas Ku

dirka iš koncentracijos stovyk
los yra paleistas ir atvažiavo į
Lietuvą. Tie šaltiniai už Sulos

tikrumą negali atsakyti ir ją
pradėjo tikrinti įvairiose Ame

rikos įstaigose,

laikraščių re

dakcijose bei telegramų agen
tūrose. Tikimės, kad šiandien
žinosime tuo klausimu daugiau

Ir galėsime painformuoti savo
skaitytojus.

Komunistai užėmė
naują postą
SAIGONAS.

— Komunistai

prie Da Nang pasiekė naujų lai
mėjimų, užimdami vieną pietų
vietnamiečių postą tik 6 mylios
nuo to miesto, 100 vyrų stipru
mo postas saugojo tiltą, ir bet
koks kontaktas su jais nutrūko.

Egiptas stiprinasi
Sinajuje

NICOSIA. — Graikai kipriečiai pradėjo atvirai kalbėti apie
partizaninį karą. Partizanų ver
bavimas jau prasidėjo. Graikai
neduos turkams ramybės, pasi
stengs, kad jų okupacija jiems
brangiai kainuotų.
Vakar kiekvienu laiku buvo
laukiama Turkijos atsakymo į
sovietų siūlymą šaukti didelę
konferenciją Kipro problemai.
Neabejojama, kad turkai ją at
mes. Turkai kipriečiai jau pasi
skubino pranešti, jog tam ne
pritaria. Graikija, nors ir abe
jodama, su tam tikrais rezer
vais, pritarė sovietų siūlymui.
Graikijoj skundžiamasi, kad
graikų - turkų pasieny turkai
apšaudė graikų dalinį ties Evros upe. Tai pirmas žinomas
ginkluotas incidentas .
Turkai pritaria idėjai Kiprą
laikyti nepriklausoma valstybe,
bet turkai turi gauti labai plačią
autonomiją ,kad federalinė vy
riausybė nesikištų į vidaus rei
kalus. Pritaria ir Jungtinių Tau
tų kariuomenės pasilikimui.
Graikų kipriečių vadas ir prezi
dentas Glafkos Clerides šią min

tį atmeta.
Graikai kipriečiai prie parti
zaninio karo įpratę. Jie iki 1960
kovojo su britais, kol gavo ne
priklausomybę. Kovojo ir vėliau
prieš Makarios valdžią, norėda
mi Kiprą sujungti su Graikija.
Dabar iniciatyvos partizanams
organizuoti ėmėsi buvę tautinės
gvardijos karininkai, atvykę iš
Graikijos. Clerides sako, kad jis
ir norėdamas negalės sulaikyti
partizaninio karo, ir karas tęsis
tol, kol turkai neleis sugrįžti į
savo namus visiems kipriečiams
pabėgėliams. Turkai į graikų
kipriečių grasinimus atsakė pa
našiai, kaip atsako izraelitai pa
lestiniečiams: akis už akį. Jie
ramiai nesėdės, kai graikai pul
dinės jų karinius vienetus, ker
šys, ir kerštas bus baisus.
WASHINGTONAS. — Ame
rika, kaip ir galima buvo tikė
tis, sovietų planui Kipro reikalu
nepritaria ir pateikė motyvus:
mažesnėj konferencijoj lengviau
susikalbėti ir išsiaiškinti. For
maliai tam planui dar nepasa
kė “ne”.

WASHINGTONAS. — Ame
rikos žvalgyba, sako, kad Egip
tas atgautose Sinajaus žemėse
įrengė sustiprinimo liniją prieš
galimą Izraelio ataką. Visu nau
ju pasieniu įrengta apie 90 at
sparos punktų.

Negreit turėsime
viceprezidentą
WASHINGTONAS. _ Vis
mažiau ir mažiau galimybės,
kad Nelson Rockefelleris bus
patvirtintas viceprezidentu dar
prieš rudeninius rinkimus. De Piraejaus uostas Graikijoje ir tolumoje matyti Amerikos karo laivai.
mokratų sluoksniuose taip aiš Dar neaišku, ar Graikija leis jiems ten pasilikti.
kinama: jis nebūdamas vicepre
zidentu nedrįs sakyti rinkimi
nių kalbų, jam kaip ir netiks,
bus tik paprastas privatus asmlo, respublikonų kandidatams
negalės padėti.

WASHTNGTONAS. _ Nelson
Rockefelleris visokių akcijų ir
kitokių investacijų turi apie pu
sę bilijono dolerių, tai bene tur
tingiausia šeima Amerikoj. Kon
gresui bus nelengva ištirti, ar
tose piniginėse operacijose nie
kada nebuvo ko nors, dėl ko kas
galėtų prikibti.

Turkijos kariuomenės dalinyB pratimų metu

CARACAS. ■— Jungtinių Tau
tų sukviesta tarptautinė konfe
rencija jūrų teisėms peržiūrėti Pirmiausia kvietė
rytoj baigiasi, bet didelių sutari
Reaganą
mų nepasiekė, tai susitarta šauk
ti jos antrąją sesiją kitais me
tais nuo kovo 17 iki gegužės 3
WASHINGTONAS. _ “U.S.
Genevoje. Caracase posėdžiauti
News” raišo, kad prez. Fordas
pradėjo birželio 20 ir darbų ne
pirmoj eilėj norėjo vicepreziden
galėjo baigti.
tu pakviesti Califomijos guber
SANTIAGO. — Čilėj buvo su natorių Ronald Reaganą, ir kad
imta apie 300 žmonių, ir jie iš tarp Washingtono bei Saera
siųsti į šiaurinę valstybės dalį, mento tuo reikalu vyko tele
į tam tikrą darbo stovyklą. Juos foniniai pasikalbėjimai. Reagan
vadina “•kriminaliniu elementu”, pastatė vieną sąlygą: 1976 For
pas juos rasta ginklų, sprogme das į prezidentus nekandidatuos,
nų ir inkriminuojančios literatū duodamas galimybę kandidatuo
ti Reaganui. Atsakymas iš Waros.
Shingtono buvo: jokių iš anksto
KATRAS. — Prez. Sadatas sąlygų.
minėjo, kad spalio mėnesio ka
ras su. Izraeliu pataisė Egipto
STEPHENVTLLE, Testas. —
ekonomiją. Valstybė buvo be Trijų dienų gyventojų teroriza
veik prie bankroto ribos, o ka vimas baigėsi, kai apsupusi po
rui prasidėjus, iš arabų gavo licija nušovė vieną pabėgusį iš

rinkimus, ir kad jie bus spalio 3. 500 mil, dolerių.

kalėjimo, o kitus du suėmė.

KROKUVA. — Krokuvoj pra
dėtas statyti viešbutis “Holiday
Inn”. Jis bus 12 aukštų, su vi
sais moderniausiais įrengimais.
Tas “Holiday Inn” bus vienas
iš daugelio labiausiai pasauly
plintančių viešbučių tinklo, tu
rinčio jau apie 1,500 pastatų su
222,000 kambarių.

KALENDORIUS

Rugpiūčio 28: Sv. Augustinas,
šv. Adelinda, Liūtas, Tarvilė.
Rugpiūčio 29: šv. Jono Krikš
tytojo nukankinimas; šv. Ipati
jus, šv. Sabina, Gaudąs, Tautgaila.
Saulė teka 6:12, leidžias 7:33.

ORAS
Dalinai apsiniaukę, vėsu, apie
70 laipsnių.
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DRAUGAS, trečiadienis, 1974 m. rugpiūčio m. 28 d. sikaupimo laužą prie ežero su Sv.
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Mišiomis. Tada nuo liepto į ban
gas paleistas plaustas su lauželiu,
dingęs ežero tamsoje, tikrai nu
plaukė iki Lietuvos krantų ir ten
nunešė visų mintis.
— Na ir gabios tos sesės jūreivės — gyrė jūrų skautes brolis
detroitiškis, po pasirodymo lau
že.
— Sesės visur gabios, — pri
GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE
tariau
ir aš, prisimindamas jų
Redaguoja ps. Irena Regienė, 2652 VV. 65th St., Chicago, Illinois 66629
pavyzdingas
gretas paraduose,
Telef. 476-7089
skambias lietuviškas dainas lau
žuose, linksmus veidus visuose
DIENOS “NIDOS" STOVYKLOJE
darbuose bei žaidimuose. Dienos
“Nidos” stovykloje sėkmingai au
čio elektrinio pjūklelio, medžiui gino mūsų jaunąją kartą.
“Jūrų skautės esam,
pavirsiant į mažas žuvėdras, gė
Rakė stovyklaujam,
brolis Br.
les, burlaivius.
Saulė mus bučiuoja,
ĮDOMI IŠKYLA OMAHOJE
— Dėkodama štabo sesėms,
Nidoj viešpataujam”.
—
pradėjo
sesė
Ramunė,
—
ir
vi

Birželio 21 d. “Živilės” dr-vės
... Per smėlio kopas lekia Bal
siems
bei
visoms,
kurios
padėjo
geltonišlipsės
kartu su “Vaidilu
tijos vėjai ir švilpia įsisupę į grįž
šią
stovyklą
pravesti,
aš
noriu
įčių
”
dr-vės
paukštytėm
išvyko 24
tančių žvejų valčių bures, švel
teikti
po
suvenyrą.
valandų
išvykai
į
Fremont
ežerą.
niai siūbuoja Kuršių marės ir j
Be
eilės
sesių,
gražūs
padėkos
Tą
naktį
buvo
didelis
vėjas,
ku
krantų išsilieję bangos nuplau
suvenyrai
buvo
įteikti
dvi
savai

ris
nugriovė
vieną
iš
mūsų
skau

na smėlyje paliktas plačiaragio
tes
stovyklai
skaniai
maistą
ga

čių
palapinių.
Perkūnai
pradėjo
briedžio pėdas. Laivų prieplauko
je, greta k/uterių supasi aukšta minusioms mamoms: P. Jasiu- trankytis, bet nenukrito nė lašo
stiebės jachtos įr nuo kopų kal kaitienei P. Bilitavičienei ir bro lietaus. Labai keista naktis!
no atklydęs ilgasparnis sklandy liams v. v. R. Vidžiūnui, broliui
Atsikėlėm anksti. Išsikepėm
tuvas nutolsta dangaus mėlynė Nakučiui, s. R. Račiūnui, j. v. s. blynus ir dešreles pusryčiams. Po
Br. Juodeliui ir kitiems.
je...
pusryčių visos ėjo mokytis sayo
— Sesės, bėgam ruoštis laužo programos. Skautės mokėsi topo
—- Nidos stovykla rikiuojasi
vėliavų nuleidimui! — skamba pasirodymui, — šaukė visad be grafijos, matavimo ir išdėjo ke
komendantės švilpukas.
Man sišypsanti sesė Violeta.
lionės ženklus paukštytėms. Paukš
akyse nutrūksta per daug metų
— Paskutiniam laužui gerai tytės neturėjo vargo sekti mūsų
išnešiotas gražiosios Nidos mira ipasiruoškitl —priminė sesė me ženklus. Kartu išmoko ir naujų
žas. Lyg smėlio kopos čia pūpso no vadovė. O jergutėliaul Šian ženklų. Taip greit laikas ir pra
pilkos jūrų skaučių palapinės. dien jau buvo bendras, paskuti bėgo. Atėjo laikas pietus ruošti 1
Ant iškilusio aukšto jachtos stie nis visų stovyklų laužasl 'Dvi sa Kepėm jautieną. Labai gaila, kad
bo stovyklos ląivo denyje supasi vaitės nuplaukė lyg greita upės negalėjom kartoti — labai skani
JAV yėliava, Lietuvos trispalvė ir srovė su laivelių ąpvirtamais, su buvo! įPlovėm indus, kaip juodas
diu vimpilai. Aplinkui aidi jūrų naktiniais puolimais, vakariniais buvo tas puodas!...
skaučių juokas, kitos lietuvišką pasimatymais, visokių papuoši Nubalsavom, kad Misi norėjo
daipelę traukia ir prie atramos mų ir vartų darymais, daugybe eiti maudytis. Plaukėm iki pen
švyti po dienos irklavimo išsiri laužų ir daug, daug lietuviškų kių. Tada važiavom namo.
kiavę baidarių bei kanu irklai. dainų. Dienos “Nidos” stovyklo
Vyr. sk. ipsl. Teresė Gaidelytė
Tai Chicagos jūrų skaučių “Ne je visų prisiminimuose paliko Su
Omaha, Nebr.
rijos” tunto šios vasaros stovyk
la, pavadinta “Nidos” vardu, tun
to pirmajam “Nidos” laivui šven
čiant 5 metų veiklos sukakti— Kviečiame brolius į denį,
— šypsojosi jauna, daili, ener
ginga stovyklos viršininkė v. v.
Ramunė Kazėnaitė.
— Ačiū sesėsl Žygiuojami —
mes vartėme stovyklos laikraštė
li “Nidos 'Lašeliai” ir gėrėjomės
pačių jaunų sesių sukurta stovyk
los daina.
Sesės Jonės kūryba buvo labai
vykusi.
— Ar čia lituanistinės mokyk
los, ar čia sueigų nuopelnas? —
klausiamai žiūrėjo brolis Česlo
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Kanadoje
Kitur JAV
Užsienyje
Savaitinis

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo, juos grąžina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą.

MM
1974 m. Chicagos “Nerijos” ytunto jūrų skaučių “Nidos” Btovyklos
vadovės prie laivo denio stovyklavietėje. Priekyje (centre) viršininkė
v. v. R. Kazėnaitė, jos dešinėje — D. Mačiukevičiūtė, J. Kliknaitė, R.
Domarkaitė, N. Peseckaitė, ps. V. Račiūnienė, G. Markevičienė, D.
Rudaitienė, M. Bružaitė, R. Dičiūtė. Kairėje: R. Jovarauskaitė, R.
Karaliūnaitė, M. Kupcikevičiūtė, V. šcerbaitė, V. Nakutytė ir D. Bru
žaitė.
Nuotr. Br. Juodelio

Po sunkios ir ilgos ligos, rug
piūčio 9 d. savuose namuose
Weston Ont. Canada-, amžiams
užgeso dainos mylėtojas, didis
patriotas a. a. Stanislovas Čer
niauskas.
Giliam liūdesyj liko žmona
Janina, dukrelės Danguolė-Margarita Pranaitienė, Sigita, žen
tas Vytautas Pranaitis, brolis
Lietuvoje,
artimieji giminės
Vincas, Augustas ir Stanislovas
Pranckevičiai Weston, Ont., M.
Bučinskas ir šeima Toronto,
Ont,. Edvardas Pranckevičius ir
šeima' Cleveland, Ohio, J. ir B.
Strazdai Mississaga, Ont., V.
Lukoševičius ir šeima Grand Rapids, Mich., Kazimieras ir Al
binas šalašavičiai su šeimom,
A. ir B. Pranckevičius, V. ir A.
Dragūnaičiai su šeima Chicago,
III., draugai, bendradarbiai, cho
ristai ir visi lietuviai, kurie ve
lionį a. a., Stanislovą pažinojo.
A. a. Stanislovas Černiauskas
gimė 1922 m. Kaune, Lietuvoje.
Prasidėjus voTtiečių - rusų ka
rui, jaunas Stanislovas pateko į
vokiečių armiją..
Vokiečiams
kapituliavus, Stanislovas su ki
tais likimo draugais kariais pa
puolė anglams į nelaisvę, kur
buvo sunkios ir nepakenčiamos
gyvenimo sąlygos.

0R. VL. BLAŽYS
LIGOS

2801 VVest 63rd Street
Kampas 63-čios ir California
VaJ.: pirmad., antrad. ir ketvirtad.
6 iki 7:30 vai. vakaro
Seštad. nuo 2 iki 3:30 vai.
Pagal susitarimą
Ofiso telef. 476-4042
Rezid. teL VVAlbrook 5-3048

ateitimi besirūpinąs, niekam
pikto žodžio neprasitariąs. Žmo PR 8-8229
na Janina ir dukrelės, jautėsi
DR. ANNA BALIUNAS
laimingos, turėdamos tokį gerą
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
vyrą ir tėvą.
GERKLES LIGOS

2858 VVest 63rd Street
Kadangi a. a. Stanislovas bu
Valandos
pagal Busitarimą
vo didelis dainos mylėtojas, sa
vo laisvalaikį paskyrė giesmei
DR. K. G. BALUKAS
ir dainai. Virš dvidešimt metų
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
priklausė Prisikėlimo parapijos
ir Varpo chorams. Nenuostabu, 6449 So. Pulaski Road (Oratvford
kad Turner ir Porter laidotuvių Medical Building) Tel. LU 5-6446
namuose reikėjo skirti daugiau 8007 W. 83 PU Justice, 11., 599-0500
ligonius pagal susitarimą.
vietos, kad galėtų sutalpinti lan Priima
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012
kytojus. Abu vakarus į Turner
DR. C. K. BOBELIS
ir Porter laidotuvių namus, at
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ
vyko ir paskutinį atsisveikinimą
CHIRURGIJA
atidavė keli šimtai bendradar
TeL — 695-0583
bių, draugų ir pažįstamų.
POX VALLEY MEJHCAL CENTRU
860 Sununit Street
Route 58 — Elgin, Illinois

Abu vakarus,
vadovaujant
Prisikėlimo parapijos kunigams,
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
Tėvui Antanui ir tėvui JurguDR. PETER T. BRAZIS
čiui, buvo sukalbėtos maldos ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rožančius, užsakyta daugybė
2434 VVest 71st Street
šv. Mišių.
Rugpiūčio 12 d., laidotuvių
namuose, Prisikėlimo parapijos
klebonas kun. Simanavičius at
kalbėjo maldas ir visiems atsi
sveikinus, kūnas buvo nuvežtas
į Prisikėlimo parapijos bažny
čią. Kun. Benediktas, asistuo
jant klebonui kun. Simanavičiui
ir kun. Antanui, atnašavo gedu
lingas šv. Mišias ir pasakė ve
lionio gyvenimą
apibūdinantį
pamokslą. Pamaldų metu giedo
jo jungtinis, parapijos ir Varpo
chorai. Po pamaldų ilga vilksti
nė automobilių, tautiečių ir sve
timtaučių, velionio palaikus pa
lydėjo į amžino poilsio vietą —
Šv. Jono lietuviškas kapines.
Prie duobės visų choristų var
du, atsisveikinimo žodį tarė
p. Šarūnas. Tegul amžinajame
gyvenime velioniui šviečia am
žinoji šviesa- per amžius.
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. Redakcija dirba kasdien,-i
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STANISLOVĄ ČERNIAUSKĄ
AMŽINYBĖN PALYDĖJUS

$22.00
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20.00
23.00
13.00

Vai. pirm., ketv. 1 lkl 7 popiet,
antrad., penkt. 1-6, treč. Ir šešt. tik
susitarus.

Tel. REUance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., katvirtąd- b
penktad.
nuo 12-4 vai.
p. p.' 6-8
vai. vak., šeštad. 12-2. vai. p. p., o
trečiad uždaryta

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING
7156 South Westem Avenue
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto lkl
8 v. popiet. Trečiad. Ir Seštad. nuo
10 v. ryto ilki 1 v. popiet.
Ofiso telef. RE 7-1108
Rezld. telef. — 239-2919

Ofiso HE 4-1818.

Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

2454 West 71st Street v
(71-os ir Campbell Avė.
Vai.: pirmad., antrad., ketv.
nuo 3 Iki 7 vai. p.
Tik susitarus

Tel. — 282-4422

kampas)
Ir penkt.
puf#
,, . f >

<*3

DR. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS — CHIRimOYjA
ofisai:
111 N. UAIIASH AVJtRV
4200 N. CENTRAL AV K.
Valandos pagal susitarįm^^

DR. FRANK PLEČKAS

OPTOMETRISTAS
(Kalba lietuviškai)Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
2618 VV. 71st St. — Tet 737.5149

DiR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51st Street

Tikrina akis. Pritaiko akinius . tr
“eontact lenses”.
.
VaL pagal susitarimą. Uždarftatreč.

-HS“
TEL. GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO
tad. 10—*, šeštad. 10—8 vai.

DR. LEONAS SEIBUTIS

CHIRURGIJA
— Aš manau, kad abiejų. Gal
Ofs. teL 735-4477 Rez. PR 8-6960
Lituanicos tunto broliai ir svečiai detroitiškiai šių metų jubiliejinėje
2656 VV. 63rd Street ••
Išėjus
iš
nelaisvės
a.
a.
Sta

daugia usi a m amos.
“Lituanica 25” stovykloje.
Nuotr. Algio Korzono
DR. E. DECKYS
nislovas apsigyveno anglų zono
— Sese komendante, prašau
Vai. antrad. nuo 1-4 popiėt
GYDYTOJA IR CHIRURGU
ir ketv. nuo 5- 7 vakare
leist pasilikt ant denio! — skam
je D. P. stovykloje, tuoj gavo
Specialybė — Nervų ir
ASS
STUDIJINIO
SUVAŽIAVI

tarptautinėje politikoje”, Vakaro šoferio darbą ir taip išgyveno
Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5549
bėjo raportai ir 50 sesių rikiavosi
Emocinės Ligos
la'ivo denyje. Jaunųjų sesių štabas MO — STOVYKIOS PROGRA nė — meninė programa, šokiai.
iki prasidėjo emigracija, kurios
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
DR. J. J. SIMONAITIS “
MA
Sekmadienis, rugsėjo 1 d., fil. metų išvyko į Kanadą, aukso
0449 So. Pulaski Rood
tikrai buvo gausus, kai jos išsiri
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Valandos pagal susitarimą
kiavo prieš laivo denį. Greta vir
Antradienis, rugpiūčio 27 d. dr. Tomas Remeikis “Moderniza kasimo darbams. Begyvendamas
Adresas: 4255 VV. 63rd Street
šininkės pavaduotojos v. y.
D. Atidarymas. “Vaivorykštės” pro cijos įtaka tautiniam identitetui ir dirbdamas Norandoje, aukso
Rezid. tel. — GI 8-0873
Ofiso tel. RE 5-4410 t a
Mačiukevičiūtės, rikiavosi
ko jekto pristatymas - Montrealio Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje”, kasyklų rajone, susipažino su
Itezld. GR 0-0617
DR.
W.
M.
EISIN-EISINAS
mendante v. v, J. 'Kliknaitė, pfio- vyr. sk. “Vaivos” fil. J. Damaus dr. archit. A. Kulpa — "Vilniaus Janina Pranckevičiūte, su kuria
Valandos:
pirm. Ir ketv. nuo ,L vaL
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
iki 3 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 V, vak.
nerijos vadovė y. v. M. Kupci- kas — “Lietuva dabar”. ASD, Barokas”, dr. D. ValiUkėnaitė — sukūrė gražią lietuvišką šeimą.
GINEKOLOGINE
CinRURGIJA antr. ir penkt. nuo 1-3 vAL p. p.
kevičiūtė, laužavedė v. v. R. Jo- Korp! Vytis, FSS veiklos reikalais “Dvi bevaisės žemės T. S. Eliott A. a. Stanislovas ir toliau dirbo
ir vakarais pagal susitarimą.
6182 So., Kedzie Avė., WA 5-2670
varauskaitė, v. R. Karaliūnaitė, diskusijos vyks atskirai. Susipa ir Tomo Venclovos, Vakaronė su sunkų kasyklų darbą. Šeima su
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
menine programa — Jaunimo silaukė dukrelės, kuri gavus
atsiliepia, skambinti: MI 2-0001.
v. v. Violeta Sčerbaitė, meno va žinimo vakaras.
DR. VYT. TAURAS
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .
centro
oktetas,
vadovaujamas
dovė M. Bružaitė, iškylų vado
plaučių uždegimą, būdama jau
Tet
—
BE
3-5893
Trečiadienis, rugpiūčio 28 d.,
Edvardas Pranokus
Bendra praktika ir motertį Ilgos
vės: Neringa Peseckaitė ir K fil. V. Statkus —. ‘ASS 50 metų muz. Fausto Strolios.
nutė sunkios ligos neišlaikė ir
DR. A. B. GLEVECKAS
Ofisas ir rez. 2052 W. 59th St
Pirmadienis, rugsėjo 2 d. Stu mirė. Vėliau persikėlė į Toron
Kavoliūtė, instruktorė v. vv. Dai veiklos istorinė apžvalga”, fil. S.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. PRospect 8-1223
dijinio
suvažiavimo
—
stovyklos
na Rudaitienė, maudyklės sar Girdauskienė — “FSS kūrimasis
tą, Ont., susirado lėktuvų fabri
Ofiso vai,: Pirm., antr., trelL ir
Specialybė Akių Ligos
AUGA TEOLOGIJOS
penkt nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 lkl 8
gai: A. Nakutytė ir Rita Dičiū- Lietuvoje”, fil. G. Mariūnaitė — uždarymas.
ke darbą ir taip dirbo iki negai
3907 West 103rd Street
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet Ir - kitu
STUDENTŲ SKAIČIUS
ASS Studijinis suvažiavimas į- lestingoji mirtis iš gyvųjų tar
tė ir vyresnės sesės ps. V. Račiū “Lituanistin ių šeštadieniu ų mo
laiku pagal susitarimą.
‘ 'Valandos pagal susitarimą
nienė, ir gintare G. Markevičie kyklų programų vertinimas”, fil. vyks Dainavos stovyklavietėje š. po išskyrė.
Kaip praneša žymiosios SteyOflso teL HE 4-2123. Namų GI 8-6195
Ofiso telef. PR 8-2220
nė su broliu Nakučiu tvarkę sto D. Bruškytė — “Čiurlionis”, ASS m. rugpiūčio 27 — rugsėjo 2 d.
Begyvendami Toronte, a. a. ler misijų vienuolijos vadovybė
DR. V. TUMASONIS
vykios ūkinius reikalus. Vimpilų veikla — diskusijos, Filmų va
DR.
JANINA
JAKŠEVICIUS
Stanislovas su žmona Janina Romoje, šiemet šios vienuolijos
“VĖJO VINGIO” VADOVĖS
CHIRURGAS
J O K 8 A
nuleidime nebuvo tuntininkės ps. karas.
susilaukė dar dviejų dukrelių, teologijos studentų skaičius pa
2454
VVest 71st Street,
Kernavės tunto stovykla praėjo Danguolės - Margaritos ir Sigi kilo 2,6 procentais. Pernai me
VAIKŲ LIGOS
'Aldonos Jovarauskienės, stovykla
Ketvirtadienis, rugpiūčio 29 d.,
Vai.
2656
VVest
63rd
Street
pirm.,
antrad.,
ketv. ir penktad.
vusios pirmąją savaitę. Nebebu
v. s. L Lukoševičienė — “Lietu labai sėkmingai, nes buvo gerai tos, abi gražiai išaugino ir vy tais vienuolijos institutuose ku Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 2-5 į 6-7 — iš anksto suąltaru*
vo ir sesės ps. R. Dičienės, dar vių identitetas”, kun. dr. J. Ku suplanuota ir pravesta šių darbš resniąją Danguolę - Margaritą
nigystės pašaukimui rengėsi nuo 12 iki 3 vai. tr nuo 6 iki 8
Tel. PRospect
tamsų šeštadienio rytą pravedu- bilius — “Religinės, 'moralinės ir čių ir patyrusių vadovių:
išmokslinę gegužės 6 d. išleido 912 studentų, gi šiemet jau stu vai. vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vaL
Viršinlinkė — s. fil. Dalia Dun- už jauno taip pat aukštąjį moks
sios ant “Vėtros” gintarių įžodi
DR. ONA VAŠKEVIČIUS
Ofs. PO 7-6000
Rez. GA S-7278
tautinės vertybės” — diskusinė
(VAŠKAS)
— Naujas gintares j vandenį. tema, ASD, Korp! Vytis, PSS dzilienė, Skaučių pastovyklės va lą baigusio lietuvio Vytauto Pra dijuoja 1.036. Du trečdaliu teo
DR. A. JENKINS
GYDYTOJA IR CHIRURG®
Tiesiai nuo ilieptol — šaukė se veikla — diskusijos vyks atskirai, dovė vyr. sk. vyr. si. Jūratė Lin naičio. Jaunesnioji šį rudenį pra- logijos studentų sudaro kandi
bh48 South Albany Avenue
datai iš ūkiniai besivystančių
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sytės sekmadienį užbaigiant Jū Tautinių šokių vakaras.
gytė, Paukštyčių pastovyklės va deda lankyti universitetą.
Vai.:
Pirmad.
6-8 p. p.
antrad.
Trečiojo
pasaulio
kraštų.
3844 VVest 03rd Street
ros Dieną.
dovės pavad. ir laikraštėlio red.
2-5 p. p, penktad. ir šeštad 2-4 p. p.
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lt Kitom dienom tik skubiu ■ reikalu
Velionis Stanislovas buvo maPenktadienis, rugpiūčio 30 d., vyr. sk. Judita Džiugaitė, Komen
— Vakar jau išmaudėt nuo
6 iki 8 v. Trečiad. ir šeštad. uždaryta susitarus.
“Vėtros”, — aiškinosi naujos gin- v. s. I. Lukoševičienė — “Kas pa dante vyr. sk. si. Liucija Rimavi- onaus būdo, didelis dainos my
DR. S. GEŠTAUTAS
Tel. Ofiso PR 6-6446
Vist telefonai 652-1381
tarės Rita Dičiūtė, Virginija Mar deda lietuviškai šeimai” — grupi čiūtė, Pionerijos vadovė vyr. sk lėtojas, švelnus, šeima ir jos Nervų, emocinės, šeimos problemos
kevičiūtė, Danutė Bružaitė ir Ra nės diskusijos, dail. A. Tamošai vyr. si. Rūta Nainytė, Iškylų va
DR. F. C. WINSKONAS
DR. F. V. KAUNAS
2624 West 71st Street
tis — “Lietuvių tautodailės bū dovė vyr. sk. fil. Gaida Visocky- Tūta Ghiapetta, Seimininkės: y.s.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
sa Domarkaitė.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
— J vandenil Dar kartą! — dingieji bruožai”, ASS veikla — tė, Sporto vadovė vyr. sk. si. Rasa O. Siliūnienė, p. G. Vaičaitienė,
Tel. —. 925-3388
8107 VVest 71st Street 1407 So. 49th Court, Cicero
visas būrys uniformuotų sesių nuo diskusijos, Jaunimo svarstybos — Markulytė, Stovyklos administra p. B. Podienė, p. B. Žilinskienė,
Valandos pagal Busitarimą
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad it
Valandos: 1-6 vai. popiet
““Jaunimo įspūdžiai lankantis torė ir instruktorė ps. t n. Da p. A. iLietuivninkienė.
liepto suvirto į vandeni.
šeštad. tik susitarus.
Treč. ir šeštad. pagal susitarimą
Mintis į laivo deni vėl grąži Lietuvoje” skaidrės iš Lietuvos. nutė Korzonienė, Stovyklos slaugė
Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4159
Šeštadienis, rugpiūčio 31 d., ir instruktorė vyr. sk. vyr. si. As
no sesė komendante:
DR. PETRAS ZLIOBA
DR. P. KISIELIUS
Svarstybos — “Lituanistinių ta Snarskienė, Instruktorės vyr.
—- Vėliavos mažuoju saliutu
FRANK’S TV and RADIO, INC.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gerbki Vėliavoms ir vimpilams mokyklų Amerikoje mokytojų sk. si. Elytė Izakaitienė, vyr. sk. RADIO ir stereo aparatų pardavimas ir taisymas
6449 So. Pulaski Road
1443 So. 50th Avenue, Cicero
TEL. — OA 5-7202
nuslinkus žemyn paaiškėjo ko problemos”, ASS informacinis su Rasa Janušaitytė, ps. fil. Aušra 3240 SO. HALSTED STREET
Ofiso
teL 767-2141; namų 636-4850
Kasdien
1-8
vai.
ir
6-8
vai.
vak.
dėl sesė Ramunė nemažai laiko važiavimas, fil. V. Kamantas — Klimienė, ps. fil. Rita Penčylie- DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ
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AUGA NUSIKALTIMU SKAIČIUS

JAV VAIDMUO KIPRE

ROCKEFELLERIS IR AMERIKOS
EKONOMIJA

Klaidos sukėlė užsienio politikos painiavas
pridėsime, ko J. Dubauskas nepasakė. Tai begalinis no tiktai
Jam bus pavesta ekonominės gerovės reikalai
H. Kissingeris pasižymėjo vie
gedevhnas galva
“Anglijos užsienio reikalų mi
okup. Lietuvoje, bet ir visoje
na savybe — prailginti laidą li
nisteris J. Gallaghanas GenevoK. TAUTKUS
Sovietų Sąjungoje prekių trūgi sprogmens, bet jį patį palikti lies salos nusiaubimo bei Žudy je klausė rnasęs, ar Turkija iš
kūmas.
Amerikos ekonominiai reika votas prezidento žingsnis. Jo
tvankoje. Vietnamo kraštai pa nių.
tikro nori valdyti 34 proc. Kip
ja”. Įsigalėjus socialistinei sis*
lai,
kainų kontrolės įvedimas ar patarėjų reikalas buvo išstudi
sirašė taiką, bet tebeveda karą.
Tas pats H. Kissingeris įsi ro, kuriame gyvena 18 proc. tur jog priežiūra buvo pradėta anka juotas iki smulkmenų. Jo pasi
temai, pranyksią visi neteisėtuJ. Dubauskas ir kiti karmi
Artimuose Rytuose dėtos dide jautė jau į kitą vaidmenį, nes kų? Aš atsakiau — mes norime
niai, drausmės pažeidimai, tin- nistai gerai žino, kad okupuolės pastangos paliauboms įgy jis ėmė patarti demokratinės 40 proc. salos žemės. Aš užtik čiau, bet veikė trumpai. Water- rinkimas viceprezidentu buvo
giniavimas, nebūsią vagysčių, toje Lietuvoje, galima sakyti,
vendinti, bet Izraelis, tepras’in- Graikijos vyriausybei priimti vi rinu — mes neužimsime visos gate tyrinėjimai buvo užėmę de nulemtas krašto ekonominių rei
sukčiavimų, muštynių, žmogžu- nėra prekės ir reiikmens, kurio
kus nepilniems trims mėnesiams sus Turkijos reikalavimus. Tai salos ir neliesime anglų įgulos mokratų ir respublikonų parti kalų. Prezidento ekonomistai ir
dysčių ir kitų nusikaltimų. Tai netrūktų. Pati komunistų spaunuo paliaubų su Sirija, paskelbė ir pastūmė Turkiją VM.9 pra atsparų. Mano nuomone, išmin jos kongreso vadovus. Atkreip žymesnieji ekonominių mokslų
teorija.
da pilna faktų, kad tokių preatsarginių šaukimą į kariuome dėti karinius veiksmus, užimti tinga, reikalauti 30% ar net 40 ti rūpestingą dėmesį į krašto profesoriai Harvardo Kenneth
Tačiau gyvenimo praktika pa- kių krautuvėje, rinkoje nuolat
nę. Visi H. Kissingerio pėdsakai apie 40 proc. salos ir apie 55% procentų salos, nes Kipro turkai degančius reikalus nebuvo laiko Galbraith, John 'Dunlop yra la
rodė, kad nusikalstamumas So- trūksta, o dažnai ir niekada ne
remiasi jėgos persvara. Jėgos pačios derlingiausios žemės.
yra ūkininkai, o jiems reikia ir toms negerovėms pašalinti bai geros nuomonės apie Ro
vietų Sąjungoje per dešimtis įmanoma gauti. Tai “deficitickefellerio ekonominius sugebė
griebiasi ir visi “sutaikintieji”
žemės. Kariuomenė jos parūpi nebuvo daroma žygių.
metų ne tiktai nesumažėjo, bet nės” prekės. Taigi sovietiniam
H.
Kissingeris
pamiršo
nese

jimus. Tai jis įrodęs būdamas
— šiaurės vietnamiečiai, arabai
ns”.
Pirmasis krašto priešas
dar padidėjo. Tiesa, kai kurių piliečiui nieko kito nelieka, kaip
niai
buvusią
JAV
Turkijos
įNew Yorko valstybės guberna
ir žydai.
Turkijos reikalavimas įžūlus.
nusikaltimų skaičius sumažėjo, tiktai ieškoti jų juodojoje nu
tampą
dėl
aguonų
opiumo,
am

Kai naujasis prez. Gerald torium.
Prancūzijos žymusis filosofuo
Ji pradžioje siekė |Kipro salos
sakysime, privataus turto va- koje, mokant labai aukštą kaibasadoriaus
iš
Ankaros
atšau
Monopolizuotos
didžiosios
Fordas
buvo aukščiausio teis
jantis publicistas A. Aronas sa
padalinimo, o vėliau atsisakė šio
gysčių. Tačiau pasirodė, kad ną, arba vogti, ką jis ir daro.
kimą
ir
ėmė
remti
Turkiją,
nes
.’ vo tautietį Kissingerį aptarė
sumanymo. Turkų kariuomenė mo pirmininko Warren Burger spaudos politikos ir ekonomijos
lai įvyko todėl, kad Sovietų gy- Mes netgi galėtumėm pasiūlyti
ji
žymiai
stipresnė
už
Graikiją.
šiais žodžiais; “Jis pajėgia atnebūsianti iš salos atšaukta, kol prisaikdintas JAV prezidentu, analizuotojas Charles Bartlett
,
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F J ,6
ventojai buvo tiek nuskurdę, J. Dubauskui ir kitiems okupanTai
ne
pirmas
jo
užsienio
politi

,. TTX. ; . ,
•
ūkti daugelį vaidmenų tuo paišspręs politinį 'klausimą. Grai jis pradėjo eiti savo pareigas. paleido seriją straipsnių, kuriais
jog nebebuvo ko vogti.
rti Užtat
Užtat tu
tų tarnams
tarnams veiksmmp'a
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kos šuolis, nes netolimoje pra kija nelinkusi derėtis su Turki Pirmajame trumpame žodyje prez. Fordo pasirinkimą Nelson
ciu metu. Is šio šaltinio ir išbe galo išaugo “socialistinės nę socialistinės
nuosavybės
plaukia pavojus jam nuklysti eityje dėl jo užgaidų buvo įtemp ja, kol jos kariai šeimininkaus prez. Fordas pasakė, kad jis ne Rockefellerio laiko geru, nes
nuosavybės grobstytojų” skai- grobstymams sustabdyti; pagabuvo rinktas nei viceprezidentu, turės jis stiprią įtaką Amerikos
nuo tikroviškumo į begėdišku ti santykiai su Europa ir Japo saloje.
čius. Negeriau buvo ir su kitais minti pakankamai prekių, re
nija.
nei prezidentu, tas pareigas per ekonomijos stabilizavimui. Nė
mą”. Geriausias pavyzdys jo keguliuoti Lietuvos gaminių iš
Kipre pažeistas graikų, ir tur ima ypatingomis aplinkybėmis, ra abejonės, kad prez. Fordas
nusikaltimais.
leriopi vaidmenys
mažajame
Karinio puolimo pašėltos
Taigi paskutinis Sovietų Są vežimą į “broMšks respublikas”
kų 'bendradarbiavimas. Einan ko Amerikos istorijoje dar nė savo viceprezidentui paves ekKipre, sudnumstusiame ramybę
jungos komunistų partijos su bent tiek, kad būtų tam tikra
Turkijos kariuomenės judėji tis prezidento pareigas graikas ra buvę. Kaip niekeno nebuvo nominės krašto padėties tvarky
rytinėje Viduržemio jūroje.
važiavimas turėjo konstatuoti, jų dalis paliekama saviems rei
mas apie 200,000 graikų vertė G. Clerides bandė kalbėtis su rinktas, taip jis nieko slapto mą ir jos sutvarkymui geriau
Pasimetimo ženklai
kad nusikalstamumo srityje kalams.
apleisti savo pastogę, tapti ka pavaduotoju turku R. Denkta- ir nežada daryti ir nieko nuo sių ekonomistų pajėgų suorga
Tas pats J. Dubauskas patei
“reikia imtis griežtų priemo
šu tačiau, jiems sunku perženg visuomenės slėpti. Jo švenčiau nizavimą.
Net ir šiandieną sunku rasti ro pabėgėliais, neturinčiais mals
ti naują 'bedugnę, kurią dar pa sias noras būti visų amerikie
nių, gerinti darbo žmonių tei kia ir keletą charakteringesnių
Nėra priešingos Rockefelle
rimtas priežastis H. Kissingerio to ir net vandens. Sostinė Nicodidino
kraujo praliejimas.
sinį auklėjimą. Bet kokie mė nusikalstamumo pavyzdžių, štai,
sia,
didžiausias
uostas
Famario
pasirinkimui ir ekonominių
čių
prezidentu.
rikiuojamos JAV užsienio poli
ginimai iškraipyti įstatymą ar- Šilutės rajono melioracinės sta
gusta
ir
kiti
graikų
apgyventi
reikalų
tvarkymo pavedimui nė
JAV
krašto
apsaugos
sekre

tikos pasimetimo, vėliau pasižy
Čia pat pasidžiaugė, kad A- galingųjų Amerikos unijų vado
bą jį apeiti, kad ir kaip jie mo- tybos valdyboje šventinėmis diemiestai
buvo
naikinami
turkų
torius
J.
R.
Schlesingeris
VUI.
mėjusio nepaprastais griežtais
tyvuojami, negali būti apeiti”, nomis palikta be apsaugos 20, lūžiais. Jos vykdomas karinis bombonešių. Turkijos bombone 18 d. pareiškė, kad Turkija per merika yra sveika tauta, kons vybės. Jos jau atskirai kalbė
titucinė tvarka visus sunkumus
*
437 rubliai, 'kuriuos nusikaltėperversmas IKipre lyg ir nepa šiai puolė ligonines, įmones ir daug užsimojo saloje. Jis 'bent krašte nugalėjo. Prašė pasimels josi ekonominių reikalų sutvar
kymo reikalu su prez. Gerald
VadLinasi, per 56 savo gyveni- hai labai ramiai ir be triukšmo stebėtas. Washingtonas net dė viešuosius pastatus. Graikų ap žodžiais stengėsi paguosti Grai
mo metus, kai išaugo jau dvi pagrobę. Tuo tarpu Palangos mesio nekreipė į Kipro konsti gyventa Famagusta susiaubta. kiją iv įgelti H. Kissingeriui už ti už jį ir už pasitraukusį pre Fordu ir unijos vadų padaryti
ar trys “socialistinės”,
taigi prekybos bazėje jiems reikėję tucijos sulaužymą ir pervers Turkijos kariai pasižymėjo gro jo klaidas, kurios pareikalavo zidentą Nixoną ir kreipėsi į A- spaudai pranešimai nėra blogi,
“perauklėtos”, gyventojų kar- išlaužti duris, ką jie ir padarę, mininkų pasodintą N. G. Samp- bimu turto, kuris išliko nesunai JAV atstovo R. P. Davies gy merikos visuomenę, prašyda priešingai, yra optimistiški ir
tos, nusikalstamumo srityje pa®a j*® Per ^ang^ išnešę dėžę soną, nuotykių ieškotoją graiką kintas. šios nelaimės buvo gali vybės. ši auka krito dėl JAV mas, kad bendromis ir visų su palaiko prez. Fordą.
jungtomis jėgomis būtų į nor
jei Washingtone užsienio politikos.
sikeitimų neįvyko, šiuo atžvil- au atlyginimų dokumentais ir nacionalistą, prezidento kėdėje. ma išventi,
Netrukus bus atgaivinta at
malias
vėžes atstatytas Ameri
bent kiek būtų jaučiama atsa
giu sovietinis pilietis negeresnis maždaug 2000 rublių. Tiesa, bulyginimų
ir kainų kontrolės ko
Arkivysk. Makarios jau buvo
Kipro laukia drumstos dienos kos ekonomijos nepastovumas
komybė ir ryžtas tramdyti vy
už kapitalistinį, o daugeliu kitų v?s
sargas, bet jis nusikalordinavimo komisija, kurią su
įgrisęs Washingtonui. Jo grai raujančioms turkų aistroms.
ir vargas, nes kariniam puoli ir resesija. Dabar kraišto pir
požiūrių dar blogesnis.
tėlių nepastebėjęs. Pats str. audarys
visuomenės ir kitų žiny
kiška politika saloje, vinguriamui nustojus, gali prasidėti ne masis priešas yra ekonominiai
Negeriau yra ir okupuotoje torius prisipažįsta, kad sovietibų
atstovai,
teigia analizuotojas
Turidja jau ne pirmą kartą mažiau žiaurus pilietinis karas. reikalai ir juos turi kartą at
vimas santykiams palaikyti su
Lietuvoje. Vilniuje įvykusiame niai sargai nesą linkę labai stroBartlett.
Visiems
kelia rūpestį
bandė
panaudoti
kariuomenę
vietos komunistų partija ir Masstatyti į normalias vėžes.
komunistų partijos XVI-ame susaugoti socialistinės nuosavertybės
popierių
įsibėgėjęs
tva kėlė nepasitenkinimą Wash- Kipro saloje. 1964 m. užteko
važiavime ir centro komiteto vybės ir kietai miegą.
kritimas.
Bet
ir
tą
reiškinį
eks
Rockefellerio
ekonomija
ingtone. Jo nušalinimą laikė lai prezidento L. B. Johnsono įspė
— California 1973 m. turėjo
UI plenume nusikalstamumo su*
pertai,
vertybinių
popierių
pre
mėjimu, bet užmerkė akis prieš jimo Turkijai, nes jis grasino daugiausia a.utovęžimių, 13.4
Pasirinkimas buv. New Yor kybininkai — brokeriai, laiko
mažinimo reikalu buvo daug
Kalbėdamas apie nusikaltimų jo pasėkas, nors jos turėjo būti atšaukti branduolinę dangą So mil. Po to sekė Texas ir New
ko gubem. Nelson Rockefellerio tik laikiniu ir normaliu, nes Še
kalbėta, diskutuota ir priimta priežastis, kaip jų didžiausią, žinomos Valstybės departamen vietų karinio puolimo metu, jei York — daugiau kaip po 7 mil.
viceprezidentu nebuvo neapgal- rai jau buvo iškilę iki nenor
visa eilė nutarimų.
j Dubauskas iškelia girtavimą. te. Tuojau po Graikijos daryto turkų kariuomenė išsikels Kip
malios padėties. Tas turėjo aKad reikalai dėl to nepasitai- Prieš keletą metų Sovietų vy- perversmo pasekretorius J. J. re.
teiti ir atėjo. Laikysis, kol susi
sė, gerai žino visa Lietuva, o riausybės paskelbtas “kovos su Sisco skraidė iš Ankaros į Atė
Turkija laikėsi įžūliai, šešias
tvarkys
ir srunormalės, ypač,
taip pat ir pati komunistų par- girtavimu suaktyvinimas” neda nus ir bandė jų vyriausybes su dienas užtrukęs pasitarimas Gekaip
prez.
Fordo vyriausybė ir
lija nebegali nuslėpti labai iš- vęs teigiamų rezultatų,
nevoje buvo staigiai nutrauktas.
taikyti.
jo
ekonominiai
sluoksniai tvar
augusio nusikaltimų skaičiaus.
“40 proc. skyrybų įvyksta
Karinis puolimas netrukus pra
Staigus lūžis Washingtone
kys
Amerikos
ekonomiją
ir ko
Šiuo reikalu “atvirą žodį” tarė dėl vieno iš sutuoktinių girtavidėtas, net nelaukus Graikijos
kios
bus
panaudotos
jai
sutvar

ir įtakingas Lietuvos komunis- mo. Daugiau kaip pusė nelaiminMinėtas tarpininkavimas te prašomų 36 vai. pasitarti. Tur
kyti
ir
sunormalinti
priemonės.
tų partijos centro komiteto pa- gų atsitikimų, kurie pasibaigia buvo naudingas silpnos demo kija stengėsi pasinaudoti WashP. Amerika ir Rockefelleris
reigūnas J. Dubauskas savo ra- mirtimi, įvyko girtiems asme- kratinės Graikijos vyriausybės ingtone esančiu pakrikimu.
Jungtinių Tautų sluoksniuose
šinyje “Kasdieninis rūpestis”, nims. Dėl girtavimo įvyksta akims apdumti. Turkijos kariuo
Sunkus sprendimas
parinkimas
viceprezidentu Nel
paskelbtame agitatoriams skir- daugiau kaip 40 proc. nusikal menė VTI.20 iškeldinta Kirenijoson
Rockefellerio
sutinkamas
tame pampfletėlyje “Laikas ir timų, o ypač pavojingų tarpe je. Beveik tris savaites ten buvo
Turkijos kariuomenei užėmus
gana
palankiai.
Tas
pats
atsilie
įvykiai” š. m. nr. 10.
šis procentas dar didesnis. Pa- telkiama karinė pajėga, vežami rytinį Kiprą nuo Lefkos, ap
pimas
yra
ir
kitur.
Tačiau
visų
*
sigėrus įvykdoma apie 70 proc. kariai, šarvuočiai, o Turkijoje lenkiant Nicosią, ligi Famaguslabiausiai
Rockefellerio
pasirin

J. Dnbauskas iiakaičiuoja vi>*• 80, proc. kariniai lėktuvai paruošiami sa tos, jos užsienio reikalų minis
kimas
viceprezidentu
palankiai
lai pulti. Washingtonas gerai ži teris T. Guems pasiūlė Turkijai
BĄ eilę nusikaltimų rOfiių, kurių .
''
81 ’ P '
vertinamas
Pietų Amerikoje.
nojo,
kuriam tikslui Turkija tel išspręsti Kipro nesutarimus am
mįimu reikia visiems komųNesumažėjo sripnų atto
Jis
atsimenamas
dar nuo prez.
lins susirūpinti. Jis pripa- Oolmių genmų suvartojimas vie kia kariuomenę, bet nedarė žy žiams.
100.000 kipriečių dėl karo veiksmų apleido savo namus. Kipriečių eva
Jis pareiškė spaudai štai ką: kuacija
gių jai sudrausti ir išvengti da^
psią, kad pastaruoju metu la. nam Svitojui •
(Nukelta į 5 pusi.)
Iriausiai paplitę nusikaltimai yToliau J. Dubauskas prlsipaZubrickas, užkluptas taip netikėtai, sumišo, jog savo ūgiu. Žnektelėjo, kaip pelų maišas, ir liko ten gu
ra
socialistinės nuosavybės žįsta, kad Lietuvoje atsiradę
nežinojo nei ką jam atsakyti. Jis vartė savo portfelį lėti. Kepurė, nulėkusi nuo jo galvos, gulėjo šalia jo,
grobstymai, piliečių asmeninio labai daug veltėdžių, tinginių,
SUNAIKINTOS PASTANGOS ir vis dėbčiojo į Tumasonį. Nematydamas jo rankoje bet portfelį jis laikė stipriai rankose. Tįsojo jis tylė
turto vagystės, chuliganizmas. Nusikalstamumas augąs ir jaunet ir lazdos, pagaliau pradėjo kalbėti:
VLADAS VAILIONIS
Nusikaltimų daugiausia bū- nimo tarpe, atsiradę daug valdamas, gi Tumasonis irgi tylėjo. Juozulis stovėjo ir
— Kaip tau čia pasakius, drauge Tumasoni. šis šypsojosi, net ir nesirengdamas skubėti Tumasoniui į
ną miestuose ir miestų tipo gy- katu ir hipių. Daug nusikaltimų, 103
venvietėse. Čia vyksta maždaug autoriaus žodžiais, “įvykdo asPorą valandų jie landžiojo po Gerulio sodybą, ūkis yra dabar...
pagalbą. Jis žinojo, kad jam susitvarkyti, kad ir su
— Įsikišk draugus sau į užpakalį, Zubrickai, — abiems Zubrickais, yra vieni juokai. Pagaliau Zubric
pusė visų nusikaltimų, užregist- menys, kurie nedirba ir nesi- neaplenkdami net ir sodo bei pirties, bet niekur ieš
užrėkė jį Tumasonis. — O dabar sakyk man, ką čia kas papurtė galvą, pačiupinėjo ranka savo žandą ir
ruotų okup. Lietuvoje. Bet tuo- moko”. Sunkiai sprendžiama pa komųjų nerado.
veiki
mūsų sodyboje?
jau pat J. Dubauskas prideda: auglių auklėjimo problema, žopradėjo piktu balsu kalbėti.
Apleidę sodybą, enkavedistai pasileido Šukio link,
“Beje, ir kaimo vietovėse pa- džiu, nė kiek negeriau, gal dar bet ir ten buvo tas pats: nei Šukio šeimos, nei sam
Zubrickas, išgirdęs šiuos žodžius, paraudo, lyg
— šitas tau taip lengvai nepraeis. Atsirūgs tau,
dėtis negeresnė. Nors per pas- blogiau kaip kapitalistinėse val- dinių jie neberado. Ir ten enkavedistai išlandžiojo vi paerzintas kalakutas, ir pradėjo pakeltu balsu kalbėti: Tumasoni. Valdžios žmogų apkulti yra nejuokai. Aš
taruosius šešerius metus kaimo stybėse. Autorius siūlo visą eilę su pakampius, bet paryčiu jie apleido ir Šukio sodybą
— Nesmarkauk per daug Tumasoni. Žinok, kad tu tau atmokėsiu atgal. Išlėksi ir tu paskui Gerulį. Iš
gyventojų skaičius sumažėjo, priemonių, deja, neatrodo, kad nieko nepešę.
kalbi su liaudies valdžios atstovu. Šį ūkį liaudies val lėksi, vyreli. Mes mokam susitvarkyti su tokiais. At
čia nusikalstamumas nemažėja, jis pats tikėtų į sėkmingą jų įLazauskas dar niekuomet savo gyvenime nebuvo džia nusavino, paskirdama mane jo valdytoju, todėl sirūgs tau, vyreli.
pasitaiko sunkių nusikaltimų vykdymą. Taigi pats aukštas taip pykęs. Jo pyktis maišėsi kartu su baime dėl savo aš atvykau perimti čia visą turtą. Aš įsakau tau tuoj
Tumasonis, matydamas tįsantį žemėje Zubricką,
prieš asmenį atvejų”.
komunistų pareigūnas netiki ir paties kailio. Jis žinojo, kad NKVD nekrečia juokų pat prisistatyti čia su žmona ir pradėti darbą. Taip pradėjo gailėtis savo pasikarščiavimo, bet, išgirdęs
Daugiausia, esą, vagiama pre- neteigia, kaip anksčiau buvo ir su aktyvistais. Juk šios apylinkės, išvežamųjų sąra sakant, Tumasoni, aš esu dabar čia šeimininkas, to naujus Zubricko grasinimus, ir vėl užkaito.
kyboje, statybos organizacijose, daroma, kad nusikalstamumas šą jis pats padėjo paruošti, pasisiūlydamas dalyvauti dėl aš ir gabu tau įsakinėti, o ne Gerulis. Taip, taip,
— Juozuli, atnešk iš pasvirnės virvę, — šūktelėjo
pramonės įmonėse, žemės ūky- “specialus kapitalistinės siste- ir suėmimų tarnyboje. Kaip NKVD pažiūrės į šią jo tuoj pat turi pradėti dirbti, nes liaudies reikalų negali Tumasonis. — šis išgama nėra vertas mindžioti Lie
je. Pats straipsnio autorius nu- mos požymis ir kad jis išnyks nesėkmę? Todėl, NKVD leitenantui užklausus jį apie ma apleisti.
tuvos žemelę.
rodo kai kurias priežastis, bet su šios sistemos sunaikinimu, ieškomuosius, jis pradėjo skubiai aiškinti, kad tie buo
Zubrickas nebuvo mėgėjas skubėti nei darbe, nei
Tumasonis buvo švelnaus būdo vyras, todėl ir
ne visas, dėlko šios vagystės: šioje srityje komunistinės šalys žės, greičiausiai, bus pastebėję sunkvežimių šviesas ir pykčio jo širdyje mažai prisilaikė. Paskutinių dienų kelyje, bet šiuo kartu jis pašoko ir pasileido bėgti, kaip,
“apskaitos trūkumai, spragos sėkmingiau, kaip bet kur kitur, laiku pasitraukę į pušynus.
pergyvenimai, o dabar dar ir ši žinia, jį pritrenkė vi gal būt, tik savo jaunystėje buvo bėgęs. Jam iš paskos
darbe su materialiai atsakingais vejasi kapitalistines ir atrodo,
Sekančių dienų laikotarpyje enkavedistai buvo ir siškai. Jis pašoko kažkaip tai keistai, išskėtė rankas skuto ir jo sūnus.
asmenimis, revizijos aparato ne- kad netrukus gali jau pralenkti, vėl pasirodę keletą kartų Gerulio sodyboje. Kiekvieną sugniauždamas kumštis, ir visu kūnu drebėdamas pra
Tumasoniui, matant Zubrickus kuriančius per lau
tobulumas, vagystės”. Mes dar
b. kv. kartą jie, išlandžioję sodybos visus pakampius, nieko dėjo artintis prie Zubricko. Priėjęs prie jo, kairiąja kus, net ir pyktis praėjo. Stebėdamas jis juos, pama
nepešę turėjo išvykti.
ranka pačiupo jį už krūtinės ir, purtydamas, pradėjo žu atlyžo, o po kiek laiko net ir nusišypsojo.
Gerulio ūkvedys sukinėjosi su Juozuliu visą dieną šaukti:
— Matai, valdžios atstovas! Dumia per laukus,
MIŠIOS, KURIAS AUKOJO kursai dvasinių pašaukimų klau apie sodybą, todėl ir žinojo viską, kas ten dėjosi.
— Tu, velnio išpera! Aš tau parodysiu liaudies kaip avies pabaidytas kiškis. Dums ir jo duondaviai
100 KUNIGŲ
simam nagrinėti. Kursuose daly
kada nors taip, — kalbėjo garsiai Tumasonis. Pasisu
Trečią dieną juodu, atėję ir vėl gyvulių pašerti, reikalus!
vavo daugiau negu šimtas di rado sodyboje Zubricką su sūnumi. Šis, kaip ir pa
Zubrickas, vis dar tikėdamas savo galia, pra kęs į Juozulį, dar pridėjo. — Dums, tikrai dums, Juozu
Iškilmingomis
koncelebraci- džiųjų ir mažųjų kunigų semi prastai, savo nauju portfeliu rankoje vaikščiojo po dėjo irgi šaukti:
li, tie burliokai. Hitleris susitvarkys ir su jais, kaip jis
nėmis Mišiomis. kurias kartu narijų dvasinio gyvenimo auklė tvartus, kažką tai žymėdamas popieriaus lape. Kurį lai
— Neliesk manęs! Aš, taip sakant, valdžioje. O susitvarkė su lenkais. Žiūrėsim, kur tada dėsis Zub
aukojo daugiau negu šimtas ku tojų ir mokytojų, kurie nagri ką Tumasonis stebėjo Zubricką, nesuprasdamas jo mūsų valdžia juokų...
rickas su savo viršininku Lazausku.
nigų, Frascati mieste, prie Ro- nėjo temą “Suasmenintas ugdy užmačių. Pagaliau ir jis pasuko tvartų link ir užklausė,
Nespėjus Zubrickui nei sakinio pabaigti, Tumasoi(Bus daugiau)
mus, buvo užbaigti specialūs! nias į dvasinius pašaukimas”.
nis pylė jam į žandą, kad šia išsitiesė žemėje visu
ką Zubrickas ton veikiąs..
Rusiškojo komunizmo kūrėjas ir vykdytojas V. Leninas
savo raštuose aiškino, kad nusikalstamumas esąs tiktai “kapitaiistinės sistemos privilegi-
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LMLA1JGAH, t ryėuulieius,

iu- rugpiūėlu nu 28 d.

BOSTONO ŽINIOS
RINKIMŲ JfOVA DĖL
GUBERNATŪROS

vių rems, nes jis globoja nusikal
tėlius, o kad doras žmogus bijo
išeiti vakare į gatvę, tai jam vi
sai nesvarbų.
Rinkimai parodys, kiuris kan
didatas iš kurios partijos laimės
pirminius rinkimus, o vėliau ir
rinkimus ir taps gubernatorium.
P. Žičkus

. Pagrindinis frontas dėl kurio
prasidėjo didžioji (kanonada yra
gubernątūra. Po du kandidatus
yra iš abiejų didžiųjų partijų. Res
publikonų yra dabartinis guber
natorius Francis W. Sargent ir bu
vęs įprekybęs ministeris Carroll
Sheehan. Demokratų — dabarti
PIKETAVO RUSU
nis Massachnssetts teisingumo mi
nigleris — Attomey General RoGASTROLIERIUS
bert Quinn ir buvęs Mass. sena
torius Michael Dukakis. Kuo skir Rugpjūčio 12— 14 dienomis
tusi demokratų kandidatai, būtų Bostone Music Hali gastroliavo
sunku pasakyti. Dukakis yra li rusų “Bolšoj baleto” grupė. Vi
beralas, o Quinn arči&u senosios sas, tris dienas ipgie A^usie Hali
gvardijos. Žinoma, ir jis turi nau-. ketavo žydai, ukrainiečiai, lietu
jų idėjų, kurios galima būtų (pa viai ir latviai. Nešiojo plakatus
ir dalino lapelius. Lietuvių grupė
vadinti arčiau liberalizmo.
buvo .gana gausk
Respublikonų kandidatai Sar
siant ir Sheehan yra kaip diena ir VEDĖ ROMUALDAS BAIKA
naktis. Sheehan yra konservaty
vus, o.Sargent tur būt liberališ Alfonso ir Aleksandros Baikų
kiausias už bet kokius liberalus. antrasis sūnus Romualdas Bąika
Jam esgnt gubernatorium nusi rugpiūčio 10 dieną Sv. Ksavero
kaltimų Skaičius Mass. valstybėje bažnyčioje South Weymouth,
padidėjo. Mass. senatas ir atsto Mass. priėmė moterystės sakra
vų rūmai per kelis kartus priėmė mentą su Paula J ean Maynįnan.
įstatymą grąžinti mirties baus
PARENGIMAI
mę kriminaliniams nusikaltė
liams už žmogžudystes. Viepą
Rugsėjo 8 d. — tautos šven
kartą gubernatorius panaudojo tės minėjimas — koncertas. Ren
vadinamą “pocket vęto”. Negrą gia Lietuvių iB-nės apylinkė.
žino įstatymo. Kitą kartą po me
— Spalio 13 d. Laisvės Varpo
tų panašų įstatymą vetavo. Vi
sur ir Visais atsitikimais jis nuėjo radijos valandos vakaras.
su tais, kurie yra prieš tvarką.
— Spalio 19 d. Lituanistinės
Jis pakvietė kažin iš kur iš pietų mokyklos tradicinis balius.
Juoduką kalėjimų komisioųierium. Jo lajlku kaliniai įsisteigė — Lapkričio 3 d. Prezidento
unijas kalėjimuose ir kalėjimų ad Smetonos 100 metų gimimo su
ministracija turi derėtis su kali kakties minėjimas,
nių unijų vadais dėl visos tvar — Lapkričio 9 d. Bostono vyrų
kos. Pradėjo leisti kalinius, net seksteto vakaras.
ir nuteistus už žmogžudystes, atostogų, kurie buvo atsėdėję tik — Lapkričio 24 d. Liefcuyos, ka
po iporą metų. Dauguma jų ne riuomenės atkūrimo sukakties mi
grįžo iš atostogų. Kai kurie buvo nėjimas.
pagauti ipo naujų žmogžudysčių Visi aukščiau paminėti paren
ir grąžinti į kalėjimą. Kai visi ka gimai bus Lietuvių Piliečių D-jos
Įėjimų prižiūrėtojai dėl tokios auditorijoj So. Bostone. Rugsėjo
tvarkos išėjo į streiką, o visuome 29 LB Bostono apygardos diena
nė pradėjo Šaukti prieš guberna vyks Romuvos, parke B rock tone.
torių ir jo komisionierių, tik tada
gubernatorius jį atleido. Po jo
MIRĖ K. ŽL1OJSJENE
pasikvietė irgi kažin kiur pietų
jaunuolį, dar nei 30 metų netu A. a. Konstancija Žliobienėrintį- Tie ir panašūs reikalai bal- Kešytė, baigdama 89-tus rųętus,
suotuojus nustato prieš. Praeitą mirė rugpiūčio 19 du Bostone,
savaitę gub. Sargent įdėjo į 38 Mass.
(Mass. laikraščius skelbimą apie
Velionė 1968 m. kartu su duk
savo darbus, jis (paskyręs net 51
teria
Valerija Venckiene atvyko
teisėją ir kitus aukštus (pareigū
iš
Lietuvos,
Kreivių km-, Deltu
nus ne respublikonus. Jam parti
vos
apyl.,
Ukmergės
raj. pas sa
ja esanti visai nesvarbi, nes ji evo
vyrą
Juozą
Žliobą,
gyv. S.
sąnti susenusi ir pan. Respubliko
Bostone,
Mass.
(Miręs
1970
m-).
nų Mass. pirmininkas William
Ūia
rado
ir
dukterį
Veroniką.
Barnstead po to paskelbimo atsi
sakė jo kandidatūrą remti. Ir eilė Lietuvoje liko duktė Apologija
kitų respublikonų pasisakė prieš. Norkevičienė ir sūnus Ignas su
Per praeitus rinkimus ir lietu žmona ir trim vaikais.
viai Sargentą rėmė. Dabar tenka
Karo audrų atskirta nuo savo
labai abejoti, ar kas nors iš lietu- vyro, velionė ilgus metus pra
gyveno viena su vaikais Lietu
voje. Tik pora metų prieš vyro
mirtį šeima susijungė, tačiau
negailestinga mirtis vėl išskyrė.

Mūsų kolonijose

Brooklyn. N. Y. .
MUZIKU SUVAŽIAVIMAS

Velionė buvo nuoširdi katali
kė ir lietuvė, uoli “Draugo” skai
tytoja, visą laiką sielojosi Lie
tuvos reikalais, palaikė ryšius
su artimaisiais Lietuvoje, šelpė
juos. Rugpiūčio 22 d. po pa
maldų lietuvių Šv. Petro bažny
čioje So Bostone velionė palydė
ta gausaus būrio giminių ir pa
žįstamų į Naujosios Kalvarijos
kapine s, kur palaidota greta sa
vo vyro.

Lietuvių vargonininkių ir mu
zikų dvimeti nis pasitarimas šie
met taip pat bus reikšmingas.
Programoj bus žvelgiama į jų
uždavinius, ypač naujoj liturgi
joj. Lietuviai muzikai, ypač var
gonininkai, suteikia daug reli
gingumo mūsų liturginiame pa
maldume. Visi tai žino ir yra
jiems už tai dėkingi.
Amžinoji šviesa tegu jai švie
Besidžiaugiant jų įvykdytais
čia
!
J. J7.
darbais religinėj muzikoj bei
giedojime, vertėtų įžvelgti pla
tesnį mūsų lietuvių muzikų-varPRIVATE FOUNDATION
gonininkų veiklos planą, šven
tieji metai ir Amerikos 200 me
ANNUAJL NOTICE
tų minėjimas eina neatskiria Pursuant to Sectton 6104 (d) of the
mai nuo religinio gyvenimo. Internet Revenue Code, notlce la
hereby gtv^n that the ąnnual report
Taip pat būsimas eucharistinis for
the fiscal year AprlI 1',' 1974 of
kongresas Philadelphijoje yra PRUNSKJS FOUNDATION. Ine., a
foundatlon, ia available at
proga mūsų muzikams išeiti pla prlvato
the foundatlon'n principai Office for
čiau. Parapiniai chorai gulėtų iuapectton durįng regular buBlnoaa
hours from 9:0(5 AM lo 2:00 PM by
surengti didesnius muzikos kon any
Citizen who
reųueets it withln
certus, galėtų tikėtis ir naujų ISO days after the Ua(o of this pubh■
'
jėgų, kurios papildytų chorus. catlon.
The foujKjatlon’s principai offlęe is
Laukiama, kad mūsų muzikai Located
at 454S \V. <3rd Street, ChlIšiuo klausimu giliau išsikalbėtų
Ui.
6Q6|9.
The
principai

ir pajudintų silpnėjančius mūsų
parapinius chorus.

y

manager of the foundatlon ls Rev.
Joaeph Prunakls.
1 ' •
- ”

BRIEDŽIAI PRIJAUKINAMI
Senovėje visada buvusi viliojanti
viltis — prijaukinti prie gyvenamų
namų briedžius, ir bandymai nie
kad nenutrūkę.
Septynioliktam
šimtmety, Švedijoje, briedžiai bu
vo kinkomi i roges, kuriomis ke
liaudavo kurjeriai. Amerikoje pra
ėjusio amžiaus viduryje briedžius
kinkydavę j. plūgus, kuriuos jie
paklusniai traukdavę, kaip ir darbi
niai arkliai.
Vienas mokslininkas D. N. radęs
Tartu miesto rotušėje X'VIII am
žiaus potvarkį, kuris kategoriškai
draudęs vąžjnėti mieste briedžiąis.
Vienas girininkas rašė apie prijau
kintą briedį, kuris dirbo visokius
darbus ir gyveno su šeimininku 14
metų.
Pradedama jaukinti 2-3 mėnesių
briedžiukai. Uždedamas apynasris
ir jauniklis pririšamas prie specia
laus stulpo. Iš pradžių jįs daužosi,
šokinėja, unkščia, kol neišsikvepia.
Tačiau po dviejų dienų apsipranta
ir visai aprimsta.

tingas žmonėm. Jis tuose kraštuose
— tai savotiškas visur eigis, pati
kimiausia susisiekimo
priemonė
tarp medžioklės ir miškų ūkio, ge
ologinių ekspedicijų, taigoje • išsi
mėčiusių kaimelių. Jo pranašumas
prieš arklį nepalyginamas — jam
nekliūfis. nei sniego pusnys, nei pel
kės. Ir pašaro nereikia kaupti, nes
briedis pats susiranda jo miške.
Ir vasarą ir žiemą.
Pažymėtina,
kad briedis apsigimęs lėtūnas. Bė
ga tik reikalo verčiamas, gelbėdainąsis nuo pavojaus, o šiaip tipina
žingine. Nepaisant didingos išvaiz
dos, briedis iš tikrųjų yra silpnas.
Todėl nuo pirmųjų dienų fermoje
jie yra treniruojami.

Tačiau kai kam gali kilti abejo
nių ar neturi įtakos jaukinimo pro
cesui laukiniai briedžiai. Laukiniai
arba miškiniai hriedžiai — apsigi
mę klajūnai, o prijaukinti labai
prijunkę prie tų vietų, kur jie iš
vydo dienos šviesą, prie pašaro,
kurio gali ėsti tik fermoje. Be to
Labai svarbus jaukinimo etapas jie greit pripranta prie žmogaus,
— pripratinimas laisvai ganytis. savo aųgintojp.
Iš pradžių jie laikomi kartu aptva
Kadaise ir Lietuvos miškuose
re, o vėliau visa kaimenė kartu ge
nama į taigą. Jaunikliai pratinami buvo daug briedžių. Vėliau užsiliko
atsiliepti ir atbėgti, išgirdus trimi tik kai kuriuose didesniuos miškuo
to ar medžioklės rago garsą. Grįžę se. Dabar ir iš šitų vietovių baigia
į fermą, jie pašeriami ir tris ketu nykti. Briedis yra daug didesnis už
rias valandas ilsisi. Briedžiukai naminę karvę, stiprus, greitas, turi
greit ąpsipranta su režimu ir griež labai didelius šakotus gražius ra
gus. Tai vienas iš stambiausių ir
tai laikosi tvarkos.
gražiausių Lietuvos miškų gyvulių.
Vėliau ir suaugusios briedės pa Jis labai mėgsta aukštaliemenius
čios atbėga į fermą, kai išmuša medžius, kur nėra aukštesnių krū
melžimo valanda. Jų pieno grieti mą, už kurių gali kliūti jo ragai.
nėlė tūri daug riėbalų, baltymų,
Briedis yra žolėdis gru muiluojąs
mineralinių druskų, vitaminų. Jų
gyvulys. Minta žole Ir jaunų mede
pienas ilgai būna šviežias.
lių šakelėmis bei ūgiais. Briedžio
Briedžiai subręsta būdami 2*Ą-3 mėsa labai skani.
metų amžiaus. Tuo metu norma
Labai artimi briedžio giminaičiai
liai išsivystę briedžiai sveria tris
šimtus ir daugiau kilogramų. Fer šiaurės elniai, bet šie žemesni, turi
ma laikydama 120 briedžių gauna didelius ragus, tik kiek kitaip išsi
šakojusius.
daug pelno.
Briedis ne tik mėsa ir pienu ver
Briedžių ir elnių ragai labai mė
giamas kambarių papuošalas.

CLASSIFIED GUIDE
REAL

ESTATE

BEAL

MOUNT GREENWOOD ARKA
3 bedrooin
cuntom brick ranchv
Large rooms. Formai dtning room,
Two cerąmic baths. Built - in oyen
and range. Gedar eloset. Air condittones. Flniahed baseroent. 214 car
garage.

ESTATE

Kitur gražu, o čia gerai

CASH — TOP PRICES PAID
Wanted old eomic books.

Big little books, pulpa, screen
magazines, radio premiums. Maek
Jerkatis (Jernkaltisj.Orland Park,
III., tol 349-2718.

Robertas F. Kennedy, 20 m. am
žiaus, sūnus nužudytojo senato BEVERLY HILLS GELINY61A
W. tt3rd Street, Chicago, UI.
riaus, keliavęs po Afrikos džiung 2443
TEL. PK 8-0833 — PK 8-0834
les ir dalyvavęs filme. Čia mato Vestuvėms, banketams, laidotu vėma
Ir kitokioms progoms
me jį drauge su vienu afrikiečiu

NAUDOKITĖS PIGESNE KAINA!

NOTARY PUBLIC'
INCOME TAX SERVICE
Tvarkingai patarnauja visais Real
Estate reikalais. Be to čia veikla
Notariatas, daromi ir liudijimai, ver
timai, užpildomi pilietybės pareiški
mai Ir įvairūs blankai.

1259

So.

Maplewood,

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS RUDENINEI
EKSKURSIJAI | LIETUVA

M O V I N G

SPALIO MEN. 2 DIENA — 15 dienų kelionę — Grupė Nr. 10
Registracija priimama iki rugsėjo mėnesio 1 dienos
(Maskva, Vilnius, Kaunas, Ryga, Leningradas, Helsinkis)

15 NEW VORKO — $832.00 asmeniui (dvigubam kambaryje)
IS CHICAGOS — $944.00 asmeniui (dvigubam kambaryje)
PLANUOKITE SAVO ATOSTOGAS 1975 METAMS:
KELIAUKITE SU LIETUVIŲ EKSKURSIJA.*
Vasario mėn. 8 dieną
— EKSKURSIJA I HAWAJUS — 4 salos, 15 dienų
kelionė $750.00 asmeniui (dvigubam kambary)

NAMŲ APŠILDYMAS
Taisau senus ir įdedu naujus pe
čius. Pigiai Išvalau ir alyvinius per
dirbu dėl dujų. Įdedu vandens šil
dytuvus. Kreiptis —
A. BANYS — 447-8808

RAMŲ

PRIEINAMA KAINA
Taisau ir naujai įrengiu vonias,
virtuves Ir naujas lubas. įrengiu
kambarius rūsy. Dažau.

Kovo mėn. 10 dieną

— EKSKURSIJA Į ŠVENTĄ 2EMĘ IR GRAIKIJĄ
— 10 dienų kelionė $939.00 asmeniui (dvigubam
kambary)

Zigmas. TeL 051-9625 ar 778-0838

Balandžio mėn. 19 dieną — ŠVENTŲ METŲ EKSKURSIJA Į ROMĄ — 11
dienų kelionė $659.00 asmeniui (dvigubam kam
bary)
KIEKVIENĄ EKSKURSIJĄ LYDI PATYRĘS KELIONIŲ VADOVAS.
Prices & Air fares subject to change. Rates ųuoted based on Tariffs and
Exchanges in effect August 1, 1974.

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit
ni apdraudų nno ugnies ir automo
bilio

FRANK

ZAPOLIS

8208 M West 95th Street
Chicago, Illinois
Tel. GA 4-8054

DEL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Westem Avenue
Chicago, Illinois 60643
tel. (312) 238-9787
Norintiems atsikviesti gimines 13 Lietuvos sudarome reikalingus iš
kvietimo dokumentus. Taip pat teikiame informacijas kelionių reikalais po
visą Ameriką Ir kitus pasaulio kraltue, parduodame lėktuvų bilietus, pa
rūpiname reikalingas vizas.

A. VILIMAS
MOVI NG
Apdraustas perkraustymas.
Įvairių atstumų
823 WEST 34th PLACE
Tet FRontier 6-1882

IMMEDIATE OPENING
WE NEED SEVERAL MEN
FOR
MAINTENANCE AND
HOUSEKEEPING
Only serioug need apply.
40 hours per week.

Contaet JIM ««- 354-9200
AUTOM. SCREW MACIŪNE
Set-up and operate
Multi and single spindle
CENTERLESS GRINDER OPERAS
UATHE OPERATORS
We need highly experienced & intelligent individuals who are capable of oparating screw machines,
lathe or centerleas grinding machi
nes.
Our company offers excellent
pay, good benefits and pleaaant
working condittons.

Gali Bob McKinney at 439-1150
.

R. J. FRISBY MFG. OO.
1500 Chase Avenue
Eik Grove Vlllage, Illinois
An Eąual Opportunity Employer
WAREHOUSE MAN

No Experieince Necessaj-y.
WE WILL TRAIN. 5 DAY WĘSK.
HOURS — 8:00 to 4:30 pjn.
Call _ 593-2120
LIBERMAN ENTERPRISES

1000 Touhy Avė., Eik Grove Vlllage

VYRAI IR MOTERYS

Grill Personnel
Cashiers
Salad Personnel

BALYS HLIMtAmS
4369 So. Archer Avenue
TeL 254-5551

STANDARD 0IL BUILDING
200 L Randdolph Drive
2nd floor

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimas —
Valdymas
Draudimai — Income Tai
— Notariatas — Vertimai

BELL REALTY
1.

BACEVICIUB

REMONTAS

— EKSKURSIJA I MEKSIKĄ — 7 dienų kelionė
— 385.00 asmeniui (3 naktys Mexico City, 4 nak
tys Acapulco)

opportunity employer

BUD'S REALTY

0455 S. Kedzie AvtL, 778-2283

Vasario mėn. 15 dieną

eoual

MEALS AND UNIFORMS
PROVIDED.
7 A.M. to 3:80 PJH. 5 days.
APPLY IN PERSON TO

Butų nuomavimas

SIUNTINIAI | LIETUVA

*n

CL 4-7430

8ERENAS perkransto baldus ir ki
tos daiktus. Ir iš toli miesto leidi, DRAUDIMAI — INSURANCE
Namų, mašinų, sveikatos tr gyvybės
mai ir pilna apdrauda.
Namų
pirkimas bei pardavimną
TEL. — WA 5-8068

2501 W. 09th St., Chicago, III. 00029
8833 S. Halsted, Chicago, Hl. 00008
Tel. WA 5-2737; 254-3320
V. Valantinaa

1500 CHASE AVĖ.,

ELK GROVE VILLAGE, ILL.

ŠIMKUS REAL ESTATE

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
SIUNTINIAI Į LIETUVA

COSMOS PARCELS EXPRESS

R. J. FRISBY MFG. C0.

VANN REALTY — 586-7200

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Ir kitus kraštus

įvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai
CERTUTKATAT IR AUTOMOBILIAI

CĄįyL BOB McKINNEY AT
439-1150

LARGE 6 ROOM, 3 BEDR. BRICK
HOME. Dining room, centrai air, 1%
baths, 2 car garage. Vic. Archer and
Austin. Inunediate possesion.

MISCELANEOUS
HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus
ar perstatau senus visų rūšių namo
apšildymui pečius, air oonditlonlng
r vandens boilerius. Dirbu greit, są.
ilningai ir garantuotai.
DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. Western Avė.
Chicago, III. 00009
Tet VT 7-3447

We need a dependable įndivįdua]
who would likę to work in our
shoppiųg department. Your duries
would be packing small machine
parts in boxes and getting them
ready for ahipment. Our company
offers excellent pay, good bensfits
and pleaaant working conditioųs.

7051 S. Washtenaw Av. BE 7-7200

TV

GĖLĖS

•

VALDIS REAL ESTATE

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

MIGLINAS

PACKER

5 kamb. Cape God. Alum. langai,
karpetai, sausas .belsrnentas, 50 p. lo
tas, 2 auto. Garažas. Arti mūsų. Tu
rime rs-ktų. $$28,000.
2 butų med.
1 % aukšto namas.
3201 W. 112 PLACE — 238-2510
Naujas gazu šildymas. '60 p. lotas.
Garažas. Marųuette Parke. $16,500.
Išnuomotas 2 butų mūras. 2 po 6
IŠNUOMOJAMA — FOR KENT kamb. Atskiri gazu šildymai. 2 blo
kai nuo parko.
Reikia savininko.
$26,600.
BUTAI — rinktiniams nuomininkams
2 aukšų mūras. Naujas gazu šildy
Best Agency, 2925 W. OSrd. PR 8-0032 mas. nauja elektra, alum.
langai.
Arti ofiso.
Nelaukite, užslreglstruoklt dabar. Naujas 2 auto garažas.
Aptarnauja pietvakarinę dai Į 9 me $30,000.
7 butų mūras — 2 dideli ir 6 ma
tus. Savininkai kreipkitfis dSI patar- ži butai. Naujas gazu šildymas. Alunflvmn nATnnkftmaJ
mln.
langai.
Blokas nuo
parko.
$89,900.
IŠNUOM. mažas butas visiems me
Pulkus mūro narnas. 2 butai, gra
žūs 0 kamb. viršuj Ir S kamb. sau
tams Beverly Shores, Ind. Skambint sam belsmente. Garažas. Arti parko.
$21,900.
(312) 476-6637
2 batų, apie 18 metų, mūras. 2
atskiri šldymal. Alum. langai. Gara
žas. Platus lotas. Arti mūsų. $86,000.
2 batų didelis modernus mūras tr
DĖMESIO
garažas. Naujas gazo šildymas. Oro
vėsinimas. Marąuette Pke. $82,000.

Geras investavimas. $1,000 pajamų
mčn. 2 aukštų mūras
susidedąs iš
J. Mškns
tavernas ir 5 kamb. butu 1-me aukš
te, 10 atskirų kamb. 2-me
aukšte.
NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. Viskas pilnai išnuomota. Tik 5 kar
tai
metinių pajamų.
Apyl. 68 ir
Chicago, OL 60632, tol. TA 7-5980 Austin Avė.
127-ta ir Archer — parduodama
GADINO AUTOMOBILIUS
10 akrų žemčs. Prašo $7,800 už akrą.
Prie 123-čios Ir Archer parduoda
Briuselio gyventoją P. S. polici
mi 2 namai puikiame sode ant 6 ak
rų žemes. Tik $79,000.
ja sulaikė tuo metu, kai stovėjimo
135-ta ir Archer. 5 kamb. mūras.
aikštėje jis gadino automobilius.
Cento-, šildymas - šaldymas.
Pilnas
Teismas nustatė: kaltinamasis yra
rūsys. Tinkamas bet kokiam bizniui
arba gyventi. Ant % akrų žemgs.
automobilių remonto dirbtuvių sa
Plauname ir vaškuojame
Kaina $40,000.
vininkas.
jin
71 ir Mnplewood. 4 miegamų mū
visų rūšių grindis
ras, 2 maš. garažas. $19,900.
J. BUBNYS — Tet RE 7-5168
51 Ir Hnmiui. s miegamų mūras.
16 metu senumo. $82,600.
68 ir IVhippie St. 6 kam b. mūras su
belsmento apartmentu. $26,900.
45 ir Campbell. 4 miegamų mūras
Spalvotos Ir paprasto*
8 m. senumo. $28,600.
07 ir Lnrvndale. Liuksusinis 8 mie
KadiJai
gamų,
16 metų
senumo
mūras.
Stereo Ir oro vėsintuvai
Gerų prekių didelis pasirinkimas Au $38,500.
Pardavimas Ir taisymas
70 Ir Fairfield. S apartmentu mū
tomobiliai. šaldytuvai, televizijos, doler. certifikatai, maistas, akordeonai. ras. 18 metų senumo. $48,600.
44 ir Talman. 2-Jų butų po S mie
1008 W. 691 h St. Chicago, Hl. 00029
gamus mūrinis. $38,900.
TELEF. — WA 5-2787.
KSM W. 69th St. — Tel. 776-1436
69 ir Campbell, š-jų butų mūras.
$29,600.
05 Ir Rockwell. Mūrinis, 2 po 6
kamb. $29,900.
50 ir Callfornla. 4 apartmentu mū
rinis. Garažas. $42,600.

TELEVIZIJOS

HELP VVANTED — VYRAI

HELP WANTED — MOTERYS

GAFETERIA MANAGER
From 9 A.M. to 11 P.M- and
2 P.M. — 4 PM.
An Eąual opportunlty employer

COOK VVANTED
North Side Progressive nursing ,
centcr
Good Salary and Benefits

CaU — 769-2626

GEN’L FACTORY

New injection molding plant located
in Niles looking for good dependable
NUILSĖS ATOES — Days
people to fili 10 openings in General
RN’S & LPN’S - Full or Part time Factory. Openings on all 3 shifts.
Company offers excellent benefits.
Apply in person

RIDGELAND NURSING HOME
Palos Heights, Illinois
Tel. _ 597-9800

For more Information call
647-7717 or apply at

GENERAL FACTORT

7542 N. Natchez Ave^ Niles, I1J.

SIGNAL PRODUCTS

For stock work and tagging jew- APPLICANT MUŠT SPEAK ENGLISH
elry in air conditionel factory.
Mušt speak English.
iIIIIIIIiillIUIIIIIIIIIIIimilUIIIIIIIIHHIIIIIV
PAKULA and Go.
218 S. Wahash 7th FL Chicago. III.

Young Loop Jr. Exec. seeks per
sonai secretary for challengtng workSalarled position. Typlng, shortband
req. 'Ęasy accese to bus and tralns.
— Oontact
"
i

Paul Loaie«— 427-0551
SKELBKITES "DRAUGE’7"

"Drauge” galima gauti visokių
vizitinių kortelių, atspausdintų
įvairiom raidėm. Eteinos visiems
prieinamos. Greitai atliekamas už
sakymas.

Remkite tuos biznierius, ku

rie ąkaįbiąei “Drąuge”.

JOS PADARĖTE TIEK DAUG

CHICAGOJE

Hanau Dainavą prisiminus

JONAS JASY'S,

siutimo ligą. Katė įkando jai
pirštą, kai valė garažą. Ji katę
sugavo, bet katė po dviejų die
Gražioji Michigan Avė., Chi nų nugaišo. Ištyrus ligoninėje,
cagoje, tarp Congress ir Ran- rasta, kad ji buvo pasiutusi.
dolph gatvių bus susiaurinta iki
DAUG KAS DOMISI
dviejų automobilių linijų, nes
Statistiniai duomenys rodo, kad
bus praplečiamos elektros lini retai kur zoologijos soduose susi
jos nebenaudojamame požemi renka tiek žmonių, kiek prie bež
niame prekėms pervežti tunely džionių narvų. Smalsuolius jos
je. Remontai užsitęs 2 mėnesius. traukia savo išdaigomis ir, žinoma,

Vienas iš daugelio Hanau stovyklos gyventojų gausių protestų
prieš mūsų krašto okupantą, 1947 m.
Nuotr. V. Maciežos

(Atkelta iš 3 pusi.)

Roosevelto laikų, nes 1940 m.
prezidento jis buvo ten pasiųs
tas kaip koordinatorius. Jis tuos
kraštus dažnai lankė ir vėliau,
nes ten jį traukia jo paties biz
nio reikalai. Prez. Nixonas ten
jį buvo pasiuntęs studijoms, ko
kios reikia laikytis politikos su
Lotynų Amerika. Sugrįžęs pa
darė keletą rekomendacijų, ku
rios buvo užmirktos.
Yra manančių, kad prez. For
das, parinkdamas Rockefellerį
viceprezidentu, turėjo minty ir
P. Ameriką, nors galėjo jo pa
sirinkimą nulemti ir kiti moty
vai. Bet aišku, 'kad Fordas gali
rimčiau atkreipti dėmesį į savo
pietinius kaimynus ir skirti jiem
rūpestingesnį dėmesį.

sekant jų spaudos komentarus,
sutiko ir Gerald Fondo atėjimą
į prezidentus. Nixonas, suspaus
tas ir užimtas Watergate bylos
reikalais, negalėjo ir laiko ne
turėjo išklausyti jų pageidavi
mų, o jų parodytos iniciatyvos
nerasdavo net atgarsio.
Jau ne tik spėliojama, bet ir
svarstomas Amerikos santykių
užmezgimas su komunistine Ku
ba. JAV nenori, kad santykių
sureguliavime ji būtų paskuti
nė. Panama, kuri neturėjo san
tykių su Castro, jau yra nuta
rusi greitai užmegsti dip.lomatinius ir prekybinius santykius
su Kuba. Ir Gstro susilaiko nuo
puolimų prieš Fordą. Skelbia tik
faktus ir žinias. To nebuvo, kai
buvo antram terminui perrink
tas Nbeonas. Nuo prez. Fordo
įžeidinėjimų Castro ir Havanos

P. Amerika su pasitenkinimu, spauda susilaiko.
I

nemažu panašumu į juos. Mat, bež
džionėm būdinga labai plati jaus
mų gama- Jų “veiduose” stebėtojas
pamato ir džiaugsmą ir liūdesį,
nuostabą ir susidomėjimą, įsižeidi
mą ir pasipūtimą. Mažaūgės bež
džionės dėl jų linksmumo, taikumo
daug kur laikomos namuose.
jm

SUSIAURINTA
MICHIGAN AVĖ.

New London, Conn.

Hanau buvo didžiausia lietu* | ziko Broniaus Jonušo pasišventivių pa gėdių stovykla. Dėl savo mo bei jo nuoširdžių talkininkų
ūmo, te jos beveik centrinės režisieri aus rašytojo Antano SlkėVakarų Vokietijoje geografinės | mos, šokių vadovės Liud Valiupadėties ir dėl kaimynystės su kaitės, liaudies kapelos vadovo
Frankfurtu, kur buvo Amerikos Jono Adomaičio ir chormeisterio
arinių pajėgų vyr. būstinė, Ha- Vlado Adomavičiaus nuoširdaus
n<?1' Uv° a'koma lietuvių sosti- daj-bo dėka, persiorganizavusi
ne. Hanau stovykloje vyko ne tik Dainava 1947 m. spalio 25 d.
bendruomenės, bet i r be-(išėjo į Frankfurto d i strikto patė
vį visų lietuvių centrinių drau-1 gėlių varžybas su dainų ir šokių
gijų steigiamieji suvažiavimai, (.pyne “‘Kryžkelėje”. Nors čia buvo
HAnau stovyklą nuolat lankyda laimėta su nežymiu skirtumu tik
vo ne tik aukštieji Amerikos ka antroji vieta (pirmą vietą laimėjo
rininkai, bet ir kongresmanai, M. Kasitel ukrainiečiai su 492 taš
žufhalistai ir kiti įžymūs asmens, kais, Dainava surinko 489 t.), bet
pavieniai ir grupėmis.
visų tautybių atstovai, net ir pa
tys ukrainiečiai, tvirtino, kad tas
Tautinė misija su daina
sprendimas buvo tik atsitiktinio
Užtat ir hanavičkiui Dainavos taškų skaičiavimo — dėliojimo
lietuvių meno ansambliui teko rezultatas. IRO Frankfurto srities
ypatinga tautinė misija. Kiekvie direktorius B. B. Adams, įteikda
nas užsienietis ar jų grupė, įžengę mas diplomus, stengėsi išlyginti
į Hanau stovyklą, tuoj pat būda susidariusią nemalonią padėtį,
vo sutinkami su lietuviška daina, pabrėždamas, kad buvę tikrai
su tautiniais šokiais. Prieš jo akis sunku nustatyti, kuri grupė turė
Dainava mirgėdavo tautiniais jo būti pripažinta pirmąja. Viena
kostiumais, o jis, apsvaigintas lie- liš teisėjų, Amerikos Raudonojo
foitviškos dainos, Dainavos knygo Kryžiaus vyr. būstinės atstovė
je palikdavo gražiausius įrašus. Liucile D. Newton, apie šį Dai
Dainavos klausėsi ne tik genera navos pasirodymą įrašė: “Šis yra
linis IJNRA direktorius generolas gražiausias vaidinimas, kurį aš
Morgan, bet ir Amerikos Raudo esu iki šiol mačiusi. 'Mano sveiki
nojo iKryžiaus pirm. O’Connor, nimai jums.”
Šventojo Tėvo atstovas vyskupas,
Tarp karių ir žurnalistų
vėliau kardinolas Al. Muench,
Šiose varžybose Dainavą stebė
JAV zonos gubernatoriaus pava
duotojas gen. Huebner, Armijos jo didelis skaičius JAV armijos
vyr. būstinės gen. Diuff ir eilė kitų aukštųjų karininkų, žurnalistų ir
generolų, kelios Amerikos Ir Ang kitų žymių svečių. Užtat nenuos
lijos žurnalistų delegacijos, Lie tabu, kad į po to sekusį lapkri
tuvos įgaliotas ministeris JAV P. čio 16 d. Dainavos koncertą-spekŽadeikis, Amerikos senato delega taklį suplaukė nuostabiai daug
cija su jos pirm. H. P. Cain ir aukštųjų svečių, tarp kurių buvo
daugybė kitų. Senatorius H. P. Amerikos konsulas ir jo padėjėjas,
Cain Dainavai įrašė. “Jūs padarė JAV vyr. būstinės civilinio sekto
te tiek daug su tiek maža. Geriau riaus direktorius brig. gener. Tho
sios laimės Jums”.
lai buvo mas Harrold, visiems pabėgėliams
ženklas, kad j*is nuoširdžiai padės gerai žinomas (sulaikęs UNRRA
lietuviams, kongrese svarstant jų skryningus) Mr. Sąuadrilli ir apie
įsileidimo į JAV ir jiems paramos 100 kitų svečių.
klausimus.
Tai buvo Dainavos reprezenta
Ne tik užsieniečiams dainavo ir
šoko Dainava. Ji aplankė ir dau cinio koncerto-spektatklio prem
gelį lietuviškųjų stovylklų bei gie jera, kur Dainava' pasirodė su
dojo Hanau liet. stovyklos bažny nauja koncertine programa — su
čioje. Ir tik beveik dvejų metų vyrų ir mišriu chorais, simfoni
laikotarpyje, iki 1947 m. rudens, niu orkestru, su šokių ir dainų
Dainava į savo istoriją įrašė per pyne “Kryžkelėje”, palydima
80 didesnių koncertų. 1947 m. va liaudies kapelos, ir su dail. K.
sarą Dainava ėmėsi persiorgani Jezersko dekoracijomis. Po to Dai
zuoti,.Dirbo ,po keliolika valandų nava lapkričio 18 d. dalyvavo
kasdien per apie keturis mėnesius. Latvijos nepriklausomybės ir lap
Ir nepaprasto jos dirigento rou- kričio 23 d. Lietuvos kariuome-

DRAUGAg, trečiadienis, 1974 m. rugpiūčio m. 28 d.

— Amerikoj 1973 m. buvo už
registruota 125,156,876 autovežbniai.

75 LAIVAI VENECIJOS
NAKTĮ
Tarp amerikiečių civilinės ir karinės valdžios atstovų 1948 m. Hanau
stovykloje. Tautiniais rūbais pasipuošusios iš k. į d.: Sofija Džiugienė,
Elenai Krasauskienė, neatpažinta ir Irena Gelažienė. Šalia jos stovyklos
vadovas dr. prof. Gylys.
Nuotr. V. Maciežos

nės šventės minėjimuose. Bet ypač gausiai Dainava reprezenta
vo Lietuvą, jos dainas ir liaudies
šokius gruodžio mėn. Gruodžio
1 d. vyr. lietuvių tremtinių ko
mitetas dr. Ant Gylio ir dr. Gy
lienės vardu surengė išvykstan
tiems į Ameriką JAV vyr. būsti
nės D. P. skyriaus viršininko pa
dėjėjui pulk. D.H. Frost ir jo
žmonai išleistuves, į kuria# atsi
lankė iš tos pat būstinės dideli
pabėgėlių bičiuliai pulk. Sage su
žmona, jau minėtasis Mr. Sąuad
rilli ir eilė kitų aukštų karininkų
su žmonomis. Išleistuvių progra
moje buvo ir uždaras Dainavos
koncertas, po kurio pulk. Frost
jai įrašė: “Jei mes būtumėm bu
vę paklausti, ką mes, atsilankant
paskutinį kartą Hanau, norėtu
mėm išgirsti, mes būtumėm at
sakę — lietuvių chorą. Mes labai
džiaugiamės šiuo vakaru ir nuo
širdžiai tikime, kad jus visus ma
tysime ir girdėsime Amerikoje”.
Ta pat proga pulk. Sage, kuris
nuolat lydėdavo Hanau stovyklą
lankančius svečius, Dainavai įra
šė: “Jūs esate tautinė grupė, dėl
kurios aš visada dirbsiu ir kovo
siu, ypač dėl jūsų įsikūrimo nau
jojoj tėvynėj, labiausiai Amerikoj.
Dėkoju už didelį nuoširdumą”.
Per pasikalbėjimą su dainaviš
kiais pulk. Sage pareiškė, kad jis
turi daug bičiulių senatorių ir
kad viską daro ir darys mums pa
dėti, jo žmona pridūrė: “Aš ti
kiu, kad mes vėl greitai susitiksi
me Amerikoj.”

Dainavo ir angliškai
Sekančią dieną į Hanau atvy
ko vienas JAV vyr. būstinės pul
kininkas ir pakvietė Dainavą kon
certuoti į Koenigsteiną. Gruodžio
3 d. Dainava jau buvo Koenigsteine gražių rūmų salėje ir nuste
bome, kai sužinojome, kad tai už
daras koncertas Amerikos laik
raščių (iš Washington, St. Louis,
Bostono, Kentucky, Rochester,
Louisville, Oregon, Cincinati, At
lanta ir kt.) leidėjams, redakto
riams ir bendradarbiams bei ge
nerolams ir kitiems aukštiems ka
rininkams bei žymiems svečiams.
Daugelis tų žurnalistų jau 1914
m. karo metu lankė Europą, da
bar jie važinėjo Palestinoj, Itali
joj, Austrijoj, Vokietijoj, o po
koncerto per Paryžių išvyko konferencijon į Londoną. Vienas jų
pasakojo, kad Amerikoje yra
daug lietuvių ir kad juos pažįsta,
kaip gerus žmones. Jie linkėjo
greitai pasimatyti Amerikoje.
Sis Dainavos koncertas padarė
svečiams nepaprastą įspūdį. Ke
lioms dainoms buvo entuziastiš
kai bisuojama. Didelė jiems staig
mena buvo angliškosios dainos.
Jau pirmieji rojalio dūžiai, iššau
kę “My old Kentucky home” me
lodiją, dar chorui nepradėjus jos
dainuoti, sukėlė tokį svečių nu
stebimą, kad visi iki tol, kaip su
akmenėję, rimtai klausęsi, pradė
jo judėti ir vienas su kitu kalbė
tis žvilgsniais, o po dainos, kai
kurie, net atsistoję, triukšmingai
plojo ir dėkodami linkčiojo žilas
galvas. Jas pats atsitiko ir su
“God bless America”. Buvo dai
nuota 11 dainų.
Dainavą svečiams gražiai pris
tatė, painformuodama apie Lie
tuvą, jos dainas ir šokius V. Ja
kubauskienė pabrėždama, kąd
“ir niūriame stovyklų gyvenime
dainos yra mums saldus kan* i

Apie 100,000 žmonių penkta
dienio vakare prie ežero stebėjo,
čia vadinamą Venecijos naktį.
Plaukė 75 dekoruoti laivai Chi
cagoje.
Pirmą premiją laimėjo
čiančios tėvynės prisiminimas”.
Mrs.
Mike
laivas.
Prieš kiekvieną dainą ji praneši
nėjo ir dainos turinį. Svečiai kon
UŽSIMUŠĖ LĖKTUVO
ceriu buvo tiek sužavėti, kad dė
NELAIMĖJE
kodami stipriai spaudė rankas di
Vieno motoro lėktuvas nukri
rigentui muzikui Br. Jonušui ir
to
netoli New Lenox. Užsimušė
kitiems, o kai kurie net beveik vi
A.
J. Fiori, 55 m., iš Orland
sam kolektyvui. Išeinant Daina
Park,
ir M. Smith, 46 m., iš to
vai iš salės, visi atsistoję ilgai, il
gai plojo. Dainavos knygą išmar paties miesto. Fiori buvo staty
gino kelios dešimtys parašų su bos bendrovės prezidentas.

įrašais, kad tai geriausias choras,
kurį kada nors girdėjo, kad labai
džiaugiasi išgirdę mūsų tėvynės
mielas dainas, kad pasirodymas
buvęs nuostabiai žavįs ir t.t O
apie amerikoniškas dainas įrašė:
“Mūsų krašto dainos įgyja nau
jos prasmės, kai jas su entuziaz
mu gieda kitos kalbos žmonės,
kurie taip pat myli laisvę, kaip ir
mes.”

Auka ir reprezentacija
Po šio koncerto JAV armijos
generolo White žmona M.G.
White, Amerikos moterų klubo
pobūvių k-to pirm., gruodžio 18
d. surengė Dainavos koncertą —
spektaklį to klubo narėms ir
aukštoms viešnioms — amerikie
tems, anglėms, prancūzėms ir kt.
Koncertas buvo JAV vyr. būsti
nės rajone esančių ištaigingiau
sių rūmų salėje. Viešnių tarpe bu
vo net 10-ties generolų žmonos.
Padainuota 9 dainos ir duota
“Kryžkelėje”. Susidomėjimas bu
vo labai didelis ir aplodismentai
entuziastiški. Ypač nuoširdžiai
plojo angliškoms dainoms, o ir į
“Kryžkelės” dainas ir tautinius
šokius nuolat įsiterpdavo triukš
mingi plojimai. Su dainomis ir:
šokiais
supažindino pranešėja
Mitrikaitė. Buvo padalinta infor
macinės literatūros. Ypač jos gau-'
dė Dainavos leidinį su autogra
fais. Už koncertą kolektyviai ir
asmeniškai nuoširdžiai dėkojo.
Ir taip Hanau Dainava ir atsi
kvėpti nebegaudavo: gruodžio:
24 d. koncertavo Hanau ligoni
nėje, tos pat dienos naktį vienos
iš JAV armijos įgulų bažnyčioje
giedojo per Bernelių mišias, o par
važiavus laukė stovykloje suma.
Sausio mėn. Dainava koncertavo
Frankfurte “Palmengarten” sa
lėje Amerikos kariams. Ir taip be
pertraukos ir dažnai be poilsio.
Štai, žvelgiu į apiplyšusi ir pa
geltusį Hanau LTB komiteto in
formacijos biuletenį Nr. 673, 1948 m. vasario 12 d. Iš jame pa
skelbtos Lietuvos nepriklausomy
bės 30 metų sukakties minėjimo

VERSLO PAMOKOS
SUAUGUSIEMS

Šv. Ksavero kolegija, 3700
W. 103 St., Chicagoje ateinan
čiais mokslo metais turės kelis
verslo kursus suaugusiems: sąs
kaitybos, nejudamos nuosavy
bės prekiavimo, industrijos pa
vojų sveikatai, nuosavybės įver
tinimo, viešo kalbėjimo, kalku
liatoriaus naudojimo.

P A DĖKA
A. + A. MARIUS ŠNEKUTIS
Mūsų mylimas sūnus mirė rugpiūčio 13 d-, ir palaidotas
rugpiūčio 17 d. šv, Kazimiero kapinėse.
Dėkojame kleb. A. Zakarauskui už maldas prie karsto
koplyčioje.
Nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui, atlaikiusiam
gedulingas pamaldas bažnyčioje ui velionies Bielą ir palydė
jusiam velionį į kapines.
Dėkojame visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą
ir kurie prisiuntė gėlių, bei pareiškė mums liūdesio valandoje
užuojautą.
Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems.
Ypač nuoširdi mūsų padėka jaunimui, kuris taip gausiai ir
gražiai dalyvavo laidotuvėse.

Dėkojame lietuvių direktoriui ir visiems laidotuvių da
lyviams, kuriems neturime galimybės atskirai padėkoti.

C

Motina, tėvas tr sesuo.

Laidotuvių . Direktoriai

TEISMAS DUJŲ IR
ELEKTROS BENDROVĖMS

6846

Patrauktos teisman Peoples
Gas, Northern III. Gas ir Commonwelth
Edison bendrovės.
Jos perdaug palūkanų ėmusios
iš tų, kurie vėlavosi mokėti sąs
kaitas.

SOUTH WESTERN AVENUE
TRYS MODERNIŠKOS

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
MAŠINOMS

REpublic 7-8600

VIETA

REpubUc 7-8601

I

ATSIRADO PASIUTUSIŲ
KAČIŲ

Cook County ligoninėje nu
statyta; kad Velma Ingram, 68
m., buvo įkąsta pasiutusios ka
tės ir dėl to dabar turės 21 kar
tą priimti įšvirkštimus prieš paprogramos matyti, kad vasario
14 d. Dainava koncertavo Butzbacho perein. stovykloje, vasario
15 d. — Bad Nauheime ir Zelsheime, o vasario 16 d. giedojo iš
kilmingose Mišiose bažnyčioje,
koncertavo salėje ir vėl giedojo
Kryžiaus aikštelėje, iškilmingai
vėliavą nuleidžiant
Dar daug galima būtų minėti
Dainavos koncertų ir darbų. Rei
kėtų paminėti jos darbščius vei
kėjus Ed. Daniliūną, Alb. Dzirvoną, gabųjį administratorių Kęs
tutį Miklaševičių — Mildą (da
bar inžinierių, Batuno veikėją),
ankstesnius choro ir šokių gru
pės vadovus S. Radzevičiūtę ir J.
Žemaitį, bet straipsnio ribos ne
leidžia jo tęsti. Dainava, būdama
prie tada svarbiausio Vakarų Vo
kietijos centro Frankfurto, nors ir
sunkiose Hanau darbo stovyklos
sąlygose, garsindama pavergtos
Lietuvos vardą, įvykdė milžiniš
ką misiją. Taip, dainaviškiai, jūs
padarėte tiek daugi

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
Laidotuvių Direktoriai
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4330 South Californnia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3*9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas YArds 7 1741

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
— TĖVAS

IR

SONUS—*

TRYS MODERNI8KO6 KOPLYČIOS

2533 VVest 7lst St. -Telef. GRovehlU 6-2345-4
1410 S. 50th Avė., Cicero
T0wnhali 3-2108-09
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių

ŠVENTOS
MIŠIOS
LIETUVIŠKAI
Visos nekeičiamos šv. Mišių dalys yra atspausdintos vienoj
labai gražiai išleistoj knygelėje.
Su šia knygele kiekvienas
gali labai lengvai sekti naująsias šv. Mišias.
Kai kunigas ar lektorius atskaito kintamąsias dalis, Jūs
šioj knygelėje galite sekti visas nekintamąsias fiv. Mišių dalis.
Tekstas stambiomis raidėmis

Taip pat rasite rinkinį dažniausiai giedamų šv. Mišių me
tu giesmių. Tai labai naudinga knygelė.

tam

Direktorių

Asociacijos Nariai

S. LITUANICA AVĖ.

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
2314 W. 23rd PLACE
TeL Vlrgnla 7-6672
2424 W. 69tta STREET
TeL REpubUc 7-1213
11023 Southweet Hlghway, Palos Hills, DUL
TaL 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4848

& CALIFORNIA AVĖ.

Užsisakykite šį šv. Mišių vadovą lietuvių kalba.
Užsisakykite šį naują šv. Mišių vadovą lietuvių kalba.
Kaina 50 centų. 10% nuolaida, perkant 60 kopijų; 26%
nuolaida, perkant daugiau kaip 60.

Rašykite šiuo adresu:

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street
Chicago, III. 60629

8319 Su LITUANICA AVĖ.

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. S9th AVĖ, CICERO,

ILL r

Tai:- OLympfe 2-1066

*-*'.' U v j; į...;'
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DRAUGAS, trečiadienis, 1974 m. rugpiūčio m, 28 d.

X

Muz. Myk. Cibas, dėstąs

King Point, Long įBland, N. Y.,
marinų
akademijoje muziką, at
X Kun. Gedimino Kijausko,
SJ, išleistuvės bus rugsėjo 27 vyksta Chicagon ir dalyvaus had., penktadienį, Jaunimo centre. naviškių suvažiavimo renginiuo
Išleistuves organizuoja iniciato se bei pamaldose.
X Don Adams (Adomaitis),
rių būrelis, kuriam vadovauja p.
Illinois
Respubikonų partijos
Izabelė Stončienė, tel. 284-7251.
centrinio
komiteto pirmininkas,
X Prez. Antano Smetonos
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus
departa
minėjimui Chicagoje
rengti Amerikos Valstybės
Redaguoja
J.
Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So., Claremont Avenue, Chicago, Illinois 60638
X Vysk. Vincentas Brizgys, jungtinis komitetas kviečia Chi mento pakviestas, lankėsi su
dalyvavęs Liet. Kunigų Vieny cagos lietuvių organizacijų at grupe jaunų Amerikos politinių
bės seime, Religinės šalpos di stovų susitikimą rugpiūčio 28 vadų Sovietų Sąjungoje. Savo
PAS MOČIUTĘ
KALBANTIS PAVEIKSLAS
rektorių posėdyje ir su Phila d., šiandien, trečiadienį, 7:30 įspūdžius išreiškė vienu sakiniu,
Pasibaigė mokslas, nuvažia
Aš vieną kartą su broliuku
delphijos lietuvių klebonais — vai. vak., Lietuvių tautiniuose jog ir tie, kurie giria Sovietų
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siuntė Australijos min. pirmi
X švč, P. M. Gimimo parap.
Šeimynos
vilos
gyventojai
rug

bančius
paukščius.
Kitą
dieną
Paveikslas
papasakojo,
kad jis
ninkui, opozicijos pirmininkui ir mokykla mokslo metus pradeda
piūčio
13
dieną.
Visi
gyventojai
vienu
metu
kabojo
lietuviškoje
važiavom
į
St.
Clare
ežerą
žu

visiems vyskupams laiškus dėl rugsėjo 4 d. 8 v. r.
Australijos vyriausybės netinka
X Akvila Ancha, anksčiau il ir seselės meldėsi už geradarį ir vauti. Aš pagavau keletą žuvy šeimoje ir ten išmoko lietuviš
mo žygio, pripažįstant Pabaltijo gai gyvenusi Chicagoje ir žino Šventos Šeimynos Vilos kūrėją. čių. Aš norėčiau visados čia kai kalbėti. Ta šeima išsikėlė, o
greit
prasidės paveikslą paliko. Atsikėlė kiti
tautų okupacijų.
ma kaip dainininkė, dabar jau
X Paulina Vaitaitienė, tauto gyventi, bet
X Rudolfas Landas,
kuris pusantrų metų gyvenanti Phoe- dailės specialistė ir tautodailės mokslas ir aš eisiu į III skyrių. žmonės ir paveikslą išmetė. Tą
G. Černiauskaitė,
paveikslą rado mergaitė ir jį
studijuoja mediciną Muencheno nix, Arz., šiuo metu yra atvy parodų organizatorė, sutiko pa
universitete, šiuo metu lankėsi kusi į Chicagą ir apsistojusi ruošti Jaunimo centre gintaro Detroito Žiburio lit. mok. III sk. nunešė į krautuvę.
Paveikslas prašė, kad aš jį Priešė K. Černiauskaitė, Detroito “žiburio” lit. m-los IU sk. mokinė.
mokinė.
Amerikoje pas gimines ir drau savo name, 5204 So. Westem parodą, kurią organizuoja Putpakabinčiau
savo kambaryje.
gus. Svečias, lydimas stud. Jo- Avė. Be to, ji yra atsivežusi namo seselių rėmėjai.
‘PARKAS ANAPUS GATVĖS”
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kas, Philadelphijos Šv. Andrie choro dirigentas, grįžo po sun
MANO MĖGIAMIAUSIAS
moksta
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vau
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Disneyland
Califorstojome
Daytona Beach pas
jo 16-ka metų. Vytas buvo jau
jaus parapijos asistentas, yra kios operacijos iš Rochester MeSPORTAS
susidraugauja.
draugus,
o
kitą dieną jau pali
nijoje,
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niausias, o Dalia' buvo viena
atvykęs į Chicagą aplankyti sa thodist ligoninės namo ir dabar,
kom
Floridą.
už
parką
Floridoje.
Disney
Mano mėgiamiausias sportas
vo artimųjų ir atvežęs “Vilties” žmonos prižiūrimas, gydosi na
X Juzė Laukaitienė su talki mergaitė šeimoje. Dalios draugė
priklausau World yra' pavaizduotas praei
choro padarytų plokštelių. Sve mie.
Važiuojant namo, mes susto
ninkėmis ruošiasi pavaišinti vi Vida mėgo Algį, bet Algis visai yra krepšinis. Aš
čias taip pat aplankė “Draugo”
X šv. Kazimiero seserų rė sus svečius LB Lemento apylin Vida nesidomėjo. Ji buvo graži “Irondeąuoit Athletic Associa- ties, dabarties ir ateities gyve jome Washingtone. Mums pasi
redakciją ir administraciją.
mėjų susirinkimas ir bunco žai kės gegužinėje rugsėjo 8 d. sek mergaitė, bet Algis jos nemėgo. tion”. Mano tėvelis yra mūsų nimas. Parkas yra labai gražus, taikė lietingas oras, bet vistiek
X Chicagos Vyčių choras dimas įvyks šį sekmadienį, rug madienį. Bronius Juodelis rūpi Vyto draugai mėgo nuotykius komandos treneris. Mūsų ko todėl negaliu pasakyti, kuri jo aplankėm
Baltuosius Rūmus,
didžiausią kapitelių, Lincolno, Washingtopradeda naują darbo sezoną sėjo 1 d., 2 v. p. p. Švč. M. M. nasi muzika apylinkės gegužinė ir į visokias nelaimes patekda manda laimėjo pirmą vietą ir dalis man paliko
vo. Vytas daugiausia draugavo visi komandos nariai gavome po įspūdį. “Prezidento Salė” yra no, Jeffersono paminklus ir
rugsėjo 5 dieną 8 valandą vaka Gimimo parap. salėje.
je.
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listų nagus. Taip pat Vytas su nueiti į skautų sueigą ir į tau nos ir stogas yra padaryti iš važiuojam prie jūros. Nors Flo
4 d., trečiadienį, 7 vai., Jaunimo
rado narkotikų maišiuką ir dėl tinių šokių repeticiją. Mamytė stiklo. Viduj auga medžiai, gėlės ridoje gražu ir šiltas vanduo,
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,
Man
ši
knyga
labai
patiko,
X Plokštelė religinių giesmių
Sutemus, parke yra gražu.
kad
aš
gerai
mokyčiausi.
nes kiekviename skyrelyje buvo
"Gelbėk Mus”, kurią išleido kun.
Jis turi labai gražias iliuminaci dalį vasaros aš praleisiu sto
nauji nuotykiai. Paskaitykite ir'
vasarą važiuosiu į St. Bo
J. Degutis ir įdainavo Philadel
jas. Vakare vyksta paradas, o vyklose ir namuose savo drau
jus šitą knygą ir pamatysite naventure universiteto krepšigų tarpe.
phijos lietuvių choras “Viltis”,
nio mokyklą vienai
savaitei. po jo yra' šaudomos (“firekokia ji įdomi.
vadovaujant dir. Leonui Kauli
Asta Baškauskaitė
“Cicero Life” laikraštis įsidėjo šią nuotrauką iš parengimo, kurį su
Ten jau praeitą vasarą buvau. eraokers”) raketos. Tos raketos
niu!, dabar gaunama dienraščio ruošė adv. Blumentalis su žmona savo namuose Highland Parke. Po
Danutė Karužaitė, VI a sk. Man ten labai patiko. Jei kada yra labai gražios, jų įvairios
KALNUOSE
“Draugo” administracijoje. Kai būvis skirtas pagerbti kovojančius už Lietuvos laisvę. Nuotraukoje
Tomas Černius, VI a. sk.
pasidarysiu “žvaigžde", tai ma spalvos praskaidrina dangų.
na- 6 dol. (persiuntimas 50 cen matyti įvykio rengėjai adv. Milton Blumental su žmona Hanna, kongr.
Disney World mes linksmai pra Kalnuose vėjelis mus glosto,
mytė ant manęs nepyks.
MANO MYLIMIAUSIAS
tų ir mokesčiai priskaitomi Illi narys, didelis lietuvių reikalų gynėjas Frank Annunzio ir Cicero
leidome laiką.
Gėlytės lankstosi švelniai.
miesto sveikatos ko misionierius dr.’ F. Kaunas.
Tomas Pierce,
GYVULĖLIS
nois vastybės pirkėjams).
Mes einam takeliu ir uostom
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važiavome
Rochesterio lit. m-los mokinys
X Lemonto Sporto Klubas
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MANO ATOSTOGOS
grama įvyks šeštadienį, rugsėjo
mano prikimštas šuniukas. Jo
banginis pašoko aštuoniolika pė
vyko
birželio 9 d. dėl blogo oro,
lašina.
28 d., 7:00 v. v. Pick Congress
vardas yra Puputis. Jis turi
Mokslo metam pasibaigus, aš dų iš vandens. Salėje mes ma Gėlytės šaltus lašelius paragaubus vykdomas rugsėjo 1 d., sek
viešbutyje. Bilietus galima įsi
šviesiai mėlynas akis ir margą su tėveliais išvažiavau atostogų. tėme fontanų programą. Ten
20 GYDYTOJŲ GAVO
madienį.
Žaidynėse dalyvaus
/na;
gyti pas O. Gradlnskienę, 2512
kailį. Aš uždėjau jam ant kak Mūsų planas buvo važiuoti au vanduo tryškėjo įvairiomis fi
2.14 MIL. DOL.
jaunučiai
krepšininkai
ir
mer

Kalnų
vėsumoj
mus
gaivina
W. 47th St. tel. FR 6-1998, ar
lo blizgantį diržiuką. Jo ausytės tomobiliu į Floridą, pakeliui su gūromis apšviestas
daugybe Dievo duota grožybė.
Valstybės agentai pradėjo tir yra nusvirusios į priekį. Uode
ba ALTos raštinėje, 2606 W gaitės tinklininkės iš Cicero, Le
spalvų.
stojant
Cape
Kennedy
ir
Va

monto ir Chicagos.
Maloniai ti 20 gydytojų, kai paaiškėjo,
63rd St, Chicago tel. 778-6900
gytė visada užriesta. Grįžus iš šingtone.
Vakare mes nuvažiavome pas Saulutės karšti spinduliai
kviečiame visuomenę atsilankyti kad nepateisinamai jie už gydy
Kaina $12.50 asmeniui. Kongre
mokyklos, aš jį pamyluoju, o
savo
pažįstamus, kurie gyvena Mūsų lūpas ir veidus degina.
Važiuojant į Floridą, pakelėse
ir paremti mūsų sportuojantį mą šelpiamųjų gavo 2 mil. 140
so dalyviai, organizacijos ir sve
baigus pamokas su juo žaidžiu. buvo rugių ir kukurūzų laukai. St. Petersburg Beach. Jie mus Mes lipam aukštyn pasidžiaugti,
jaunimą. Žaidynės vyksta A ir tūkst. dolerių. Dauguma jų dir
čiai kviečiami dalyvauti. Asme
Eidama miegot, aš jį pasiimu į
pavaišino. Mes praleidome sa Dievo duota grožybe.
A. Grinių ūkyje, klubo patalpo ba Bethany Brethren — GarAtvažiavę į Floridą sustojo
niškl kvietimai nebus siunčiami.
lovytę.
Jis
toks minkštas ir šil
vaitę
Treasure Island.
se 143-čia gatvė, 2 blokai į field Park ligoninėje.
Indrė Rudaitytė, 9 m.
me Cape Kennedy, kur paėmėm
(pr.)
tutis. Mes abu greitai užmie
vakarus nuo State St., Lemon
Kr. Donelaičio mok.
ekskursinį autobusą, kuris mus
Savaitės bėgyje mes aplankė
x Marąuette Parko Iluanisti- te. Žaidynių pradžia 10 vai. ry MOTERŲ PROKLAMACIJA gam. Jis visai neknarkia.
apvežiojo ir parodė į mėnulį me Busch Gardens. Ten yra Af
nės mokyklos mokinių registra to.
Informacijai
telefonas
Rita Stukaitė,
skridimo tyrinėjimo pastatus. rikos gyvulių sodas ir alaus gaPRIE KATEDROS
cija vyks rugsėjo 4-5 dienomis (815) 838-8555
(pr.)
Marąuette Parko, lit. m-los
SKRENDANT LĖKTUVU
Saulei leidžiantis, mes jau bu mintuvė. Sekmadienį mes aplan
šešios katalikės moterys prie
nuo 12 vai. iki 2 vai. p. p. spor
mokinė
vome
atvažiavę
netoli
Disney
kėm
St.
Petersburgo
lietuvių
x Margučio gegužinė — pik Šv. Vardo katedros durų pirma
Skrendant lėktuvu yra baisu.
to salėje.
nikas rengiamas rugsėjo 1 d., dienį pritvirtino proklamaciją,
Gali
lėktuvo sparnai nukristi
Mokyklos vedėjas
sekmadienį, Bučo sodyboje, Wil- kuria prašo Chicagos arkivys
arba
benzino pritrūkti- Lėktu
(pr.)
low Springs, III. Visi kviečiami kūpą ir visus katalikus remti
vas yra lyg didelis paukštis.
X NAMAMS PIRKTI PA dalyvauti.
(pr.)
Skrendant lėktuvu gali būti
moterų teisių sulyginimą kons
SKOLOS duodamos mažais mė
smagu, bet aš netikiu tam. Gali
titucijoje.
< Jaunučio Puodžiūno Bale
nesiniais įmokėjimais ir prieina
skaityti,
žiūrėti pro langą arba
to Studija rudens sezoną pra
SKRUZDĖS UŽPUOLĖ
mais nuošimčiais.
miegoti.
Skrendant
lėktuvu gali
dės rugsėjo 3 d. Atskirų grupių
AUTOMOBILĮ
Mutual Federal Savings 2212
būti
liūdna,
jei
nenori
iškristi iš
pamokos vyks tuo pačiu metu,
West Cermak Road. Telefonas
savo
vietos.
Mes
negalim
nieko
Tūkstančiai skruzdžių buvo
kaip ir pereitame sezone. Nau
VI 7-7747.
(sk.)
padaryti, nes lėktuvas yra tik
jus studentus prašau registruoti užpuolusios sugedusį automobilį
didelis
paukštis.
Edeną
greitkely.
Jas
nugalėjo
X Reikalinga raštinės tarnau tel. 778-7182 arba
studijoje
Dana Gauriliūtė,
telio
prižiūrėtojas,
panaudoda

2656
W.
71
St,
•
(Bk.)
'
toja, mokanti rašyti mašinėle ir
Dariaus
Girėno lit. m-los mok.
mas
piktžoles
naikinantį
skystį,
dirbti pilną laiką. Mutual Federal
X Hot Springs, Ark., nau
gazoliną
ir
alyvą.
“
Kova
”
tęsėsi
Sav. & Loan B-vė,
jausiai investuosite savo pini
apie pustrečios valandos.
2212 W. Cermak Rd.
gus, pirkdami dabar 2-jų akrų
PINIGAI
Tel. 847-7747
(sk.) sklypus gražioje aplinkoje. Sta
ŽUVO ŠEŠIOS CIKAGIETĖS
Tėtas pareina iš darbo, bet
tome namus. Skambinti Chica
keturių metų Aldutė nekreipia'
Sunkvežimis, vežęs karstus,
go: (312) 448-1456;
PRANEŠIMAS
dėmesio.
Hot Springs: (501) 624-4000. metėsi į kitą pusę, važiuodamas
Motina pamoko:
66
keliu
ir
susidūrė
su
automo

(sk.)
IRENOS VELECKYTĖS BA
biliais.
Užmuštos
Chicagos
apy

—
Aldute, tėvelis visą dieną
LETO IR PIANO STUDIJA
X Lietuvių Fondas. LF nariai savo
linkės
mergaitės:
C.
Haroling,
sunkiai
dirbo, kad parneštų
įnašus
padidino:
Alfonsas
ir
Ona
Kin

pradeda mokslo metus rugsėjo
duriai,
Gulfport,
FL„
$100
—
Iki
$900.
17
m.,
M.
Kapanowski,
17
m.,
mums
pinigų,
o tu nė nepasi
mėn. 3 d., antradienį.
Nauji
Juozas ir Bronė Gajauskai, Santa Mo- Chr. Ranallo, 17 m., ir K. Labsveikini.
mokiniai prašomi registruotis nica, CA, $25 iki $125. Edward Leuiš anksto telef. 254-4012. Studi goud, San Francisco, CA., $40, iki no, 18 m. visos baigusios Kelly
Aldutė pribėgo prie tėvelio ir
ja randasi Brighton Parke, $540.87. LF adresas: 2422 W. Mar aukšt. mokyklą. Dar dvi užmuš
jį pabučiavo:
ąuette Rd, Chicago, IL. 60829. tel. tos iš pradžių nebuvo atpažin
2541 W. 45th Place, Chicago.
— Geras mano tėvelis... O
928-6897. (pr.)
| tos.
kur pinigai?..
Piešė Aras Tijūnėlis, Dariaus Girėne lit* »-loa 2 «k- mokinys

Žvaigždutė

Chicagos žinios

