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Belgrado konferencijoj

YVashingtonas. — Ar eurokonizmas yra nuoširdus? — klau
sia "'Monitor" kolumnistas Char
les Yost ir bando kiek daugiau
įnešti šviesos į šį dažnai keliamą
klau:imą.
Eurokomunizmas yra dažnas
diskusijų ir ginčų objektas: ar ko
munistams gali būti priimtini
pagrindiniai Vakarų prasme su
prantamos demokratijos principai,
L y. siekti valdžios rinkimų keliu,

"Mes viską darysim, kad tos transliacijos būtų
sulaikytos"
transliuojami "prasimanymai" esąs laužymas Helsinkio dvarios.
'Mes viską darysime, kad tos
transliacijos būtų sulaikytos", sa
kė Voroncov.

««i

Nustatytas mažiausias
atlyginimas

Amerika neteko
didelio džentelmeno

Madridas. — Bing Crosby, fil
mų aktorius ir populiarus švel
naus baritono dainininkas, 73
metų, mirė golfą bežaizdamas. Jo
draugai pripažino netekę muzikos
milžino. Prezidentas Carteris atsieliepė, kad tai buvo didelis
džentelmenas, įrodęs, kad geras
žmogus tokiu gali išlikti nežiū
rint ir sunkaus, įtempto aktoriaus
darbo. Jo geriausias draugas Bob
Hope buvo tiesiog pritrenktas to
kios žinios. Frank Sinatra pripa
Ir Goldą Melr prieš žino, kad jaunimui Crosby buvo
idealas.
Ameriką
Crosby iškart pasidarė ''superstar" prieš 50 metų, tokiu pasili
Tel Aviv. — Goldą Meir, bu ko iki mūsų dienų. Jo atminimui
vusi min. pirmininkė, pasmer Bob Hope spalio 26 per televiziją
kė Begino vyriausybės pritarimą duos specialią programą.
Amerikos planui atnaujinti de
rybas Genevoje, visa tai pavadino
Fotografuoja laivus
"blogiau negu kapituliacija". Siū
lo boikotuoti konferenciją, jeigu
arabų delegacijoj bus ir palestiWashingtonas. — Šį mėnesį
nė^iai. Vyrau ybės pasielgimą sovietų karo lėktuvai Atlante du
vadina 'nusilenkimu Amerikos kartus perskrido virš Amerikos į
diktatui".
karo laivų. Paskutinį kartą tai i
buvo apie 300 mylių nuo Bosto
Grįžta kaminkrėčiu no, kai du jų bombonešiai TU-95
praūžė vos 1,000 pėdų virš nau
profesija
jausio laivo naikintojo Spruance.
Neabejotinai juos fotografuoda
Tncksonville, Fla. — Grjžta mi. Amerikos karo aviacija tuoj
r.rnkrė'ių laikai. Tai ypač pa- buvo užaliarmuota. Sovietų lėk
sl b'ma šiaurinėse valstijose. Kai tuvai buvo atskridę iš Havanos
brangsta kūrenamoji alyva ir na bazės.
tūralių dujų pradeda trūkti, žmo
nės daugiau susidomėjo malko V LIKO SEMAS FLORIDOJE
mis ir namų židiniais. Dabar sta
Vliko seimą sudaro Vliko par
tomuose namuose vis dažniau tijų ir rezistencinių organizaci
reikalaujama įrengti tikrus židi jų deleguoti atstovai (po tris).
nius, su kaminais, ne vien kaip Be jų, patariamuoju balsu, gali
dekoraciją. Grįžta ir sena, vidu dalyvauti Lietuvos Diplomati
rinių amžių garbinga kaminkrė nės tarnybos. Vliko tarybos bei
čių profesija.
valdybos, Tautos Fondo valdy
bos. Lietuvos Laisvės komiteto
bei Lietuvos delegacijos Paverg
tųjų Europos tautų seimo, Pa
saulio LB i r Altos va'dybų na
riai. Be to. seime gali dalyvau
ti Vliko valdybos ar seimo ats
tovų kviestieji asmenys. Pap
rastai seime dalyvauja apie 80
asmenų, neskaitant vietos lietu
vių — svečių.
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Tarp Californijos raudonmedžių

Geoffrey Hanshaw, kilęs iš
Anglijos, kur jaunomis dienomis
kaminus valydavo, dabar gyve
nąs Floridoj, ssko, jog reikės
grįžti į seną profesiją ir Ameri
koj. Kol kas patyrusių specialis
tų tam darbui nedaug, jie ger
biami ir gerai atlyginami. Namų
kamino ar kaminų profesinis iš
valymas kainuoja apie 50 dole
rių.

Washingtonas. — Kongreso
abiejų rūmų mišri komisija išly
gino priimtų įstatymų skirtumus
dėl minimalaus atlyginimo ir su
sitarė, kad nuo 1978 sausio 1 die
nos mažiausias atlyginimas turi
būti 2.65 dol., nuo 1979 bus 2.90,
dol., 1980 jau 3.10 dol. ir 1981
pasieks 3.35 dol. Kompromisas
dar turės būti patvirtintas abie
juose rūmuose.
Stockholmas. — Nobelio pre
miją už ekonomiją šiais metais
paskirta dviem: britui James Meade ir švedui Bertril Ohlin už
tarptautinės prekybos paskatinimo
pagrindus.

UŽ MĖGINIMĄ PABĖGTI -KALĖJIMAS
IKI GYVOS GALVOS
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ne jėga vykdyti valdžios funkci
jas parlamentiniu procesu, ne
diktatūriniu ;ar jie pasitrauktų iš
valdžios, jei balsuotojai jų neiš
rinktų? Visa tai yra priešingybė
sovietų praktikai. Bet kaip patik
rinti?
Leszek Kolakouski, lenkų "revizionistas", 1966 pašalintas iš
komunistų partijos, dabar gyve
nąs Britanijoj, suformulavo ke
lis klausimus eurokomunizmui ir
laukia atsakymo. Pagal atsaky
mus bus galima žinoti, kiek tie
komunistai patikimi. Tie klausi
mai: 'Ar Sovietų Sąjunga, nežiū
rint kai kurių 'klaidų' ir nepasi
sekimų, yra 'aukštesnio laipsnio'
socialinė organizacija, palyginus
su Vakarų demokratija, ir konf
likto, atveju ji, Sov. Sąjunga, bū
tų remtina prieš Vakarus? Ant
ras klausimas: ar leniniai prin
cipai partijos vidaus gyvenime,
t. y. vadų diktatūra nariams, te
begalioja?.
Jeigu atsakymai būtų "taip",
eurokomunizmas tada nieku ne
siskiria nuo komunizmo. Iš to,
kaip elgiasi prancūzų komunistų
vadas Marchais, jis, spėjama ga
li atsakyti "taip"*, ispanų komu
nistai greičiau kad "ne", o italų į
pirmą klausimą "ne", į antrą
'*taLo'\
Tuose Vakarų Europos kraštuo
se daugelis balsuoja už komu
nistus svarbiausia ne kad balsuo

tojai yra komunistai, bet jie nori
valdžios pakeitimo, nori parodyti
savo nepasitenkinimą valdžioje
esančioms partijoms. Jeigu komu
nistai būdami valdžioje parodytų,
kad jie laikosi nurodymų iš Mask
vos ir dirba jos interesams, tai iš
koalicijos, nesudarydami daugu
mos, jie balsavimų metu vėl bū
tų išmesti. Tas pats ir su kariuo
mene. Jeigu kariai ir būtų balsa
vę už juos, tokiu atveju irgi būtų
prieš juos.
Carteroo administracija elgiasi
kiek atsargiau ir nedaro, kaip
buvusi prieš jį, viešai neveda
kampanijos prieš Vakarų Euro
pos komunistus. Kišimasis j jų
reikalus gali tik labiau juos su
erzinti, ir tokie italai ar prancū
zai tyčia gali balsus atiduoti už
komunistus. Būtų priešingi rezul
tatai.
Sovietai eurokomunistais nepa
sitiki. Jie nenori matyti "humaniš
ko veido socializmo", ir dėl to
mums nėra ko nusiminti, sako
Yost. Iš tikrųjų yra vienas kelias,
kuris .padėtų ir prancūzams, ir
italams dešiniesiems ir centris
tams išvengti komunistų — tai
Vakarų Vokietijos pavyzdžiu sudemokratinti pramonę ir paro
dyti trečdaliui ar ketvirtadaliui
balsuotojų, kad valdžia gali ge
rai pasitarnauti ir jiems, ne vien
turtingiesiems ir privilegijuo
tiems.

Berlynas. — Tarp komunistų: aukštesnis, negu kituose komu mo išsikelti į Vakarus. Prašymus
valdomų Rytų Europos kraštų; nistų kraštuose. Gyventojai so emigracijai įteikė daugiau negu
Rytų Vokietija laikoma viena pa-j čiau valgo ir geriau aprūpinami 200 tūkstančių Rytų Vokietijos
žangiausių valstybių. Septynioli buitiniais reikmenimis. O vis dėl .piliečių.
kos milijonų Rytų Vokietijos pi-i to, nežiūrint ŠI'ON privilegijuotos
Rytų Vokietija apie emigraci
liečiu gyvenimo lygis yra žymiai! padėties, R. Vokietijos piliečiai
ją nenori girdėti. Priešingai, dar
visada turėjo labai didelį palin griežčiau persekioja norinčius iš
kimą trauktis i Vakarus. Pabė vykti. Vakarų spauda vis daž
gėlių srautui iš Rytų Vokietijos niau praneša apie pasieny nu
Teroristu siautėjimas pristabdyti, valdžia prieš 16 me šautus
žmones. Viešąją Vakarų
tų Berlyne pastatė visame pasau opiniją ypač sujaudino neseniai
Dubai. — Drama su vokiečių lyje liūdnai pagarsėjusią mūro sužinojus, kad Rytų Berlyne nu
737
Lufthansa lėktuvu, su 92 sieną — vadinamą gėdos sieną. | sižudė mergina, negalėjusi gauti
žmonėmis nebuvo pasibaigusi nei [ Vėliau įi buvo sustiprinta spyg leidimo išvykti ir ištekėti už Va
vakar. Keturi arabai grasino su liuotomis vielomis, minų laukais, karuose gyvenančio sužadėtinio.
Balio Sruogcs tėviškė Baibokų km.. Biržų aps. Nuo jo mirties vakar
šaudyti įkaitus, susprogdinti lėk kuriuos dieną ir naktį saugoja
suėjo
30 metų.
Vakarų spauda apskaičiuoja,
tuvą, jei nebus paleista II tero- policijos šunys. Siekdama savo
ris'ų iš V. Vokietijos kalėjimų, 2 piliečius dar labiau atbauginti kad per 16 metų iš tų, kurie no
iš Turkijos ir kol negaus 15 mi nuo bėgimo į Vakarus, valdžia rėjo pabėgti iš komunistinio "ro
lijonų dolerių. V. Vokietijos ir neseniai išleido naujus įstaty jaus", 70 buvo nušauta, 105 per Kairiųjų demonstraci
Persirengė moterimis
Turkijos vyriausybės palaiko ry mus, pagal kuriuos visiem ban- šauti ir daugiau negu 3,000 bu
šius ir tariasi kas daryti. Su tero dantiem arba padedantiem ki vo suimta. Nežiūrint to, 36 tūks jos prieš komunistus
Kairas. — "A! Ahram" rašo,
ristais derasi gynybos ministeris tiem pabėgti gali būti skiriama tančiai sugebėjo pralįsti gėdos
kad
Šiauriniam Jemene preziden
sieną.
šeichas Mohammed Makhtoum. bausmė iki gyvos galvos.
Roma. — Ultrakairieji studen tą Ibraim Hamadi ir jo brolį Abpadedamas vieno psichologo kaip
Prezidentas John Kennedy, tai, protestuodami prieš komu duliah nušovė moteriškai apsi
Visos šios skaudžios, ne
elgtis tokiu atveju su teroristais.
lankydamasis
prie šios Berlyną nistus, kad tie pradeda dialogą su rengę vyrai. Jemeno tradicijos ne
žmoniškos priemonės neatbaido
skiriančios
mūro
sienos 1963 lie
Tokijo. — Japonijoj du teroris-j Rytų Vokietijos piliečių nuo pa pos 13, pasakė, kad ' Berlyno mū krikščionimis demokratais, su leidžia moterų stabdyti gatvėje ir
tai buvo pagrobę autobusą su 19 siryžimo siekti laisvės Vakaruose. ras yra stipriausias ir nemalo rengė demonstraciją, įsiveržė į tikrinti jų dokumentus, tai tero
keleivių ir išlaikė 15 valandų. Priešingai, nuo to laiko, kai bu niausias įrodymas komunistinės krikščionių dem. būstinę, viską ristai praėjo sargybas ir prisiar
Policija šturmavo, vieną teroristą vo paskelbti Helsinkio Baigiamo sistemos nepasisekimo. Visas pa sudaužė, paskui tą patį padarė ir tino prie prezidento.
nušovė, kitą suėmė. Visą tą sceną jo akto nutarimai, vis daugiau saulis gali konstatuoti, jog šis su komunistų būstine, o gatvėse
Kitą dieną taip pat trys vyrai,
perdavė televizija. Iš keleivių nie vokiečių pradėjo kreiptis į savo Berlyno mūras yra istorinė gėda
mėtė padegamąsias bombas, dau persirengę moterimis, nušovė pre
Pagal tradiciją, Vliko seimą? kas nenukentėjo.
krašto valdžią .prašydami leidi bei įžeidimas visai žmonijai".
zidento svainį pik. lt. Qannas
žė langus.
vyksta vis kitoj vietovėj. Be
Zahra, 20,000 vyrų rezervistų va
New Yorko, posėdžiauta Bosto Moterų demonstracija
.X
^C^^I
dą.
ne, Clevo'.ande, Chicagoj, Det
roite, Washingtone, Toronte.
/*•-.
j<g*r
Buenos Aires. — Policija iš
1977 seimą Vliko valdyba nu
P^TS
tarė šaukti St. Petersburge, sklaidė apio 350 moterų demons
KALENDORIUS
Floridoj gruodžio 3—4 d. Prel. traciją. Moterys reikalavo pasa
Spalio 17: Ignotas, Margarita,
J. Ba'kūnas, kuris žiemos mė kyti, kur yra jų šeimų nariai ir
Ki n tautas, Gytė.
nesiais gyvena Floridoj, yra giminės. Giminės priklausę kai
riesiems
sluoksniams,
nežinia
ko
Spalio 18: Lukas evangelistas,
sutikęs sudaryti komitetą seimo
Trifonija, Jodotas. Jaugilė.
paruošiamiesiems darbams at- kiu būdu paslaptingai dingo. Ma
>n
noma, jie buvo kraštutiniai de
Saulė teka 7:02, leidžias 6:10.
vkti.
(E).
šiniųjų pagrobti.
ORAS
Washingtonas. — Kongresas j
atmetė automobilių pramonės | Windhoek. Pietvakarių Afrika.
argumentus ir nubalsavo, kad — Naujasis šios teritorijos admi
nuo 1984 turi būti automobiliuo nistratorius atšaukė iki šiol bu
fc
se automatiškai pripučiami oro vusį draudimą skirtingo, rasės ve
maišai, kurie nelaimės metu ap dybas. Šioji buvusi vokiečių kolo
saugotų prieky sėdinčiuosius nuo nija, dabar administruoja Pietų
susidūrimo su metalinėmis dali Afrikos, kai gaus nepriklausomy
sJlljiatfsa
Dalinai apsiniaukę, šilčiau, apie
ais,
bę, vadnsis Namibija.
Scrlgs
62 laipsniai.
iaadka. Braadaaburgo vartai, spygliuotos vielos, KUTO pana
• • • '

Kaminkrėčių amatas atgyja
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AR EUROKOMUNIZMAS YRA NUOŠIRDUS?

SOVIETU KALTINIMAI DEL RADIJO
TRANSLIACIJŲ
Belgradas. — Sovietai apkalti
no Ameriką dėl radijo programų,
siunčiamų anapus geležinės už
dangos, bet "pagyrė", kad Ameri
ka bent kiek "pasitaisė" žmogaus
terių srity, leisdama į Ameriką
atvykti keturiems Maskvos profe
sinių sąjungų atstovams. Juli Vo
roncov, sovietų ambasadorius, kai
ką prisipažino, rakydamas, kad
Sovietijoj labai greitu laiku ir ne
buvo galima į/ykdyti visų Hel
sinkio susi arimų punktų.
Voroncov kategoriškai atmetė
prieš vieną dieną kalbėjusio Ame
rikos ambasadoriaus Arthuro
Goldbsrgo kaltinimus dėl nelei
dimo emigruoti ir laisvo informa
cijų pasikeitimo varžymus. Prie
šingai, piktai užpuolė Ameriką
kam ji finansuoja Radio Liberty
ir Radio Free Europ. Tų stočių

CHĮCAGO, ILLINOIS 60629
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
LOS ANGELES MENININKAI
PAS M U S

Los Angeles. Calif., lietuvių advokatų simpoziume. (Iš kairės)
adv. Jurgis Gliaudys, adv. Nida Žibutė Brinkiene. adv. Nijolė Trečio
kienė., adv. Tomas Mažeika ir adv. Gintautas Kairys Nuotr. L, Kanto

LIETUVIAI CALIFORNIJOJ
ADVOKATAI IR
VISUOMENE
Californijoje visad dirbo keli
lietuviai advokatai, bet jie niekad
nebuvo susitelkę į savo tautinį
vienetą. Šiais metais beveik visi
Californijos advokatai lietuviai
sudarė savo sąjungą, pasivadin
dami "Califcrnijos advokatų lie
tuvių sąjunga'". Jos vadovybė Los
Angeles mieste. Keli nariai yra
San Francisco, San Diego ir ki
tose vietovėse.

Per ateinančius tris savaitga
lius Ch k-a gos lietuvių scenoje
viešpataus menininkai iš gyvos
ir gerai žinomos Los Angeles lie
tuvių kolonijos. Spalio 23 d. Jau
nimo centro didžiojoje
salėje
Jaunimo centro 20 m. sukakties
minėjimų .proga ręž. D. Mackielienės vadovaujamas Los Angeles
dramos sambūris Chicagos ir apy
linkių lietuviams parodys premi
juotą ir kartu intriguojančią ra
šytojos B. Pūkelevičiūtės dramą
"Palikimas". Ši drama, praėjusi pa
vasarį vykusiame TV Teatro festi
valyje Toronte buvo apdovanota
aukščiausiu
žymeniu.
Vieno
spektaklio Toronte neužteko, rei
kėjo jį pakartoti. Pats buvau liu
dininkas, su kokiu įdomumu žiū
rovai sekė tos aktualios ir intri
guojančios dramos vyksmą. Nau
josios kavinės atidarymo proga
Jaunimo centro direktorius kun.
a. Kezys paskelbė, kad šios dra-

niai baigęs šioje mokykloje peda
goginius kursus P. Abelkis padė
kojo direktoriui ir tėvų komitetui
už paramą praėjusią vasarą, siun
čiant keletą jaunuolių, būsimų
mokytojų, pasitobulinti lituanis
tiniuose kursuose. Naujasis tėvų
komiteto pirminikas V. Burokas
taip pat tarė keletą žodžių, pa- m ° s bus du spektakliai. Taigi visveikindamas susirinkusius. Pa šiems, besidomintiems lietuvišku
galiau mokytojai su mokiniais
suėjo į klases ir prasidėjo pamokos.
RIČARDO D A U N O R O
P. Bureikaitė
KONCERTAS

Sekmadienį, spalio 9 d., vykdy LIETUVIU BENDRUOMENĖS
Lankydamas lietuvių koloni
ŠVENTĖ LOS ANGELĖ/
dami vieną iš savo nutarimų,
jas Šiaur, Amerikoj solistas yra
susitikti su lietuvių visuomene,
Kaip jau buvo rašyta, šventė! l "Pvs atrakcijos objektu: viena
advokatai suorganizavo šį įdomų buvo pravesta plačiu mastu. Rug-: d ė l Jo gražaus baritono — boso
susitikima. Plačioji Sv. Kazimiero ^
balso, o antra kaip neseniai bu24 d. b u v c i§kilus k u n . £
parapijos sale buvo prisipildžiusi Markaičio paruoštas koncertas ir! ves Vilniaus universiteto laudies
susidomėjusiais susitikimo daly-1 Z i t o s Sodeikienės parodos atida- j dainų ir šokių ansamblio daviais. Lietuvių advokatų sąjun- tymas. RUgs. 25 d. buvo LB 25 me I ^ s - B ū d a m a s Vilniuje jis dainagos pirmininkas advokatas ir tei
Parapi- v o operose. Pernai, po koncerti
tų
suKakt
es
minėjimas
sės dr. Jurgis Gliaudys, Jr., supa
nės kelionės Prancūzijoj su Vil
žindino susirinkusius su susitiki jos salėj susirinko 200 dalyvių. niaus univ. ansambliu "Lietuva",
mo darbotvarke, pastebėdamas, Minėjimą aitdarė LB Vakarų jis nusprendė namo nebegrįžti.
kad lietuvis teisininkas visad gi apygardos p'rm. inž. V. Vidugiris. Pasilikęs Vak. Europoj buvo pa
liau supras lietuvio politines, vi Paprašė dalyvius pagerbti tylos kviestas dainuoti Briuselio karališ
suomenines bei asmenines prob minute neseniai mirusį lietuviš kame teatre Verdi operoj, o po to
lemas. Taip pat patogiau susikal kais reikalais giliai besirūpinusį Vakarų Vokietijoj ėmėsi tolimes
bendruomeninnką prof. Vladą
bėti sava kalba.
nio balso lavinimo studijų. Kaip
Analizuodami susitikimo tikslą Juodeiką. Po to iš VVaterbury at jau spaudoj buvo rašyta, jis yra
kalbėjo advokatė,'teisės daktarė vykusi svetį dr. Petrą Vile šį pa gimęs Žagarėj, šiaur. Lietuvoj,
Žibutė Nida Brinkiene, advokatė kvietė tarti žoc|. Dr. P. Vileišis į dainininkų šeimoj. Tėvas ir mo
teisės daktarė Nijolė Trečiokienė, JAV yra atvykęs 1940 metais, t y. tina turėjo gerus balsus. Jie išau
advokatas teisės daktaras Ch. Gin kiek ankstėliau negu dauguma ki
i n o tris sunus
> v i s u s dainimntautas Kairys. Prezidiume daly tų vėlesniųjų ateivių. Čia jis I §
kus. Vyresnysis brolis Vaclovas
vavo advokatas teisės daktaras To tuoj pat prisidėjo prie lietuviškos
yra
žymus Vilniaus operos solis
ve'klos. Tame laikotarpy Vlike
mas Vytautas Mažeika.
tas,
bosas ir buvo Ričardo moky
pribrendo mintis steigti PLB.
Lietuvių
visuomenė šiltais
1949 m. buvo paskelbta Lietuvių tojas. Prieš kiek metų Vadovas
plojimais sutiko savo teisininkus.
charta ir pradėjo kurtis atskirų taip pat lankėsi JAV ir koncerta
Bendrai ieškota įvairių atvejų,
krašių L. B-nės. JAV ši nauja or vo Los Angelėj. Ričardo Dauno
kaip gauti našią teisės žinovų pa
ganizacija sutiko stipresnių kliū ro koncertas Los Angelėj įvyko š.
galbą, teisinį lavinimą, spręsti
čių. Mat čia nuo seno veikė daug m. rugsėjo 25 d., Ebell koncertų
konkrečius įvykius. Iš publikos,
įvairių net ir gerai įsistiprinusių salėje, kuri buvo perpildyta pub
paskirtais pareiškimais, gauta
likos. Akomponavo jaunas pianis
nemažai
konstruktyvių planų: org-jų. Kadangi LB nepanorėjo tas Algis Draugelis.
Repertu
dėl
politinių,
visuomeniškų tapti institucija, kuri apjungtų ir are buvo patrauklios liaudies ir
(radijo paskaitos, paskaitos ir 1.1) globotų visą lietuviškąją išeivi bendrai populiarios dainos: Kur
ir siauresnės apimties problemų. ją — tiek pavienius asmenis, tiek tas šaltinėlis. Anoj pusėj DunoTeisininkai nagrinėjo aptariamas ir organizuotus vienetus, klubus, jėlio, abi liaud. dainos, Žaliojoj
problemas bendrai ir detaliai. ir pan., o ėmėsi burti tik atskirus lankelėj — J. Tallat Kelpšos, Mer
Tai sukėlė didelį susitikimo daly pavienius asmenis, tai ji tapo tik gužėlė brangi — J. Gruodžio,
"dar viena org-ja" ir kai kuriuose
vių susidomėjimą.
Tamsiojoj naktelėj — St. Šim
veiklos srityse atsiradus paraleliš
Tarp konstruktyvių
projektų
kaus, Ėsk, karvute — J. Gruodžio,
kumui, susidarė nesutarimai.
gali būti netrukus įgyvendinta
Šią naktelę — M. Petrausko, Auki
vadinamoji "legalinė klinika".
Dr. P. Vileišis buvo vienas iš berželi —V. Blušiaus. Antroje
Kas mėnesį prie parapijos budės pirmųjų LB organizatorių JAV dalyje dainavo itališkai ir vokiš
valandą teisininkas, susipažins ir visą laiką joje daug dirba. Savo kai ištraukas iš operų —L. Beetsu iškilusia problema ir patars.
kalboje nupasakojo įvairius sun hoven. Fr. Shubert, V. Bellini, G.
Advokatų ir visuomenės susi kumus ir išvardijo LB nuveiktus palydėjo nesibaigiančiomis ovacitikimas, pirmas toks Los Angeles darbus. Apgailestavo dėl nesuta Verdi, G. Rosini. Dainas publika
mieste, gali būti puiki visuomeniš rimų ir kvietė visus į vienin certas praėjo su dideliu pakilimu,
jomis. Dainavo bisui. Visas konkūmo atestacija iŠ mūsų visuo gą darbą.
menės kilusiems teisininkams. Tai
Po to sekė apdovanojimai. Šios
Po koncerto visiems abiejų
jų noro dirbti visuomenei įrody šventės eigoje buvo suruoštos
LB šventės dienų programos at
mas.
sporto varžybos: tinklinio, teniso, likėjams tautinių namų salėje bu
Tai yra vertingas iniciatyvos stalo teniso. Joms vadovavo dr. J. vo vaišės, kurių paruošimui bei
pasireiškimas, įrodantis, kad pro Žmuidzinas ir A. Šėkas. Šventės pravedimui vadovavo LB Los An
fesionalai lietuviai teisininkai sponsoriai paskyrė trofėjus bei do geles apylinkės pirm. Vladas Ši
yra draugiški lietuviškos visuo vanas, kurios dabar ir buvo įteik mo! i ūnas.
menės nariai. Susitikimas praėjo tos.
/.Kp.
šilto kooperavimo nuotaikoje
D. K.
PRASIDĖJO NAUJI
MOKSLO METAI
Los Angeles Šv. Kazimiero li
tuanistinė šeštadieninė mokykla
mokslo metus pradėjo rugsėjo 10
d. Visi susirinkę mokyklos kieme
prie vėliavos sugiedojo Tautos
himną. Po to nuėjo į bažnyčią pa
simelsti. Mišias laikė kapelionas
kun. 6T. A. Olšauskas ir ta proga
pasakė gražų pamokslą. Esant
mokyklos salei užimtai, mokslo
met atidarymas vyko bažnyčioje.
Mokyklos direktorius V. Pažiūra
painformavo apie mokslo metų
eigą ir tvarką, pasidžiaugdamas Los Angeles 'Lietuvių dienų" gegužinėje stovi ii kairės: T. Lebodiinsmokinių ir tėvelių pasiryžimu kas, A. Bražinskas, D Paskevičienė, rašyt. J. Gliaudą, S t Liseckas ir
tęsti lituanistinius mokslus. Nesė H. Paškevičius
Nuotr. L. Briedžio

VLADAS RAMOJUS
teatru, bus pro^a "'Palikimą V*
matytį Chicagos scenoje.
Spalio 30 d. Jaunimo centro
20 m. sukakties minėjimų proga
iš Los Angeles atvyksta solistai,
muzika: ir deklamatoriai ir Jauni
mo centro didžiojoje salėje atliks
neeilini koncertą —tai bus kon
certas, skirtas komp. kun. J. Markaičio kūrybai. Komp. Br. Markaitis, SJ, sukūrė muziką eilei poeto
Bernardo Brazdžionio eilėraščių,
ciklą pavadinęs "'Pilnatimi". Ži
nia, kad į koncerto turinį įeina dai
nos, duetai, deklamacijos ir t. t
Plačiajai visuomenei šis koncer
tas turėtų būti įdomus ne tik me
niniu lygiu, bet ir tuo, kad kon
certo metu bus iškelta kūryba to
žmogaus, kuris eilę metų gyve
n o Chicagoje, buvo lietuvių jė
zuitų provinciolas, be galo rūpi
nosi Jaunimo centro statybomis
ir pasižymėjo kaip puikus pamoks
lininkas bei aukštos
kultūros
žmogus. Tai kun. Br. Markaitis,
SJ. Tuo tarpu 70 m. amžiaus ne
seniai sulaukęs poetas Bernardas
Brazdžionis ne vienam mūsų
pažįstamas kuone ne nuo lop
šio, nes jo kūrybą deklamuodami
augome Lietuvoje, ypač abiejų
okupacijų metais, vėliau jo po
eziją kartojome stovyklose V. Eu
ropoje ,nes ta poezija kėlė viltį ir
,
w a u r , : -..-,.-lN-,lS -ė-.-i-s
S
2
«
C
S
' ° e >" 1 0 ^ s e m ^ i a ^ "
^ ū a
šios ir dabar dar tebegyvos, B.
Brazdžionio eilės vėl skambės
spalio 30 d. koncerte Chicagoje.
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siniais sunkumais. Praėjusiais me
Second class poetage paid at Chieago, OI. Published dafly
tais Šv. Ignaco gimnazija dėl fi
ezcept Sundays, Legal Holidays, days after Christmaa
nansinių sunkumų jau stovėjo
ana Easter oy the Litnuanian Catoolic Press Society.
ant užsidarymo slenksčio, bet jos
likimą išgelbėjo tuometinis Chiagos meras J. Daley. Mero pastan
gomis buvo pakviestas žinomasis
Per visus praėjusius metus DRAUGO administracija ruošSsi
aktorius bei humoristas Bob Hoprie didelių techniškų pagerinimų spausdinime ir dienraščio
pe su aktoriais D y a n Gannon ir
išvaizdoje. Dėl įvairių ir visiems žinomų priežasčių DRAUGO
administracija yra priversta pakelti dienraščio kainą.
Andy VVilliams, o šalia jų ir
'"Chieago Sun-Times" dienraščio
Nuo š. m. gruodžio 1 dienos DRAUGO kaina bus tokia:
. .kolumnistas Irv Kupcinet. Bob
metams 6 mėn. 3 men.
Hope ir kitų pasirodymas Šv. Ig
Chieago
ir
Cook
apskr.
$33.00
$19.00
$15.00
naco gimnazijos naudai įvyko
Kanadoje
33.00
19.00
15.00..
1976. XII. 18. Susidomėjimas bu
Kitur J.A.V
31.00
18.00
13.00
vo milžiniškas ir vien iš to pasi
Užsienyje
34.00
20.00
15.00
rodymo, kurio didžioji atrakcija
Savaitinis
25.00
15.00
9.00
buvo Bob Hope, Šv. Ignaco gim
Kasdienine DRAUGO laida 20 centu;
•..,.
nazijos išlaikymui bei turimoms
šeštadieninis su priedu 25 centai
»
skoloms mažinti liko 260,632 dol.
.pelno. Taigi aktorius — humoris
DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
tas išgelbėjo seniausios Chicago
je katalikų gimnazijos likimą, o
garbės svečių tarpe dalyvavusio
mero J. Daley viešas pasirodymas
Tei. ofiso ir bato; OLympie M I K
Chicagoje jau buvo paskutinis 1 4 . P B 8-3229
DR. P. KISIELIUS
prieš jo staigią mirtį. T a s žinias
DR. AKIU RAUUNAS
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
skelbia iliustruotas metinis gim
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
1443 So. 50th Ave* Cicero
GERKLES LIGOS
nazijos leidinys, neseniai išsiun
Kasdien 1-S vai. ir 8-8 vai va*.
2858
West 63rd Street
tinėtas Šv. Ignaco gimnazijos alum
Išskyrus trečiadienius
Šeštadieniai* 12 Iki 4 ?at popfc>it
nams. T u o tarpu prieš savaitę
Valandos pagal susitarimą
įvykęs tos gimnazijos mokinių žy
TeL REBaaee 5-1811
DR. K. G. DALUKAS
gis per miestą vėl davė 50,000 dol.
DR.
WALTER
L KIRSTUK
Akušerija Ii motėm ligos
pajamų.
(lietuvis gydytojas,

PRANEŠIMAS

Ginekologine

M A L O N U S ŽURNALISTAS

Chirurgija

3449 So. Putaski Road (Crawford
mm *•

. « ....

»

—.

3925 West 59th Streei

_ . _ * » . . » Vai.: plrmad., antrad.. kefvirtad.

tr

Žurnalistas T e r r y Shaffer, vie MedleaJ BoOding). Tei LC $-6446 penktad. nuo 12-4 vai popi-t \r ~,-%
pagal susitarimą. I « L •**Treč. Ir Sežtad u*d*ryta.
nas iš jaunesniųjų
dienraščio Priima ligonius
Jei
neatsiliepia,
skambinti
S74-8004
DR. IRENA KURAS
"Chieago Daily N e w s " redakci
GYDYTOJA IR CBTRURGŠ
nio štabo narių, dirbantis vadi
DR. YL RLAŽYS
KCDIKIŲ BR VAIKŲ IJGOS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
n a m a m City Desk skyriuje, dien
SPECIALISTE
MarqoeUe Medical Cente*
raščio ' C h i e a g o Daily N e w s " š.
MEDICAL HOLDING
• 1 3 2 8 a Kedzle Areno*
7156 South Western Avenve.
m. rugsėjo 29 d. editorialiniame VaL: plrmad., antrad. Ir ketvirtadValandos: Kasdien nuo 10 >aL ryto
6 iki 7:30 vai. vakaro.
lape parašė įdomų ir gerai doku
iki 1 vai. popiet
Seštad. nuo 1 iki S vai.
mentuotą straipsnį muz. A JurguOfiso teL R E 7-1168; rezid. 23S-291S
Pagal susitarimą.
Ofiso telef. W 4 5-2670
čio šeimos susijungimo reikalu,
Ofs. H E 4-1818; Rez. PR 6-8801
RezfcL tei. WAlbrook S-3048
straipsnį pavadinęs "Soviet defecDR. J. MEŠKAUSKAS
tor fears for his trapped famiiy". TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Su žurnalistu T e r r y Shaffer susi
Specialybė vidaus ligos
DR. PETER T. BRAZIS
pažinau prieš porą
metų. Ka
2454 West 71st Street' '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
daise draugavo su gražia lietuvai
(71-os Ir Campbell Ave. kampa*)
2434 West 71st Street
Vai.: plrmad., antrad., ketvltad. lt
te, todėl ir turi sentimentų lietu
VAI*: pirm., antr., ketv. Ir penkt penktad. S iki 7 v. p. p. Tik susitarus
viams. Prie kavos .puoduko jam 1 : 0 0 - 5 : 0 0 vai. popiet, treč ir s ė s t
prisiminus muz. A. Jurgučio šei tik susitarus.
OPTICAL
STUDIO
VIOLETA KABOSAITE
mos tragediją, žurnalistas susido
Dr. Aut. Rudoko kabinete perėmė"
7061 So. Washtenaw. TeL 77*-4W«t
mėjo, nes "klimatas esąs palan
pagal
ardytoju
DR. EDMUND E. CIARA Pritaikomi akiniai
kus"
prieš akis Belgrado kon
receptus.
Didelis akinių r6mq pasirinkimas
CPTOMETRISTAS
ferencija. Keli telefono skambte
Vai.: pirm., antr., penkt 10-5:to
3739 West 5Ht Street
lėjimai, susitikimas su muz. A.
Ketv. 1-8 v. vak. Seat 10-4 v. p. p
Trečiadieniais uždaryta.
TeL — OB 6-2400
Jurgučiu* ir jo advokatu P. ŽumVaL: pagal susitarimą: plrmad. tr
bakiu, ir išvadoje — puikus straips ketv.
M a t — 282-4422
1-4 ir 7-9: antrad.
ir penkt
nis.
10-4: testad. 10-S vai.
DR. ROMAS PETKUS

Lietuvių Fondas (milijoninis),
sunkiai krovęs pirmąjį milijoną
ir po didelių pastangų jį pasie
kęs, antrojo milijono keliu rieda
žymiai greičiau. Šiuo metu Lie
tuvių Fonde jau yra 1,400,000
dol. pagrindinio kapitalo. Įnašai
neaugtų taip sparčiai, jei nebūtų
rengiami vajai, renginiai fondo
naudai ir 1.1. Šio sezono vajus pra
dedamas pokyliu, įvykstančiu
šeštadieni, lapkričio 5 d., Jaunimo
centro didžiojoje salėje. Kiekvie
nas, kas į fondą įneš bent 100
dol., gaus du nemokamus bilie
tus į pokylį. Pokylyje meninę
programą atliks sol. Birutė Dapšienė iš Los Angeles. Tai dar jau
na, bet jau gerai žinoma daini
ninkė, kurią į Chicagą pakviesti
AKTŲ LIGOS — CHTRCROUA
rekomendavo mūsų žymusis te
Ofs. teL 7854477: Rez. 246-2838
Ofisai:
noras ir Lietuvių Fondo valdy
111 JTO. WABASH AVE. :-3t
DR.
L
DF.CKYS
— Niekas n ė r a pajuoktinas,
bos bei tarybos narys St. Baras ir
4200 NO. CENTRAL AVE.
GYDYTOJA IR CHIRURGfi
k a s juokiasi iš savęs.
kiti.
Valandos pagal susitarimą.^
Specialybe" — Nervą tr
L u c i u s Seneca
EmoctBSs Ugos
Taigi, kaip iš šios programos
CRAWFORD MEDICAL BTJILDINO
DR. FRANK PLECKAŠ
matome, Chicagos lietuvių sce
6449 8 a Pulaskl Road
(Kalba lietuviškai)
valandos pagal susitarimą.
noje tris savaitgalius iš eilės vieš
OPTOMETRISTAS
Bez(d. teL — GI 8-0873
Tikrina akis. Pritaiko akintas tr
pataus menirinkai nuo Pacifiko DR. ŽIDUTE ZAPARACKAS
"Contact lense*"
Telef. — 337-1285
krantų. Tai patraukli naujiena
DR. W. M. EISIN-EISINAS 2618 W. 71st St. — Tei. 737-5101
AKIŲ
LIGOS
CHJTURGIJA
mūsų kultūriniame gyvenime.
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS Vai. pagal susitarimą, uždaryta tree
Ofisas:
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
HUMORISTAS IŠGELBĖJO
700 Nori* Michigaa, Saite 409
DR. LEONAS SEIDUTIS
0133 So. Sedzie Ave. WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą
MOKYKLĄ
INKSTŲ, PŪSLES I R
Valandos pagal susitarimą.
M Be
PROSTATO
CHIRURGIJA
atsiliepia
skambinti:
MI
8-0001.
Šv. Ignaco gimnaziją, esančią
2656
W.
6Srd
Street
tamsioje Roosevelt gatvėje neperVaL antrad. nuo 1-4 popiet
0r.
Jonas
G.
BUA-BYLAITIS
DR.
A,
B.
DLEVECKAS
toli naujai išstatytų Illinois uni
Ir ketv. nuo 5-7 vakare "
GALVOS TR STUBURO LIGOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofise teL 776-2886, retid. 448-5546
versiteto Circie Campus pastatų,
6 * 8 58.
TeL— BES-58V3
nemažai lietuvių prisimena, nes
16. t t f l t
DR. J. L SIMONAITIS
Specialybė Akių ligos
į ją ypač ankstesniais metais daug
TeL
4704119
GYDYTOJAS
3997 West lttSrd Street
lietuvių šeimų siuntė savo sū
Valandos pagal r jsitarimą
Adresas 4256 W. 6Srd Street
Valandos pagal susitarimą
nus mokytis. Vienas kitas lietu
Ofiso telef. RE &-4410
vių sūnus dar ir dabar joje tebe
Reddcneljoii telef. OR S-et19
Ofise teL — PR 8-2220
simoko, nor^ nebe tiek, kiek jų
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad.
DR. JANINA JACEVIČIUS
A d v o k a t a i
buvo 1950 — 60 m. Plačiai žino
nuo 1:00 Ugi 3:00 vai. popiet
ma Šv. Ignaco gimnazija, vado C H A R L E S
JOKIA
P. K A L
DR. VYT. TAURAS
vaujama jėzuitų, jau
gyvuoja
VAIKŲ
LIGOS
A
A
S
S
O
C
I
A
T
E
S
GYDYTOJAS
IR CHIRUR6AS
108-tuosius metus. Tokio pat am
3656 West 6Srd Street
Of.
teL
776-5162;
ra.
737-5047
Bendra
praktika
ir moterų Ugos
žiaus ir pag-indiniai gimnazijos
Plrmad.. antrad., ketvlrtad. Ir penkt
Oram
Ir
res.
s«52
W. fteth Si.
ouo 12 lkl 2 vai. Ir nuo 5 Iki 8 vai
rūmai. Gimnazija pasižymi aukš 2649 W. 63rd St., Chkmga, Dl vak.
TeL
PRospect
8-I23S
defttad.
nuo
1
iki
4
vai.
Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. vak.
Ofiso vai.: pirm., antr.. treč. b
tu mokslo lygiu, dažnai apie ją
Trečiadieniais uždaryta
nuo 2-4 vai. n* «-8 V. vak
pagarbiai atsiliepiama pagrindi
Ots PO 74M6, Bes. OA 3-7273 penkt.
3e*t- 2-4 p. p. tr kitu laiku
Settad. atdara pusę dienos
niuose amerikiečių dienraščiuose,
Mes duodame {vairius teisinius
Ofiso (H. HE 4-313S, n*mp OI S-SISS
DR. A. JENKINS
bet. kai valdžia privačių mokyk
patarimus.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. V. TUMAS0NIS
lų neremia, jos susiduria su finan
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiNttiiiiiiiuifininiimM
CHIRURGAS
•844 West 6Srd Street
2464
West 71st Street
Valandos
pagal
susitarimą
•iiiHiiiiiiiiinitMiiiiuiiiiiiiiuiiiiitiuuiiiiiuiHiiiiiimiiiiiirniiiiminiintifiiirtmtnt
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DR. K. A. JUČAS

MARQUETTE A U T O CLUSIC
6655-50 So. Caiifornįa Ave. — T«L 471-4RSS
- 476-8872
Užsienio ir Amerikos automobiliai.
Time u p ir vėsinimas (AIR C O N M T I O N I N G )
STABDŽIAI 6 mėnesių a r 6,000 mylių g a r a n t i j a
a i mūsų darbą (pataisymus). A t d a r a n u o 7 v. r y t o .
iki tu v-aL vakaro.
Savininkas N o r b e r t a s

DB2UIATOLOGUA —
CHIRURGIJA
6&4 No. Westen Aveaee
1692 No. Western Aveeee
TeL atsakoma 12 valandų
686-4441 — 5« 1-4605
|stsi2>os Ir bato teL 652-1381

DR. FERD. m . KAUNAS
BENDROJI MEDICINA
1667 8. 4601 Obata, Oeere
10-Utr 4-7
trei.tr

VaL: pirm., antrad., ketv. Ir psnktaS
I-l ir «-7 — M anksto austtarua.

TeLoBso PB 6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ih CHIRURGA5
8107 West 71st Street
Treč.

Valandos: 1-4 vai. popiet
Ir teAtad. pagal susitarimą

Ofiso teL 58*3166; namų 636-4856

DR. PETRAS iLIODA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6284 8. Narrasaasett Avs>
VaL pirm. antr., ketv. ir penkt; 8-7

Okupuotoje Uehnrofe

TIKROVE IR SVETIMAS POŽIŪRIS

STATOMAS NAUJAS RUSIŠKAS MIESTAS
Okupuotosios Lietuvos aukš
čiausias sovietas (taryba) š.m.
rugsėjo 26 paskelbė nutarimą
"Dėl Ignalinos atominės elektri
nės statybos darbininkų gyven
vietės". Nutarime sakoma, kad
minėta naują gyvenvietę pavadi
na Sniečiaus vardu. Ateityje ją
reiksią vadinti ' Sniečkaus dar
bininkų gyvenviete". Jai suteikia
mos miesto tipo gyvenvietės tei
sės.
Taigi okupuotoje Lietuvoje
okupacinės valdžios patvarkymu
statoma nauja įmonė ir kuria
mas naujas miestas. Ši naujiena
iš tiesų nėra didelė naujiena, nes
pokario metais ok. Lietuvoje bu
vo įkurta keletas stambesnių gyvenvienčių. Iš jų pažymėsime po
rą, ligi šių laikų išaugusių į
miestus.

Leninui reikalingi kurti nebyliai

kietijoje, 20 Japonijoje, 13 Pran
cūzijoje.

GYVENTOJŲ STATISTIKA
Amerikos statistikos biurai
paskelbė įdomius duomerus apie
gyventojų pajamas, šeimų su
dėti ir jų gyvenvietes.
Pereitais metais vidutinės
Amerikos šeimos pajamos pa
kilo 3rc ir sudarė 14.968 dol.
Šis vidurkis buvo mažesnis 480
dol. ne^u rekordinės pajamos
gautos 1973 metais.
Iš 56,7 milijonų JAV šeimų
dauguma gyvena miestuose ir
jų apyl nkėse. 67c'c gyvena
prie didmiesčių. Tik 4$į gy
vena farmose - ūkiuose. Dau
giausia dabar dominuoji mažo3,
Andrei Amalrik. į Vakarus išleis- i 2 asmenų šeimos. 3 7 # šeimų
tas rusų rašytojas, kalba pabaltie- ; priklauso tai kategorijai.
Dičių demonstracijose VVash'.ngtone. j de3nės šeimos iš 6 ar daugiau
Anglų kalba Amerikoje yra išleis asmenų sudaro tik 9'
SS'
tos dvi Amalriko knygos "Privers
į
šiemų
yra
baltos
rasės
žmonių.
tine kelione- j Sibirą" ir "Ar išliks
! 10% yra juodų. Likusieji yra
Sov. Rusija ligi 19S4".
Nuotr. V. Maželio i indijonai, azijatų ar kitos kil
mės.
Aukštas vaikų gimimo
kas... sau.
; pakilimas pasibaigė 1960 me
Fakto užmaskavimą *'kitokia tais. Tačiau nuo 1961 metų
jo interpretaciją" arba ir visiš | pradėjus mažėti gimimų skai
ką jo palaidojimą melu, — ne čiui, vistiek daugumoje šeimų
skaitau esant sąžininga.
( 5 3 ^ ) yra bent vienas vaikas
Aš suprantu M. Drunga, kad jaunesnis, kaip 18 metų Apie
tiems asmenims, kurių poziciją ; vienas trečdalis (34 r č) šeimos
jis gina (gal ir savąją taip narių yra jaunesni, kaip 18
pat), po svečiavimosi Lietuvo ! metų, 59<~o — buvo 18 iki 64
je, sakysim pas Zenkevičius, le- metų grupėje ir 8fi šeimos na
kevičius, kazakevičius. laurin- rių buvo 65 metų a r senesni.
čiukus ar į juos panašius asme
72 r'c šeimų gyvena nuosanis), grįžus Amerikon gal nėra vuose namuose. 26' c gyvena
perdaug populiaru tuo garsin- privačiuose namuose išnuomuotis. Rasta, atrodo, išeitis, pa
tuose butuose. 2^> šeimų gy
skelbiant, kad skinami nauji
vena valdžios pastatytose pa"bendradarbiavimo su Lietuva"
j
talpose.
35% šiemos narių —
keliai. Skamba patriotiškai ir
kilniai. Gali būti, kad daug ne vyrų ir moterų nėra lankę
mokyklų. Toks
informuotų žmonių čia tuo pa aukštesniųjų
j
pat
skaičius
yra
baigę aukštes
tiki?..
niąją mokyklą (High Schooi).
Jokiu būdu nesu prieš, kad
Adolfas Baliūnas
M. Drunga ir kiti lankytųsi Lie
tuvoje, lankytų gimines, taip
akliai tuo patikės. Jie netgi
pat neduodu patarimų, kaip elg
džiaugsmingai plačiai atvers du
tis bičiuliavimosi su kagėbi
i ris. pro kurias į jų šalis skubiai
stais atveju (jei tai yra ar bū
j prasmuks Kominterno komisatų), bet be abejo neprižadu pa
! rai ir partinės žvalgybos agentikėti (ar kitus patikinti) tos
| tai. po mūsų diplomatinių, kul"bičiulystės" rezultatų palan
l tūrinių ir prekybinių
atstovų
kumu Lietuvos ar tai išeivijos
priedanga
naudai. Taip pat manau, kad
Kurčnelrųliai - akliai atidarys
dalies asmenų čia šiuo klausimu
į
kreditus,
kurie pasitarnaus mūskleidžiama dezinformacija yra 1
tik asmenine nauda paremta sų kompartijos palaikymui jų
spekuliacija, šioj vietoj įdomu I kraštuose. Kitaip sakant, jie
pacituoti, ką dar 1921 m. yra darbuosis ruošdami savo nuosa(280 psl. J.
pasakęs vienas iš komunistinio i vą savižudybę!.."
marazmo vadų — Leninas, jo Anenkov, Dnevnik moichvstciniški žodžiai, deja, matyt, te reč, II t.).
Tarp kitko,
paskutiniame
bėra aktualūs ir dabar.
"Akiračių" numeryje (8) at
"... Sakyti tiesą — tai smul spausdinta M. Drungos "Kelios
kiaburžuazinis prietaras. Melas, pastabos piktam platonistui"!
priešingai, dažnai pateisina tiks Šiuo atveju jau Felikso Jucevi
lą. Kapitalistai, besivaržydami čiaus adresu. Negi, sakau, M.
užkariauti sovietinę rinką, už Drunga kažkokio "blato" pagal
merks akis prieš anksčiau minė ba bus "išsikombinavęs" sau
tą realybę ir tokiu būdu virs taip demokratiškame laikrašty
kurčnebyliais - akliais.
Tada je pastabų dalinimo monopolį?
yra būtina griebtis specialių Ar tai greičiau reikėtų suprasti,
manevrų mūsų pergalei prieš kaip tos nelemtos "uniformuo
tos minties apraišką M. Drun
juos.
gos
kūryboje?
Tuoj pat pareikšti pageidavi
mą užmegzti diplomatinius san
Su sveikinimais ir be pasta
tykius, pažadant nesikišti į jų bų nei M. Drungai, nei kitiems.
vidaus reikalus. Kurčnebyliai - New York, 1977

"Kelios pastabos V. Žiliui ir
YLAJHSLOY.YS ŽILIUS
Mat, draugas Petras ir jo šeimi
kitiems" (!), taip lojaliai-libeninkai į tą faktą moka "žvelgti
*
raliu kreipiniu prasideda man lestingai sąlygoja kitus rezul kitu požiūriu".
Sovietai
visomis išgalėmis nepažįstamo pono M. Drungos tatus ir išvadas. Bet kad tai ne
Faktas — ne taip senai bu
stengiasi statyti naujus reakto straipsnis š. m. "Akiračių" 7 liktų tik bendra r'raže, taigi pa vęs JAV prezidentas Fordas sa
rius ir plėsti atominių jėgainių numeryje. Jei šitaip prieš porą bandykim:
vo piliečiams ir iš nustebimo
skaičių. Jie yra užplanavę įruošti metų būtų į mane
kreipęsis! Faktas — Šiandien kaip ži apglušusiam likusiam pasauliui
daug naujų atominių elektrinių, draugas
Laurinčiukas
savo' nia Tarybų Sąjungoje komunis pareiškė, kad "Sovietų Sąjunga
jų tarpe vieną ir okup. Lietuvoje. "Tiesoje", arba generolas Petro ; inio režimo jau 06 milijonai nu neturi jokio dominanto Rytų
nis savo atviraširdės bičiulys- į sūdytų, po žeme- Tokiu būdu, Europos kraštams".
Atominei jėgainei vieta pa
tės su kapitalistais laikraštyje' oagal M. Drunga, į tą faktą
Fordas tikriausiai šį faktą
rinkta šiaurinėje rytų Aukštaiti
"Gimtasis kraštas", būčiau pa- Į švelgiant "visai kitaip", išeitų vertino M. Drungos minima *ki
jos dalyje, prie labai gražiaus Vi
sakęs sau — kaput tau. Žiliau, | — vieni juokai, skaičius sun tokia žodžio interpretacija"?
sagino ežero (219 ha ploto), ne
tavo dienelės, kol tave surištom j kiai apčiuopiamas. 66 milijonai,
toli Vilniaus — Daugpilio gele
Faktas — dabartinis JAV
rankom paslaugūs vyrukai įkiš j kas t a s tėra, o, be to, mirusieji
žinkelio linijos, 10 km. į šiaurės
prezidentas
J. Carteris atvirai
j Nerį — suskaičiuotos. Bet čia. • tyli, o kalbančius gyvuosius
rytus nuo Dūkšto, 6 km. į šiau
žiūriu, ta grasinanti
antraštė! bandoma nutildyti: ten — to pasisakė už žmogaus teises pa
rę nuo Rimšės.
ne "pačios demokratiškiausios liau žudant, čia, — dažnai žodi saulyje. Maskva tai pavadino
puslapyje, ne prasme spekuliacija dezinfor "grubiu kišimusi į jos vidaus
Naujosios gyvenvietės ir jė spaudos pasaulyje"
reikalus". Mat, Maskva (kaip
gainės statybos darbai pradėti bet tik vidutiniškai demokratiš muojant visuomenę.
Solženicynas yra pastebėjęs)
1975 metais. 'Literatūros ir me kame "atviro žodžio mėnrašty
Faktas
—
rusų
enkavedistisako
— "jūs ten Vakaruose ty
no" 1977. X. 1 numeryje pateikia je", tai sakau, gal dar liksiu
nių
ir
vietinių
stribukų
išžudy
lėkit,
leiskit mums rainiai sa
1948 metais buvo pradėta sta me reportaže rašoma, kad "bū gyvas.
t a tūkstančiai jaunų lietuvių, vuosius smaugti". Taigi, kagė
tyti didžiulė cemento gamykla simųjų energetikų miestas rausia
Straipsnio pradžioj M. Drun- i kovojusių miškuose "už Lietu
Akmenės apylinkėse, Mažeikių si po žemėmis ir stiebiasi į viršų". ga mandagiai pykteli, kad tie | vos laisvę". Skaudus praradi bistai "žvelgia į faktą kitu po
apskrityje. Prie jos buvo įkurtos Š. m. balandžio mėnesį čia apsi keli atvykėliai dabar iš kažko- j mas. Bet žiūrint j tai M. Drun žiūriu"...
Faktas — š. m. pradžioj "Aki
energetikų
ir cemento fabriko darbininkams gyveno ' pirmieji
kios tai lyg ir "Australijos ar gos siūlomu tuo "kitu požiu račiai" savo puslapiuose at
miesto
gyventojai".
Kiek
jų
iš
vi
gyventi miestas, pavadintas Nau
tai Pietų Amerikos" (?), paskui: riu"„ išeitų — grynas melas,
jąja Akmene. 1959 m. jame gyve so bus, kai pastatys miestą, ne paaiškėja, kad yra jų ir iš Lietu j jokių partizanų Lietuvoje gal ir spausdino KGB rūpesčiu pa
no 5400 gyv., o 1977 m. pradžio skelbiama, tačiau galima apytikrį vos (pagal M. Drungos suprati-į nebuvo. Jau seniai svečia vesi ruoštą ir šituos kraštus pasie
je jau 14,400. Buvo plečiama ga skaičių spėti iš paskelbto fakto, mą, jie visi maždaug turėtų kla- čia partijos pasiuntiniai prane kusį inž. Tomonio mirties aplin
mykla, didėjo ir jos darbininkų kad čia "statoma 1284 vietų mo sifikuotis pagal vieną liniuotę), šė amerikiečiams, kad tai buvo kybes "aiškinantį" laišką. "Aki
| račių" leidėjus naiviais vyru
kykla."
— gyventojų skaičius.
bando čia kažką tai šnekėti, ari viso labo tik — banditai. O ir kais nepavadinsi, galima būtų
1960 m. tarp Kauno ir Vil
net imasi įžūlumo rašyti, Jtaipj kino filme "Niekas nenorėjo manyti, kad žinojo, ką spausdi
*
niaus netoli Vievio pradėta sta
Būsimajame Sniečkaus mieste reikalai klostosi jų kraštuose.; mirti", talentingo rež. V. 2ala
tyti nauja didžiulė šiluminio ti pirmiausia buvo įruošti bendra Ypač autoriui įtartini tie — iš I ko vioiaus surežisuotame, bet na. Faktas daugiau negu nejau
po elektrinė. Prie jos buvo įkur bučiai statybos darbininkams į Lietuvos. Jį kiek išmuša iš pu-; scenarijuje būtent su tuo "kitu kus, bet, matyt, ir šiuo atveju
tas Elektrėnų miestas. 1970 m. gyventi. Kas gi juose gyvena? Į šį, siausvyros tai, kad tie komuniz požiūriu" grubiai iškreipiant is telkiantis M Drungos man siū
jame buvo 6,600 gyv., o 1977 m. klausimą atsako minėto reporta-, mo gerokai aplamdyti keistuo- į torinį faktą, tikrai ten rodomi lomą fakto "interpretaciją" ir
kitą požiūrį" — nieko ypatingo
pradžioje apie 8,000.
(atseit, partiza inž. Tomonio tragedijoje lyą ir
žo rašytojas Vytautas Girdzi liai, jo žodžiais tariant — "ne; keli banditai
kurie
plėšia ūkinin nėra. Skaitai sau "Akiračius"
Panašiu būdu Mažeikiai virsta jauskas. Jis rašo, kad čia esą visi pragysta darniais sąskam-j nai),
biais"
(!?)
kus
(!?)
prievartauja
mote ir širdy lengviau darosi, — jo
naftos pramonės centru. Čia įruo- daug jaunų vyrų ir merginų "iš
ris, net pora "niekuo nekaltų"
šiamos naftos perdirbimo ir naf kitų miestų ir respublikų. Iš Sibi
Keista, kad M. "Drunga. pats į stribukų" nugalabina. Ko neiš kie kagėbistai Tomonio nežudė.
žmogus ligonis ir pats palindo
tos chemijos gamyklos. Iš Rusijos ro, iš Užkaukazės. Kiek skirtingų nors ir apsčiai siūlydamas po- į
vamzdžiais atvedama nafta bus charakterių, papročių, kiek iš žiūriu skirtingumus, rods turi! tvėrę būrelis ūkininkų griebia po traukiniu, šiaip tik gaila
perdirbama Mažeikiuose. 1939 m. minties ir vilčių čia susirinko. Be nostalgiją išgirsti tik vienodai i "berdenkas"' ir, suniūniavę dai žmogaus...
čia buvo 5600 gyv., o šių metų veik 40 tautybių statybininkai sudiriguotą giesmelę, kuri pra- nelę, tuos "buržuazinius nacio
Suprantama, kad ''Akiračiai"
lietuviškai - kaubo
pradžioje jų skaičius siekė 19,800. triūsia prie būsimojo miesto pa skambėtų lyg prieš partijos tri- j nalistus"
skelbiasi
"atviro žodžio mėnraš
jiškai — iššaudo. Filmas kuo
matų, ir kiekvienas jų turi atisve- būną tarybiniame Vilniuje?..
*
labiausiai atitiko maskvinę pro čiu" ir jokio prosovietizmo sau
žęs savo pasaulį". Žinoma, dau
Iš visų ^nedarniai giedančių" j pagandą — filmininkai buvo ap neprisipažįsta. Ir tai stengiama
Normaliomis sąlygomis reiktų giausia rusų. Bet ir ne rusų tauty
pasidžiaugti pramonės mūsų Lie bės darbininkai su savo viršinin M. Drungai vis tik labiausiai j dovanoti.. "Kitokio požiūrio" si, gal būt. pabrėžti ir šį mėn
nepriimtinas Ziliaus "suvalkie- j pagalba pati fakto tiesa pasida raštį skaitantiems Maskvos ir
tuvoje augimu, naujų įmonių ir
kais ir tarp savęs gali tikrai ru- į
Vilniaus "specialistams". Š. m.
tiškai tiesmukiškas tonas". (Kaj ro čia nereikalingu balastu.
miestų statyba. Tačiau dabar taip
siškai susikalbėti.
7 nr. "Akiračiai" spausdina jau
žinkodėl "suvalkietiškai" — kil
nėra. šie ir kiti tokios rūšies
miestai okup. Lietuvoje kuriami
Faktas — naciai savo mirties ir pogrindžio "Aušros" atsiliepi
Reportažo autorius kalbasi su me esu žemaitis?). Pasėkoje to.
okupantų patvarkymu ne tam, vienu iš statybos darbų vedėjų: M. Drunga suabejoja viskuo, ką lageriuose nužudė daug žmonių. mą j anksčiau minėtą KGB fal
kad padėtų Lietuvai ir lietu — "Niekas manęs nekvietė, at išeivijos spaudoje esu pasakęs ' Prieš keletą metų teko Varšu sifikaciją. Tik minėtieji Mask
viams, bet kad jų ir įmonių kūri vykau savo pasirinkimu ir noru, apie Lietuvos okupaciją: tautos voje sutikti savo vienmečių vo vos a r Vilniaus "specialistai"
mo priedangoje būtų galima Lie — kalba Vasilijus Galkinas. — naikinimą, rusinimą, išžudymą kiečių. Pokalbio metu, užsimi tuo "atviro žodžio" šūkiu grau
tuvą kolonizuoti rusais.
Gimtinė — Kuzbasas. — Kodėl į dešimčių tūkstančių Lietuvos nus apie karą, kažką paklau denosi gal nelabai, bet, matyt.
Naujuosius miestus, naujas į- čia atvykau? Iš dalies gal tai atsi-1 partizanų, apie bažnyčių uždą-į siau apie tuos konclągerius. Jie labiau domisi panašiom galimy
mones projektuoja Maskvoje, sta tiktinumas, kad perskaičiau bū- j rymą ir pavertimą jų sande-Į ramiai atsakė, kad nieko pana bėmis, kaip a la Tomonio
to dažniausiai rusų ir kitų tauty tent šios įmonės skelbimus. "J liais. skalbyklomis, net šiukšlių i šaus nebuvo, kad tai — propa tėvo laiško atspausdinimas ta
apie ganda. Matyt, jie į tą faktą žvel me pačiame mėnraštyje.
bių darbininkai, kurie čia pasilie V. Girdzijausko klausimą, ar jis pervarymo fabrikėliais.
ka gyventi ir statybai pasibaigus, pasiliksiąs ir toliau, pastačius į- kultūrinio gyvenimo žlugdymą, gė "kitu požiūriu".
Ir t. t
apie
šiandieninės
Lietuvos
val
nes automatiškai
penėdami monę. Galkinas atsakė: "Grei
Aš nežinau, kaip į M. Drun
Faktas — Lietuva okupuota
naujų įmonių darbininkais. Ru čiausia taip. Nemėgstu skrajo džios pastangas visa tai užtrin- j ir jos nebėra nei pasaulio žemė gos pastabas vertinti faktus
sams atėjūnams — kolonistams ti, juo labiau, kad atvyko žmona ti ir kvailinti Vakarus, nusle-i lapyje. nei JTO. I r jeigu pats "visai kitaip į juos pažvelgiant"
ir jų šeimos nariams butai tei- Faina ir sūnus Viktoras šaltkal- piant aktualiąją Lietuvos situ-; M. Drunga kada svečiuosis Lie arba
bent naudoti
"kito
aciją.
ami be eilės. Lygiagrečiai to viauja toje .pačioje brigadoje".
tuvoje ir maloniai šnekučiuosis kią fakto interpretaciją" atsi
kiuose naujuose miestuose kuria
su draugu Petru Griškevičium, lieps (ar gal visai neatsilieps)
M.
Drunga
siūlo,
jo
žodžiais
Į
Tą patį sako ir kiti reportaže
mos rusiškos mokyklos, bibliote minimi pokalbių dalyviai: Vania, tariant — "visai kitaip į tą fak j tai draugas Petras M. Drungai tie jo minimi "kiti". Kas link
kos ir kitokios rusiškos įstaigos. Aleksejus Trofimovas iš Kazachi tą pažvelgti". Kodėl ne, galima,' aiškiai pasakys, kad 'Tarybų manęs, tai aš M. Drungai irgi
Taigi Lietuvai ir lietuviams iš to jos, Ivanas, Sergejus. Miša, Sara- pasaulyje tai nuo seno jau sėk- į Lietuva yra pergalingosios rau liberaliai - demokratiškai siū
kių įmonių ir miestų džiaugsmas žinskis ir į juos panašūs. Iš lie mingai
praktikuojama.
Tik, donosios armijos išlaisvinta ir lau tą jo visai kitokį fakto ver
labai nedidelis.
tuvių mini tik vieną užguitą elek-j mat, tas "kitas požiūris" negai- y r a visai suvereni valstybė"! tinimo principą pasilaikyti kol
Bet grįžkime prie naujai stato triką Gintautą Pėželį.
mo miesto ir atsakykime į klausi
•
dinantis momentas: rodos, jau tikrai turėjai savo ran pušynas. Viename pušyno pakraštyje ryškėjo bažny
mą, kas iššaukė jo kūrimo reika1976.XI.22 šioje vietoje mes ra
kose ir staiga praradai. Pasičiupo jį vėl. Tas vėl jam čios bokštai. Toliau pradėjo matytis du ežeriukai. Viešėme: 'Naujas SfJiro geležinkelis
Ii
pro kelius nuslydo. Imk jį, kaip tu nori, o jis. kaip čios.
•
koks gudrus sukčius, vistiek iš tavo rankų išsisuks. nas tyvuliavo pušyno pakraštyje, kitas — prie bažny«
— B AMAS turės stiprinti Ru
ZENONAS ST ABAKAJLNIS
Ne, jis nepaleis jo taip lengvai — ne žemaitis būtų...
Šiuo metu visame pasaulyje, siją". Ten pažymėjome, kad daug
Karuža pasakojo sesutei, kad tie visi laukai ir
Vėl ir vėl jį čiupo daugybę kartų. Sušilo, privargo, bet |
įskaitant Sovietų Sąjungą ir JAV- lietuvių abiejų lyčių jaunuolių 9
miškai
senovėje yra priklausę kažkokiam geram žmo
Antroje Kražantės pusėje susidarė nuolaidus ir ungurio "gudrybės" pamažu išsibaigė. Nors ir labai
-bes, reiškiasi energijos trūkumas. sunkiai dirba be galo liūdnose
Gerokai išsekus naftos, akmens klimatinėse sąlygose, maitinda šlaitas, kuris toliau žemupiu vis kyla ir išauga į statų slidus, bet vėliau iš jo rankų nebepajėgė išslysti ir bu gui Valavičiui. Jis norėjc3, kad žmonės Dievą geriau
pažintų ir savo gyvenimo prasmę suprastų. Jis išparanglies ir medžio kuro atsargoms, mi ypatingai geliančius uodus, krantą, Pro jį Kražantė prateka jo negriaudama, nes vo įvarytas į jo terbą.
davęs
visą savo turtą ir pastatęs šią gražią bažnyčią
daugelis kraštų vis labiau domi tampydami savo rankomis dide ji, pergalėtoja, toliau nebedaro kovos posūkių. Ant to
Kaip dabar jis mato, tokiose sąlygose atsidūru ir vknuolyną. Iš čia yra plačiai spinduliavusi tikėjimo
si branduolinės energijos prob les sunkenybes, kasdami naujai aukšto stataus kranto stovi piliakalnis, su dviem pil- sių žuvų jam jau gaila. Taip ir žmonės. Mano, kad visą
šviesa čia formavosi gilesnioji tikėjimo praktika. Čia
lemomis.
linijai vietą, statydami tiltus, tom terasom. Tai paslaptingasis Piliukas. Toliau nuri laiką gyvenimo vandenys juos laimingai neš. Tik trum bernardinai yra turėję savo žemesniąją kunigų semi
Vyksta branduolinės energijos kurdami naują miestą. Kita pro musiais šlaitais patekėjusi, Kražantė netrukus įteka į pam laikui srovė nutrūksta, štai, žmogus jau ir atsi
nariją, šios vietes yra pašventintos daugelio žymių
reaktorių pageitinta statyba. O ga rašėme, kad lietuviai darbi Dubysą.
dūrė keblumuose, pavojuose, nuodėmėje...
šventųjų relikvijomis. Jų žemiškos būties dalis buvo
Piliukas stovi ten kaip koks sfinksas —nežinomas,
reaktorius, arba atominis degik ninkai buvo išvežti į Gudiją
Jis
pasiūlė
eiti
nuo
malūno
tais
slėniais
numylė
čia perkelta. Dabar tos vietos yra lyg jų buvusi tėviš
lis, yra įtaisų sistema, kurio pelkių sausinti, į Kazachiją, Uz neatspėjamas, savo praeitį giliai paslėpęs. Pilinkas ir
kė, už kurią jie meldžiasi ir savo gyvenimo pavyzdžiu
tais
iki
pat
Dubysos.
Ėjo
abu
tylėdami.
Jam
atrodė.
je urano ir plutono tam tikrų rū bekiją ir kitas Sovietų Sąjungos jo didingi slėniai užburdavo Karužą. Čia jis yra daug
kad jis palieka juos amžinai. Palieka juos taip žavin toliau mums šviečia.
šių atomai paverčiami šilumine vietas katorginiam darbui. Argi malonių valandų praleidęs. Jo motulė žinojo, kad čia
čius, jų praeitį ir savo būties dalį.
energija arba karščiu.
nėra darbo savo tėvynėje? Atro yra jo šventovė. Ji sudarydavo progas jam čia ateiti,
Ji žino, apie ką jis kalba, nes pati kartu su tėvai3
Čia ir Kražantė yra ypatinga, prieš darydama tų daug kartų yra ėjusi tais relikvijų laiptais ypatingo
Atominės energijos panaudo do, kad ne visur ir ne visada paragindama eiti ten pažuvauti ar uogų pririnkti.
jimas pradininkė yra Amerika, okup. Lietuvoje šeimininkai lietu Čia žuvis ir uogas jis užmiršdavo. Jei kada ir žuvavo, didžiųjų užsimojimų posūkį. Giliai plačią vagą išsirė- je relikvijų koplyčioje, prie kiekvienos šventos relik
žusi, akmenimis dugną išsiklojusi, viskam pasiruošusi. vijos sustojant ir pasimeldžiant. Tais ypatingais, pla
kurioje jau 1954 metais veikė viai priimami, nes Sniečkaus tai labai neriteriškai, ir jis norėtų tai neprisiminti
Čia netoliese esantis vandens malūnas sus Kas minkšta ir lengva, viskas buvo nuplauta, apsiva čiais laiptais, lyg ir tų šventųjų lydimas ir skatinamas,
trys reaktoriai. Netrukus Ma- miestą stato kolonistai rusai ir ki
maskvės Obninsko mieste, Sovie tų 39 tautybių darbininkai. Nė tabdydavo malimą, kol vasaros nusekusi Kražantė pri lyta. Tik patys kietieji akmenys pasilaikyti. Net ir pasieki aukštumoje įrengtą įdomią koplyčią. Ir šiuo
tų Sąjungoje, .pradėjo veikti ato ra abejonės, kad rusai bus šio pildydavo jo tvenkinį, daugeliui valandų vandens sro tie nuzulinti, nulyginti ir sluoksniais suguldyti.
metu jie pirmiausia atėję suko į tą koplyčią.
Pasiekę Dubysą ir perėję platųjį Padubysio tiltą.
minė elektrinė. Šiuo metu atomi miesto gyventojai ir šeimininkai, vė būdavo visiškai nutrūkusi. Žemiau malūno Kražan
Toliau ėjo į tą nuostabiąją su oiugybe baroko
nės energijos gamybos srityje pir lietuviai — savo tėvynėje turės tė visiškai nusekdavo. Atskiruose gilesniuose įdubi toliau ėjo vėl keliais, vedančiais į Tytuvėnus. Čia jis
mauja JAV-bės. 1976 m. pabai tenkintis tik įnamių dalimi... muose ir sietuvose galėjai užtikti žuvis bėdoje, pagau daug kartų yra važiavę. Ne tik į Šiluvą, bet dažniau stiliaus altorių bažnyčią, apdovanotą gausiomis ma
į Tytuvėnus. į jų brangiąją šventovę. Nors Tytuvėnų lonėmis ir atlaidais. Ji buvo pilna žmonių. Visi jie buvo
goje visame pasaulyje veikė 251 Taigi ir naujasis "Sniečkaus" tas mažame vandens plote.
reaktorius, iš kurių 83 buvo JAV- miestas su savo įmonėmis mūsų
Jis čia prisimena savo kovą su unguriu slidūnu. bernardinai buvo jau seniai rusų išnaikinti, bet čia vis pakeleiviai j Šiluvą. Kai kuri ejų iš labai tolimų vietų
-bėse, 37 D. Britanijoje, 30 So nedžiugina,
Užtiko jį gražų po dideliu akmenim gulintį vienoje dar vykdavo senąja tvarka Parciunkulio didieji atlai atkeliavę. Taip pat keliaujantieji kunigai laikė ten Mi
vietų Sąjungoje, 20 Vakaru Vob. kr.
vandens duobėje ir čiupo jį savo tvirtomis ra r. komis. dai ir kita švento Pranciškaus ordeno religinė praktika šias ir sakė pamokslus.
Deja, tas tuojau iš jo rankų jam pre nesį išelydc. Jau
Tolumoje pasirodė plačiai nusidriekęs Tytuvėnų,
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VfeL PASTSAfmMO
'Tuenė. Jai akordeonu gelbsti Jonas'
J A N T A R I J A l S KRAUJO
Puodžiūnas. Mokyklos choro va
STEBtKLAs»
dovė yra O n a Pliuškonienė. Jau
kelinti metai mokyklai sumaniai
Neapolio tikintieji su dideliu
vadovauja rūpestingoji Teresė Ge džiaugsmu sutiko žinią, kad paPROGOB — OPPOCTUNĮTIES
PARDAVIMUI
Į H B J WANTED - nanBBYa
čienė.
Mokyt. Vinco Urbono sukakties proga
. sikartojo Neapolio miesto gloR O 0 M
{vairiuose reikaluose mokyklai • K , ^ ^ „ I J ; i i *_
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new buildings. Tremendous energy Į Wocks"-medinių plytų pardavi- PJU. HOUSEKEEPING A I D E
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owner
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«aiili«caiicmjimas sviri 71 HVAC enr l o n n . i
dėl išklojimo drėgnų skiepo a r
a u g k r a u j a s atgijo—suskys-! to 50% of tfaeir heating bilta. We
Ji radau Jaukiame butelyje, tik koms idėjoms atidavė didžiąją sa-1 ne, ie\a Kaza.auskiene l r Jo^s
a. m. t o S p- m. TJnload. aort.
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J L _ are the only mauofacturer that darbo kambarių. Skambinkite f6:30
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old and dlstrlbute lmen.
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popiet:
__
trains how to install with on t h e
lietuviška knvga. ant stalo perio Šauliu sąjungai Lietuvos vyriau- j
kių minučių maldos. Apie įvyku Job training and by factory ex- tetef. 585-960G,
Ho«sekeeping Aide — 3 p. m . to
Degučio, Šv. Andriejaus parapi
11:30 p. m. Rotating weekends. WUi
dika, žurnalai, jvairūs leidiniai. sybės
sj
stebuklą
Neapolio
katedroje
apdovanojamas
šauliu jos klebono, kurio tvarkingose
perienced installers. No fees of any
train.
Ji pirma kartą sutikti teko po žvaigždės ordenu.
Neapolio
arkivyskupas;
kind. We are interested only in
Dirbdamas .oatalpose mokykla randasi. Nuo- pranešė
.
.
W e offer a good gtarting salary,
selling this foam insulation that we
kario metais lietuviu Hanau sto- šaulių gretose, ypatingą dėmėsi
^ork arm.03pher(> and fuU
Širdus, darnus darbas tėvų m o - ^ ^ U n a - Stebuklo meru kate- manufacture. Can be applied all IŠNUOMOJAMA — POB RENT pleaaan:
beneflt progrrani.
vvkloje Vakarų Vokietiioie. Jis vis i kreipė j jaunimą.
6
1
kvtoiu. tėvų komiteto ir k l e b o n o ' ^ t" ™ susirinkę
daugiau vear round. Write:
C a n Personnel
skubėdavo raronii i lietuviu d m - 1 Vakarų Vokietiioie karo metus) V"_!.'j!*'_''
Isnuom. mieg, kambarys su atski
5,000 tikinčiųjų, kurių tarpe bū
EKFERIM.
COATlNCiS
AND
,v.
t i i i .
i -J
-i • •" i
*
• auuaa gražius va.sras
ru tualetu ir prausykla. Atskiras
636-4300, E x t 400
vo nemaža svetimtaučių turistų.
įėjimas.
Galima
naudotis
virtuve.
na7»?ą
ar p^adnos
molcvklą
desiy-! kon
praleido
pasduoną
ūkininkus.
TRUMPAI
atvylęs,
pelnė Amenfabri
CHTKVflCAJ^
ti Hetuv'u
kalbos ir
matematikos.
Nuo Dgų amžių. šv. Januarijaus
Marofuette Pke. Skambint 778-3702
L O R E T T O HOSPITAI.
Neturėdavo lai^-os valandėlės ir kuose. Tačiau ir čia domėjosi lie
4441 Kidge Ave.,
—Balfo 52 sk. šiuo metu pra stebuklas — jo išdžiuvusio
tuvišku
gyvenimu.
Jis
rėmė
Lie
po darbo mokyklom. Vincas U r 
645 S o . Central Aveone
Phikutelphia, Pa. 19139
veda pinigini vajų laiškų for-. kraujo atgijimas — suskystėbonas, talkinant pradžioje Liu tuvių Operą ir kitus lietuviškus ma. Šiuo būdu lėšos telkiamos var- Č**18* — Neapolyje įvyksta t r i s
Oideago. IJiinof*
Mr. Wairen — (215) 844-0706
B EA L E STAT S
dui Špokevičiui, pradėjo redaguo užmojus. Lietuviškai knygai ir gan patekusiems jau kelinti me-į. kž * rtu * ? metuose: gruodžio 16 d.
. » « • mm m • • . i. . %m
ypatingą tai ir susilaukia gražių r e z u l t a - f m i n i n t 1621-afe metais įvykusio
ti sienini trini didelio formato la laikraščiui jis skyrė
P m O A M E MLAMI B F A C H FULL TTME EVEN'G HOSTESS
FULi. TIME EVEN'G WATTRESS
pu laikraštį " H a n a u L'etuviai". dėmesį ir meilę. Knygas pirko, tų. Balfo valdvba ©rašo nedel- Vezuvijaus baisaus išsiveržimo
mSCmLLANBOES
RAJONE
FULL TIME DAY WAITRESS
Teko Vincui talkinti rašiniais. A- spaudą prenumeravo, skaitė ir te- siant voką su auka grąžinti. Jei kas metines, šeštadienį prieš pirmą r> « » • » » M > M U M U « H H « * I Du blokai nuo vandenyno, savininkas
DB. MUNCHEE'S
IimiltlintlIlMIlIHHttHIHItltlHIHIiltlIlIil
ną dieną pasklaidžiau " H a n a u beskaito.
parduoda 12 aparanentn namą. Ger
laiško būtų negavęs savo auką jį gegužės mėnesio sekmadienį, io»7,
FAMDLY
KESTAURANT
— 20% — 36% jįigiau mofcestt os pajamos ir gyvenimas kurorte.
Lietuvių" komplektą. įdomi isto
1275 L*e St. Des Plaines, HL
prašomas pasiųsti se'<ančiu ad- į greičiausiai ryšium su šv. Janu- už apdraodį nuo ugnies fe a o i o m c - Vffš 25% ant investmento. ftnoketi
bflio p a s
rinė Vokietiioie evvenimą liudi
Pbone » 398-2656
resu: LTn;'ted Lithuanian Relief arijaus palaikų perkėlimu į N e 
$45v00O. RaSytr PJO. BQX 14494, N.
janti medžiaga. ' H a n a u
Lietu
Z A P 0 L I S Palm Beacfa, Florida 33408. UJSA.
Fund, c-o Rev. K. Sakalauskas, apolio katakombas, i r ragsėjo F R A N K
SECRETJfflY
«-.M"«S«~ W e s » 5 m Street
viuose" atsispindi ne tik Hanau,
Saint Andrevvs Rectory, 1913 W a - 19 d. -— šv. Januarijaus mirties
Chica^o, Ulmote
—Į
TT~.
I
Esperienced,
short hand 100 w/m,
bet ir kitu stovvklu gvvenimas,
TeL — 6 A 4-»«54
llace S:., Philadelphia, Pa. 19130. metinių proga. šv. Januarijus
Labai
erdvus
2-fa
aukštų
mOrinfs
j
typing
65
w/m.
Permanent posiHiuminittim»unmiHmiHHtHmwHi»
darbai, suvažiavimai, mokyklos,
Nieko nebūtų skaudesnio, jei mirė kankinio mirtimi. Jam bu
2kilimai,
po 6 kamb). Geros pajamos. Nauji tion, Central Loop locauon. 5 day
2 ma§. garažas. Marąuette work week. Best in benefits.
amatai ir grožinė literatūra. Čia
Balfas bėdos, nelaimės atveju ne vo n u k i r s t a galva 305-ais m e  IIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIHHHHHmilItlUHIlHIlli
J va ir m prekių pagiri tikimas nebran Pke.
yra mūsų rašvtojo Aloyzo Baro
OaJD pCT$on»el —- 263-1756
galėtų lietuviui padėti dėl lėšų tais — Pozzuoli vietovėje, neto giai i i rrraso saVideli".
•
n
Eqoal Opportuntty Employflr
no, anuo metu dar studento,
Geras
namas,
dar
geresnes
pajamos,',
COSMOS PARCELS EXPBESS
stokos, rašo Balfo vaidyba savo li Neapolio.
3
batai
ir
biznis.
Bnghton
Pke.
Pa-į
bandvmai. Vincas Urbonas pra
laiške.
Šv. Januarijaus stebuklą N e 
SIUNTINIAI i LIETUVĄ
skubėkite.
! NURSTNG/NURSE
leisdavo ištisas valandas, kad
— Marija Sušinskienė, Phila apolyje y r a pakartotinai tyrinė 3233 S. Halsted «*., Ortcago. HL «6h*» į
25
C1
R.R.'S. LP.N/S
"Hanau Lietuviai" kas savaitę
delphia LB apylinkės iždininkė, jusios įvairios tautinės ir t a r p 
Te,£ •S.lfeI !?S*Syr• ( Š I M A I T I S
REALTY
AH
Shifts
Full and Part Time.
pasirodvtų sieno'e prie pašto. Jo
sekmadieniai prie Šv. Andriejaus tautinės mokslininkų specialistų IIUliHiiUilfilililIlHHHiilIHUinnilllllllUi
Insurance — Income Tas
:
RIVIERA
MANGR
NUR5ING HOME
dėka buvo leidžiami va kams
bažnyčios renka LB solidarumo komisijos. J o s visos yra pripaži tHtiUII!Illimi!lfHfHl!!Hnsn!ltll!lintIHPi
Mokyt. Vincas Urbonas
489
W
16th
Piaee,
Chieago Heignte
2951 TV.63rd Street — 436-7878
"Gimtinės Žiburėliai". Taigi H a 
mokesčius. Prašoma jos darbą pa nusios, k a d sudžiūvusio kanki
:
A5030
7S-S7
Vincas
Urbonas
ilgamet
s
Fi
nau stovvkloie Vincas Urbonas
lengvinti ir įnašus nedelsiant nio kraujo staigus atgijimas n e 
atidavė didelę duokle lietuviš latelistų draugijos "Lietuvos" na įteikti.
gali būti išaiškintas natūraliu
rys, dirbęs valdybose, uolus paš
HELP WANTED — VYRAI
kam žodžiui ir mokyklai.
— Liucija Saudrienė, Liet vy būdu.
Apdraustas p e r k r a o s t y m a a
to ženklų rinkėjas, dalyvavęs 9
čio kryžiaus kavalieriaus, pulki
MARQUfnTE PARKE I B
įvairiai a t s t ū m ę
Anuo metu užmegzta pažint*'s pašto ženklų parodose su savo
ninko Vinco Saudžio našlė, n u o 
PIETVAKARIUOSE
mus lydėjo iki šios dienos. Kai vertingais rinkiniais. Jis renka vi latiniam apsigyvenimui išsikėlė Jie visi mokyklinio amžiaus, o
TeL
—
376-1882
a
r
b
a
No eseperience necessary — wil3
dabar aplankiau Vincą Urboną so pasaulio dailininkus, muzikus, pas seserį į Libanoną, Pa. Išvyk vyriausias — Vytukas, jau 13
376-5996
train.
Good salary, good transpormetų.
Kalvaičiai
mėgsta
keliau
Bridgeporte. mums atsidarė gra atseit, jo rinkiniuose sukaupta pa dama V. Krėvės lituanistinės mo
tation
— Loop office.
ti,
domisi
menai?
ir
senienomis.
tiitHitffliimiHiiiHiimniiHtiiH«miiHi»
žiųjų prisiminimų skrynelė. Nese šaulio žymieji menininkai.
kyklos knygynui padovanojo dido
Tel. — 782-3630
Gyvendami Belgijoje, Kalvai
niai jis baigė savo gyvenimo sep
PrieŠ dvylika metų mirė jo ką gerų knygų rinkinį. Mokyklos
DBAUDIMAI
IV
A2BFC
BŪSIC
tyniasdešimt penktuosius metus. žmona Bronė. Vincas liko vieni vadovybė L.Saudrienei nuoširdžiai čiai turėjo neb.ogus ryšius su iiiiiiniiiimimiiiimiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiittfi!
Europos lietuvis is. Amerikos a p 
NAMŲ APŠILDYMAS
kelionėje. dėkoja už vertingą dovaną.
Vincas Urbonas yra gimęs Vil šas šioje žemiškoje
BUTU NUOMAVOIAS
linkoje
didesnieji
lietuvių
telki
TaisAo senus i r sodeda naums p e niuje 1902 m. rugpiūčio 10 d. Švęsdamas savo garbingo am
Parinkaiine ^uoraininkuA.
Dependable person needed for Ge
Br. Vaikaitis niai yra tik Kanadoje. Kalvai ''!•»«. Pigiai KTaian taipgi alyvinius ir
perdirba del duja. fdedn vaudena ŠSX- 424S W . 68rd S U teL 767-0600. neral Housekeeping of manuf&cTen prabėgo vaikystė. Mokslus žiaus sukaktį, skundėsi sveikata,
čiai tikisi, kad ir jų dabartinėje ivr>.) V.Į H Kreiptis —
turing plaut and offioes.
baigė jau nepriklausomoje Lietu bet dar kupinas tikėjimo Lietu
aplinkoje,
lietuvių
yra
ir
kviečia
A. BANYS — TeL 447-8806
voje: Šiauliuose gimnaziją, Uk vos laisve.
Hours: 12 noon to 8 P. M.
juos
atsiliepti,
skambinant
tele
Monday thra Friday
mergėje
pedagoginius
kursus.
Kam teko arčiau pažinti moky
iiiimiiiiuimifiimiiitininiininttttifmfl
fonu (315) 386-8896 arba rašy
Vincas Urbonas mėgo iaun : mą, toją Vincą Urboną, tas jo nieką- j
Hospital besiefits
ti jų adresu Mrs. Zina Kalvaitis, iiiiiiiiiiiiiiitiintiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiit
stebėjo laisvajam gyvenimui pri da neužmirš. Tai ramaus, tai-i
Tvirtas 2-jc butę mfiro wim<n« 2
For more iniormanoc
Star Rt., Uttle Farm, Canton,
#
atskiri šildymai, animinum langai
sikeliančią Lietuvą ir pasiryžo kaus būdo žmogus. Niekada ne-j
N.Y. 13617. Kviečiami atsiliepti,
Didelio garažas. Labai gera vieta.
Gafl l*T-tt*
savo gyvenimą aukoti Lietuvos užgauna kitų, nors turi savo prin
KILIMUS IR BALDUS
$31,900.
Praleidusi penketą metų Euro kad ir kiek atokiau gyveną lie
jaunimo auklėjimui, pasirinkda cipus, niekada neatsisako darbų,
272-2680
Plaaname te vaSknoJRme
Didelis mūro bangafoir ant plataus
poje, Rimo ir Zinos Kalvaičių tuviai, kaip Ogdensburge, Masmas mokytojo profesiją. Ilgokai juos atlikdamas su meile.
skrypo.
Gazu
Šildymas.
Marcuette
vfaf
rnšiu
grfaffis.
šeima nutarė grįžti į JAV pasto senoje, Waddingtone. Kviečiami
mokytojavo Radviliško viduri
Mielam sukaktuvininkui Vin
BUBNYS — TeL R E 7-5168 Pke. $25,75a00.
vesniam apsigyvenimui. Jau m e  atsiliepti ir apylinkės universite S.
19 butų tvarkingas mūro namas,
Hiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiimmiliiiti
nėje mokykloje, o vėliau Kaune cui Urbonui linkime sustiprėti
LABORATORIES
tai, kai jie gyvena prie Canton, tuose dirbą ar studijuoją lietu • • « • • - • . - . • • . . . . . . . . . . . . . m m apie $22.000 metinių pajamų, naujas
buvo dr. J. Basamičiaus pradžios ir dar ilgus metus tesėti darbinin
PAOKAGE EJCPBESS AOESOT . stogas, gazu šildymas ir elektra. Mar
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N.Y. ir dažnai keliauja, organi
prg^J^TZ&£TL^\*i
• * * « - « « - T <*-«ra ***** ,fe X * * r l 6 " C 6 d
zuodamas Clarkson universiteto
Priprask pr;e vergovės gran- 2«os w . «• st., Cbicairo. m . so«2» or0«> garažas. įrengtas, b*>vea? treTFJi. — WA 5-9787
Į Cias butas, gražiam beismonte, daug
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galbinę klasę moko Nijolė ButiSpalvotos ir Paprastos. Radijai. (#195).
van and tools. Only experienced
ras. Parengimą ruošia Phil. ir
COMPLETE B00Y - FtUDER
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
rienė, padedant abitu r. Gintarei
SfJTU
NUOMAVTMAS
carpet layers wanted.
Piet. New Jersey LB apylinkės.
Namv rirVdmas — Pardavimas
Gečytei. Su pirmu sr. dirba Ma
M I G L I N A S TV
W0RK,
Pnone — 843-8441
Pelnas skiriamas švietimo ir kul
Valdymas
Pardavimas ir Taisymas
rija Sušinskienė, su U ir III — Le
tūriniams reikalams. Visi malo
Draudimai
—
Income
Ts»
TAIKI IR DAŽYMAS
2846 W. 69th St^ t e t 776-1486
onora Balten, su IV ir V — Darija
Notsrlstas — Vertimai
D R M E S IO
niai kviečiami ir laukiami. Bilie
MtHtfmnnitmiiHmtfHimifnniimiimi
Turime patyrimo oMsaia h>
Dragūnienė, su VII — Ona Pliuš
tus ir stalus galima užsisakyti pas
konienė, su VIII — Danutė SurVnTTTNlU KORTELIU REIKALU
minėtų valdubų narius.
5757 S. Kedzie, Ch\%*** M. 60629, Tel. 4364619
dėnienė, X skyriuje literatūrą dės
I X »W I M « > « T
r>y»«
JL B A C E V I Č I U S
Vljtttahj kortelių •andojknas ynu
^ v a d u k a s ALXX Kt7NISKX£
Sekančią diena Antrasis Kal to Roma Cesonienė, l i e t kalbą —
Apsimoka skelbtia tbm. DRAUGE,
grmšm paproty*.
BUBterlal J M
MSB
So.
KedrJe
Are.
—
-7R-223S
inas gastroliuos Elizabethe, k u r Teresė Gečienė, istoriją ir visuo
l
plaaal
H
a
d
o
ja.
S
*
tinka lr
am Pm plaflamdai sksitonss Ite- • • • • B M V H 0
tuoara. atstovams tmrėd
kartu bus paminėta ir 25 m. LB menės mokslą — dr. Jonas Stiktortų dĮsnrtJrls), g | i m N n ^ kmlveiklos sukaktis. Jubiliejinį pa- lorius. VI ir IX sk. neveikia. T i Perskaitė "Draugą". <ittOtotej K N l p k l M i t T * M « O "
minėjimą ruošia New Jersey avy- kybą visuos* skyriuose dėsto kun.
aoa yra
traeU,
$ kjtiema paašakaJ-tytL
gardą, pirmininkaujama Kazio Kajetonas Sabaliauskas. Tautiziui SCJUUI ZZQ4A Mari;* &a.LJaakūno.

CLASSIFIEDGUIDE

SAVO DUOKLE ATIDAVĖ LIETUVAI

A.

VILIMAS
MOV.HG

M.LS.

DenfaI Teehnician

Budraitis Reaffy Co.

GUSTODIAN

MUSIJ

kolonijose

IMKITE BE BAIMĖS

Canton, N Y.

V A L O

ME

AERWEY

TOOL CRtB AHENDANT

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS

M OVI NG

GYVENKITE

ŠILTAI

Valdis Real Estate

lSČHtKE~OPERATOB"

KOSTAS

ALEX

BUTKUS

AUTO

REPAI R

TELEVIZIJOS

BELL
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KANADOS ŽINIOS
Toronto, Ont.
KLB —SUKAKTUVININKĖ
Šiemet (1977) Kanados Lietu
vių bendruomenei suėjo 25-ri jos
gyvavimo metai. Taigi, sidabri
nis veiklos jubiliejus.
Pirmojon KLB krašto v-bon
iėjo: J. Matulionis — pirm., J.
Sližys — I v . pirm., J. Jokūbynas — II v. pirm., A. Šalkauskis
— posėdžių sekr., Pr. Alšėnas —
sekr. informacijos reikalams, J.
R. Simanavičius — iždininkas,
A. Zubrys, kun. J. Gutauskas ir
K. Grigaitis — nariai.
Netrukus {vairiose
Kanados
vietose įsisteigę Kandos Lietuvių
bendruomenės skyriai: Britų Ko
lumbijos, Crown Nešt Pass (Al
berta), Edmontono (A.), Fort
William and
Fort
Arthuro
( O n t . ) , Hamiltono (Ont.), Lethbridge (A.), Londono ( O n t . ) ,
Montrealio (P. Q . ) , Oakville
( O n t . ) , Ottawos (Ont.), Port
Colborne (Ont.), Rodney (Ont.)
Sault-St.-Marie ( O n t . ) , St. Catharines ( O n t ) , Sudbury (Ont.)
Tillsonburgo (Ont.),
Toronto
( O n t . ) , Vai d'Or (P. Q.), W e l lando (Ont.), Windsoro ( O n t . ) ,
Winnipego (Manitoba).

taip: pirm. Stp. Varanka, vicepirm. J. Dilys, sekr. J. Cicėnas,
ižd. V. Skrebutėnas ir valdybos
narys — B. Saplys. Išrinktoji val
dyba jau pradėjo vykdyti suva
žiavime padarytus nutarimus.
Be to, valdyba yra pasiryžusi
kooptuoti dar keletą narių. Vil
niaus dienos proga,
Vilniaus
krašto lietuvių s-gos Kanadoje
krašto valdyba išleido atsišauki
mus, kuriuos dalino prie švento
vių Toronte, Hamiltone, Delhi
bei Kanados Lietuvių
dienoje
Londone.
H A M I L T O N O LB
A P Y L I N K Ė S VEIKLA
Pradėti pasiruošimo darbai
mūsų nepriklausomybės atgavi
mo sukakties minėjimui, juo la
biau, kad ateinančiais metais
švęsime jau 60-ąją
sukaktį. Iš
Hamiltono
švietimo
vadybos
gauta didelė Scot Park gimnazi
jos auditorija, o pagrindiniu kal
bėtoju
sutiko
būti Viktoras
Nakas.
Spalio mėn. Hamiltone skirtas

LAIŠKAS IŠ ŠVEICARIJOS
VITAS GERULAITIS
ŠVEICARIJOJE

sVpaf. KLB-ne? Hamiltono a p . | LITUANISTINIU MOKYKLŲ 'šsrantiiietas visoms rytinio ra-? DRAUGAS, pirmadienis. 1977 m. spalio men 17 c
valdyba vietos Šalpos fondui pa- Į MOKYTOJU KONFERENCIJA ' o n o a Pyg a r ( *ų ir apylinkių vai- į
skyrė 50 dol. Taip pat, ap. val
dyboms specialus bendraraštis. Į
dyba nuo lapkričio mėn. pradės
J A V L B švietimo O r y b e s r y - ' k u r i a m e P r a 5 o m a : L susisiekti'
Masu mokyklos mokytojai
platinti bilietus N. Metų sutiki tinio rajono Jituanistium mokyk-i £ U m m a P ^ r d o s a r apylinkės
mui. Ap. valdyba prašo nereng
O N A I ŽILINSKIENEI,
lų inspektorius A. Masionis sau- n b o s e " S * ? 8 0 - m o k y k l o s v e " j
ti privačiai subuvimų, bet bend
mylimam BROLIUI mirus, reiškiame gilią už
kiek mokytojų
rai, lietuviškoje nuotaikoje, gro kia visų savo rajono lit. mokyk dejų, sužinoti,
uojautą ir kartu liūdime.
jant lietuvių orkestrui, sutikti lų mokytojų konferenciją, kuri vyksta į konferenciją ir padėti
jiems
apsimokėti
su
šia
konfeįvyks
lapkričio
19—20
d.
Kul-j
1978 m. Jaunimo centre. Nežiū
Clevelando šv. Kazimiero
351 Higbland rencija susijusias išlaidas; 2.
rint stiprio*: infliacijos, bilietų tūros 2idinyje
apygardų
ir
apylinkių
valdybų
lituanistinės mokyklos
kaina paliko kaip ir pereitais me Blvd.. Brooklyn, N.
narius, ypač vadovus švietimo
mokytojai ir mokiniai
tais, pridedant prie vakarienės
Kadangi lituan.stinis švieti- ; reikalams, dalyvauti konferen- ]
dar ir nemokamai šampaną.
mas ir tautinis auklėjimas y r a ' ei joje ir geriau susipažinti s u
vienas iš pagrindinių J A V l i e t . į šių dienų lit. mokyklų reikalais
TRUMPAI
B-nės uždavinių, krašto valdy- į ir rūpesčiais, kad
efektingiau
— Visuotinis karių-veteranų ba ragina visas i
Mūsų mielai
ai© rajono j galėtų pravesti JAV L B krašto
susirinkimas šaukiamas lapkričio apygardas ir apylinkes šią mo-; valdybos
skelbiamus
vajus.
6 d. parapijos salėje, 5 v.v. Visų kytojų konferenciją paremti ne
liečiančius lit. mokyklas ir lit.
narių dalyvavimas būtinas.
tik moraliniu, b e t ir materiali švietimą
jos vyrui JURGIUI, dukrai I R E N A I ir VLADUI MEIbei auklėjimą ir 3.
— Kariuomenės šventės minė niu atžvilgiu. Šiuo reikalu y r a t a s apygardas ir apylinkes, ku
LIAMS. dukrai J U L I J A I ir VINCUI IZOKAIČIAMS,
jimą šiemet rengia DLK Algirdo
rių artimoje kaimynystėje kon
dukterėčiai IRENAI ir VYTUI RAD2IAMS bei kitiems
šaulių kuopa.
ferencija vyksta ir kurių lit.
giminėms mūsų nuoširdi užuojauta.
nio pakilo iki viršilos laipsnio
— Spalio 5 d. iš šio pasaulio ir tarnavo kaip viršila kuoj įnin mokyklų mokytojams kelionės
Algimantas i r Kleopatra Buinevieiai
pasitraukė a.a. Anelė Bučinskie- kąs. Gaila, kad a.s. Juozu. Že išlaidų nereikės apmokėti, pra
Dr. Aleksandras ir Kleopatra Shimkai
šoma padėti padengti pačios
nė. Mūsų užuojauta giminėms.
maičiui, palyginus, dar jaunuose
— Visi dalyvaukime Šalpos metuose teko atsiskirti su šiuo konferencijos rengimo išlaidas.
fondo vajaus užbaigimo proga gyvenimu.
JAV L B krašto valdyba pra
rengiamam
baliuje
lapkričio
šo apygardas ir apylinkes imtis
Tegul ilsisi ramybėje.
mėn. 5 d. Jame taip pat bus pri
neatidėliojant čia minimų darstatyti š.m. abiturientai.
Viktoras | bų vykdymo.
K. Baronas

A. t A. EMILIJAI GEPNERIENEI mirus,

EUDEIKIS

tu, gaudė....), šveicarai pava
dino jį Tennisclown.
Vitas tikrai gražiai, estetikos ;|
ribų niekad neperžengęs savoj
santūrumu, nuoširdžia šypsenai
ir briliantišku stilium mokėjo
užkariauti
publiką.
Bendrai
tai buvo prošvaistė aukščiau
sios klasės teniso meno.

Pirmosios krašto v-bos kaden
cijos metais posėdžiaudavom se
Pakviesti buvo įdomiausi tenuosiuose Lietuviu namuose — nisistai Vimbledono 1977 m.
Dundas ir Ossington gatvių kam- varžybų, taigi ir Vitas Gerulaipe ir posėdžiaudavom po du kar- t I 8 atvyko pirmadienį, spalio 3
tu savaitėje. Taip per ištisus pir- ^ g ^ į Lucerną, kur "Smash"
m uosius metus, nes darbo b u v o > e n i s o k i U D a s , k a r t u su olandu
Nenuostabu, kad t a m fan
daug. Tik vėliau posėdžiai buvo Tom Okker, pastangomis įtrau tastiškam dvejete Gerulaitis —
suretmti.
kė t a s keturias teniso pažibas: Fillol prieš Nastase — Okker
Atsimenu, jog kai kada, posė- G e m i a i ^
Nastase, Fillol ir rezultatas buvo 9:8
(po tiedžiai tęsdavosi iki vėlyvos nak Okker.
break 7:2).
ties, iki 2 vai. O po to, dar vi
Tik paskutiniu momentu iš- Sekančią dieną j a u anksti ry
są Krašto v-ba, i n corpore, užeidavom į kavinę ''Rūtą" kavos' girdus, k a d mūsų teniso žvaigž- tą žaidėjai išskubėjo } Amster
išgerti. Mat, pasitaikė taip, jog'dė Vitas Gerulaitis pirmą kartą damą, neatsižvelgiant į beveik
vienas krašto v-bos narys, K. I Šveicarijoj žaidžia, pasiunčiau iki vidurnakčio užsitęsusius žaiGrigaitis, visiškai netoli Lietuvių | mūsų Šveicarijos lietuvių vardu dimus Luzernoj.
namų, laikė kavinę, kaip biznio • telegramą,
nes nežinojau, a r
Rita Garbačiauskais
pati laiku iš St. Moritz į Luzerir pragyvenimo šaltinį.
Norėtųsi pasakyti, jog gal dėl ną pakliūsiu. Norėjau, kad j a u
buvusios anuomet įtampos orga- P r i e š rungtynes žinotų, jog mes
nizaciniam darbe, Kanados Lie mūsų tautiečiui linkime daug A. A. JUOZAS ŽEMAITIS
tuvių bendruomenė yra, bene, sėkmės.
Spalio 2 d., sekmadienį, Chigeriausiai suriorganizavusi orga
Atsiradau
salėj jau pirmų cagoje staiga mirė daugeliui ži
nizacija visam plačiam pasauly varžybų įkarštyje: Gerulaitis
nomas a.a Juozas Žemaitis, su
je. Čia bendruomenininkai ne
žaidė prieš J a i m e Fillol (Chile) laukęs tik apie 50 metų amžiaus.
klausia vienas kito, kokių tu esi
ir jį elegantiškai sumušė 9:5, Visą laiką gyveno Brighton Par
pažiūrų arba kokiai .partijai pri
f pagal sistemą setas — 9 gei ke. Anksčiau vertėsi televizijos
klausai?
mai).
N o r s j a u mūsų Vytą bu taisymais, o vėliau išsispecializaKanados lietuviai dirba visi vau televizijoj stebėjus, dar dau vo elektros įvedimo ir taisymo
vieningai, ir, nors čia taip pat esa giau, jį čia gyvą matant, gėrė srityje. Buvo malonaus būdo ir
ma įvairių kitokių organizacijų, jausi tuo šviesiu,
ilgaplaukiu, turėjo daug draugų. Prisidėjo dianiekas nė nemėgina LB darbų
grakščiais judesiais žaidžiančiu betikos liga ir pradėjo gauti vis
trukdyti. Visi renginiai, visos
lenisistu. Po pirmo laimėjimo stipresnius priepuolius, kol sek
tautinės ar visuomeninės šven-|
įteko man trumpai su juo pasi madienį pas vieną savo draugą
tės čia rengiamos tik Kanados
kalbėti, ir j i s t a proga labai prie stalo staiga sukniubo ir mi
Lietuvių b-nės skyrių arba kraš
nuoširdžia šypsena ir gražiai rė. Buvo Cook County lavoninė
to v-bos vardu.
lietuviškai t a r ė padėką už t e  je, kur po 10 dienų buvo palai-1
T a d , gyvuok ir dirbk taip su
dotas. Paskutinio karo metu jis'
legramą i r dėmesį.
tartinai, kaip ligi šiol, kanadištarnavo transporto daliniuose,
koji Lietuvių bendruomenė, o
Tą pačią dieną iš JAV atvy atsidūręs Prancūzijoje, buvo per
mes, atskiri LB nariai, visad su kęs Vitas galėjo atsidusti, kol duotas su šimtais kitų rusams.
jumis!
laimėjo
N a s t a s e prieš Okker
A.a. Juozui Žemaičiui pasisekė
Pranys Alšėnas ( 9 : 8 ) . N a s t a s e , kuris prieš pereiti pas anglus, kurie leido
dieną buvo laimėjęs 20,000 dol. pasilikti vakaruose. Vėliau a.a.
Hamilton, Ont.
Cote d'Azur ir geriausioj nuo Juozas Žemaitis tarnavo kuopose
taikoj su žodžiais ir
gestais prie amerikiečių
kariuomenės
VILNIAUS DIENA
linksmino 2000 žiūrovų ir pvz. Bamberge, 4204 Lietuvių sargy
Spalio 22 d. visi Hamiltono ir 5 raketes naudojo (net 2 tų ofi bos kuopoje. Ištarnavo iki 1957,
apyl. lietuviai renkasi į Jaunimo cialiai nepripažintų, dvigubom kol emigravo į Ameriką. Pažymėcentrą pagerbimui mūsų tautinio stygom įtemptų
su kuriom tina, kad kuopose buvo pavyzkultūrinio, tikybinio ir ekono kamuolį, kaip su spaghetti -sie-l dingas.pareigingas, todėl iš eiliminio gyvenimo lopšio — sosti
nės Vilniaus bei dr. J. Basanavi
čiaus 50 m. mirties sukakties mi
nėjimui. Paskaitą skaitys prof.
A. Musteikis iš Buffalo, N.Y., o
meninę programos dalį atliks To
ronto mergaičių trio "Vasaros
Atvaizduoti n e r a i a J a t j o s i m e a Nendrės n o n a *
garsai". Minėjimo pradžia 7 v.v.
T a pačia proga pranešama,
kad birželio mėn. 18 d. prie Ha
Apie sj romaną rašo:
miltono
įvykusiame
Vilniaus
Krašto lietuvių s-gos Kanadoje
"O. Nendrė lengvu stiliumi mum pristato fietuvos ūki
atstovų suvažiavime
išrinktoji
ninką: nefantazuotą, bet tikrą tiek savo išore, tiek savo vi
valdyba pareigomis
pasiskirstė
d u m i : siekianti aukštų idealų, gulai religingą, suprantant) so
cialinius reikalus" (Darbininkas, 1970, 73 n r . ) .

NESENi [VYKIAI LIETUVOJE
ANTROJI

BEVERLY HILLS GCLEMYCIA
2443 WEST«rd STREET
Telefonai: PR S4833 ir PR M8S4
Taip pat naujoji Barlw m ir
Gena Drishhj krautuve.
THE DAISY STORE
9018 Souttnrett Hwy, Oak Uwn
TeL 4S9-1318
prote

BANGA

"O. Nendrės pasakojimas apie tai yra subtilus ir patrauk
tas. Ištisai visa knyga yra p a r a š y t a gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tarsi užsimiršti kad turi knygą
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, p a t s pasijunti bet a r p gyvų žmonių" (Tėviškės Aidai, 1970, 42 a r . ) .
Knyga gaunama "DRAUGE" i r pas ptatiutoj—.
Kaina $3.50.

3»$**$!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2533 West 71 St.
Tel. GRoveb,:: fi-?345-6
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

LORETTA D. STANKEVIČIUS
jANULArrm
Gyveno Chicago. Illinois. Bridgeporto apylinkėje.
Mirė spalio mėn. 14 d., 1977 m.. 9:00 vai. vakare, sulaukusi
59 metų amžiaus
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Petras P. Stankevičius,
podukrą Sylvia Gonia. žentas Lawreoce, sesuo Lucille Vilham su
šeima, kiti grmirės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje. 3354 So. Halsted
Street.
Laidotuvės įvyks antradieni, spalio mėn. 18 d. iš koplvčios 10
vai. ryto bus nulydėta j Lietuvių Tautines kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, podukra, žentas ir sesuo.
Laidotuvių direktorius P. J. Ridikas — Telef. 927 1911

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

A. + A.

EMILIJAI GEPNERIENEI mirus,
Bkausmo prislėgtiems vyrui JURGIUI, dukterims IRENAI MEILIENEI, jos vyrui VLADUI ir vaikams, JULIJAI IZOKAITTENEI, jos vyrui VINCUI, mielai brolienei ir tetai BRONEI KA
RAZIJIENEI, jos vyrui JUOZUI ir šeimai. Lietuvoje gyvenan
tiems seseriai ADELEI, broliui VIKTORUI ir jų šeimoms, bei
mirusios sesers vaikams reiškiame gilią užuojautą.
Nulifidę: Dalia ir Antanas Laučiai ir vaikai
Ida ir Balys Karazijai
Kazys Karazija

K U S
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR ŠONUS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St.
Tel. GRovenJiilI 6-2345-6
1410 So. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-9

A.f A.
EMILY MASKOLAITIS
PO TĖVAIS MARTTNĖNAS
Gyveno 7029 South Califonraa Avenue, Chicago. Illinois.
Mirė spalio mėn. 15 d., 1977 m., sulauku.si 78 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Velionė buvo žmona mirusio Frank Maskolaičk).
Laidotuvėmis rūpinasi draugai ir pažįstami.
Priklausė prie Tėvų Marijonų Bendradarbių, Šv. Kazimiero
Seserų rėmėjų ir šv. Pranciškaus Seselių rėmėjų.
Kūnas bus pašarvotas pirmadienį 6 vai. vakare. Petkaus ko
plyčioje, 2533 West 71st Street. Laidotuvės įvyks trečiadienį, spa
lio 19 d. iš koplyčios 9:00 vai. ryto bus atlydėta į Gimimo švč.
Mergelės Marijos parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazi
miero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir pažįstamus dalyvauti
šiose laidotuvėse.
Nuliūdę liko Drangai ir pažįstami.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus, Telef. 476-2845.

AIKATft

AUTOMOBILIAMS

STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS
S807 SO. LITUANTCA AVE.

TeL YArds 7-3401

STEPONAS 0. LACK (LACKAWICZ) ir SŪN0S
2314 W. 23rd PLACE
Tet. V i r i n t a 7-0671
2424 Vf. 69tta STREET
Tel REnoMic 7-1213
11029 Soothwest Hlghway, Palos HIIls DM.
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4848 SO. CA1IFORNIA AVE.

T*1 LAfeyette 3-3572

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Mylimai mamytei Lietuvoje mirus,
PETRĄ BURKAUSKA ir jo šeim?
nuoširdiisi užjaučiame ir kartu liūdime.
• Drūčiu ir Kelmeliu šeimos

Ti*. r Arus 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
33)9 SO. UTTJANICA AVE

TeL YArds 7-1138-39

YASAITIS-BUTKUS
1440 SO. 50th % ve., CICERO, FLL,

TeL OLjmpic 2-1003

...

-

DRAUGAS, pirmadienis, 1977 m. spalio mėn. 17 d.

CHICAGOS ŽINIOS

X Premijuoto B. Pūkelevičiūtės veikalo "Palikimas'' atei- į
BERNIUKAMS PERAUKLĖTI
KONCERTAMS
'nantj sekmadieni bus du spėk
Jau 90 m., kai Chicagoje vei-l Chicagos planavimo komisija
'takliai. Vienas po pietų, kitas
kia speciali katalikų įstaiga nusprendė, kad nauja estrada
7 vai. vak.
auklėti
sunkiai
prhitaikan- koncertams Grant parke būtų
X L. Lapinskienės lėlių teat
tiems
berniukams
— Mercy pastatyta arti Meno insti.uto.
ro spektaklis vaikams Clevelan
Mission, 1140 W. Jackson Blvd. Tačiau šis planas dar bus per
de [vyks lapkričio 6 d.
Kun. Vincas Parulis, MIC, į x Chicagos mokslo ir pramojoję jau buvo globojama apie svarstytas.
Niagara Falls. N. Y.. Šv. Jurgio nes muziejui kasmet kalėdų
12,000 berniukų.
Priimami
parapijos klebonas, buvo atvy- laikotarpyje ruošia tautinių gruRCKANTIEMS
maištingiiusio amžiaus: 15—18
kęs kelioms dienoms j Chicagą. pių pasirodymus "Christmas
m. Stengiamasi juos perauklėKovai su plaučių ligomis
Šia proga jis aplankė savo Around the \Vorld" vardu. Ter. Spalio 9 d. Jaunimo centre. Chicagoje, buvo gražiai Į iminėta Viuiiau3 diena. Iškilmes 3uruo.e Vilniaus VL paruošti gyvenimui. Pri
draugijos Chicagos skyrius pri
draugus ir gimines, šia proga į būna išstatyta ir lietuviškais krašto lietuvių s-gos Chicagoe skyrius. Cia matome d ilį minėjimo dalyvių, susirinkusių prie paminklo imami iš namų pabėgę, vėlai
mena, kad per dieną surūkyNuotr. P. Maletos
jis aplankė ir "Draugo" redak-1 papuošalais aprengta eglutė, o Žuvusiems dėl Lietuvos laisves pagerbti mirusius
grįžtą, mokytojų ir tėvų nesu rnas vieno ar dviejų pokelių
ciją. administraciją ir naujas mūsų meno vienetai atlieka provaldomi, tik nepriimami protiš- cigarečių padidina širdies dar
spaudos priemones, nes prie gramą. Šiemet lieruviams pakai atsilikę, nervais sergą, įsi- feą J y g 6 0 _ 1 0 0 s v a n } SV ertum
"Draugo" spaustuvės įrengimo :->kirta šeštadienis, gruodžio 17
vėlę į žmogžudystę ar padegi perdaug. Rūkančios moterys
jis anksčiau yra taip pat daug d., 7:20 vai. vak. Iš viso dalymus.
anksčiau miršta už vyrus. Kas
dirbes.
vaus rekordinis tautinių grupių
FILMŲ
FESTIVALIS
met apie 300 000 amerikiečių
kasyklų rajono vietovių, Cleve- no sekmadienio f»maldas ir kiX Akademinio Skautu sąjū-' skaičius, net 36 tautinės gruJ. A. VALSTYBĖSE
numiršta
dėl rūkymo, o milijo
landą, Dainavos stovyklavietę, i tus bažnyčios patarnavimus Chicagoje lapkričio 4—24 d.
džio narių iškilminga sueiga pės.
— Rimas česonis, JAV LB
nai turi sužalotus plaučius ar
įvyks šį penktadienį, spalio 21'' X Antras Kaimas, Chicagos Krašto valdybos vicepirminin Union Pier, Omaha, Denver, j tvarkys kun. T. Degutis. Aukos vyks filmų
festivalis Bioneigiamai paveiktas širdis.
d., 7:30 v. v. Jaunimo centro teatro vienetas, lapkričio 12 d. kas, prez. J. Carteriui pasiuntė Los Angeles, San Dievo, Phoe- j — pajamos įnešamos į banką — graph, Granada ir Lamar, Oak
nix, New Orleans, St. Petersbur-; į specialią lietuvių misijos sąs- Parko teatruose. Bus įvairių
mažojoje salėje. Sueigos metu atlieka programą PhiladelphiPASKAITININKAS
laišką, pasisakantį u i įkūrimą
. gą, Washingtoną ir Hartfordą • kaitą, iš kurios mokama lietu tautų filmų.
A.S.D. ir Korp! Vytis spalvas joje, o lapkričio 13 d. Elizabeth.
.peciaiaus prezademinio patarė- e]ionė^
^ . ^ ^
^
^ ^ . ^ ^ ^
bažnyčios
gaus naujieji šių korporacijų I N. J.
Dr. M. Olasky, San Diego
GIMIMAI NAMUOSE
tautybių mkaiams posto n
Grįždamas Philadelphijoje; nuomai ir kitoms išlaidoms.
univ. profesorius, išaugęs žydų
nariai. Visi A.S.S. nariai prašo-! X Dariaus - Girėno posto jBaltuosiuose
rūmuose. Akcija'
„.„ . . T A T r T D , jj
,j
...
~
,
.T,
_ , 2l J : aplanke JAV
LB krašto valdy- —Algimantas Gureckass, TJAV
Dr. Gr. J. Whita teisme pa- tikėjime, studijuodamas Yale
mi sueigoje dalyvauti.
Į moterų pagelbinio vieneto ruo- , minimu klausimu TLB
kras.o vai,..
. . . , . , „ ..
.. L _ , *
,„ ,
77. ,
reiškė,
kad gimimai privačiuo- universitete tapo komunislu ir
X "The Chicago Cathouc", siamas daiktų pardavimas įvyks ! d . koordinuoja būdama arti
pirmimnką Alg. Gecj ir ji IJB krašto valdybos ryšininkas
painformavo
apie
skaitytojų
I
\Vashingtone,
laišku
atkreipė
j
se
namuose
gail būti saugiausi, buvo jų laikraštininkas. Taspalio 14 d. laidoje išspausdino ?pa!io 20—21 d. posto būstinėje mame kontakte su Italų Ameri"Astro Mineralą Galery of nes mažiau progų užsikrėsti, čiau kelionėj į Sov. Sąjungą ir
kun. J. Prunskio paruostą į X Helen Kapočius, nuoširdi kiečų fundacijos vykd. vice- nusiteikimą dėl "Bridges".
Gems"
kompanijos dėmesį j Todėl Illinois draudimas akuše- vėlyvesniucse skaitymuose gė
straipsnį su naujausiomis ži- \ skaitytoja iš Doltono, UI., I pirm. Paul J. Asciolla.
— Julius Veblaitis, pakvies
momis. gauomis iš Kronikų ir mums rašo: "Mes labai mylim.
tas Vakarų Vokietijos konsulą- >kaitytojus klaidinančią rek- rių veiklos ir draudimas gimdy- riau pažinęs komunizmą, atsikitų šaltinių, apie persekioji- savo laikraštį "Draugą" k * - 1 ' *' A n w > n 0 H U r t u v tte. -' ' v-i ie :wo s to New Yorke. padarė vokiečių l a m ^ " N e w Y o r k ^mes" lai- mų privačiuose namuose esąs inetė nuo jo ir tapo krikščioniu,
-, , . « kraštvip
Paaiškinta kad
mus ok. Lietuvoje ir trėmimu? sada mielai skaitom. Tačiau | lietuvių biuletenis rašo: Phoe- v
re- neprotingas. Dabar, kaip sako Dabar važinėja su paskaitomis.
švietimo
darbuotojams
pranešiKrastyjebei kankinimus sunkiųjų darbj dažnai dienraštis mus pasiekia į ™ , Karšioji vasara jau p a u - . ^ r a g y 0 j 0 Goethes vardo in- klamųojamor-aaisKinia,
"rusiško Kaa
gintaro" dr. White, apie 500 gimimų per Lapričio 15 — gruodžio 15 d
nes lr Sy L a d
nėra
stovyklose Sibire. Straipsnis pavėluotai". Tapačia proga ji ^ a : ? ė ^ _,. ,°
_.
Tat<iikvpnti
. | \ ? f \i s-titute.
. n e s P r i e Leningrado esa- metus Chicagoje būna namuose, bus Chicagos apylinkėse
įpnsrvinn
bitute, Fifth
Fifth Avenue.
Avenue. New
New YorYor- m a m
ar
ngviau
p
:liustruotas nuotrauka iš jauni- atsiuntė prenumeratos mokesti ° * . . f
. ! ' j k e . Tai yra stambus VokietiBaltijos jūros pajūry ginDINGO MILIJONAS
MIESTO ŪKININKAI
m mJ m
taro
mo demonstracijų Washing:one. * didesnę auką. Nuoširdžiai g * J į^ \
" * T ^ " _ * £ jos kultūros centras Amenkoie.
nerandama. Gintaro yra
Daugelis žmonių dabar ruošia Visi klausytojai buvo konsulą- t i k Pabaltijo valstybių ir R y t Chicagoje veikia miesto ūki-1 Milijonas dolerių dingo First
Ona Radauskiene ilgame- dėkojame.
Prūsi 08
J. —
Savickas,
J
Pajūryje, tad tuo var- uinkaičių organizacija 4-H. J ų ' National Banke Chicagoje. Nėtė Mar q uette Pa.ko gyventoja,
;X *
~T> ^
^ J: £
JSSZZjFdaržai to kviestiniai ir sudarė 50 žmo-1
20 m. sukaktis buvo paminėta' r a jokių įsilaužimo ar užpuolidu ir turėtų būti vadinamas.
buvo išvykus į Europą. O. ^
|
3
^
™
S
^
B ^ K S ^ t S c tnių Tauditoriją.
T ^ . . Tai
" " asmenys..
~
=
—
Santa
Monikos
LB-nės
spalio 3 d. Palmer House vieš-: mo žymių. Įvykis stropiai aišdauskienė yra veikli Moterų Są- I ^
^ ™ n u ^ ^
apmirusios rožės. Dar prieš, į r b a ***** N e w , J e r ^ ' *™ Talkos Lietuvai komisija savo buty.
į kinamas.
?
jungos 49 kp. veikėj, ir jos b u - . ^ ^ ^
Padėkos dieną visa g a m t a V ! } <** \
P - n s ^ v a n i ^ s moveiklą ėmė plėsti Lietuvos klau:sta kuopos
kuop susirin-į d e j ° aUk . a - A C 1 U ; . . .
dvelks pavasariu. Pirmeji žie- k >' k o s e - Taip pat dalyvavo ke simu parašytais laiškais redak- trijų mėnesių jis būtų sulaukęs
— Menchengiadbaeho Daugu> dolerius atx
Aukų
po
turi
iš Vak
Voketi
kima^ ir įvairūs perengimai, o I
rnu
turistai
jau
pradeda
rink*&**?
"
...~-,.
.
.
w.f
;
.jį
ei
joms,
siekdami
pasiekti
ir
už
65
metų
amžiaus.
K.
Ristikivi
v
a
s Vanagų kuopa suruošė bu
r
kartais ir apskrities suvažiavi iuntė:
itis. Kai kurie jų dairosi, kur
' ^ ^ ^ ^ " ^nVmis
^ L ? j Kalifornijos ribų esančius ame- pradėjo rašyti dar nepriklauso-Į vusio Latvijos prezidento KaroP. Petkevičius, Cicero
mai.
r
^ ū r o s ' k r a š t o ' r i k i ečių laikraščius. Vikt Pet-: mybės laikais Estijoje. Savo, lio Ulmanio paminėjimą. Per
Rich- pastoviai įsikurti. Jie turi pa- l u o k a i
V
ytautas
Andriušaitis,
X Chicago Lawn bibliotekoje,
ubėti, nes namų įkainos kyla ppažinimo
ppapročių
a p r o č i ų ! ^ i r Ant- T e r l e c k ^ areštavus. I romanu "Ugnis ir geležis" j i s ' paminėjimą agr. J . Dagis kai-|finiinJ ^
utmių
mond Hts.
ir utautinių
6120 S. Kedzie yra rodoma Da
ne metais, bet mėnesiais'
Labai ačiū.
pagalba Amer koje galima pa laiškai buvo pasiųsti didžiųjų' 1938 metais laimėjo literatūros bėjo, kad rusams 1940 m. okunutės 2ilevičienės privati kolek
— Laura Žaliūnaitė. A. ir G. kelti mokinii; stropumą ir tuo Philadelphijos, Chicagos, Wa- j darbų — romanų konkurse pir-1 puojant Latviją, prezidentas
cija. Išstatyta dailininkų dar
Žaliūnų dukra. Los Angeles,
shingtono, New Yorko ir Cle-;mą premiją. Didysis tų dienų pasakęs
tautai:
'Pasilikite
bai, keramikos, drožinių, audi
Calif. susižiedavo su Romu g g * ? k a ; b o s m o k y m ą * *5 velando amerikiečių laikraščių Estijos prozos maestro A. H. j savo vietose, aš pasilieku savo
tadien'nėse
Ju'iu
nių. Lankymo valandos pirma-'
._ Sydney.
.
.
ranipn
npj,' rnokykolse
>-tr>lr^-l.-r>1<io
I n t u "edakci'*oms
Gulbinu iš
Australijos
Tamsarė pasveikino laureatą ir vietoje". Tačiau jį 1940 m. lie•
j
.
'
«
•"'"''
*.
..
\*eblaitis.
gavjs
Vckietiios
Švie
dienį — ketvirtadienį 9 v. r. —
r
pranašavo, kad po jo mirlies pos 22 d. čeką areštavo ir dė
;r jų vestuves numatomos lie- timo mmi.terijos
. .° .
T^^\T.^^
st
pendiją. šią \
9 v. v., penktadienį ir šeštadie
pos mėnesy. Laura yra baigusi
jo darbą galės tęsti jaunasis ra- portavo į Sovietų Sąjungą. Kai
ni 9 v. r. — 5 v. p. p.
iv. Kazimiero parapijos mo vasarą dalyvavo germanistikos
šytojas Ristikivi. A. Tamsarės per II-ji Pasaulinį karą, 1942
kyklą ir aktyviai
dalyvauja dėstymo ir metodikos semina- i
X Kalėdinių papuošalų gami
pranašavimas
išsipildė.
J a u rn. liepos pirmomis dienomis
ruose, kurio vyko Theodor
jaunimo veikloje. Ji su savo su
nimo kursus ruošia Balzeko lie
1946—1947
m.
tremtyje
Ri^tivokiečiai užėmė Vorošiiovską.
Heuss akademijoje, Gummersžadėtiniu susipažino lankyda
tuvių kultūros muziejus. Kur
kivi
išleido
du
romanus
apie
ten čekos kalėjime buvo rasti
bache prie Koelno.
masi
Australijoje,
kur
buvo
sai vyks lapkričio mėnesio penk
įvykius Estijoje per pirmuosius keli Ulmanio daiktai. Kaliniai
nuvykusi aplankyti savo gimi-. — LOH Angeles tradiciniiadieniais 7:30—9 vai. vak. mu
okupacijos metm. 1953 m. iš- prieš tai buvo čekos likviduoti.
nių.
Lietuvių fronto bič'ulių vakarą:
ziejaus patalpose.
Kursuose
ėjo rašytojo alegoriškasis romą- Tame skaičiuje ir buvęs prezi— JAV LB leidžiamo angln J v y k s gruodžio 10 d. Vakaraf
dėstys Elena Pius. Norį kursuo
nas "Sielų naktis", o 1961 m ' e ' t ^ s Karo'is Ulmanis. Tai tik
kalba žiniaraščio "Bridges" vie- skiriamas rašyt. Alei Hutai,
se dalyvauti, turi kreiptis į Bal
Ristikiv : pradėjo spausdnti sa "•įek ir težinoma apie Latvijo"?
nas iš redaktorių Gintaras Ka- — "St. Casimir Catholic Lizeko muziejaus raštinę.
(t).
vo didžią ią istorinių romane r 'ddento likimą
resas su Gyčiu 2iaugra visą mė- thuanian M'.ssion" — šv. Kazix Soi. Roma Mastienė lap
seriją, ią t ^darnas iki p-1 mir
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kričio 6 d. koncertuoja To
ties. ( t ) .
JAV-es
ir
popul'arino
"Bri^šiuo
pavadir
mu
vyskupas
Charpelno
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gąjį aktą jis pavedė per pirmai
iiento iki penktadienio 12:30 -•
išmokti
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