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NUMATO NEBAUSTI N!XONO

Prezidentas nori būti atviras,
nieko nedaryti, ko nežinotų vi
suomenė, ir tik atvirumas gali
ateity apsaugoti nuo naujų bė
dų, tokių, kaip Watergate. Kar
pant biudžetą, gynybos reikalai
nenukentės. Diego Garcia salo
je, Indijos vandenyne, bendros
britų - amerikieičių bazės pra
plėtimas nėra jokia grėsmė So
vietų Sąjungai. Kai kieno pa
stebimi nesutarimai tarp Vals
tybės ir Gynimo departamentų
dėl Amerikos laikysenos strate
ginių ginklų apribojimo derybo
se baigiami išlyginti, o tais ir
kitais reikalais Kissingeris spa
lio mėnesį lankysis Maskvoje ir
pačias derybas bandys pastūmė
ti

Keisis politika
Jeigu Kuba pakeis savo poli
tiką, Amerika gali pakeisti sa
vo pažiūrą į Castro. Tik Ameri
ka viena neveiks, savo politiką
su Kuba derins su kitomis Lo
tynų Amerikos valstybėmis, su

Ir Argentina
suvalstybina naftos
pramonę

jomis tarsis, ar reikia, nuimti
blokadą.
Nelson Rockefelleris preziden
tui bus didelė parama užsienio
politikos sprendimuose, jis daug
keliavęs ir su kitų kraštų pro
blemomis gerai susipažinęs.
Ar jis kandidatuos 1976? Pa
kartojo Fordas, kad greičiau
siai taip. Dėl Rookefellerio kan
didatūros, kaip partnerio, turės
pasisakyti respublikonų konven
cija.
Yra svarstomas įstatymas pa
didinti karo veteranų švietimui
skiriamas sumas.
Jis prašys
Kongreso sumas sumažinti. Pre
zidento manymu, įstatymas yra
infliacinis. Savo siūlymą numa
tyti tam tikrą amnestiją dezer
tyrams ir Išvengusiems karinės
tarnybos Fordas remia noru už
gydyti praeities žaizdas. Jis ta
čiau nesiūlo besąlyginės amnes
tijos. Tie vyrai turėtų kraštui
jeneau, Aliaska, — Alias
kuo nors kitu atsilyginti.
kos valstija turės naują sostinę.
Maždaug apie 1980 metus tarp
Prieš kainų kontrolę
Anohorage -ir Fairbanks išdigs
Kainų atlyginimų kontrolės naujas miestas, ir ten bus per
jis nemano įvesti, yra pažadė kelta
Aliaskos
dministracija.
jęs. jog to iš Kongreso nepra Antradienio pirminiuose balsavi
šys. eJigu ekonomija nepradės muose balsuotojai tam planui
taisytis, jei padaugės bedarbių, pritarė. Tuo reikalu yra buvę
tada organizuos viešuosius dar dar du mėginimai perkelti sosti
bus. Žada mažinti federalinį biu nę 1969 ir 1962, bet gyventojų
džetą, gal būt, nubraukti 5.5 bil. buvo atmesti.
Pirmoji Alaskos sostinė yra
buvusi Sitka netoli Juneau. 1906
jos perkėlimas į Juneau nesudarė
jokios problemos. Tada tos terito
rijos administratorius ir jo sekre
torius visą sostinės raštinę, bylas
ir kitokį valdžios turtą susikrovė
į laivelį ir parvežė į Juneau.
Dėl sostinės tačiau kova dar
nėra užbaigta. Balsuotojai turės
patvirtinti tam reikalui Skiria
mas lėšas ir nubalsuoti vieną iš
trijų miestui parinktų vietovių.
Juneau ir apylinkių gyvento
jai sostinės perkėlimui priešinosi,
biznieriai varė smarkią agitaciją
prieš, aiškino, jog nąująją sosti
nę kamuos nuolatinis šaltis. Ar

torius Charles Percy jau surink
tus 103,000 dolerių kampanijai
už jo nominaciją į prezidentus
grąžino aukotojams. Jis tikras,
kad kandidatuos Fordas, ir savo
kandidatūrą atsiėmė.

Žinios tikrumo dar ir jie negali patvirtinti

Montanos kalnai, eglės ir gėlės

ALASKA TURĖS NAUJA SOSTINE

Buenos Aires. — Argentinos
prezidentienė Isabel Peronienė
energijos ministeriui davė instruk
cijas suvalstybinti naftos pramo
nę. Tai gerokai nustebino tuos,
kurie į naftos pramonę buvo in
vestavę kapitalus. Daugiausia in
Prezidentas G. Fordas
vestavusiomis laikoma Exxon, Ci
dolerių. Numato reikalą daugiau
ty Service ir Shell kompanijos.
E. Gierek lankys
ieškoti naftos ir natūralių dujų
savam krašte, daugiau statyti
Fordą
Irakas skundžia
atominių reaktorių, daugiau tir
ti geoterminę šilumą ir panau
Irang
Washtngtonas. — Jau žinoma,
doti Saulės energiją.
kas šį rudenį lankys prez. Fordą.
Prezidentui buvo pateikti 29 Rugsėjo 21 jį vizituos Japonijos
NEW YORK. — Sovietų dele
klausimai.
gatui Jakub Malik, pirmininkau
ministeris pirmininkas Kauei Tajančiam šį mėnesį Saugumo Ta
naka. Svarbiausiu tikslu laikoma
rybai, Irako ambasadorius at
užmegsti asmeninį kontaktą. Rug
siuntė raštą, kaltinantį Iraną Nafta P. Vietnamo sėjo 25 Fordo svečiu bus Italijos
dėl pasienio incidento. Sakoma
prezidentas Giovanni įLeone. Spa
pakrantėse
rašte, kad Iranas pradėjo šau
lio 8 apsilankys Lenkijos bosas,
dyti į Irako sargybas ir nušovė
komunistų partijos vadas Edward
vieną karį, o prie pasienio pra
SAIGONAS. — P. Vietnamo Gierek.
dėjo traukti kariuomenę.
pramonės ministeris Nguyen
BUKAREŠTAS. — žmonijos
Duc Cuong pasidžiaugė, jog 190
prieaugliui
studijuoti konferen
mylių nuo jų krantų pavyko
Ar "France
rasti naftos. Kiek jos gali būti, cija va;kar baigėsi. Buvo laukia
kol kas nežinoma, tai paaiškės ma, kad bus priimta rezoliucija
pakeis vardą
-po tolimesnių gręžimų. Nafta priešinga, kokią siūlė Amerika.
PARYŽIUS. — Sovietų am pasiekta 4,500 pėdų gilumoje po Amerika buvo nurodžiusi kon
krečių pasiūlymų prieaugliui
basadorius Prancūzijai Stefan jūros dugnu.
mažinti, bet “trečiasis pasaulis”
Oervonenko kreipėsi į prancūzų
apie
tai nenori nei girdėti.
vyriausybę su pasiūlymu nupirk
Komunistų
ti didžiausią ir brangiausią lai
SAN ANTONIO, Texas. —
vą “France”. Kadangi keleivių puolimas prie Hue Lėktuvas su 106 keleiviais iš
labai sumažė’jo, o laivo išlaiky
Los Angeles leidosi San Anto
mas pabrango, tai jis duoda di
SAIGONAS. — Netoli seno nio aerodrome ir ant tako pa
delius nuostolius ir nuo spalio sios karališkosios sostinės Hue, sipainiojo arklys. Arklys buvo
mėnesio “France” išimamas iš Pietų Vietnamo šiaurėje, į Sai- užmuštas, lėktuvas smarkiai ap
apyvartos. Ar prancūzai jį par gono kariuomenės bazę komu gadintas, ir nuostoliai apskai
duos, kol kas nežinoma.
nistai paleido apie 2,000 šovinių, čiuojami 100,000 dolerių, bet
ir pėstininkai pradėjo puolimą. žmonių niekas nenukentėjo.
WASH3NGTONAS. — sena

Nr. 20S

UPIapie S. Kudirkos
paleidimą

Prez. Gerald Fordo pirmoji spaudos konferencija
WASHINGTONAS. _ Prez.
Fordas turėjo pirmą spaudos
konferenciją ir joj leido supras
ti, kad būtų linkęs naujų bylų
buvusiam prezidentui Nbconui
nekelti, bet čia svarbiausią žo
dį turi Jaworskis. Jis sutinka
su Nelson Rookefellerio žodžiais,
jog Nbconas iškentėjo
labai
daug. Pagaliau jis pats, Fordas,
turi paskutinį žodį, ir eventua
liai jis galėtų bausmę dovanoti.

CHICAGO, ILLINOIS 60820

gumentas už sostinės iškėlimą bu
vo, kad Juneau neturi kelių, ją
galima pasiekti tik laivais arba
lėktuvais, įspausta tarp kalnų,
geografiškai labai nepatogioj vie
toj ir ten nuolat lyja, gi naujoji
bus prie naujo naftotiekio, tarp
dviejų didžiausių valstijos miestų,
beveik Aliaskos centre.

N. Y. Times
kainuos 20 c.
New York. — “The New
York Times” -leidėjų valdy
bos pirmininkas Arthur O. Sulzberger pranešė, jog, laikraščio
kaina nuo rugsėjo 1 dienos pake
liama 5 centais, ir dabar kai
nuos 20 centų kasdien, o sekma
dieniais 60 centų mieste ir prie
miesčiuose, o toliau net 1 doleris.
Priežastimi laikoma nepaprastas
pabrangimas popieriaus, dažų ir
kt.
Pabrango New Yorke ir kitų
laikraščių kainos. Labiausiai pa
plitęs, turįs didžiausią tiražą
“New York -Daily News” neseniai
pakėlė -kainą nuo 10 iki 15 centų,
o popietinis “New York Post” iš
15 iki 20 c.

Sovietų laivyno
grėsmė

Maskva. — United Press Inter Ryšininkė dar pridėjo, jog ji
national jau praneša apie Simo skambina kiekvieną savaitę, nori
Kudirkos paleidimą. Pranešime būti tikra, kad sovietų valdžios
sakoma, jog Amerikos ambasada organai Šulskienei nedaro kokių
Maskvoje trečiadienį painforma trukdymų.
vo UPI, ikad sovietų valdžios or “Chicago Ttribune” nuo savęs
ganai paleido iš ikalėjimo jūri pridėjo, kad Vakarų diplomatai
ninką, ikuris ties Naujosios Ang Maskvoje yra -girdėję, kad Ku
lijos krantais bandė pabėgti nuo dirka paleistas prieš kelias dienas,
sovietų žvejų laivo. Tada, 1970 bet disidentų sluoksniuose susi
m., S. Kudirka, 44 metų, sukėlė laikoma ką nors pareikšti, jie nie
tam tikrą sensaciją, ir buvo ne ko dar nežino
mažas sujudimas, kai nuo Vigilant laivo, pagal vyresniųjų nu
rodymus, jis buvo grąžintas atgal
Pagrobė Meksikos
sovietams.
Amerikos ambasados konsulia-

rinis pareigūnas sako, kad infor
macijas apie Kudirkos paleidimą
jie tiria, bet dar negali to patvir
tinti. Apie jo paleidimą žinios
pirmiausia atėjo iš Seaman’s Education Federation, Locust, N. J.
Federacijos viceprezidentė Mrs.
Gracima Taegle minėjo, kad vie
na ryšininkė, kurios vardas ne
minimas, antradienį, (10 vai. ryto
skambino Šulskienei į Griškabūdį,
Lietuvą, -ir iš ten jai buvo pasaky
ta, jog išulskienės namie nėra,
nes “ji turi labai svarbų svečią”.
Ryšininkė saike, jog tai turėjo bū
ti jos sūnus.

LONDONAS. — Britų leidžia
mas “Jane’s Fighting Slhips” vėl
duoda karinių jėgų palyginimą.
Povandeninių laivų skaičiumi so
vietai viršija Ameriką santykiu
3:1, kreiserių santykis dar la
biau nepalankus — 5:1. Dabar
sovietai nužiūrėję pasivyti ir
pralenkti Amerikos pirmavimą
su lėktuvnešiais. Sovietų karo
laivų ugnis taip pat labai stipri
ir viršija raketų skaičiumi ir jų
užtaisymais.
Amerika sumažino laivų skai
čių nuo 1000, kaip buvo 1968,
iki 514 ‘šiandien.
Antisemitizmas
Sovietų laivyne yra 131 ato
minis povandeninis laivas ir 66
Prancūzijoje
neatominial Į tą skaičių įeina
ir vienas ar du 8,000 tonų Delta
PARYŽIUS. — Prancūzijos
klasės laivai, turį 16 raketų, ga žydų vadai kreipėsi į vidaus rei
linčių pasiekti 4,200 mylių at kalų ministerį su prašymu su
stumą. Tokiu būdu raketos pa stabdyti didėjantį antisemitiz
siektų didelę dalį Amerikos kon mą. Jie skundžiasi vis dažnes
tinento neišplaukiant iš Norve niais užpuldinėjimais prieš jų
gijos vandenų.
sinagogas, kapines, įmones
Amerika turi tik 6 kreiserius Prancūzijoj gyvena apie pusė
kai rusai 34, turi 102 atominius milijono žydų. Daugiau žydų ypovandeninius laivus ir 15 nea- ra tik Izraely, Amerikoj ir Sov
tominių, 14 lėktuvnešių akty
Sąjungoj.
vioj tarnyboj, 5 rezerve ir 3 ato
CHICAGA. — Nežiūrint prez.
mine jėga varomu® dar stato.
Visokių mažesnių laivų Ameri Fordo pastangų sulaikyti kainų
kilimą ir infliaciją, geležinkelie
ka turi 196, o rusai tik 102.
čių 250,000 tarnautojų unija šį;
rudenį būsimose derybose žada
reikalauti atlyginimo pakėlimo
35 procentus.

MASKVA. — Maskvos Sokolniki parke, parodų rūmuose, kilo
gaisras, ir amerikiečiai, pran
cūzai bei vokiečiai iš degančio
paviljono išbėgo pro langus.

Rabatas. — Neseniai Maroke
buvo sušaudyti dar 7 asmenys
nuteisti už mėginimą nuversti ka
ralių Hassaną. Nuo 1973 kovo
mėnesio sukilimo iki dabar Maro
ke jau sušaudyta 22.
WINDSORAS, Anglija. — Apie 2,000 paauglių norėjo su
rengti džazo festivalį karališka
jam parke. Leidimo jiems nie
kas nebuvo davęs, niekas jo ir
neprašė. 600 policininkų buvo
pasiųsta, kad išprašytų nepra
šytus svečius.

Saigonas. — Komunistai, persirėdę budistų vienuolių drabu
žiais, užpuolė vieną 'kaimelį, nu
šovė sargybos viršininką ir ap
šaudė keliu važiuojantį į Saigoną

Kairas. — -Nuo to meto, kai
Izraelis pasitraukė nuo Sueso ka
nalo, į Sueso miestą sugrįžo 70,Gyvenimo ironija. Prieš 35 metus. 1939 rugpiūčio paskutinėmis die
000 egiptiečių. Miestas 1967 -karo nomis nacių armijos klausosi Hitlerio kalbos apie būsimas pergales
metu buvo gerokai apgriautas ir ir plačias Reicho sienas, ir tie patys iškankinti kareiviai po daugelio

sunkvežimių konvojų.

dabar atstatomas.

metų grįžta iš nelaisvės.

prezidento uošvį
GUADALAJARA, Meksika. —
Teroristai šio miesto centre pa
grobė prezidento Luis Eeheverria uošvį, 83 metų, Jose Zuno
Hemadez. Už jo paleidimą rei
kalauja 1.6 mil. dolerių ir išlais
vinti apie 100 teroristų. Prezi
dentas yra anksčiau sakęs, kad
jis niekada nesiderės su teroris
tais, jų reikalaujamų sumų jiem
nemokės. Teroristai, nieko ne
gavę, keletą asmenų jau yra nu
žudę. Prezidento situacija dabar
tikrai nemaloni ir sunki.
Liudininkai matė, kai keturi
ginkluoti teroristai sustabdė au
tomobilį, sumušė Zuno šoferį, o
senuką ištraukė ir įsodino į savo
mašiną. Aplink dar papylė aša
rinių dujų ir pabėgo. Paskui ke
liose miesto vietose buvo rasti
rašteliai, kad tai padarė Liau
dies revoliucinės armijos fron
tas, kuris pernai buvo pagro
bęs Amerikos generalinį konsu
lą Terrance Leonhardy.
Policija ir kariuomenė apsupo
visą apylinkę, užblokavo kelius
ir ieško teroristų.

Grasinimai
atominei jėgainei
ZION, BĮ. — Commonwealth
Edison kompanijos 450 mil. do
lerių vertės atominė jėgainė gra
sinama susprogdinti paskuti
niuoju metu buvo du tokie gra
sinimai, bet nieko įtartino ne
rasta, tik jėgainės apsauga bus
labiau sustiprinta.
Nesutarimų ir ginčų dėl tos
stoties buvo dar prieš jos sta
tybą. Aplinkos apsaugos žmo
nės įrodinėjo jos žalą netoli esančiam Michigano ežerui, kit!
abejojo dėl saugumo.

Hat. Springs, Ark. dienraštis
“The Sentinel Record” liepos 31
— rugpiūčio įdėjo savo kores
pondento Melida Gassaway labai
ilgą pasikalbėjimą su Sibiro trem
tinę Stefanija Rūkiene. Prade
dama nuo 1940 sovietinės okupa
cijos, tęsiama trėmimais iš Lietu
vos, vargų Sibire, atvykimu
(
Ameriką ir čia su savo šeima
nauju ir laisvu gyvenimu. (E.)

CHATTANOOGA, Tenn. —
Vakar anksti rytą šio miesto
centre įvyko didelis sprogimas,
sugriovė keturis namus ir sukė
KALENDORIUS
lė gaisrą. Degė pusė bloko. Su
Rugpiūčio 30: šv. Bonifacas,
žeistų yra 13. Sprogimo garsas
šv.
Teklė, Kintenis, Augina.
buvo girdimas už keturių mylių.
Sprogimo priežastis nežinoma.
Rugpiūčio 31: šv. Raimundas,
LOS ANGELES. — šio mies Sv. Amija, Sirmantas, Vilmė.

to mero Tom Bradley duktė
Saulė teka 6:13, leidžias 7:29.
Phylis rugsėjo 10 turės pasiro
ORAS
dyti teisme. Ji kaltinama, kad
pardavinėjanti kokainą, maruaDalinai saulėta, bet vėsiau, aną ir kitus narkotikus.
pie 70 laipsnių.

DRAUGAS, penktadienis, 1974 m. rugpiūčio 30 d.

DR. S. GESTAUTAS
Nervų, emocinės, šeimos problemos

2624 VVest 71st Street
Tel. — 925-3388
Valandos pagal susitarimą
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Trejus metus Floridos univer
sitete buvo tyrinėjama daugiau
6000 žmonių. Buvo rasta gąsdi
nančių reiškinių. Tyrinėjimams
vadovavo dr. G. J. Caranasos,
dr. L. E. Cluff ir vaistininkas
R. B. Stewart. Tyrimų davinius
jie paskelbė V. G. American
Medical Association žurnale. Iš j
• Redakcija dirba kasdien
• Redakcija straipsnius taiso savo
dalyvavusių tyrinėjimuose 6063
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
niais nuo 8:30 iki 12:00.
žmonių 177 buvo paguldyti į li
nesaugo, juos grąžina tik iš anks
• Administracija dirba kas
to susitarus. Redakcija už skelbi
goninę, nes vaistai buvo padarę
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
mų turinį neatsako. Skelbimų kai
jų sveikatai nerrtažai žalos. Iš jų
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
nos prisiunčiamos gavus prašymą.
6,2 proc. mirė, 65,6 proc. jautė
Thls publlcatlon is available in microfilm from:
sunkesnį ir 28, 2 proc. vidutinį
XEROX UNIVERSITY MICROFILMS
vaistų atoveiksmį. Tyrinėtojai
800 North Zeeb Road — Ann Arbor, Mich. 48106
teigė, kad laisvai pardavinėjami
be receptų skausmus raminan
ti vaistai (ypač aspirinas) yra
Tel. RElIance 5-1811
DR. VL. BLAŽYS
didžiausi sveikatos griovėjai.
PLAUČIŲ
IR
VIDAUS
LIGOS
DR MMLTEB I. KIBSTUK
Aspiriną seka antimicrovials —
2801 West 63rd Street
(Lietuvis gydytojas)
tėkš pat kaip penicilinas. Tyrinę
Kampas 63-čios ir Callfornia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai
:
pirmad.,
antrad.
tr
ketvirtad.
tojai nustatė, kad į kenksmin
6 Iki 7:30 vai. vakaro
3925 VVest 59th Street
gą vaistų poveikį yra įvelta 109
Šeštad. nuo 2 iki 3:30 vai.
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ii
Pagal susitarimą
vaistai. Ir tokių vaistų skaičius
penktad.
nuo 12-4 vai.
p. p. 8-*
Ofiso telef. 476-4042
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., o
Rezid. tel. WAlbrook 5-3048
rinkoje nuolat auga.
trečiad uždaryta
Nuo tokių vaistų kenksmin PR 8-3229
DR. IRENA KURAS
go atoveiksmio daugiau kenčia
DR.
ANNA
BALIUNAS
GYDYTOJA
IR CHIRURGE
moterys, kaip vyrai ir tie žmo
KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
nės, kurie peržengę 61 metų am
SPECIALISTUS
GERKLES LIGOS
MEDICAL BUILDING
žių, negu jaunesni. Taip pat to
7156 South Western Avenue
2858 VVest 63rd Street
kius vaistus daugiau naudoja
Valandos:
Kasdien nuo 10 v. ryto iki
Valandos pagal susitarimą
moterys negu vyrai. Be to, se
3 v. popiet. Trečiad. ir šeštad. nuo
10 v. ryto iki 1 v. popiet.
nesnio amžiaus žmonės, kurie
DR. K. G. BALUKAS
Ofiso telef. RE 7-1168
laikosi geriau ekonomiškai, dau
Akušerija ir motery ligos
Rezid. telef. — 289-2918
Ginekologinė
Chirurgija
giau naudoja gydytojų prirašy
Rez. ITt 6-9801
tus vaistus, negu laisvai be re 6449 So. Pulaski Road (Cravvford Ofiso HE 4-1818.
Medical Building) Tel. LU 5-6446
DR. J. MEŠKAUSKAS
ceptų pardavinėjamus.
8007 VV. 83 PI., Justice, D., 699-0500

Red. Vytautas Grybauskas, 4144 S. Maplevood, Chicago, m. 60632

PABALTIEČIŲ LAUKO TENISO
VARŽYBOS

Pereita savaitgali Toronte įvy- rate pradeda su staigmena, nuga
Iko pabaltiečių lanko teniso var lėdamas Grybauską 10-8, toliau Pirmąją stovyklos dieną, nuleidus vėliavą, klausomės Lino Sidrio pa
žybos. Nieko panašaus dar nesa porą estų, o pusfinalyje ištempia skaitos.
me turėję visais atžvilgiais. Per prieš puikiai žaidžiantį Mikonį
60 dalyvių yra dvigubai negu 7-5, 6-4.
Moterų grupėje meistre tampa
bet kada yra buvę, gera klasė vi
PIRMOJI DIENA STUDENTŲ
jauna
latvė Olins, kiuri kiek stip
sose grupėse, sų visa eile įtemptų
resniu
žaidimu
po
apylygės
ko

ir puikių rungtynių. Nelaimei dar
ATEITININKŲ STOVYKLOJE
tokios prastojs organizacijos taip vos įveikia Lauciiutę iš Chicagos
pat nesame turėję. Organizato ir Grajauskaitę iš Hamiltono
Jau su pirmu rytu stud. ateiti vo krepšinio, tinklinio bei fut
riai estai, nesitikėdami tiek daug 4-6,6-4,6-3, o baigmėje estę Gun- ninkų stovykloje, Big Prairie, bolo komandos, o stovyklautojų
dalyvių, neturėjo nei pakanka dirk 6-4, 6-3.
Ohio, tuoj buvo aišku, kad tai tiek daug (apie 110), kad net
mai aikščių, nei pakankamai
Senjorų klasėje Grajauskas iš ne “Dainavos” rytas, kur paukš visur užteko ir žiūrovų, beveik
žmonių, kurie pajėgtų išlaikyti Hamiltono praeina pirmąjį ratą, čių klegesys neleidžia ilgiau kaip olimpiadoj!
bent minimalinę kontrolę. Šios ibet iškrenta prieš estą Lents 10- vartaliotis. Dabar ramiai dūzgia
Vakare įvyko žaidimas ne žai
varžybos bus gera pamoka Pabal 6. Pergalė atitenka estui Platups. vėsintuvai kiekvieno kambario dimas, vardu “stotys”. Visa sto
liečiu federacijai, kuri ateityje tu
Vyrų dvejete net 16 porų. Pir lange, ir visi garsai, net komen vykla, pasiskirsčius būreliais,
rės išdirbti smulkias gaires orga
moje pusėje Mikonis ir Grybaus danto raginimai keltis, buvo už turėjo keliauti pro įvairias sto
nizatoriams.
slopinti. Vis vien kažkaip pavy tis su kliūtimis. Bet štai staig
Visos trys tautybės turėjo po kas užtikrintai įveikia favoritus ko išritinti stovyklą prie vėlia mena! Žaidimas virto tiesiog in
maždaug vienodu dalyvių skai latvius Suritį ir Sinką 6-2, 6-3 vų.
tensyviu lituanistikos kursu.
čių iš įvairiausių Amerikos ir Ka ir ateina į baigmę. Kitoje pusėje
Išklausius
mišias
ir
papusry

Ties
veik visom stotim buvo
nados kampų. Iš 6 varžybų lat mūsiškiai Paltarokas ir RautinŠas čiavus, visi smalsiai skirstės į statomi klausimai iš lietuvių li
viai nusinešė 3 titulus: moterų, netikėtai krenta prieš jaunus lat paskirus užsiėmimų būrelius. teratūros, kultūros, politikos ir
jaunių ir vyrų dvejetą; estai du: vius Bergman ir Olins. Baigmėje Miklakojai pasiskirstė į dvi šo
t. t., į kuriuos atsakantys būre
vyrų ir senjorų, o lietuviams liko rungtynės gana dramatiškos. Lat
kių
grupes.
Į
estradinę
grupę
pa

liai laimėdavo arba pralošdavo
tik mišrus dvejetas. Tačiau bend viai veda 6-3, bet Mikams — Gry
traukė
“
baliniai
”
,
o
į
tautinių
taškus.
Vienas studentas nega
rai lietuvių pasirodymas buvo bauskas persveria 9-8 ir bereikia
susirinko
“
liaudininkai
”
.
Kiti,
lėjo
suprast,
kaip jo kolegos per
gana geras. Vyrų vienete K. Mi- tik Mikomiui laimėti savo seryaapskaičiavę,
kad
vasarą
šokti
5
minutes
galėjo
atsiminti ir iškonis iš Ghicagos pasiekė pusfi vimą. Deja Antrą kartą jie veda
nalius, o vyrų dvejete tas pats. 10-9, tik šį kartą Grybauskas ne kainuos daug prakaito, prisira dainuot pirmus posmelius sep
Mikonis ir Grybauskas pergalę pajėgia ištempti savo servava'mo, šė į chorelį. Dar kiti prisėdo tyniasdešimties liaudies dainų.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Po visų šios dienos įspūdžių
turėjo kišeniuje du kartus, bet ji Tuo būdu 10-10. Latviai pagaliau prie rankdarbių bei meno. O
Tyrinėtojai
rado, kad 60
nroc Jei
L>r.ilma
■ponius skambinti
pagal susitarimą.
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS
.
J
u
P
neatsiliepia,
374-8012
laimi “pratęsime”, arba vadina kad visa tai nenueitų be atgar studentiška dvasia nepavargo,
nelaimingai jiems išsprūdo.
žmonių nežinojo naudojamų
2454 VVest 71st Street
mame “The įBreaker
sio, susiorganizavo dar radijo ir visi susirinko pobūviui kavi
(7l-os ir Campbell Avė. kampas)
vaistų teisingų pavadinimų, 42
Vyrų grupėje (net 32 dalyviai)
DR.
C.
K.
BOBELIS
nėje, kur buvo proga pasidalinti
Vai.: pirmad., antrad., ketv. ir penkt
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ
Pagaliau mušime dvejete po bei spaudos — literatūros būre
proc. naudoja dviejų ar daugiau
ąneisterio titulą nusinešė jaunas
nuo 3 iki 7 vai. p. p.
liai.
dienos
pergyvenimais
ir
užbaig

CHIRURGIJA
Tik susitarus
daktarų prirašytus vaistus, kas
estas Lents. Jo nepaprastai stip poros lengvų pergalių Grybaus
Tel. — 695-0533
Po pasimaudymo olimpinio ti jau anksčiau pradėtąsias dai padidina vaistų žalą. O pasitai
kas
ir
Lau-ciutė
gana
užtikrintai
rus servas ir švarus žaidimas iš
Tel. — 282-4422
FOX VALLEY MEDICAL CENTER
dydžio baseine ir pietų, būreliai nas.
J. Bradūnas
ko ir tokių, kurie naudoja ki
įgalo aikštės užtikrina jam leng įveikia latvius Benman ir Gud860 Snnunlt Street
DB. BOMAS PETKUS
toliau tęsė savo darbą.
Route 58 —■ Elgin, Illinois
vas pergales pirmuose ratuose, ri'ks 10-7, šiems gi savo pusėje
tiems gydytojų prirašytus vais
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
kur krenta ir Paltarokas iš Hamil netikėtai nugalėjus favoritus SuPavakarėje sekė prof. dr. L.
tus.
B. Jablonskis Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
ofisai:
VIENI VAISTAI GYDO,
tono. Pusfinalyje puikioje kovoje ritį ir Grinuald.
Sabaliūno paskaita. Profesorius
111 N. VVABASH AVĖ.
KITI
KENKIA
DR. PETER T. BRAZIS
Reikia tikėtis, kad sekančios var išsamiai ir objektyviai panagrinugali latvį Suritį iš Chicagos
4200 N. CENTRAL AVĖ.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Valandos pagal susitarjmų
7-5, o baigmėje kitą latvį Olins žybos, kurių organizacinė našta nėjo Lietuvos politinį vystymąsi
Spauda rašo, kad vaistų tyri
2434 VVest 71st Street
iš Ohio 6-3, 6-4, Šis gi savo pusė teks lietuviams, bus pravestos nuo šio šimtmečio pradžios iki nėtojai nustatė, jog žmonės, ku
Vai. pirm., ketv. 1 iki 7 popiet,
DB. FBANK PLEŠKĄS
antrad., penkt. 1-6, treč. lr šešt. tik
je turi sunkesnę duoną. Pirmame žymiai tvarkingiau.
šiandien. Pateikta informacija rie naudoja daug vaistų ir mano
OPTOMETRISTAS
susitarus.
daugeliui studentų buvo girdi nuo jų pasveikti, kai kurie pra
(Kalba lietuviškai)
Dr. Ant. Rudoko kabinetų perėmė
ma pirmą sykį. Paaiškėjo, kad deda dar daugiau sirgti. Atsi
2618 VV. 71st St. — TeL 737-5149
DR. EDMUND E. CIARA
mąsias, žaidynes. Paįvairinimui Lietuvos politinė padėtis daug randa skausmai ir kūno negala
KVALIFIKACINĖS
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir
OPTOMETRISTAS
bus baudų metimo varžybos. O painesnė ir keblesnė negu dau vimai. Per didelis įprotis tuo
“contact lenses”.
RUNGTYNĖS
Vai. pagal susitarimų. Uždaryta trefi.
2709 VVest 51st Street
vakarop, saulei leidžiantis, bus gelio buvo manoma, kad nema- jau naudoti vaistus sukelia rim
TEL. GR 6-2400
Kaip jau buvo pranešta š. m. laužas su lietuviškomis tradici
tą pavojų visuomenėje.
Vai. pagal susitarimų: pirmad. ir
rugsėjo 21 ir 22 d. Toronte įvyko jomis.
KOSTAS BUTKUS ketv.
DR. LEONAS SEIBUTIS
1—4 ir 7—9; antrad. lr penk
Labai seniai žinoma, kad kai The Grecian
tad.
10
—
4,
šeštad.
10
—
3
vai.
INKSTŲ,
PŪSLES IR PROSTATO
tarpapygardinės lengvosios atleti
TeL
778-2781
Jalousle Door
L.S.K. “ARAS” maloniai kvie
kurie vaistai kenkia kai kuriem
CHIRURGIJA
kos ir lauiko teniso varžybos. Su čia visus gausiai dalyvauti šioje
Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8-6960
žmonėm. Nuo jų naudojimo pa
2656 VV. 63rd Street
daryti geri ausi ari Chicagos apy šventėje, kartu papiknikauti, o
DR. E. DECKYS
sirodo maži odos išbėrimai, ku
Remkite tuos biznierius, ku
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
gardos
komandai
ruošiamos tuo pačiu bus įvertintas sportuo
GYDYTOJA IR CHIRURGE
rie
kartais
baigiasi
mirtimi.
ir ketv. nuo 5- 7 vakare
rie skelbiasi “Drauge”.
kvalifikacinės varžybos. Lengvat- jantis jaunimas, ir su juo paben
Specialybė — Nervų ir
Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5545
letams jos įvyks rugsėjo mėn. 7 drauta. Pelnas skiriamas sporto
Emocinės Ligos
d. 3 vai. p.p. Marąuette parke. paįvairinimui ir bendroms klubo
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
DR. J. J. SIMONAITIS
6440 So. Pulaskl Road
Lauko tenisininkams — tik jau išlaidams padengti.
R E C
P T A I
(pr.)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos pagal susitarimą
niams ir jaunučiams — rugsėjo
Adresas: 4255 VV. 63rd Street
J. & J. PHARMAGY
STEEPLES PHARMACY
mėn. 8 d. 3 vai. p.p. Taip pat
Rezid. teL — GI 8-0873
IŠ AMERIKOS PARKU DISOfiso tel. RE 5-4410
Marąuette parko aikštėse. Tik du
2434 W. 7lst Street
TRIKTU LAUKO TENISO
Rezid. GR 6-0017
2557
W.
69th
Street
DR.
W.
M.
EISIN-EISINAS
pirmieji kiekvienoje grupėje pa
Tel. 737-1112; jei už AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS Valandos: pirm. ir ketv. nuo 1 vaL
PIRMENYBIŲ
iki 3 vaL p. p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.
teks į komandą ir bus vežami į
GINEKOLOGINE
CHIRURGIJA antr. ir penkt. nuo 1-8 vaL p. p.
Tolei.
PR
64363
daryta,
tei.
7764363.
Tororitą.
ir vakarais pagal susitarimų.
Šios pirmenybės vadinasi Par
6132 So., Kedzie Avė., VVA 5-2670
PRISTATYMAM
NEMOKAMAI
Važiuojamos
kėdės,
remontai
lr
kt.
įrankiai
pirkti
ar
nuomoti.
Impor

Valandos
pagal
susitarimų.
Jei
SPORTO DIENA LEMONTE kų distriktų pirmenybėmis, nes
tuoti odekolonai, Kvepalai tr Fanny May saldainiai.
atsiliepia, skambinti: Ml 2-0001.
DR. VYT. TAURAS
Apsirūpinkite vitaminais: apsisaugoti nuo persišaldymų lr širdies sustip
jas organizuoja ne paskiri klu
.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS .
rinimui Vitaminą E. ir kt. Turime ir gydomų žolių
Lemonto Sporto klubas “Aras” bai, ne lauko teniso sąjunga, bet
TeL — BE S-5893
Nemokamai supakuojame dovanas,
Bendra
praktika
ir moterų ligos
praneša visuomenei, kad žaidynės patys miestai ir jų parkų distriikANGELĄ Ir VYTENIS DIRKIAt, MvftSk
DR.
A.
B.
GLEVECKAS
Ofisas
ir
rez.
2652
\V. 5»tb St
ir piknikas, kuris neįvyko birželio tai. Atskirų miestų visų grupių
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. PRospeet 8-1228
O čia korespondentas savo ‘‘ofise”.
9 d. dėl blogo oro, bus vykdomas laimėtojai siunčiami į visos Ame
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir
Specialybė Akių Ligos
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 Iki 8
rugsėjo 1 d., sekmadienį. Žaidy- rikos pirmenybes ir jiems apmo žai reikia pastudijuoti įvairias
3907 VVest lOSrd Street
y. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu
i nėse dalyvaus jaunučiai krepši kamos kelionės išlaidos. Šį kartą įtakas bei aplinkas, prieš priei
'alku pagal susitarimų.
see
us
for
Valandos pagal susitarimą
ninkai (ir mergaitės tinklininkės tokios pirmenybės įvyko Buffalo nant prie bet kokios konkrečios
Ofiso tel. HE 4-2128. Namu GI 8-61M
Ofiso telef. PR 8-2220
iš Cicero, Lemonto ir Chicagos. mieste rugpiūčio 12 - 18 dieno veiklos, liečiančios Lietuvos po
financing.
DK. V. TUMASONIS
Maloniai kviečiame visuomenę mis. Jose dalyvavo virš 200 teni litinę ateitį. Po diskusijų ir per
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
the best way to save regularly!
CHIRURGAS
J O K ė A
atsilankyti ir paremti mūsų spor sininkų, jų tarpe 9 iš Ghicagos. traukos įvyko studentų suorgaAT OUR IOW RATES
vaikų ligos
2454 VVest 71st Street
tuojantį jaunimą. Žaidynės vyks Jose taip pat dalyvavo ir V. Gry Uzuotas simpoziumas “Religija
VVITH REPAYMENT
2656 VVest 63rd Street
Vai. pirm., antrad., ketv. lr penktad.
y.
TO FIT YOUR INCOMF
ta A ir A. Grinių ūkyje, klubo bauskas, Ghicagos senjorų klasėje ir politika”. Jame dalyvavo šie
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt
2-6 lr 6-7
IK
Iš anksto susitarus
patalpose 143-čia gatvė, 2 blokai laimėjęs pirmąją vietą.
studentai: Vaiva Vėbraitė, Al
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 6 iki 8
Tel.
vai.
vak.,
šeštad.
nuo
1
iki
4
vai.
PRospeet
6-9400
į vakarus nuo State St., Lemonte.
Jis panašiose varžybose jau bu vydas Ožinskas, Algis Norvilą,
Žaidynių pradžia 10 vai. ryto. In vo dalyvavęs porą kartų, tačiau Linas Vaitkus. Buvo iškelta
Ofs. PO 7-6000
Rez. GA 3-7278
DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)
formacijai telefonas (815) 838 - šis pasirodymas buvo pats sėk įvairių įdomių klausimų, liečian
DR.
A.
JENKINS
gydytoja
ir chirurge
8555.
mingiausias. Dvejeto varžybose, čių Bažnyčios rolę pasaulio po
IR SAVINGS
6648 South Albany Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.
SPORTO ŠVENTĖ JAUNIMUI žaisdamas su Wally įPiekadski, litikoj. Diskusijose buvo palies
CERTIFICATES
Pirmad.
6-8 p. p.
antrad.
3844 VVest 63rd Street
2-5 p. p. penktad. ir šeštad 8-4 p. p.
taip pat iš Chicagos, jis laimėjo tas skirtumas tarp Bažnyčios,
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ii Kitom dienom tik
skubiu reikalu
Rugsėjo 1-mą d., sekmadienį, pirmą vietą. Praėję .pirmąjį ratą religijos ir jų skirtingi povei
iki 8 v. Trečiad. ir šeštad. uždaryta susitarus.
EABN
UP
TO
’
/2
%
A. ir A. Grinių ūkyje “ARO” klu be žaidimo, antrame rate jie įvei kiai politikai.
IIINSURED
Visi telefonai 652-1381
Tel. Ofiso PR 6-6446
bo patalpose,
143-čia gatvė, kia Kuhrt ir Dugan iš Buffalo
Po paskaitų ir diskusijų stu
DR. F. V. KAUNAS
DR- F. C. WIHSKONAS
2 blokai nuo State gatvės, į va 6-2, 7-5, toliau pernykščius meis dentai buvo gerokai išsisėmę.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
karus Lemonte, įvyks pavasarį terius Miller ir Bedkert iš Pitsbur- Bet vis tiek tuoj susiorganizanumatyta, bet lietaus išblaškyta, go 6-2, 6-1 ir 'pagaliau baigmėje
3107 VVest 71st Street
1407 So. 49th Court, Cicero
jaunimo sporto šventė, o kartu — Williams ir Wilson iŠ Canton, fcapstė net iki finalo, kur pralai
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7 Trečiad tf
Tr.™“SU.'e
šeštad. tik susitarus.
ir gegužinė (piknikas).
pagal susitarimų
Ohio 6-2, 7-5.
mėjo prieš Brown iš Los Angeles
Tel. ofiso lr buto OLympio 2-4159
2212 ’VVESI’ CERMAK ROAD
CHICAGO, ILUNOIS 60608
Vieneto varžybose V. Grybaus 6-1, 6-2. Prieš tai jis įveikė KamProgramoje; jaunučių krepšinis
DR. PETRAS ZLIOBA
DR. P. KISIELIUS
(iki 15-kos m.) j mergaičių ir mo ko pergalės nebuvo tokios užtik prath, Buffalo, 7-5, 4-6, 7-5.
Petys Kazanauskas, Pretidmt
Tai.: 847-7747
gydytojas ir chirurgas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
terų tinklinis, iš Cicero, Ghicagos, rintos ir trijose rungtynėse, ku Thompson, Washington 7-6, 6-7;
HOURS*
Mon.Tue.Pri.9-4
Thur.9-8
Sat.
9-1
1443
So.
BOth
Avenue,
Cicero
6449 So. Pulaskl Road
Lemonto.
rios tęsėsi net po 3 valandas, jis Ruda, Califomia 6-3, po to pa
Ofiso
tel. 767-2141; namų
Kasdien
1-8
vai.
Ir
6-8
vaL
vak.
Pabaigai, išrinkti geriausi krep jau buvo ant pralaimėjimo slenks sidavė ir pagaliau Wilson, Ohio
69 TEARS SERVING CHICAGOLAND
636-4856
Išskyrua trečiadienius.
Vai.: pirm. antr. ketv
šininkai fall stats), žais parodo- čio. Su trupučiu laimės jis atsi- 3-6, 7-5, 6-1.
8-5 Ir <-S,
fleėtadlenials ta Utį 4 vai. popiet penktad. 2-1, “

Durys
Langai
Stogeliai
Tvoros

PASSBOOK
SAVINGS...
<1%

į

Mutual Federal
Savings and Loan

A

Amerikos Lietuviu kongresas n

VIENINGOS LAISVINIMO PASTANGOS
Australijos ir Naujosios Ze
landijos gėdingi sprendimai, pa
taikaujant Sovietų Sąjungos ko
lonializmui Baltijos valstybėse,
sukrėtė visus lietuvius ir paro
dė, kaip mes visi, neeikvodami
jėgų tarpusavei trinčiai, turime
vieningai veikti dėl mūsų tėvų
žemės laisvės, nes komunistų
imperializmas neatlyždamas sie
kia jsistiprinti okupuotuose
kraštuose.
Naujos prošvaistės Bražinskų
ir Simo Kudirkos reikalu paro
do, kad mes turime draugų lais
vajame pasaulyje, ir kad, vie
ningai veikdami, savo bičiulių
Washingtone ir kitur padedami,
mes galime turėti įtakos net į
JA.V ir pasaulio viešąją nuomo
nę, su kuria yra priversti skai
tytis ir mūsų krašto okupantai.
*
Mūsų visų pastangos dar su
stiprės, jeigu, ką gero vieniems
pradėjus, kiti nepasiliks abejin
gi, o šiltai pasiskubins su talka.
Vienas iš tokių artimesnių už
mojų yra Amerikos Lietuvių
kongresas, saukiamas Chicago
je rugsėjo 28 - 29 dienomis. Tai
jau bus aštuntas toks kongre
sas, šaukiamas Amerikos Lie
tuvių Tarybos.
Gyvename dabar tokį momen
tą, kada kaip tik labai svarbu,
kad šis lietuvių atstovų suva
žiavimas iš visų JAV nuo Paci
fiko iki Atlanto būtų įspūdingas
mums patiems ir kitataučiams
ir kad jis uždegtų mūsų entu
ziazmą pasireikšti darbais, ku
rių iš mūsų šių dienų įvykiai
reikalauja.

♦
(Kai buvo pradėtas šio kon
greso organizavimas, Altos pir
mininkas dr. K. Bobelis apie jį
pareiškė, kad kongreso tikslas
— “parodyti Amerikos visuo
menei didelę lietuvių vienybę,
susiklausymą, toleranciją, ma
siniame minėjime demonstruoti
Lietuvai daromą skriaudą, at
kreipti dėmesį į nelegaliai besi
tęsiančią
Lietuvos okupaciją,
lietuvių teisių slopinimą. Taip
pat siekiama atkreipti JAV po
litikų ir visuomenės dėmesį į pa
vojus, kurie gresia JAV-bėms
perdaug pasitikint Sovietų Są
jungos pažadais”.
Jeigu mums šie tikslai visada
buvo svarbūs, tai labiausiai da
bar. Todėl ir Amerikos Lietu
vių kongresas turi susilaukti vi
suotinio dėmesio, kaip turi su
silaukti dėmesio ir kiti svarbes
nieji mūsų centrinių visuomenės
veiksnių darbai.
♦
Džiugu, kad iš vadovaujančių
amerikū'čių jau susilaukta susi
domėjimo šiuo lietuvių užmoju.
Visa eilė gubernatorių, aukštie
ji demokratų ir respublikonų
partijų vadovai, net prezidentas

Fordas atsiuntė šiltus sveikini
mus kongresui. Daugelis jų, o
taip pat ir per 170 senatorių ir
atstovų rūmų narių sutiko būti
šio lietuvių kongreso garbės ko
mitete. Jungdami savo vardą
prie tokių lietuvių veiksmų, kar
tu jie užsiangažuoja ir dėmesiui
Lietuvos bei lietuvių reikalams
ir ateityje kokiu atsitikimu bus
jau drąsiau į juos kreiptis ir
lengviau jų palankumo susilauk
ti.
*
Kongrese aktyviai dalyvaus
abudu mūsų išeivijos vyskupai:
vysk. V. Brizgys ir vysk. Ant.
Deksnys bei daugelis centrinių
organizacijų vadovų ir šiaip
daug patriotų lietuvių. Pamal
dos bus Sv. Petro bažnyčioje,
kur gausiai renkasi amerikiečiai
ir šiuo atveju bus specialiai re
zervuotos vietos lietuvių visuo
menei. Prel. J. Balkūnas lietu
vių ir amerikiečių visuomenei
primins religinę ir kitokią prie
spaudą mūsų tėvų žemėje. Gie
dos Dainavos ansamblis. Daly
vaujant gausesnei lietuvių vi
suomenės daliai, tos pamaldos
bus kartu ir demonstracija, kaip
mes atjaučiame kolonialinę prie
vartą Lietuvoje, kur už kryžių
uždaroma į psichiatrinę ligoni
nę, kur už patarnavimą Mišioms
vaikai terorizuojami, kur už adoraciją tautiniuose drabužiuo
se mergaitės yra gainiojamos.
*
Kongrese numatyta eilė pa
skaitų. Jų tarpe bus paskaita
dr. Bronio Kaslo, naujųjų laikų
istorijos ir politinių mokslų pro
fesoriaus, kuris neseniai atliko
didelį darbą, paruošdamas rin
kinį dokumentų apie Sovietų
Sąjungos ir vokiečių agresiją
prieš Lietuvą. De Paul universi
teto tarptautinės teisės prof.
Oherif Bassiouni, teisės mokslus
išėjęs Egipte, Prancūzijoje, švei
carijoje ir JAV-se, gaudamas
du daktaratus ir eilę kitų moks
lo laipsnių, kalbės apie paverg
tųjų teises. Kelių knygų ir dau
gelio studijinių straipsnių auto
rius, daugelį universitetų įvai
riuose kraštuose lankęs su pa
skaitomis, susilaukęs tarptauti
nio garso ir kviečiamas į tarp
tautinius suvažiavimus. Jis iš
ryškins ir Lietuvos teises į lais
vę.
Kongresas, kuris rugsėjo 28
- 29 d. vyks Pick-Congress vieš
buty, visiems bus atviras. Ypač
jaunimą reikėtų kviesti j tą kon
gresą, kad jis jau dabar įsiri
kiuotų j Lietuvos laisvinimo,
mūsų aktyvumo ugdymo pas
tangas ir nenutrūkstamo išsi
laikymo siekimus išeivijoje. Ne
reiktų gailėtis kelių laisvesnių
valandėlių, siekiant pastovios
laisvės atkūrimo mūsų tėvų že
mėje.
J. Pr.

Spaudoj ir gyvenime

EKSKURSANTŲ ĮSPŪDŽIAI SOVIETŲ SĄJUNGOJE
žurnale "The Defender” aprašo
mi ekskursantų įspūdžiai iš Sovietų
Sąjungos. Įspūdžius rašo žurnalo
redaktorius dr. H- Armstrong ū
biznio vedėja M. L Flowers. Jie
keliavo per Sov. Rusiją, Georgiją,
Azeriiaidžianą ir Armėniją. Jie pa
sisako, kad nebuvę nusistatę nei
prieš, nei už komunistinę santvar
ką. Jie papasakojo tik tai, ką matę.
Kai jie užbaigę kelionę po Sov. Ru
siją ir pasiekę Iraną ir Persapolį,
tai aptarę tai, ką matę ir ką jautę.
Šarvo kelionę pradėję Leningradu,
vyko per Maskvą, Tiflisą ir Iraną.
Turistų vadovė papasakojusi,
kaip Sov. Rusijoje visi turį darbą,
kiekvienas patogią vietą gyventi
u Ji labai mažą kainą. Visi dirban
tieji turi gerą atlyginimą ir malo
nų darbą, senieji aprūpinti medici
nos pagalba be jokio mokesčio, taip
pat nemokamas švietimas. Autoriai
pastebi, kad vadovė esanti labai
gerai ištreniruota.
Kai kurie yra lankęsi anksčiau,
tai galėję palyginti. Jie pastebėję,
kad žmonės gatvėse geriau apsiren
gę ir krautuvių languose matoma
daugiau prekių.
Traukiniai esą
švariai užlaikomi (turistiniai). Jie
tikėjosi - Kasti tą pačią švarą lr
turistų viešbutyje 3200 kambarių,

Tačiau pasirodė, kad viešbutyje
kažkoks nemalonus kvapas, nešva
ru. Paaiškėjo, kad moterys — va
lytojos restorane naudojo purvi
nus šluostus ir purviną vandenį.
Vonios kambary trūkumas — ne
galima vandens sulaikyti. Išvietė
se nepakenčiamas kvapas. Kitame
viešbutyje yra 12 keltuvų, bet jie
neveikia. Reikėjo naudotis laip
tais. Viešbutis pastatytas 1971 m.,
bet tinkas jaju lupasi išorinėse sie
nose. Dideli ir pavojingi plyšiai
grindyse. Vienas jų dalyvių paste
bėjo, kad esą netinkamai suplanuo
ta, prastai sukonstruktuota ir blo
gai įvykdyta. Nepritaikytos net ir
langų užuolaidos.
Nemaža sunkumų ir su maistu
restoranuose. Padavėjai nesidomi
nei turizmu, nei maisto padavimu.
Aišku, kad Sov. Rusijoje nėra pri
vataus biznio, todėl niekam nėra in
tereso tinkamai ir laiku patarnauti.
Viskas yra valstybės, patarnauto
jai pasamdyti valstybės ir todėl
dirba valstybei. Užėję į restoraną
laukia vietos atsisėsti. Tarnautojas
skambina savo viršininkui, ar at
vykę turi būti pasodinti ir kur.
Sunku gauti to. kas yra meniu kor
telėje pažymėta- Vonioje nėra su
kuo sulaikyti vandenį, jei nori nu

Mukvoje,

siprausti, Viena turistė užkimšus!

A

Prieš mokslo metų pradžių
Neabejojant galima tvirtinti,
kad tautinės gyvybės išlaiky
mo pastangoms didelį ir reikš
mingą vaidmenį atlieka lietu
viškos mokyklos. Jungtinėse Amerikos Valstybėse jų yra pa
kankamai ir jose vietą gali ras
ti visi norintieji lietuvišką mo
kyklą lankyti.
Lituanistinės mokyklos lan
kymas priklauso ne nuo vaikų
noro, bet nuo tėvų apsisprendi
mo. Tautinės gyvybės išlaiky
mas gyvenant ne savo tautos
aplinkoje yra labai sunkus ir
sudėtingas uždavinys. Lituanis
tinė mokykla lengvina šio už
davinio išsprendimą.
Bendromis pastangomis

Kartais girdime priekaištau
jant dažniausia iš vaikus į litu
anistines mokyklas neleidžiančiųjų, kad mokykloje vaikas lie
tuviškai pakankamai neišmoks
ta ir mokyklos lankymas yra
nereikalingas laiko praleidimas.
Tiesa, kad, jeigu vaiko lietu
viškumo ugdymas ir lietuvių
kalbos mokymas bus palieka
mas vien lituanistinei mokyk
lai, vaiko lietuvių kalbos mo
kėjimas plėsis labai pamažu.
Reikia tėvų ir mokytojų bendrų
pastangų.
Palyginę, kiek vaikas laiko
praleidžia vietos mokykloje ir
namuose su laiku praleistu lie
tuviškoje mokykloje, rasime,
kad lituanistinei mokyklai ten
ka labai maža dalis vaiko pra
leidžiamo laiko. Todėl šį laiką
reikia stengtis kiek galima ge
riau panaudoti.
Lituanistinė mokykla laiko
padauginti negali. Bet daugiau
laiko namuose reikia skirti lie
tuvių kalbos pamokų paruoši
mui, ypač skaitymui, rašymui
ir aplamai lietuviškumui. Vaiko
lietuviškumo ugdyme mokykla
papildo ir padeda tėvams. Ir at
virkščiai. Bendradarbiaujant tė
vams su mokytojais, gaunami
geresni mokslo vaisiai.

JONAS JASAITIS
Be mokyklos

tama, yra tėvų valioje. Pagar
ba priklauso tiems tėvams, ku
rie, nebodami nuostolių, vaikus
šeštadieniais atveža į lituanisti
nę mokyklą. Jie apsisprendžia
už eilės metų šeštadieninį įsipa
reigojimą ir kartu apsispren
džia už tautinės gyvybės išlaiky
mą. Pagarba ir tiems tėvams,
kurie leidžia vaikus į lietuvių
parapijų mokyklas, kur veikia
lituanistinės klasės. Tokių mo
kyklų jau nedaug beturime, to
dėl jas branginame.

Neginčytina, kad vaiką lietu
vių kalbos išmokyti ir jam tau
tinį susipratimą įskiepyti gali
ma ir be lituanistinės mokyk
los. Tokių atvejų yra, jų bus ir
ateityje dar daugės, nes mes
vis labiau skirstomės gyvenvie
čių atžvilgiu. Nebojant, kad li
tuanistinių mokyklų turime pa
kankamai visuomet bus gyve
nančių toli nuo lietuvių telki
Sunku suprasti tų tėvų nusi
nių ir todėl negalinčių vaikus
statymą,
kurie net arti litua
į lituanistinę mokyklą atvežti.
nistinės
mokyklos
gyvendami
Tai atskiri atvejai, nes mūsų
vaikų
neleidžia.
Yra
ir
tokių tė
neabejotinai didelė dauguma gy
vena telkiniuose arba netoli jų. vų, kurie vaikus leidžia į kita
O kur yra daugiau lietuvių, ten taučių parapinę mokyklą, nors
veikia ir lituanistinė mokykla. netoli yra lietuviška. Jų apsi
Lituanistinė mokykla vaikui sprendimas nepadeda nei vai
reikalinga ne tik lietuvių kalbos kui, nei prisideda prie tautinės
žinioms praplėsti, bet yra vie gyvybės išlaikymo.
ta, kur vaikas išeina iš šeimos
Mokslo metų pradžia jau čia
ar pasisvečiavimo ribų ir susi pat. Tenelieka nė vieno lietu
tinka kitose sąlygose su lietu viuko, kuris nelankytų šeštadie
viukais vaikais. Per eilę metų ninės lituanistinės mokyklos ar
vaikai susitikdami lituanistinėje lituanistinės klasės parapinėje
mokykloje susidraugauja. Juos mokykloje. O tai priklauso nuo
mokykla sujungia ne tik moky tėvų apsisprendimo.
muisi, bet ir bendravimo vienų
su kitais atžvilgiu.
•
Prieš ketverius metus Chica
CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ
gos ir Kr. Donelaičio aukštes
niųjų mokyklų 7-8 klasių mo
SUDĖTIES NUSTATYMAS
kiniams daviau užpildyti anke
Mokslininkai išrado naują
tą. Joje, be kitų klausimų, buvo
efektyvų,
greitą būdą medžiagų
ir klausimas, kas jų yra arti
cheminei
sudėčiai
nustatyti.
miausi draugai — lietuviukai ar
ne? Iš 122 atsakiusių taip pasi
Norint nustatyti tiriamo pa
sakė : 74 nuošimčiai mergaičių vyzdžio savybes, daugeliu atve
pasisakė, kad jų draugės yra jų nereikės jo paversti garais
lietuvaitės ir 64 nuošimčiai ber ar malti į miltus, tirpinti, ban
niukų pasisakė, kad jų artimie dyti įvairiais reagentais: ele
ji draugai yra lietuviai.
mentų atomų yra medžiagoje,
Be mokyklos galima išmokti parodys eksperimentas.
kalbą, bet sudaryti aplinką, ku
Naujas būdas yra pranašes
rioje lietuvių vaikai bendrauja
ir draugauja su lietuviais, be nis, negu iki šiol tam tikslui
mokyklos beveik neįmanoma. taikomas pavyzdžio apšvitini
Pridėjus dar lietuvišką jaunimo mas elektronais. Mat, nauju bū
organizaciją, sudarome pagrin du tiriant, naudojamos dalelės
dus tautinės gyvybės išlaikymui yra 200-300 kartų sunkesnės;
tiek pat kartų padidėja rentge
priaugančioje kartoje.
no spinduliavimo energija ir jo
Tėvų apsisprendimas
skavebumas. Todėl galima' nu
Vaiko atėjimas ar neatėjimas statyti medžiagos sudėtį, jos
į lituanistinę mokyklą, supran neardant.
Jm

vonią su batelio kulnimi. Kiti atsinešą gumos gabalą...
Išvažiuodami iš Sov. Rusijos ste
bėję vadinamą geležinę sieną. Jų
traukinys iš Jerevano į Djulfą ke
liavo daug mylių. Jie matę, kaip
pasienis yra spygliuotos vielos tvo
ra aptvertas 10 pėdų aukščio ir
viršus palinkęs j vidurį, kad niekas
neperliptų. Kai kurios vielos elek
trifikuotos, nes buvę matyti izolia
toriai. Taip pat aukšti sargybų
bokštai su ginkluotais sargais ir
prožektoriais. Jiems buvę pasaky
ta. kad upės krantai užminuoti.
Laimingi kai buvę įvažiavę į
Iraną. Jie klausia, ar komunizmas
kinta. Jų akimis ir mintimis komu
nizmas nekinta. Brežnevas nori tik
lengvom sąlygom paskolų ir pra
/J «
monės žinių, bet ne sugyvenimo.
Brežnevas dar labiau spaudžius
L ..1 .Hc’
tuos, kurie nori laisvės. Esą Solže
a nicynas yra geras pavyzdys, kad.
Sov. Rusijoje veikia geležinė kumš
tis.
Apskritai imant, aštuoni keliau
tojai išsivežė iš Sov. Rusijos nei
giamą įspūdį, nes varžtai dideli ir Marija ir Vilija Eivaitės iš Ohicagos su prof. Juozu Brazaičiu LFB
apie laisvę nėra ko kalbėti.
A. studijų savaitėje Dainavoje.
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ŽVAIGŽDĖS
VYTAUTAS PETRAVIČIUS

NE VIEN TIK PASKAITOS
Dienos eiga ir menas Mokytojų studijų savaitėje
JUOZAS M ASIUONIS

Aštuntoji JAV ir Kanados
Mokytojų ir jaunimo studijų
savaitė buvo suruošta JAV LR
Švietimo tarybos,
bendradar
biaujant 'Kanados LB švietimo
komisijai. Programą suorgani
zavo Valentina Černiauskienė,
Detroito “Žiburio” lituanistinės
mokyklos vedėja, iždininkė ir
pastogės davėja taip pat detroitietė D. Doveinienė, ūkio rei
kalų vadovas Bronius Krokys
iš Rochesterio. Jie įdėjo dau
giausia darbo, kad studijų sa
vaitė pasisektų.
Diena prasidėdavo 7:15 vai.
ryto švelniu skambučio garsu.
O tuo skambučiu skambindavo
D. Doveinienė, eidama per kal
nelius pro berniukų ir mergai
čių barakus, nusileisdama iki
baltųjų rūmų. Tuo laiku jau vie
nas kitas būdavo ir nelegaliai
atsikėlęs ir jau besidžiaugiąs
kylančiu nuo Spyglio ežero rū
ku bei gražiu saulėtekiu.

Drausmingiesiems vos tik pus
valandis atsikelti, susitvarkyti,
nes 7:45 vėl skamba varpelis,
gįį kartą kviesdamas šv. Mišioms.
Jas kasdieną atnašaudavo ir po
trumpą, bet gerai paruoštą pa
mokslą pasakydavo stovyklos
kapelionas kun. J. Vaišnys. Vie
nos iš pirmųjų Mišių buvo au
kojamos už mirusius mokytojus,
kuriose ypač buvo prisimintas
Jeronimas Ignatonis, buv. švie
timo tarybos pirmininkas. Ant
radienį šv. Mišios buvo vakare.
Temstant prasidėjo eisena nuo
baltojo namo ežero link. Pake
lėje sustota prie simbolinio par
tizano kapo ir prie Romo Ka
lantos paveikslo, papuošto ąžuolo lapų vainiku ir pakabinto
prie ąžuolo kamieno Dainavos
kryžkelėje. Vienoje ir kitoje vie
toje jaunimas atliko atitinkamą
žodinę programą. Nuo čia bu
vo užsidegtos žvakutės, priete
moje jos labai gražiai • nusitęsė
Dainavos keliuku ir paežere.
Nuostabiai tykus vakaras leido
gražiai žvakutėms degti. Proce
sija, šv. Mišios, pamokslas —
visa buvo labai įspūdinga. Ty
lūs ir susimąstę grįžome.
Rugpiūčio 15 d. — Žolinės
šventė. Vidudienį visi susirinko
prie baltojo namo. Iš čia, ne
šant po kuklią pievų gėlę, ma
žiesiems stovyklautojams ne
šant bažnytinę vėliavą, gražio
je procesijoje 'nuėjo prie šioje
pusėje ežero po ąžuolu paruoš
to altoriaus. šv. Mišios, pamoks
las, kiek vienas prie altoria us
padeda atneštą pievų gėlę. Ir
vėl -graži, pakili ir įspūdinga
nuotaika.
Šeštadienį, atvykus kun. H.
Šulcui, buvo koncelebruotos šv.
Mišios. Tą rytą svečias iš Bra
zilijos pasakė ir pamokslą.
Po pamaldų rytą 8:25 vai.
vėliavos pakėlimas. Pradžioje
buvo pakeliamos JAV ir Lietu
vos vėliavos, sugedus stiebų vir
vėms, — tik Lietuvos, o jas pa

— Tai jau ir Kamantas numirė...
Šiandien kaimyno bernas Kazys, grįždamas iš ma
lūno, užsuko pas jį pakviesti į budynes.
— Žiūrėk tu man, Kamantas...
Kamantas, su kuriuo dviese iš viso valsčiaus bu
vo paimti į kariuomenę. Išvyko abu rudeniop per bobų
vasarą, buvo šilta ir gražu, bet kol pasiekė Peterbur
gą, gerokai sušalo vagonuose, kad net ir dabar atsime
na.
Peterburgas. Dideli kareivinių kvartalai, ilgi kaze
matai ir keistai skambą naktinio budėtojo žingsniai.
Komandos, muštras, žygiuotės, prakaitas ir dul
kės. Tamsūs ir niūrūs kambariai. Kamšatis, nuobodu
lys, jų sielos ir gyvenimas atrodė tikra kopija jau nu
blukusių, purvinų kareivinių sienų. Kartais jo rankose
pravirkdavo, nusijuokdavo armonika, suskambėdavo
keliami stiklai prie lūpų. Tai buvo retas pragiedrulys,
ir naujai įsižiebusi džiaugsmo ugnelė užgesdavo akyse
ir veide. Taip prabėgo keleri metai.

Vieno ankstybo pavasario pavakarį senis Budrys
įėjo į trobą. Nusviedęs klumpes į pasuolę, pakabino
kepurę ant gembės ir, perėjęs aslą, atsisėdo prie stalo.
Niekam žodžio netardamas, iš lėto susisuko “bankrutkę” ir, pūsdamas dūmus, įnėrė į šalinę. Mėgo senis tą
vienlangį, apytamsį kambarį, pilną nuo šilumos pabu
dusių musių birzgėjimo, kur nuo sienų žiūrėjo rūstūs,
viską matą šventieji, o kampuose paliai lubas vorai
tinklus spendė. Visų darbų užmokestį ir didžiausią
dienos malonumą pajusdavo jis ten, kai po dienos dar
bų galėdavo užkopti ant pečiuko — “zelikio” ir vėl pa
justi vėjo išgairintais sąnariais šilumą srovenant. Pa
leidęs porą kamuolių, išsitiesė ant "zelikio”, gardžiuo
damasis tvirtu dūmu ir malonia šiluma.
Tvartų durys užramstytos, langai užkamšyti, šie
no pilnos ėdžios — pasistiprins lig soties ir pailsės gy
vulėliai, o pliauskinių malkų visa krūva padaryta — pa
kaks kepti duonai net keliems kartams.
Viskas apeita, padaryta ir dabar gali jis be rūpes
čio apsvarstyti būsimus darbus, įvairius reikalus, min
timis užklysti į tolimiausius užkampius ir atgaivinti

Pavasarį, vasarą neatsimuši nuo darbų: čia sėji
mas, čia šienavimas, čia derliaus nuėmimas. Darbas dar
bą veja, nėra nei kada pailsėti, nei apie ką kitą pa
galvoti. O rudenys: monotoniškas vėjo ūžavimas, lie
taus barbenimas langan, sunkūs, pamėlę dangų ir šir
dį slegią debesys. Tarp juodų permirkusių arimų, ap

praėjusių dienų vaizdus.

suptas pageltusių pievų, slegiamas rudeninės tamsos,

»

Ir vėl kaime....

taisius — jau ir Kanados. Po
to pusryčiai. Nuo 9 iki 10 dai
navimas jaunimui. Dalyvavo vi
sas stovyklaująs jaunimas — iš
viso 81. Vyresnieji tuo laiku ga
lėjo dar pasidžiaugti ryto gro
žiu, pasivaikščioti, pasišneku
čiuoti O jūsų korespondentas
tą laiką panaudodavo vakarykš
čiai dienai aprašyti.
10 vai. pirmoji paskaita, ku
rios turėjo klausyti visi stovyk
lautojai. 11 vak antroji paskai
ta. Jos jau nebeklausydavo jau
nimas, dalyvaująs tautinių šo
kių kursuose: tą valandą jie
pradėdavo savo pamokas.
12:30 pietūs, po jų laisvalai
kis iki 4 vai p. p. Laisvalaikio
metu visi traukė prie ežero.
Vanduo šiltas, oras gražus, bet
besimaudančių, palyginus su
ankstesniaisiais metais, mažo
ka :
sėdi būreliais pašlaitėje,
šnekučiuoja, o į vandenį krei
vai žiūri. Laisvalaikis savano
riškai buvo paaukotas kai kurių
ir kitiems tikslams, štai, ket
virtadienį dail. A- Tamošaitis
paskaitos metu nebesuspėjo pa
rodyti skaidrių, rodė laisvalaikio
metu. E. Ruzgienė mokė mar
gučius dažyti irgi per laisvalai
kį. Kun. H. Šulcas rodė skaidres
iš Brazilijos gyvenimo — ir vis
turėjo klausančių bei žiūrinčių.
4 vaL p. p. pavakariai. Pienas
ir bulkutės. 4:30 vaL p. p. pa
skaita mokytojams, po to mo
kyklų vedėjų pranešimai. Jie
daug kuo panašūs, daug kuo ir
skirtingi. Įdomu išgirsti kitų
mokyklų laimėjimus, bėdas, pa
lyginti su savosiomis. Tuo lai
ku jaunimas dirba dvi valandas
atskirai: tautinių šokių moko
G. Gobienė, J. Matulaitienė, o
lietuvių kalbos — St. Barzdukas ir J. MasiUonis. Gaila, kad
ligi lšio laiko Dainava nepajėgia
ar nenori įsigyti padorios rašo
mosios lentos. Esamosios visgi
labai prastos: gali šiaip taip pa
rašyti, bet didelis vargas nu
valyti.
Krinta į akis nelygus pasi
skirstymas jaunimo: 64 lankė
tautinių šokių kursus, o tik 16
lietuvių kalbos. Argi tiek daug
reikia taut. šokių mokytojų, o
tiek mažai mokančių lietuvių
kalbą?
6:30 vakarienė, po jos vėlia
vos nuleidimas, dainavimas mo
kyklinio amžiaus vaikams. 8:30
— vakarinė programa. Jų me
tu buvo du literatūros vakarai,
pravesti Loretos Stončiūtės ir
Sauliaus Jankausko, ir laužas,
pravestas Ingridos Bublienės.
Ji tvarkė ir organizavo visas
vakarines programas.
Gražiai praėjo atsisveikinimo
vakaras, suorganizuotas muz.
St. Sližio. Akt. K. Balys padek
lamavo Maironio “Čičinskas”,
Lydija Labanauskaitė paskam
bino M. Ravel Sonatinos UI d.,
ciceriečiai D. Markelytė ir A.
Žygas gražiai suvaidino ištrau(Nukelia 1 5 pusi.)

kaimas atrodė vienui vienišas, ir atskirtas nuo viso
pasaulio. Visur šlapia, purvas, nei kur nueisi, nei su
kuo susitiksi Dienos supanašėjo į du vandens lašus,
mėnesiai susiliejo į valandas, o metai — į dienas. Plau
kė debesys, tekėjo vandenys, o po šiaudine pastoge
tarp rūpesčių, darbų taip nejučiom, vienoda srove bėgo
metai: jis subrendo, apsivedė, palaidojo savo tėvus ir
jau pats paseno. Taip ir prabėgo metai ir visas gy
venimas be išsvajotos laimės ir džiaugsmo.
— Rodos, tik prieš keletą mėnesių namo grįžau,
o jau senas...
— Ak, ak, — stenėjo versdamasis ant kito šono,
— visiems tai ateina ir nieko čia neištaisysi. Senis Zovė, tur būt, irgi tenai bus? Senas, baltas, kaip žydinti
obelis, bet balsą gerą turi ir gaidą gerai veda. Laidos ir
egzekvijas laikys, tur būt, parapijos kunigai.
Vis svajojo senis

Nepajuto, kai sutema brovėsi į vidų, ir tamsoje
pranyko pagal langą siūbuojančios vyšnios. Neišgirdo
nė vakarinės ruošos virtuvėje: nuolatinio durų varsty
mo, įeinančių ir išeinančių žingsnių, barškėjimo kibi
rų, puodų, vaikų čerškėjimo ir moterų šurmuliavimo.
Staiga atsidarė virtuvės durys, ir įkritusioj švie
sos juostoj tarp garų pasirodė paraudęs dukters vei
das.

(Bub daugiau)

r
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DRAUGAS, penktadienis, 1974 m. rugpiūčio 30 d.

Ir kultūros.

Tai didelis, neįkai

PARDAVIMUI

CLASSIFIED GUIDE

nuojamas turtas.
Vyskupui čia didelį įspūdį pa* 1966 metų Cadlllac’as Devlle su AMdaręs jaunimas, kuris esąs mūsų {jFM radio, air conditioned ir pilnu
ateitis. Mes turime jį suprasti iri ‘power”, kaina $700. Skamb. po 5 vai.
REAL ESTATE
kartu su juo dirbti. Ir Angelaitis, vak., o šeštadienį iki 12 prieš pietus.
778-2023
pastatęs šią (puikią mokyklą, kuri
taip gražiai užlaikoma ir tvarko
FOR RENT
ma, kaip tik turėdamas galvoje Įy^pMOJAMA
jaunimą, Seselės, dirbančios mo
5 kamb. Cape Ood. Alum. langai,
Išnuomojama geroj vietoj trys erd Į karpetai, sausas beismentas, 60 p. lo
kykloje, yra didelė Dievo dovana
vūs, saulėti kambariai. Pageidauja tas, 2 auto. Garažas. Arti mūsų. Tu
raktų. $$28,000.
šiai parapijai.
ma moteris, arba suaugusių pora. rime
2 butų med.
1% aukšto namas.
Vyskupas jaučiasi laimingas,
Naujas
gazu šildymas. 60 p. lotas.
Tel. PR 8-6849
Garažas.
Marąuette
Parke. $16,600.
kad ši graži parapija patenka i
Išnuomotas 2 butų mūras. 2 po 6
tvirtas jėzuitų rankas, kur vado
IŠNUOM. mažas butas visiems me kamb. Atskiri gazu šildymai. 2 blo
vaujant klebonui Kijauskui ir Jo tams Beveriy Shores, Ind. Skambint kai nuo parko. Reikia savininko.
$26,600.
asistentui kun. Zarembai, 'bus
2 aukšų mūras. Naujas gazu Sūdy
(312) 476-6637
mas, nauja elektra, alum.
langai.
gražiai aptarfltttljatni visi para
Naujas 2 auto garažas.
Arti ofiso.
piečiai. Ragino jaunimą laikytis
$80,000.
DĖMESIO
7 butų mūras — 2 dideli lr 6 ma
tradicijų ir su meile tarnauti
ži butai. Naujas gazu šildymas. Alumln.
langai. Blokas nuo parko.
Dievui ir tėvynei. “Ačiū jums vi
CASn — TOP PRTCES PAID
$89,900.
siems”, baigė savo žodį vysk. J.
Wanted old eomic books.
Pulkus mūro namas. 2 butai, gra
žūs 6 kamb. viršuj lr 8 kamb. sau
A. Hickey lietuviškai.
Big little books, pulpa, screen sam belsmente. Garažas. Arti parko.
Su kleb. kun. Angelaičiu asme
magazinee, radio premiums. Maek $21,900.
2 butų. apie 18. metų, mūras. 2
niškai atsisveikino parapiečiai ir Jerkatis (Jerakaltis), Orland Park,
atskiri šldymal. Alum. langai. Gara
svečiai, kurių tarpe matėsi ir kan IU., tel 849-2718.
žas. Platus lotas. Arti mūsų. $86,000.
2 butų didelis modernus mūras lr
didatas i JAV senatą John Blenn.
garažas. Naujas gazo šildymas. Oro
Kadangi btivo mišri auditorija,
vėsinimas. Marąuette Pke. $83,000.
MISCELLANEOUS
tai viskas bus pravesta anglų kal
VALDIS REAL ESTATE
ba.
HEATING
CONTRACTOR
7081
8. Washtenaw Av. RE 7-7200
Clevelando lietuvių gyvenime
Įrengiu mieste lr užmiesty naujus
užverstas vienas istorijos lapas. Ar perstatau senus visų rūšių namo
Marųuette Parke — 2845 W. 71st
pečius, air oonditioning
Manau, kad daugelis, kurie rašys apšildymui
lr vandens boilerius. Dirbu greit, sų
St. Savininkas parduoda 2-jų aukštų
apie šį Clevelando lietuvių istori šlnfngal lr garantuotai.
mūr. namą — taverna ir 5 kamb. bu
DOMAS ŽUKAUSKAS
jos laikotarpį, negalės praeiti pro
tas. Skambint (312) 395-3326
4444 So. VVestern Avė.

Kitur gražu, o čia gerai

ATSISVEIKINTA SU KLEB.

mus sprendžiant vadovavausi gy

KUN. J. ANGELAIČIU

venimo logika”. Apgailestavo, kad
nebespėjo įvykdyti kitų planų,
pastatyti kėgliavimo salės, sene
lių namų ir jaunimui stovyklos.
“Atlikau, ką galėjau ir dariau ge
riausiai, kaip galėjau. Jei ką ne
gerai padariau, atsiprašau. Nie
kuo nesiskundžiu. Džiaugiuosi
parapiečiais ir dėkoju visiems”.
Visa salė ir garbės stalas susto
jo ir ilgais plojimais palydėjo gal
ir paskutinę, kaip klebono kalbą,
tokiam dideliam skaičiui savo pa
rapiečių.

Su 70-ju gimtadieniu ir 35 me.
tu klebonavimo sukaktimi rug
piūčio 25 d., šeštadieni kleb.
kun. 'Juozapas Angelaitis atsisvei
kino su savo parapiečlais.
Iškilmingas pamaldas šešta
dienio pavakary jo paties .pasta
tytoje ibažmyčioje laikė naujasis
Clevelando vysk. James A.
fJickey, asistuojamas klebono
kun. j. Angelaičio ir naujojo kle
bono kun. G. Kijausko, S.J. Gie
dojo parapijos choras, vadovau
jamas R. Brazaitienės, tarpais vi
sa bažnyčia ir solistas Julius Ka
zėnas. “Apsaugok, Aukščiausias”
giesmės garsais išreikšta ilgame
čiu! klebonui padėka ir kartu
prašymas Dievo palaimos klebo
no ateities dienose.
Apie kun. Angelaičio nuopel
nus šiai parapijai kalbėjo kun.
P. Costa, SSS. Vysk. Hiokey pris
tatė naująjį šios parapijos klebo
ną kun. Kijauska, SJ.
500 svečių

7 vai. vak. specialaus komite
to buvo surengtas atsisveikinimo
banketas, kuriame dalyvavo 500
svečių — parapiečių. Arti šimti
nės nebegalėjo pakliūti į šias pa
dėkos vaišes.
Prie garbės stalo sėdėjo vysk.
su savo sekretoriumi, abu lietu
viai klebonai, du Sv. Sakramento
vienuoliai, kurie visą laiką padė
jo klebonui Angelaičiui patarna
vimais bažnyčioje, banketo pirm.
dr. P. Virant ir vicepirm. K. 2iedonis.
Prie kuklių vaišių stalų gražiai
patarnavo lietuvės skautės. Ame
rikietis solistas išpildė Avė Ma
ria, Panis Angelicus ir God, Bless

VYSKUPO ŽODIS
Clevelando diecezijos ordinaras
vysk. Hickey, pradėdamas savo
žodį, pakvietė klebonui Angelaičiui sugiedoti Happy Birthday, o
lietuviai spontaniškai, pianinu
(palydint R. Babickui, sugiedojo
Ilgiausių metų. Atneštas gražus
raguolis ir pripildytos šampano
taurės garbės stalui. Vyskupas
džiaugėsi lietuvių giesmėmis, pa
maldumu ir pasišventimu savo
parapijai. Kvietė neprarasti iš
tėvų paveldėtų papročių, kalbos

'dilo pas

FRANK

ZAPOLIS

Tėvų komitetaas sutiko ir šiais

metais dirbti, kad mokyklai būtų

8 bedroom
cuetom brick ranch.
Largo rooms. Formai dining room.
Two eeramic baths. B vilt - in overi
and range. Cedar eloset. Air oOnditibnčs. Finished basement. 2% car
garage.
3201 W. 112 PLACE

Grandinėlės Šokėjai R. Motiejūnai
tė .
Nuotr. J. darios

sudarytas (finansinis pagrindas iš(Nukelta į 5 pusi.)

Mielai draugei

BEVERLY HILLS GĖLIHYČIA

ĮSIGYKITE dabar i

A. -J- A.

ANASTAZIJAI MATONIENEI mirus,
jos vyrui JONUI ir sūnums A'RVIDUI, JULIUI ir KA
ZIUI su šeimomis, reiškiu giliausią užuojautą ir kar
tu liūdžiu.

Genovaitė Miecevičienė

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit

Testamentą su legališkomis
formomis bei afidavitais
jau gaunami.
Tai nauja pagerinta laida.

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
Paruošė —

PACKER

185-to ir Archer

•

We need a dependable individual
who would likę to work in our
shopping department. Your duties
would be packing small machi n e
parts ta boxes and getting thėfn
ready for Shipment. Our company
offers exceltant pay, good beniaMs
S kamb. mūra*. and pleasant vvorking condition*.

Centr. šildymas - šaldymas.
Pilnas
rūsys. Tinkamas bet kokiam blzrttui
arba gyventi Ant % akrų žemšs.
Kaina $40.000.
71 fr Mapletvood. 4 miegamų mū
ras. 2 maš. garažas. $19,900.
51 lr Roman. 8 miegamų mūras.
16 metų senumo. $82,600.
56 ir Whtpple Ht. 6 kamb. mūras su
beismento apartmentų. $26,900.
45 lr Campbell. 4 miegamų mūras.
8 m. Senumo. $28,600.
67 lr Intvndale. Liuksusinis 8 mie
gamų,
16 metų senumo
mūras.
$88,600.
70 lr Fairfield. 8 apartmentų mū
ras. 18 metų senumo. $48,500.
44 lr Talman. 2-jų butų po 8 mie
gamus mūrinis. $88,900.
59 lr Campbell. 8-jų butų mūras.
$29,500.
65 lr Roektvell. Mūrinis, 2 po 6
ka/rnb. $29,900.
56 Ir California. 4 apartmentų mū
rinis. Garažas. $42,600.

CALL BOB McKlNNEY AT
489-1150

R. J. FRISBY MFG. G0.
1500 CHASE AVĖ.,
ELK GROVE VILLAGE, ILL.
a n eąua l opportunltv sroolover

IMMEDIATE OPENING
WE NEED SEVERAL MEN
FOR
MAINTENANCE AND
HOUSEKEEPING

DRAUDIMAI — INSURANCE

Only serknu need apply.

Narai), (įlašinu, arei kates Ir gyvybės

BALYS BUDRAITIS
4869 So. Archer Avenue
Tel. 254-5551

Wiliow Springs — parduodamas 2jų miegamųjų ranch namas. Daug
medžių ant sklypo.
Skambint TE 9-1094

Savininkas parduoda 6 kamb. mfir.
namą prie 65-tos ir Sacramento.
Įrengta pastogė ir rūsys. 2 maš. ga
ražas. Arti mokyklų. 476-4064.
Savininkas parduoda 2-jų aukštų
meddnj namą. 2 butai po 5 kamb. ir
2 maš. garažas. Apyl. 111 St. ir Homan Avė. Kaina $19,000 aiba pasiūk
lymas. Skambint po 6 v. v., šeštad.
ir sekm. visą dieną 445-0488.

tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, doler. certifikatal, maistas, akordeonai.
2603 W. 69th St. Chicago, TU. A06M
TELEF. — WA 5-2787.

40 hours per tveek.

Contact IIM — 354-9200
Seilinu eities is not only Creative
tart lucratlve. Ask anyone employ
ed by General Deveiopment. Sala
ry open. Strong co. benefits include
profit sharing. Limited openlngs
avaflaMe.

C*U MR. HODGINS
452-6470

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimas —

Valdymas
Draudimai — Ineome Tai
— Notariatas — Vertimai

AUTOM. SCREW MACHINE
Set-up and operate
Multi and single aptadle

BELL REALTY
8. BAOEVIOIUB
8485 S. Kedzie Ave^ 775-2288

CENTERLESS GRINDER OPER’S
LATHE OPERATORS

We need highly experienced & tatelligent individuals who are cap
able of operating screw mauhines,
lathe or centerlesa grinding machiGEN’L FACTORY nes.
Netv injection molding plant located
Oor company offers encelleftt
in Niles looking for good dependable pay, good benefits and pleasant
people to fili 10 openlngs in General vvorking conditions.
Factory. Openlngs on all 3 shifts.
CU1 Bob McKtaney at 439-1180
Company offers excellent benefits.
VYRAI IR MOTERYS

For more Information call
647-7717 or apply at

SIGNAL PRODUCTS
7S42 N. Natchez Av«s NUes, UL
APPUCANT MUŠT SPEAK ENGLISH

MARRIED COUPLE VVANTED
— as canetakers for private cfnb.
Man for gardenlng & odd jobs
woman for gen’l cleaning. Apt
and salary. Prefer aome knowledge
of Pollsh language.
Call hetn-een 2-6 p.m. DI 2-4700

.

R. J. FRISBY MFG. CO.
1500 Chase Avenue
Eik Grove VIUage, Illinoia
An Eąual Opportunity Employer

VVAREHOUSE MAN
No Experlelnce Necessary.
WE WILL TRAIN. B DAY WEEX
HOURS — 8;00 to 4:30 pjn
Call — 593-2120
UBERMAN ENTERPRISES
1000 Touhy Ava, Eik Grove Vfilage

STOCK CLERK
No expericnce reąulred.

FCT.I. TIME dishwssher
FOR NTGHTS AND

MOVI NG

COOITS HELPER

SERENAS perkrausto baldus Ir ki
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai tr pilna apdrauda.
TEL. — WA 5-8063

FOR DAYS

Phone — 656-4151
•

įvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai. šaldytuvai, maistus, doleriniai
CERTTF1KATA1 IR AUTOMOBILIAI

. COSMGS PARCELS ENPRESS .

SIUNTINIAI | LIETUVA 1
2501 W. 6»th St., Chicago, UL 6O62S
3333 S. Halsted, Chicago, 1U. 60608
TeL WA 6-2737; 254-1*20
V. Valantinas

HELP VVANTED — MOTERYS

Opportunity for advancement.

Dali Mr. McWethy
326-5902

BODY

MEN

Full time — 5 Day week.

Union Shop, Salary & Commisaion

Call Mr. Selnirr _ 777-2000
NURSES AIDĖS — Days
KEYSTONE CHEVROLET
RN’S & LPN’S - Full or Part time
GRILL and COUNTER VVORK
Apply in person
Kiperteaeed or IVlll Tralu

RIDGELAND NURSING HOME
Near North
Palos Heights, Illinois
Night work — c P.M. appjxm S!80
A.M. — Mlondiiy thru Satiuday. No
TcL — 597-6300

Ruihday or Holidays. Speak ohč trrt-

JAUNUOLIŠKA LIETUVA

dlpl. tarta. Pranas Sulas

ano meto jaunuolių išgyvenimuose

Ola auosekUal aptariamas tes
tamentą reikalingumas ir jų galia,
bei nurodoma jų forma ir paduoda
mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV
veikiančius įstatymus, bet lr Vokie
tijoje, Anglosaksų pasaulyje bei
Nepriklausomoje Lietuvoje.

ROYAL SH1ELD RESTAURANT dor.starui English. Honest and d«pendablt? w)th hlgheat w»rk references
75th and Cags Avenue
$205
Week to start,
Darien, Illtnols — TeL 964-8197
NAMŲ APŠILDYMAS
Call CL 4-0930
Needs JEJtpeiienced
Alter 12 noon and Ivavo vour'
Taisau senus ir jdedu naujus pe
addresa and phone number.
čius, Pigiai Išvalau Ir alyvinius per
WAITRESSES
dirbu dėl dujų. Įdedu vandens šil
“ŠHIPPING I REČElVINT
Day and night shifts
dytuvus. Kreiptis —
A. BANYS — 447-8806

GENERAL FACTORY

FOR EMA N

Gaunama “DRAUGE”
Kaina su Legališkomis Formomis —
$3.50; be tų formų — $3.00.

For Btook work and tagging jewsky in air eonditional factory.
Mušt speak English.

Manufacturer of preclsion scalee
needs person ekperlenced ta all
phases of Shipptag & Recėivlng

PAKULA and Co.
218 S. VVabash 7th FL Chicago. 111,

FULL COMPANY BENEFITS

ANAPILIO PAPĖDĖJE
Karolė Pažėraitė
šiame romane aprašo Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo me.
tus 1918 - 1922 mokslas einančio jaunimo nuotaikose, atšauk
dama mūsų atmintin daug žinomų Ir nežinomų asmenų.
Knyga kainuoja $5.00. Gaunama “Drauge’’ Ir pas platin
tojas.

lis

HELP WANTEP — VYRAI

Geras investavimas. $1,000 pajamų
mėn. 2 aukštų mūras susidedąs Iš
tavernos lr 6 kamb. butu 1-me aukš
te, 10 atskirų kamb. 2-me
aukšte.
Viskas pilnai išnuomoto. Tik 6 kor
tai metinių pajamų.
Apyl. 68 tr
Austin Avė.
127-ta lr Archer — parduodama
10 akrų žemšs. Prašo $7,900 už akrą..
Prie 123-dios lr Archer parduoda
mi 2 namai puikiame sode ant 6 ak
rų žemės. Tik $79,000.

BUD’S REALTY

238-2516

8208 K Went 05tb Street
Chicago, Illinois
Tel. GA 4-8854

2448 W. OSrd Street, Chicago, m.
TEL. PR 8-0838 — PR 8-0834
Vestuvėms, banketams. laidotuvėm*
tr kitokioms progoms

ESTATE

Namę pirkimas bei pardavimas
MOUNT GREENWOOD AREA
Butų nuomavimas

savo mokslo metus pradeda rug
ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC
sėjo 14 d. 9 vai. šeštadienį šv.
INCOME TAX SERVICE
Jurgio parapijos bažnyčios patal
Tvarkingai patarnauja visais Real
pose.
Katate reikalais. Be to čia veikla
Notariatas,
daromi lr liudijimai, ver
TELEVIZIJOS
Tėvų susirinkimas, įvytkęs (pe
timai, užpildomi pilietybės pareiški
Spalvotos
lr
paprasto*
reitą sekmadienį, nutarė Vysk.
mai lr Įvairūs blankai.
1•
Radijai
M. Valančiaus lituanistinę mo
4259 So. Mapletvood, CL 4-7450
Stereo Ir oro vėsintuvai
kyklą laikyti dar šiais metais, nors
Pardavimas Ir taisymą*
mokinių skaičius, atrodo, (bus ge
MISCEL A N E O U S
MIGLINAS TV
rokai sumažėjęs. Norima leisti pa
baigti aukštesniąją lituanistinę 6846 W. 69th St — Tel. 776-1486
mokyklą mokiniams, kurie čia
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
pradėjo mokimąsi prieš 10-11 me
SIUNTINIAI
Į LIETUVA
tų.
GĖLĖS
Gerų prekių didelis paslrlnklmae Au

“Tėvelis Angelaitįs”

mg. Parapijos ir statybos klausi

Chicago, TU. 60600
Tel. VI 7-3447

kiu darbu ir sumanumu ant kojų
pastatytoji naujoji parapija il
giems laikams bus lietuvių kata
SIUNTINIAI | LIETUVA
likų gyvenimo atrama.
Dviejų
milijonų vertės pastotai, (be jokių
ir kilus kraštus
skolų ir 110,000 dol. pinigų ban NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
ke mokyklos reikalams yra didelis
Chicago, III. 60632, tet YA 7-5980
kraitis naujam klebonui, kunigui
G. Kijauskui, ateinančiam Vado
vauti lietuvių dvasiniam gyveni
mui.
VALOME
Kleb. kun. J. Angelaitis šio
KILIMUS IR BALDUS
mėn. gale persikelia įgyventi pas
Plauname ir vaškuojame
savo brolį, turintį namą toje pat
visų rūšių grindis
Neff gatvėje, kaip ir naujoji
J.
BUBNYS
— Tel. RE 7-516*
parapija.
Sėkmės naujam klebonui ir ra
maus poilsio klebonui emeritui.
10% — 20% — 30% pigiau mokSsli
V. Rociūnas
už apdraudė nuo ugnies ir šutomo
VYSK. VALANČIAUS
MOKYKLA

America.

Juozas Sadauskas, vienas se
niausių Šios parapijos narių, ku
ris kartu su taip pat dar gyve
nančiu senosios kartos veikėju
Feliksu Baranausku užpirko tą že
mę, ant kurios dabar stovi da
bartiniai
naujosios
parapijos
pastatai, atsisveikino su “tėveliu
Angelaičiu” lietuvių vardu. Anot
kalbėtojo, kun. Angelaitis “ge
nialios minties vedamas” pasta
tė visa, ką savo akimis mato
me. Dviejų milijonų vertės pas
tatai ilgai bylos apie ji, kaip šios
parapijos didiįjį statytoją. “Tur
būt, Amerikoje nėra nė vieno lie
tuvio klebono, kuris butų tiek pa
daręs, kaip klebonas Angelaitis
šiai parapijai”. Parapiečiai tuo
džiaugiasi, didžiuojasi ir dėkoja
savo (ilgamečiui klebonui. Palin
kėjo sėkmės naujam klebonui ku
nigui Kijauskui.
Mrs. Ėerlic atsisveikino ameri
kiečių organizacijų vaidu. Žodi
tarė ir Ohio šen. C. Bolton.
Clevelando vyrų oktetas, vado
vaujamas Ryto Babicko, išpildė
Mes žengiam su daina, Tėviškėlę,
Pypkės dainą ir Žemaičių dainą.
Auditorija nepagailėjo audringų
plojimų. Okteto vadovas įteikė
slvo naująją plokštelę išeinan
čiam klebonui prisiminimui.
Banketui vadovavo dr. P. Vi
rant (įteikė 1500 dol. čeki, kaip do
vaną nuo visų šio banketo daly
vių.
“Dariau geriausiai, kaip galėjau”
Klebonas kun. Angelaitis, Ne
paliaujamosios pagalbos Sv. Mer
gelės Marijos klebonas ir jos sta
tytojas savo žody vėl grižo min
timis į praeitį, į visus sunkumus
ir džiaugsmo valandas, patirtas
per 35 metus Šioje parapijoje.
“Sunkiai dirbau, kai kam gal ir
įkyrėjau, užsitraukiau nemalonę,
bet Dievo motinai padedant, pa
siekta nors dalis mano ulsimoji-

Jo’ūun-

REAL

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI.
Šveicarijos Patentų Instituto garan
tuoti.
Geriausia dovana jūsų giminėms, pažjstarrtlenis lr satl.
JIB 8 oz.,
16 savaičių vartojimui,
Jūsų užsakymus siųsti su
$6.00 apmokūjimu — JIB I.ABOItATORY, 1437 So. 49th Avė.,
Cicero, III. 60050, JIB Atstovybe, 2408 Drūtgalį fc<l., IVIndsor, 12,
Ont,, Canada. JIB Skyrius: 7 Stuttgart 50, Dulsburgerstr. 7-10
W. Germany. Vaistinėse: J & J, 2557 W. 691 h St. Chicago;
50th Avė. * 14th St., Cicero; 1640 IV. 471h St., Chlčngo, 2928 N.
Mllwaukce Avė., 1147 N. Ashland Avė., Chicago lr t. t.

FRANK’S TV and RADIO, INC.

Illinois gyventojai prašomi pridėti
5 proc. mokesčiams.
'HmiiiiiitiiiiHitfiifiiitiiiMiiiimmiiiiii'

NAMŲ

REMONTAS

PRIEINAMA KAINA
Taisau lr naujai J rengiu vonias,
virtuves tr naujas lubos. Įrengiu
kambarius rūsy. Dažau.

Zigmas. Tel. 651-9625 ar 778-0838

Young Loop Jr. Hzeo. seeks per
sonai secretary for challongtng work.
Salorted position. Typing, shorthand
reą. Easy eteesea to bus ond tralus.
— Gontact

Aloyzo Barono

IŠDŽIŪVUSI LANKA
Niekas taip giliai ir nevienpusifikai nesupranta Įvykio, net ir ne
laimingo, kaip Baronas.
Ir jis moka tai papasakoti.

RADIO m STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
Knyga 238 psl., kainuoja 4.50
8240 SO. HALSTED STREET
TEL. — CA 5-7252
dol. Galima gauti DRAUGE lr pas
DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIU TELEVIZIJOS APARATU
platintojus.
BPALVOTO9 TEIaRVTTTJOS APARATAI

■ ■wwifna (■—■■■»——.—.r

Contact Davė Hardy

SECRETARY

A. VILIMAS
MOVING

Paul Lošto — 427-0851

HOUSEKEEPER

Apdraustas perkraustymas.
{vairių atstumų

Lite general hsueeėleaning Tuesday
thru Friday — 8 Urs, per day. NO
Inonlng or oooklag.
Salary ąpen. Vicinlty 93ad A So.
Hbyrto avė.

823 WEST 34th PLACE
TeL FRontier 6-1882
|

CaU LOUISE — 247*7200

876-9100

TRINZR SCRLE & MFG.
2714 W. 21st Street,
uiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminimH*

“Drauge” galima gauti visokią
vhtitinių
įvairiom

kortelių,
atapauadtati)
raidėm. Kataos vMen»

Itftelnamoa, Greitai atitokamaa nk*

SKELBKITĖS “DRAtJOtT

B U V- HANAU STOVYKLOS LIETUVIŲ GYV. SUVAŽIAVIMO

MRug?iūe?oR3ū0<t, penktadienį I

KONCERTAS IR LITERATŪROS VAKARAS

eiBRLIOMIES ™
DALYVAUJA:
į
V. K. Jonynas, V. Ignas, J. Kele- 5
Sus, O. I. Mickūnai, A. Lipskis, O. =
Baužienė ir kiti.

RUGPIOčIO MĖN. 31 D., ŠEŠTADIENI, 7:00 VAL VAKARO
Dalyvauja:
Solistės GINA CAPKAUSKIENĖ ir DANA STANKAITYTĖ

RaSytojai ir aktoriai — ALOYZAS BARONAS, VITALIJA

CLEVELANDO ŽINIOS
(Atkelta iš 4 pusi.)

Į namų apatinėje

salėje šaukia

laikyti. Mokykla turi pilną moky-' susinnkimą, kur bus aptariama

tojų sąstatą. Verks ir angliškai bendra ekonominė apžvalga,
kaip geriausiai ir saugiausia in
kalbančiųjų klasė.
SV. KAZIMIERO LIT.
MOKYKLA
mokslą pradeda rugsėjo 14 d. 9
vai. pamaldomis ir bendru tėvų
ir mokinių susirinkimu ir moki
nių registracija. Veiks 8 pradžios
mokyklos skyriai, 4-sios aukštes
niosios mokyklos klasės ir vaikų
darželis. Tėvų komitetas prašo,
registruojant vaikus j mokyklą,
įmokėti bent pusę mokesčio už
mokslą.
Rugsėjo 7 d. bus vasaros darbu
patikrinimas ir pataisų egzami
nai. Tai praneša mokyklos direk
torius Pranas Karalius.
VISI KVIEČIAMI
Šią savaitę studentai ateitinin
kai stovyklauja Assemblies of God
Caanp, Big Pra i ries, už Akrono
Ohio, Šeštadienio vakare 6 vai.
bus užbaigiamasis koncertas - li
teratūros vakaras, į kurį kviečia
mi ir- svečiai. Programos pradžia
6 vai. vak.
GEGUŽINE

Darbo šventės dieną, rugsėjo
2 d., Lietuvių klubas rengia me
tinę gegužinę Astorhurst Picnic Grounds 6990 Dunham Rd.,
j pietus nuo Rockside Rd. Gegu
žinė prasidės 12 vai. ir baigsis
10 vai. Klubo nariams įėjimas
veltui. Taip pat vėsus alutis
veltui. Kiti svečiai turės mokėti
po 3 dol. už įėjimą. Gros Joe
Wendel orkestras, vaikams bus
žaidimų Visi kviečiami.
SVARBUS SUSIRINKIMAS

LB Clevelando apylinkės eko
nominis skyrius penktadienį
rugsėjo 6 d. 7 vai. vak. Lietuvių
(Atkelta iŠ 3 pusi.)

ką ii B. Sruogos “Aitvaro tei
sėjo’’. Jaunimo choras, vad. mu
što St Sližio, padainavo A.
Raudonikio “Ištark mano var
dą”, St. Sližio “Dainavos tan
go”, A. Bražinsko “Piršlelius
o bisui “Nemunėli”. L. Ruzgaitė ir A. Smalinskaitė padainavo
duetą “Lauksiu aš tavęs”. Cho
ras, per penkias pamokąs pa
ruoštas, skambėjo tikrai pasi
gėrėtinai. Tautinių šokių kur
santai, paruošti G. Gobienės ir
J. ifatulaitienės, pašoko šustą,
piemenėlį, lėtūną ir žiogelį. Akordeonu grojo P. Blekys. Tai
irgi trumpo darbo puikūs rezul
tatai.
šeštadienio vakare pasirodė
ir tradicinis studijų savaitės
laikraštėlis “Pašvaistėlė’’, 20 p.
Laikraštėlį redagavo L. Riman
tas su jaunimu — G. Reinyte,
O. Rarškėtyte ir gal kitais. De
ja, laikraštėlyje niekur redakci
jos sudėtis nepažymėta. Tai ne
gerai. Antra, laikraštėlis virtęs
visai rimtu, humoro terandama
vos .tik dviejuose paskutiniuose
puslapiuose. Argi šioje studijų
savaitėje nebebuvo jokio humo
ro, ar jo nemokėta “sumedžio
ti”? Gaila, laikraštėlyje daugo
ka kalbos klaidų, kurias padidi
na ir tai, kad daugelis puslapių
perrašyti mašinėle be lietuviš
kų ženklų.
Atsisveikinimo vakaras su už
kandžiais, punšu, dainomis ir šo
kiais, pasisvaikščiojimais dar
vis jungė stovyklautojus, jungė
jau nebe šiai dienai, o kitiems
metams, jau dabar pasiryžtant
vėl susitikti, vėl pabendrauti,
vėl įsigyti daugiau žinių ir mei
lės lietuviškai mokyklai.
-*!*** V'

1

IS-BA
Rugsėjo I d., sekm., 6 vai. vak.

vestuoti santaupas, ar naudin
gas investavimas į nekilnojamą
turtą, akcijas, bonus ar trumpa
laikius valstybinius popierius.
Bus paliesti ir lietuvių sody
bos kūrimo reikalai. Pranešimą
padarys išrinktoji komisija, ku
ri priims paskutinį kartą rank
pinigius ui užsisakomus skly
pus. Tai praneša LB Clevelando
apylinkės vicepirm. ekonomi
niams reikalams Bronius Gra
žulis.
V. R.

TAUTOS ŠVENTE
CLEVELANDE
Rugsėjo 8 d. 4 vai. p. p. nau
josios parapijos salėje iškilmin
gai paminėsime mūsų tautai
ypatingai svarbią istorinę dieną,
1430 m. rugsėjo 8 d. Vytauto
Didžiojo karūnacijos datą. Nors
karūnacija dėl kaimyninės len
kų tautos politikierių klastos ir
neįvyko, bet pats faktas, kad
Vytautui D. buvo įkirta karališ
koji karūna ir kad Lietuvos im
perija turėjo būti atpalaiduota
nuo bet kokių ryšių su Lenkija,
yra reikšmingas ir nepamiršta
mas mūsų istorijos momentas.
Iš ryto vėliavos pakėlimas

Bilietai gaunami Paramoje, Marginiuose
ir Vaznelių Prekyboj, o taip pat prie
įėjimo. Bilietų kaina 5, 4 ir 3 dol.

BOGUTAITĖ-KEBLIENĖ, JONAS KELECIUS ir
EGLE VILITIENĖ.

Pianistė _ RAMUNĖ VALDYTĖ.

žą tautinius ansamblius iš pla
no atidarymas numatomas pra
čios Amerikos. Miesto gyvento
vesti rugsėjo 15 d., sekmadie
jai juos nakvydina, maitina ir
nį (valanda ir vieta bus praneš
globoja. Festivalį aplanko tūks
ta vėliau). Atidarymo progra
tančiai žiūrovų iš Pennsylvanimai
bus demonstruojamas fil
Po pietų bus įdomi mūsų jos ir Ohio valstijų. Įvairios grumas
—
Grandinėlė prie Ramiojo
tautos šventės minėjimo progra į pės šokiu, muzika skelbia savo
vandenyno.
Filmas garsinis,
ma — koncertas, kurį praves tautybę. Lietuviai Cadiz miesto
spalvotas,
apima
grupės kelio
jaunimas.. Kalbės Paulius Alšė- atviroje scenoje būtų matomi
nę,
koncertą
Los
Angeles
mies
nas. Koncerto programą atliks ir girdimi tik antru kartu.
te.
kanadiškė, jauna, bet jau gar
sėjanti dainos meno žvaigždė,
Grandinėlė kviečia su lietuviš
A Pakalniškytė. Pakviestas kon ku šokiu, muzika pažinti žmo
KOLEGIJŲ GAJUMAS
certuoti buv. Venecuelos operos nes ir pasaulį. Visų grupės šokė
solistas tenoras A. Pavasaris iš jų registracija vyksta: rugsėjo
Buvo spėjama, kad finansiniai
Californijos. Abu dainininkai — 8 d. sekmadienį, 12:00 — 3:00
sunkumai dėl padidėjusių išlai
pirmą kartą Clevelande — at | v. p. p, E. Cleveland YMCA pa
dų per metus privers užsidaryti
vyksta su gražia ir labai įvairia talpose, Euclid ir Lee kampas;
apie 200 kolegijų. Tačiau iš apie
programa. Bilietų kainos — ma rugsėjo 11 d., trečiadienį, 6:001,500
privačių aukštųjų mokyk
žos. Jaunimo grupė, veikianti 8:00 v. p. p., E. Cleveland YM
lų nuo 1970 m. sausio mėn.
drauge su LB Clevelando apy CA patalpose.
JAV-se užsidarė tik 50.
linkės valdyba, pelną, jeigu jo
Iškilmingas Grandinėlės sezo
kiek bus, numato panaudoti jau
nimo jau seniau skelbtam užmo
jui įgyvendinti — savo kamba
A. f A.
riui Lietuvių namuose. Ten bus
įrengtas informacijos ir lietuvių
kultūrinis centras. Visus nuo
širdžiai kviečiame dalyvauti
Kanadoje, Toronte mirus, jo žmonai J ANEI, dukte
šioje šventėje.
P. K.
rims DANGUOLEI ir SIGITAI reiškiame giliausią
GRANDINĖLĖS IŠVYKA
užuojautą ir kartu su jais liūdime.

A. + A. STASIUI ČERNAUSKUI

Mielai narei

A. -J- A.

ONAI

KANIŠAUSKIENEI

mirus, jos vyrą JON#, dukteris INfl ir VIDJJ bei kitus
gimines nuoširdžiausiai užjaučia

Panevėžiefcių klubas

A. -f A.

DOMICĖLĖ DUKAUSKAS

Penkerių metų mirties

sukaktuvinės šv. Mišios
bus

atlaikytos

Jėzuitų

koplyčioje š. m. rugsė- ;

jo mėn. 2 d. (pirmad.),
9-tą vaL ryto.

Kazys ir Teresė Adomavičiai

Lietuvoje netikėtai mirus, giliame skausme pasili
kusius jo vaikus VYTAUTU ANTANJį, ONĄ Lietuvoje
bei jų šeimas ir sūnų JONį Sibire nuoširdžiai užjau- |

čiame ir kartu liūdime.

Juozukas, Vytautas, Tomukas,
Audrutė ir Rožė Kondratai

Antanas
— Severiną Petrauskas,
Antanina Petrauskas

Vyras —

Seserys

HELEN KARDINSKAS

A. + A. JONUI MAŽELIUI

CENTRE

LINKSMA PROGRAMA. Dalyvauja —
A. Baronas ir kiti. šokiams gros NeoLituanus ir Vytis orkestrai.

— JAUNIMO CENTRE, CHICAGO, ILLINOIS

prie lieuvių paminklo, po to pa
maldos abiejose bažnyčiose. Or
ganizacijos prašomos atvykti su
vėliavomis.

Vos spėjus Grandinėlei pradė
ti 22-ruosius metus, grupės vy
resni šokėjai trims dienoms
(rugsėjo 20, 21, 22 d.) iškeliau
ja dalyvauti Cadiz miesto
(Ohio)) šokių, muzikos festiva
lyje. J šį festivalį rengėjai suve

JAUNIMO

Mirė rugp. 28 d., 1974, 6:30 vai. ryto.
Gimė Chicago, Illinois.
Velionė buvo duktė mirusių Jurgio ir Rozalijos Kardinskų.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 S. Litua
nica Avenue.
Laidotuvės įvyks šeštad., rugp. 31 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto
bus atlydėta į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv.
Kazimiero lietuvių kapines.

Laidotuvių

Direktoriai

MAŽEffiAsEYAltt'

Draugai ir pažįstami kviečiami dalyvauti šiose laidotuvėse.

6845

SOUTH WESTERN

AVENUE

Laid. direkt. Antanas M. Phillips. Tel. 927-3401

TRYS MODERNIŠKOS

4JR-OONDITIONED KOPLYČIOS

Teisininkui JONUI KANIŠAUSKUI,
jo žmonai Onai mirus, reiškiame gilia
užuojauta.
Lietuvių Teisininkų Draugijos
Centro Valdyba ir Chicagos Skyrius

A. -f- A.

ANASTAZIJAI MATONIENEI mirus,
jos vyrui pulkininkui inžinieriui JONUI ir sūnums
inž. daktarui ARVYDUI, inž. KAZIMIERUI ir JULIUI
su šeimomis reiškiame Širdingų užuojautą ir kartu
liūdime.

Anelė ir Bronius Ambraziejai

A. -f- A.

MAŠINOMS

A. + A. ONA KANIAUSKIENE
JANUŠONYTĖ

Gyveno 7019 S. Rockwell St., Chicago, Illinois.
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje ir valsčiuje, Karužiškių kaime. Amerikoje išgyveno 24 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jonas, 2 dukterys: Ina
Wemer, žentas Edvardas, ir Vida Jesevičiua, žentas Larry,
2 anūkai, sesuo Veronika ir Vincas Trakimavičiai. Kanadoje
brolis Stasys ir Felė Janušonis! bei sesuo Elzbieta ir Matas
Leščinskai j Lietuvoje brolis Mykolas ir sesuo Rozalija Preidienė; Latvijoje brolis Matas; kiti.giminės, draugai ir pažįs
tami.
Priklausė LB Marąuette Parko Apyl., Lietuvių Fondui, Pa
nevėžiečių klubui ir Marąuette Parko Lietuvių Namų Savinin
kų Org.
Kūnas pašarvotas Petkaus Mapąuette koplyčioje, 2533
We®t 71 Street. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpiūčio mėn.
31 dieną, iš koplyčios 9 vaL ryto bus atlydėta į švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j Šv.
Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, dukterys, žentai ir anūkai
Laid. direkt. Donald A. Petkus. — Tel. 476-2345.

HELEN GUDAUSKAS

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Pusseserė ir kiti giminės.
Laid. direkt. Vasaitls-Butkus. Tel. OL 2-1003

REpublic 7-8601

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1974
m. rugp. 27 d., 3:30 vai. popiet mirė mūsų mylima žmona,
motina, sesuo, uošvė ir senelė

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
— TĖVAS

IR

SONUS —

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St_ _ _ Telef. GRovehili 6-2345-4
1410 S. 50th Avė., Cicero
T0wnhall 3-2108-09
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
8307

S. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS

Gyveno 1433 S. 49 Avenue, Cicero, Illinois.

Mirė rugp. 28 d., 1974, sulaukus 49 m. amžiaus.
Gimė Chicago, Illinois.
•
Paliko dideliame nuliūdime pusseserė SteUa Gruzinski su Seimą
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
priklausė L. Vyčių chorui — vicepirmininkė, ir Sv. Antano pa
rapijos chorui.
Kūnas pašarvotas Vasaitis Butkus koplyčioje, 1446 S. 50th Avė.,
Cicero.
Laidotuvės jvyks šeštad., rugp. 31 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto
bus atlydėta į Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazi
miero lietuvių kapines.

VIETA

2814 W. 23rd PLACE
TeL VIrgnia 7-6072
2424 W. 69th STREET
TeL REpublic 7-1218
11023 Southuest Hlghway, Palos Hills, DL
TeL 974-4410

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

4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
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CHICAGOS ŽINIOS

X Antanina Repšienė, ilga.
metė Melrose Parko lituanisti
IŠGELBĖJO NUO TIKROS
SUSITARĖ VVESTERN
nės mokyklos vedėja ir moky
MIRTIES
ELECTRIC
toja, nuo šių metų mokslo pra
Inžinieriui John Peterson pir
Streikas Westem
Electric
džios pereina dirbti į Cicei'o
madienį
O’Hare aerodrome su
bendrovėje,
dėl
ko
nedirbo
net
aukštesniąją
lituanistinę mo
stojo
širdis.
Greit iškviesti ug
apie
14,000
darbininkų
Chicago

kyklą. Cicero aukštesniojoj litu
niagesiai
panaudojo
vadinamą
je,
eina
prie
pabaigos.
Susitarta
anistinėj mokykloj
mokslas
defibrilacijos
įtaisą,
kuris
veikia
su
darbininkų
atstovais
ir
rug

X Dr. Georg© IViltrakis, St. prasideda rugsėjo 7 dieną.
elektros
srove,
leidžiama
į
krūti
sėjo
2
d.
turės
būti
darbininkų
Charles, III., yra išrinktas Ame
x LB Lemonto apylinkės val
nę.
Tada
skubiai
jį
vežė
į
ligoni

balsavimu
tas
susitarimas
pa

rikos karo veteranų vyriausiu
dyba, vadovaujama pirm. Ka
nę,
tuo
pačiu
metu
per
radiją
tvirtintas.
Streikas
užsitęsė
24
gydytoju generolu. Jo žinioje
zio Laukaičio, nutarė viešai
dienas.
gaudami nurodymus, ką daryti.
bus 1,800,000 JAV karo vetera
kreiptis į visus lietuvius, gyve Vysk. J. Hickey kalba išleidžiant kleboną kun. J. Angelaitį.
Nauju radijo telemetrijos įtaisu
nų ir taip pat pusė milijono ve
Nuotr. J. Garins SUSISIEKIMO TARNAUTOJŲ
nančius Lemonte ir apylinkėse,
Resurection
ligoninėn perdavė
teranų pagalbinio moterų vie
ATLYGJNLMAl
kad jie leistų savo vaikus į li
kardiogramą.
Ligonis paguldy
neto narių. Dr. Wiltrakis antro
tuanistinę mokyklą.
tas
širdininkų
skyriun.
jo pasaulinio karo metu 5 me
Chicagos mieste susisiekimo
tus gydytoju tarnavo JAV ar
tarnautojų
atlyginimas, pa
X Chicagos Lietuvių Opera,
TRAUKINYS NUKIRTO
mijoje. Australijoj ir N. Gvinė baigdama šį pavasarį savo dai
brangus pragyvenimui, pakelia
BERNIUKUI RANKĄ
joj. Kaip armijos rezervo kari navimo sezoną, išsirinko naują
mas 16 centų valandai. Tai pa
ninkas turi pulkininko laipsnį. valdybą, kurią devynioliktie
— Inž. Vytenis Radzevičius joje susipažįsta su jauna muzi- lies 12,000 tarnautojų.
J. A. VALSTYBĖSE
Devynerių metų berniukas
Nepaisant aukšto posto, dr. siems operinės veiklos metams
buvo atvykęs iš JAV-bių ir do- ke Halina ir ją veda. Ji gavusi
Andre Yeargain, gyvenąs 9647
—
Rašytoja
Birutė
PūkeleviWiltrakis, kaip ir ligi šiol, tęs sudaro: pirntininkas Vytautas
mėjosi taršos kontrolės reika stipendiją apie metus grojaMAŽIAU SPAUS
S. Woodlawn, Chicagoje, netoli
SVETiMŠALIUS
savo medicininę praktiką St. Radžius, vicepirmininkai — Vac čififcė, šių metų “Draugo” roma lais.
ABC simfoniniame mokomaja
savo
namų gaudė žiogus. Paslyno
premijos
laureatė,
giaiodžio
Charles, UI.
— Stasys Grajauskas, Pertho me orkestre. Dabar jau kuris
lovas Momkus, Irena Navickai 7 Los Angeles Sv. Kazimiero pa
Gana daug meksikiečių yra dęs nukrito po artėjančiu Rock
X Kun. Jonas Borevičius lai tė, Jurgis Vidžiūnas, sekretorė rapijos salėje skaitys savo kū lietuvių kolonijos gyventojas, laikas, kai groja pirmąja viola nelegaliai atvykę į Chicagą irjlsland traukiniu, kuris jam ties
kys pamaldas Lemonto lituanis - Rūta Graužinienė, iždininkas rybą LFB sambūrio organizuo buvo vietos australo, 20 metų naujame Her Majestys teatre, kitus miestus. Jie pigiau už ki-! alkūne nukirto ranką. Beiuiutinės, mokyklos mokslo metų — Vladas Stropus, turto globė jamame literatūros vakare. LFB amžiaus, smarkiai per galvą su-, Abudu Laurinaičiai priklauso tus atlieka darbus ir, dirbdami kas ėmė bėgti namo, bet jį pamuštas. Jam gresia iki amžiaus “Neries” sporto klubui Ne kar
pradžios dieną rugsėjo 7, šeš jas — Jonas Mockaitis.
neoficialiai, nemoka valstybinių sivijo traukinio palydovas, su
Los Angeles sambūriui šiais me pabaigos būti paliegėliu — važi
tą teko juos matyti atliekančius mokesčių. Bet užvesti deportaci- teikė pirmąją pagalbą, o atskutadienį, 9 vai. ryto St. Patriko
tais
vadovauja
Algis
Raulinaix Viktorija ir Adolfas Annėti medicinišku vežimėliu.
programas minėjimuose ir ki jos bylas — daug kainuoja. Tai bėjęs greitosios pagalbos autobažnyčioje, State ir Illinois St.
tis.
druliai
iš
Daytona
Beach,
Fla.,
— Adelaidės lietuvių choras ir tur. Algis taip pat savo laiku
Lemonte.
dabar jų atžvilgiu griežtumas | mobilia jį nugabeno į South Chi— Antanas Adomėnas, Santa tautinių šokių ansamblis “Žilvy
yra atvykę į buvusių Hanau
buvo įsijungęs į Sydnejaus me sumažinamas.
I cago Community ligoninę.
Monica,
Calif.,
LB
Vakarų
apy

x Romas Kasparas, PLB stovyklos gyventojų suvažiavi
tis” koncertavo ukrainiečių na no ansamblį.
gardos
valdybos
narys,
yra
val

valdybos vicepirmininkas jauni mą Chicagoje ir ta proga, lydi
muose. Rasos Kubiliūtės diriguo
— Sydnejuje, minint rugsėjo
mo reikalams, yra labai akty mi žurn. Jurgio Janušaičio, ap dybos įgaliotas rugsėjo mėnesį jamas choras padainavo 14 dai 8 d. Tautos šventę, pamaldų
— Už a. a, Povilo Dirkio sie SENIAUSIOJI SPAUSDINTA
viai įsijungęs į trečio Pasaulio lankė “Draugo” redakciją, admi visoje apygardoje pravesti au nų, Rūtos Bielskytės vedamas metu ir salėje giedos “Dainos”
Lietuvių jaunimo kongreso pa nistraciją ir susipažino su lietu kų Krašto valdybai rinkimo va ansamblis pašoko 6 tautinius choras, vadovaujamas muziko lą buvo atlaikytos šv. Mišios
KNYGA
Kaimo bazilikoje. Mišias užpra
ruošiamuosius darbus. PLB val viškos spaudos darbu. Jie po jų. Visų apylinkių valdybos pra šokius. Ukrainiečiai pasirodė su B. Kiverio.
šė velionies anūkė Audra.
dybos pavedimu, jis palaiko švenčių dar važiuos iki Seattle, šomos į šį vajų pilnai įsijungti ir dviem chorais ir tautinių šokių
Seniausioji spausdinta knyga
nuolatinius ryšius su Pasaulio Wash., ir paskiau vėl pro Chica su apygardos koordinatoriumi grupe. Buvo pasikeista kalbo
pasirodė
868 m. Ją išspausdino
— Lazdijuose buvo paminėta
artimai bendradarbiauti.
Lietuvių sąjungos pirmininku gą grįš atgal į Floridą.
spaustuvininkas
Van Cze. Ši
mis apie pavergtųjų tautų vie
Rusijos mokslų akademijos 250
— Jonas Clnga, Los Angeles,
Brazilijoje gyvenančiu kun. An
nybę. Šis parengimas gerokai
metų sukaktis. Šia proga buvo knyga — šventųjų Budos teks
Calif.. JAV LB Vakarų apygar
tanu Saulaičių ir Pietų Ameri
suartino lietuvių ir ukrainiečių
pagerbtas Lazdijuose palaidotas tų rinkinys. Knyga yra 6 lapų
dos valdybos pirmininkas, vado tautas.
kos kraštų bendruomenių valdy
ir dar vieno mažesnio lapelio,
Planuojama panašių
Platonas Kubovas.
vauja Californijos Lietuvių diebomis.
kuriame
išspausdintas medžio
švenčių ateityja daugiau suruoš
— Prienuose buvo sušaukta
nos pasiruošimui. Lietuvių diena ti.
X Komitetas Kazimierai Okraižinys.
Suklijuoti lapai sudaro
komunistų konferencija, kurios
įvyks rugsėjo 21-22 dienomis
sui į sanitarinį distriktą išrink
— A. a, Emilija Bernotienė,
5 m ilgio ir 30 cm pločio juos
metu autartas “naujo sovieti
Šv.
Kazimiero
parapijos
patal

ti planuoja rinkiminį banketą,
E. Bakaitienės mama, mirė
nio žmogaus formavimo” reika tą. Ksilografinė knygos spaus
pose ir Marshall aukštesniosios
rugsėjo 17 d., antradienį, MarMelboume rugpiūčio 19 dieną,
mokyklos salėje. Ruošiama pla sulaukusi 87 metų amžiaus.
las. Kiti pranešimai lietė mark dinimo technika gan tobula.
tiniąue restorane. Albertas Ven
Kiekvienas puslapis išgraviruo
čios apimties programa: koncer
sistinės - leninistinės pasaulė
gris yra parengimo pirminin
— A. Karazijienė, žinoma lie
tas atskiroje medinėje lentelė
tas, sporto varžybos, lietuviškos
žiūros formavimą.
kas, Aleksas Jankūnas komiteto
tuvių veikėja, rugp. 22 d. Melspaudos paroda. Lietuvių dienos bourno universiteto “Babel” pa
— Okup. Lietuvos vienas je.
iždininkas. Eilė Jtftūsų visuome
programai
aptarti
Apygardos
motorinis laivas
pavadintas
Pažymėtina, kad knygų spaus
nininkų sutiko įeiti į banketo
state skaitė paskaitą apie vidur
valdyba
rugpiūčio
20
turėjo
pa

Aleksandro
Terechino
vardu.
dinimas
labiausiai suklestėjo
ruošimo komitetą.
amžių Lietuvą nuo Mindaugo
sitarimą su Los Angeles ir San laikų. Paskaita vyko anglų kal
Kitam laivui duotas “Pavolgės” Kinijoje X šimtmetyje, kai gy
X Akademikų skautų sto
ta Monicos apylinkių valdybo ba. Ją organizavo Rytų Euro
vardas.
veno garsusis spaustuvininkas
vykloj Dainavoj šį penktadienį
mis.
pos kultūroms studijuoti drau
— Dail. Felikso Daukanto kū Fyn Tao. Rytų kraštuose jis
kalba G. Mariūnaitė, tema “Lie
— Inž. Jurgis G. H. Gavors— Los Angeles šv. Kazimiero gijatoks pat garsus, kaip Gutentuvių šeštadieninių mokyklų
kis, gimęs Venezueloje 1949 m. rybos darbų paroda buvo suruoš bergas Europoje.
šeštadieninė mokykla naujus
įvertinamai”, I. Lukoševičie
Aragua valstijos sostinėje Ma-- ta buv. Tiškevičių rūmuose (da
mokslo metus pradeda rugsėjo
nė — “Kas padeda
lietuviš
Pirmąsias judančias raides
racay, yra žinomų visuomeniniu., bar gintaro muziejus) Palango
14 d. 9 vai. ryto, šeštadienį vikai šeimai”, S. Girdauskienė —
kų ir prekybininkų Luisos ir je. Išstatyta apie 100 darbų. pagamino kalvis 1045 m. Jis
si mokiniai turi būti mokyklos
“Meilė Maironio lyrikfij" ir A. Stud. Saulius Kuprys kalba lietu kieme.
Henriko Gavorskių sūnus, šių Dailininkas moka gerai techniš darė jas iš deginto molio, ta
vybės
išlaikymo
reikalu
LFB
sto

Kulpavičius — “Vilniaus baro
metų vasario mėnesį baigė stu kai ir meniškai apdoroti ginta čiau greitai raides pradėjo ga
AUSTRALIJUJE
vykloje
Dainavoj.
Nuotr.
K.
Ambr.
kas”.
dijas Vokietijoje, Muencheno rą, iškeldamas jo natūralųjį gro minti iš medžio, paskui iš alavo,
universitete mechanikos — ae žį, atsakydamas kūrinius nive žalvario ir kitų metalų. Metali
— Vilniaus miesto įkūrimo
x Kun. dr. Jonas Sakevlčius,
x Margučio gegužinė — pik sukakties minėjimas buvo su
ronautikos srityje ir grįžo Ve- liuojančio šlifavimo. Jo sukur nis šriftas labai paplito Japoni
MIC, Anglijos Londono lietu
nezuelon. Kaip dipl. inžinierius tais pavyzdžiais naudojasi Lat joje ir Korėjoje. 1430 m. Korė
vių klebonas, rugpiūčio 28 d. va nikas rengiamas rugsėjo 1 d., ruoštas Sydnėjuje, Lietuvių klu
įsijungė praktiškon veiklon sa vijos ir Karaliaučiaus gintarų jos karalius liepęs išlieti raides
kare atskrido J Chicagą aplan sekmadienį, Bučo sodyboje, Wil- bo patalpose. Žinomas visuome
vo srities specialybėje, pagrin apdirbimo meistrai.
kyti savo senutės motinos ir ki low Springs, III. Į gegužinę vyks nininkas Česlovas Liutikas skai
— Liudmilai Ničipnik, okup. iš žalvario, kad jas ilgiau būtų
dinėje Venezuelos karo aviacijos
galima naudoti. Kai Europoje
tų giminių. Svečias Amerikoje specialus autobusas. Kelionę tė paskaitą. Buvo suruošta ir
Lietuvos paruošų ministerijos
bazėje
Maracay
mieste.
Inž.
J.
pradės
12
vai.
nuo
18-tos
ir
Vilniaus
paroda,
kuriai
dalį
re

tik
prasidėjo knygų spausdini
pabus visą rugsėjo mėnesį. Ap
gyvulininkystės produktų supir
Halsted
kampo.
Važiuojant
Gavorskis
yra
pirmutinis
šios
tų
eksponatų
prisiuntė
čikagišmas,
Korėjoje buvo gaminami
sistojęs pas seserį ir svainį Da
kimo inspekcijos viršininkei su
srities
specialistas
—
lietuvis
Halsted
stos
prie
32
ir
35
g-vių
kis
redaktorius
Br.
Kviklys.
trys skirtingi kilnojamojo šrifnilevičius, 6635 So. Talman Avė.
(V. Venckus) teiktas Sovietinės Lietuvos nu to komplektai
Chicago, III. 60629, telefonas kampo. Apie 12:15 vaL sustos
jin
— Algis Laurinaitis baigęs Venezueloje.
sipelniusios ekonomistės vardas.
pire Archer ir Westem Avė. Va
GR 6-8161.
muzikos
mokyklą
mokytojauja
OKUPUOTOJE
LIETUVOJE
X Vysk. Vincentas Brizgys,
žiuojant California Avenue stos
VOKIETIJOJE
Rooty Hill gimnazijoje — Sid2 d. Muencheno Užsieniečių pa
— Klaipėdos jūreivystės mo
X Vytauto Didžiojo šaulių prie 43, 47 ir 55 g-vių kampo. kaip lietuvių vyskupas, pasvei
ney.
Algis
iš
jaunų
dienų
pasi

— Kun. P. Glrčius atšventė bėgėlių namuose lankėsi vengrų
rinktinė ruošia rudeninį balių Apie 12:35 vai. pasieks Califor kino naująjį prezidentą Gerald
kykla stiprinama. Ligi šiam lai
rodo gabus mokinys. Jis lanko
rugsėjo 21 d. Vyčių salėje.
nia ir 63 g-vės kampą. Vėliau Fordą, jam perėmus pareigas, ir Bankstowno lietuvių savaitgalio kui ji išleido 24 šturmanų ir me sidabrinį kunigystės jubiliejų, kard. Mindszenty. Ilgoje kalbo
palinkėjo lietuvių vardu sėkmės.
chanikų, laidas. Per 26 gyvavi- iškilmės pradėtos šv. Mišių au- je jis pabrėžė didelę reikšmę ir
x PLB valdyba,
patyrusi stos prie California ir 67, 71
mokyklą ir tas jam nesutrukdė
,
..
. .
Dabar gavo iš prezidento padė baigti Bankstowno De La Salfcm° “!tus ? Paruose 4525 >va1’ ka. Jubiliatui asistavo kun. dek. | prasmę įvairių tautybių susitiapie Naujosios Zeelandijos Pa g-vių kampo ir prie 71 ir Kedzie.
kimo ir bendradarbiavimo. Visų
kos laišką su linkėjimais vi
baltijo valstybių okupacijos pri Iš čia vyks į gegužinę. Atgal iš
pradžios mokyklą pirmuoju mo rių rūšių jūros specialistus. Mo V. Šarka ir kun. dr. K. Gulbi organizacijų ir tautų atstovai
siems lietuviams ir
prašymu
nas,
kuris
taip
pat
pasakė
pa

vyks
6
vai.
vak.
Kelionės
kaina
pažinimą, tuoj pat parašė raštą
kiniu. Baigęs pradžios mokyklą, kyklos dėstytojai ir mokiniai
sveikino svečią, kai kurie įteik
melstis už jį, kad jis kuo geriau
Naujosios Zelandijos ministeriui į abi puses $2.50.
Algis stoja į Valstybinės kon daugiausia rusų ir kitų slavų mokslą apie sunkų ir atsakingą dami dovanų.
siai
tiktų
savo
aukščiausioms
Visi kviečiami dalyvauti Mar
pirmininkui, paruošė ir išsiunti
servatorijos muzikos mokyklą tautybių žmonės. Stojant į šią kunigo darbą. Į vaišių salę susi
pareigoms. Prez. G. Fordas su
Lietuvių vardu pasveikino
gučio
gegužinėje
ir
paremti
ra

nėjo bendraraštį kraštų ben
ir ją taip pat baigia su gerais mokyklą daroma labai griežta rinko apie 70 tautiečių. Iškil
lietuvių reikalais ir troškimais
Susitikimo
mingų
pietų
metu
sukaktuvi

namų kuratorijos
stojančiųjų
atranka,
žiūrima,
dijo
veikimą.
(pr.)
druomenių valdyboms, raginda
pažymiais gaudamas valstybinę
gerai susipažinęs dar iš anksty
ninką
sveikino
prieglaudos
šei

narė
ir
"Ratuko
” vadovė Alina
ma vėl organizuoti protesto ak
stipendiją toliau tęsti studijas kad visi kandidatai būtų patiki
x Lietuvių Televizijos dieną vesnių ryšių su lietuviais.
mininkas
“
Caritas
”
direktorius
Grinienė
bei
seniūnė
stud. Kris
cijas.
Aukštųjų mokyklų muzikos mo mi komunistai. Kandidatai taip
X Lietuvių Tauragės klubas
įvyko rugpiūčio 25 d. Bučo so
H.
Wattermann,
kun.
V.
Šarka,
tina Pauliukevičiūtė ir įteikė
X Marąuette Parko liuanlsti- dyboje Willow Springs, UI. Ta kviečia- visus atsilankyti į links kytojo profesijai įsigyti. Algis pat turi būti atlikę tarnybą rau
tėv. dr. K. Gulbinas, du vokiečių jam dievdirbio St. Kinčino že
bestudijuodamas
konservatoridonojoje
armijoje.
nės mokyklos mokinių registra proga buvo išleistas programi mą ir paskutinę šio gražaus ru
vietos dienraščių
žurnalistai, maitišką koplytėlę. Lietuvių su
cija vyks rugsėjo 4-5 dienomis nis leidinys, kuriame be sveiki denėlio gegužinę rugsėjo 8 d.,
VLB Bad Zvvischenahmo apylin kardinolu fotografijos pateko į
nuo 12 vai. iki 2 vai. p. p. spor nimų buvo išspausdintas ir rė Onos Bruzgulienės sode, 8274 S.
kės pirm. P. Kazirskis, VLB spaudą. Kardinolo sekretorius
to salėje.
mėjų sąrašas.
Kean Avė., prie Lietuvių Tauti
Osnabruecko apylinkės pirmi msgr. Tibor A. Meszaros, turė
Mokyklos vedėjas
nių kapinių. Gros A. Ramonio
x Kriaučeliūnų vardo Vaikų
ninkas Vi. Žaliukas ir kit. Kai jęs progos susitikti su daugeliu
orkestras. Pradžia 12 vai. dieną.
(pr.)
nameliai mokslo metus pradeda
kurie sveikintojai įteikė dova mūsų tautiečių Sibire, pareiškė
Klubo valdyba
x Albinas Burbulis, akcijų rugsėjo 5 d., ketvirtadienį. Pir
nas. Raštu sveikinimus atsiuntė dideles simpatijas
lietuviams.
(pr.)
brokeris dirbąs su Rodman and mas dvi dienas rytinė ir popieti
Osnabruecko vyskupas dr. H. Jis tuoj užrašė savo telefono
Renshaw, Ine,, patarnauja akci nė pamainos bus po dvi valan
x “Draugo” atkarpoje vakar
H. Wittler, vysk. V. Brizgys, numerį Vienoje ir prašė kiek
jų, bonų, fondų bei kitų verty das. Taip pat vyks ir vaikučių baigėme spausdinti VI. Vailio
prel. dr. P. Celiešius. protono- viena proga jį ir kardinolą ap
bių pirkime ir pardavime. Susi registracija. Daugiau informaci nio “Sunaikintos pastangos", o
taras dr. L. Tulaba, Vokietijos lankyti. Bendra dovana buvo
domėję skambinkite 832-0560. jų tel.: 476-4999
(pr.)
šiandien pradedame spausdinti
LB valdybos pirm. J. Lukošius, didelė, puošni žvakė su 19 tau
(sk.)
trumpą Vyt. Petravičiaus nove
tėv. dr. Kl. Žalalis, prof. dr. A. tų — tarp jų ir lietuvių — vė
x Union Pier, Mich. sezono
lę
“Žvaigždės”.
X Reikalinga raštinės tarnau uždarymui ruošiamas IbiksmaMaceina, kun. J Dėdinas, kun. liavomis. Šia žvake kardinolas
X Lietuvių Fondas. Prof. Vytautas
toja, mokanti rašyti mašinėle ir vakaris šį šeštad., rugp. 31 d.,
D. Kenstavičius ir namiškiai. ypač džiaugėsi. Sekančią dieną,
dirbti pilną laiką. Mutual Federal 7:30 v. v., Lietuvių salėje. Gros Vardys, Norman, OK., atsiuntė $25,
Po pietų gražiabaLsiai svečiai kardinolui perpildytoje katedro
papildydamas iki $500 savo brolio a.
Sav. & Loan B-vė,
Ąžuolo Stelmoko
orkestras, a.
dainavo
lietuviškas dainas ir je aukojant šv. Mišias už ken
Broniaus žvirždžlo atm. įn. LF ad
2212 W. Cermak Rd.
veiks baras, loterija. Visuomenė resas: 2422 W. Marųuette Rd., Chica Poetas Bernardas Brazdžionis (iš kairės), prof. Juozas Brazaitis ir mezgė nuoširdžius
pokalbius. čiančią Bažnyčią, kartu meldėsi
u
TeL 847-7747
(sk.) kviečiama atsilankyti,
(pr.)
go. IL 00624, tol. 925-6897. (pr.)
—
Lankėsi
kardinolas.
Liepos ir lietuviai.
Stasys Barzdukas, susitikę LFB stovykloje Dainavoje.
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