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Kas brangsta ir pinga

JUNGTINIŲ TAUTU LAISVIŲ
DEKLARACIJA

JAV SANTYKIAI SU SOVIETAIS

Washingtonas. — Infliacijai
klestint, kyla klausimas, ar visos
Reikšmingas penkių mėnesių laikotarpis
prekės brangsta. Praėjusiais me
tais buvo prekių pingančių. Pa
Washrngtonas. — Amerika va, teigdama, kad Amerika vaiz
Roma. — Jungtinių tautų or T a u t o s ruošia naujus tarptauti
vyzdžiui
svogūnų
kaina
nukrito
pasaulio
santykiuose
su Sovietais įžengė ir duojasi esanti laisvo
ganizacija ruošiasi paskelbti spe n ė s teisės nuostatus, draudžian
29.9
proc.,
kopūstų
17
proc.,
var
stebėjimo ir laukimo periodą. čempione žinių pasikeitimo ir incialią deklaracija,
smerkiančią čius kalinių kankinimą ir žiaurų
totų
automobilių
kaina
nukrito
T
a i prasidėjo nuo disidentų teis- j formacijos srityje, tačiau dabar tą
religinę netoleranciją ir tikinčių a r b a žmogaus orumą pareidžian
2.7
proc,
vyriškų
kostiumų
2.2
mų,
Amerikos korespondentų nu žinių pasikeitimą stengiasi su
jų diskriminavimą, — tai prane tį elgesį su belaisviais.
proc,
televizijų
beveik
1
proc.
baudimo ir Sovietų Rusijos kiši siaurinti.
šė Jungtinių Tautų generalinis
Proga parodyti gerą valią
Visa kita nenukrito ar palaiko mosi į Afriką. Iš viso buvo im
Jeigu santykiai blogės, tai tech
sekretorius Kurt Wasldheimas, It
tokias pačias kainas. Tai mergai tasi labai reikšmingų ėjimų, kiek nologijos pardavimas bus vis pa
lijos katalikų dienraščiui "AvveItalijos
katalikų
dienrašti?
čių medvilninės suknelės, vyrų tai liečia santykius su Sovietų togiau sulaikyti. Gali Sovietai
nire" suteiktame pasikalbėjime. "Avvenire", pateikdamas pasikal
kojinės pabrango 1.5 proc., elekt Rusija. Detentes išlikimo klausi kai kurių elektroninių įtaisų gauReliginė netolerancija ir tikėjimo bėjimą su Jungtinių T a u t ų gene
riniai grąžtai 0.8 proc., bet dau | m a s jau pasidarė gana aktualus,! ti ir kitur, bet alyvos įmonėms
laisvės pažeidimai, tiek tautinė raliniu sekretorium Kurt W a l d
Vakarų
Vokietijos
valstybininkai
dažnai
lankosi
naujose
Afrikos
valstybėse,
giausia pakilo salotų kainos, net į jei iš viso ta detente dar egzis-Į plėsti ir alyvai ieškoti technoiOje, tiek tarptautinėje plotmėje, h e i m u , primena, jog šių metų pra
bandydami užmegzti prekybinius ryšius ir gauti vertingų žaliavų, čia ma 151 proc. Hamburgeriai pakilo j tuoja. Spaudos žmonės atkreipia j gijai daugiausia galima
gauti
pažymėjo Waldheimas, neišven džioje popiežius Paulius VI, pri tome kanclerį Helmut ScJrrnidtą, besikalbant} su Zambijos gyventojais.
25 proc, steikas 24 proc., avie-1 dėmesį į kai kuriuos reikšmingus Amerikoj. Tokių įvairių įtaisų trū
giamai sukelia smurto veiksmus i m d a m a s prie Apaštalų Sosto ak
na 19 proc., kiauliena 18 proc., pasikeitimus.
•kūmas labai pakenks Sovietų naf
tiek prieš pavienius tikinčiuo redituotuosius diplomatinius at
lašinukai 2 3 proc., vadinami hot
tos
pramonei. Kaip skelbiama,
sius, tiek prieš tikinčiųjų bend stovus buvo išraiškęs savo gilv
Amerika atšaukė kompiuterių
dogs
22
proc.
ruomenes rr veda į nepakantumą susirūpinimą ir skausmą dėl įvai
pardavimą, nutarė pasiųsti \ Ki energijos trūkumas jau pradeda
kitom pagrindinėm žmogiško riuose pasaulio kraštuose tebe
niją energijos sekretorių Sov. Ru mas jaustis k Sov. Sąjungoje to
siom vertybėm. Todėl visos pas vykdomų religinės laisvės pažei
Anglu
veikėju
sijai nepalankų James Schlessin- dėl naftos pramonės plėtimui la
Bratislava. — Komunistinei kos imperializmo diktatui. Ar ne
tangos, kuriomis yra siekiama ap dimų. T a proga Šv. Tėvas iškė
gerį, suvaržyti įvairių technologi bai reikalinga vakariečių techno
Kinijai
nebesutinkant
su
anks
todėl
įžūlėja
maoistai,
kad
jie
peticija
Maskvai
saugoti religinę laisvę ir užtikrin lė klausimą, ar nėra jau pribren
nių
prekių
pardavimą. Toli logija. Ypač tokios technologijos
čiau
labai
'remtu
Vietnamu,
So
veikia
kartu
su
labiausiai
užkie
ti kiekvienam žmogui pilną tei dęs laikas, kad visi tikintieji ga
mesnis santykių vystymasis pri reikalingi ir kiti kraštai.
su Va
sę nevaržomai išreikšti savo reli lėtų naudotis teisėta tikėjimo lais vietų Rusijos komunistinė spau tėjusi reakcija pasaulyje,
;
Londonas. —Daugiau negu klausys nuo to, ką Sov. Rusija
ginius įsitikinimus, ugdo žmonių ve, tiek asmeniniame, tiek bend da labai puola Pekiną ir Tassas karų militaristais r karingais
keturi tūkstančiai anglų politi- darys sekančių penkių metų laiko!
Bijo susitarimo
tarpusavį bendradarbiavimą ir r u o m e n i n i a m e gyvenime. Jungti Tkelbia įvairių Maskvos sateliti "vanagais".
tarpyje. Jeigu ir toliau Sovietai
l
nių
veikėjų,
visuomenininkų
ir
nių
laikraščių
išpuolius
prieš
tuo pačiu stiprina pasaulio taiką. n i ų T a u t ų rengiama deklaracija
kultūrininkų pasirašė peticiją, vykdys Vakarams kenkiančią po
kom. Kiniją. Bratislavos, Cekoprieš tikėjimo laisvės varžymus ir
Washingtonas. — Sovietų Są
kuria Sovietų Sąjungos valdžia litiką, būtinų technologinių pre
koslovakijos laikraščiai taip pat
Tatptautmės teisės nuostatai
religinę diskriminaciją,
pažynr
junga,
diplomatinių Washingtokių
pardavimas
bus
visai
suvar
Vienuoliai prašo
yra raginama išlaisvinti ukrai
rašo apie seniau buvusių broliš
Italijos
katalikų
dienraštis
"Avveno
sluoksnių
manymu, viską da
žytas.
Vienas
iš
pačių
reikšmin
Priminęs, jog šių metų gruo
nietį poetą ir žurnalistą Sviatos
kąją Kiniją: "Pekino vadovų ke
n
i
r
e
"
,
sutieks
progą
viso
pasau
grąžinti vienuolyne lavą Karavanskį. Peticija įteikta giausių šio tarpsnio įvykių yra rys, kad nepavyktų derybos -tarp
džio menei į sueina trisdešimt me
liami Vietnamo Socialistinei Res
lio
kraštam
parodyti
gerą
valią,
tų nuo Jungtinių Tautu organi
Sovietų Sąjungos ambasadai Lon suvaržytas JAV pareigūnų kelio Izraelio ir Egipto. Maskva vis dar
publikai absurdiški reikalavimai
Kijevas. — Viename iš trijų
siekiant
užtikrinti
visiem
žmo
zacijos vienbalsiai priimtos Vi
done. Karavansky, 58 metų am nės į Sov. Rusiją. Tegalės vykti tikisi vėl įkelti koją į arabų kraš
rodo, kad jie stengiasi pakirsti jos
seniausių Rusijos vienuolynų —
n
ė
m
pilną
tikėjimo
laisvę.
suotinės Žmogaus teisių deklara
žiaus, iš viso jau 28 metus yra iš tik specialių komisijų nariai. To tus ir sustiprinti ten savo įtaką.
aukštą tarptautinį prestižą, paKijevo Pečerskaja I.avra yra at
Netiesioginiai šiems Maskvos
cijos, kurioje yra įsakmiai skel
kentėjęs įvairuose sovietų kalėji- į liau gali sekti Sovietams Ameriaukštą tarptautinį prestižą, pa
rastos gerai išsilaikiusios freskos
ko
planams
padeda užsispyręs Izra
biama ir 'tikėjimo laisvė, genera
muose* ir koncentracijos stovyklo-1 Jė uostų uždarymas, griežtesnis
daryti žalą taikiam socialistiniam
ir mūrinės plokštės dar iš Il-tojo
elio
dabartinės
vyriausybės ne
linis sekretorius Wasldheimas pa
vystymuisi. Beatodairiškas maoisse vasario mėnesį, protestuoda- į žvejojimo taisyklių taikymas ir
šimtmečio
•pr3dik>3i
Valdžia
lankstumas
ir
kieta laikysena.
Padėjo įsikurti
žymėjo, jog žmogaus teisės yra
tų kišimasis į Vietnamo Socia
mas prieš nežmoniškas kalinimo i ^a^a? susiaurintas mokslo žfnio1961 vienuolyną uždarė ir vie
Net ir nemaža dalis pačių izra
neatskiriamos viena nuo kitos. Ši
mis pasikeitimas.
listinės Respublikos vidaus reika
tūkstančiams
nuolius išvarė.. Dvylika pravos sąlygas, buvo paskelbęs bado
elitų
supranta, kad taikos su ara
tikrovė vis ryškiau atsispindi pa
lus demaskuoja jų tikrą veidą ir
Dėl prez. Carterio nusprendi
lavų vienuolių dabar įteikė Brež streiką Jo likimu dabar rūpinasi
bais
nebus
tol, kol dabartinis
saulio viešosios nuomonės sąmo
rodo, kad jie yra karingi šovinis
tarptautinės Amnesty organizaci mo neparduoti Sovietams kom
nevui
peticiją,
prašydami,
kad
Izraelio
premjeras
Menachem BeRoma, — T a r p t a u t i n ė katali tai ir hegemonistai, pavojingiau
nėje. 2monija vis labiau įsitiki
jos Londono skyrius.
piuterių, labai piktai puolė Mask- gin laikysis nuomonės, kad dide
vienuolynas
būtų
atidarytas
ir
emigrantų reika si taikos Azijos žemyne ir visame
na, pareiškė Waldheimas, jog vi kų komisija
grąžintas tikintiesiems.
lė dalis okupuotų arabų žemių
lam,
bendradarbiaudama
su tau pasaulyje priešai.
sų žmogaus teisių apsaugojimas,
1
Sovietų
saugumas,
išsikvietęs
yra
istorinė žydų tautos nuosa
tinėmis
katalikiškomis
organiza
taigi i r religinės laiovės užtikri
Pekino
bosai,
mėgina
diktuoti
peticiją
įteikusius
vienuolius,
gra
vybė.
nimas, turi pirmaeilės reikšmės, cijomis, praėjusiais metais padėjc
siekiant įgyvendinti pasaulyje vi apie trylikai tūkstančių įvairu- savo valią Vietnamui, kurio did sinimais mėgino juos priversti at
suotinę santarvę ir įtvirtinti pa rasių, tikybų ir politinių įsitiki vyriška liaudis nepakluso Ameri šaukti savo parašus ir atsisakyti
Kova su triukšmu
nuo reikalavimo grąžinti į vie
stovią taiką. Kurt Waldhiemas, n i m ų emigrantų įsikurti įvairiuo
nuolyną.
--<
italų katalikų dienraščiui "Avve- se pasaulio kraštuose. Daugiau
Galena. 111. — Miesto meras
nhe"
suteiktame pasikalbėjime siai b u v o rūpinamasi įkurdint:'
Einswellere
kovoja su miesto ter
Argentinoje
taip p a t pranešė, kad Jungtinės pabėgėlius iš komunistu v a l d o
Protestai prieš sutartį
šimu. Pavasarį jis pradėjo kovą su
m ų pietryčių Azijos kraštų. T a r p
apie
Pabaltijį
karveliais, teršiančiais miestą, o
t a u t i n ė katalikų komisija emi
Tokio.
—
Japonijos
dešinieji
dabar
pradeda kovą su triukš
grantų reikalam, e m i g r a n t a m i?
protestuoja,
kad
Japonija
siekia
mu, kovos prieš motociklų ir au
pabėgėliam taip pat teikia m e
Karine pataisos
Buenos Aires, Argentinoje, iš
tomašinų keliamą triukšmą. Ma
džiaginę pagalbą ir finansuoja eina lietuvių, latvių ir estų lei pasirašyti su kom. Kinija drau
mokykla Latvijoj
gystės
sutartį.
Grupė
demonstran
šinų duslintuvai turės būti geri,
socialinius projektus ypač Loty džiamas biuletenis N O T I C I E R O
tų
Tokio
mieste,
nešdami
karo
su prakiurusiais, garsą pralei
nų Amerikos kraštuose.
D E LOS PAISĘS BALTICOS.
Okup. Latvija. — Latvių žur
meto
vėliavas,
šaukė,
kad
jie
džiančiais duslintuvais važinėją
Jį redaguoja Cerafinas Juknevi
..
nalas "Liesma" talpina Ievos AbPasitarimai
asmenys bus baudžiami.
čius, nepailstamas kovotojas už priešingi sutarčiai.
dos reportažą apie "Rygos mies
Australijos uranijus Pabaltijo tautų laisvę ir nepri pradėti po trijų metų pertraukos.
to karišką pataisos stovyklą
klausomybę.
Suomijai
Amerikiečiai sveikiau
"Dzintars" nusikaltusiems berniu
Turistai
Amerikoj
Didžioji
Buenos
Aires
spauda,
kams n u o 12 iki 16 metų. Ne
Sidney, Australija. — Austra rjvz. "La Prensa" ir "La Nacion",
paminėta, kur t a stovykla yrą,
lija
yra penktas n e komunistinis dažnai pasinaudoja to biuletenio
Washingtonas. — Amerikie JAV viceprez. Walter Mondaie pristatomas dr. Tomas Remeikis, kasmeti
bet reikia manyti, kad netoli Ry
kraštas,
parduodąs
uranijų.
Jo?
paskelbtomis
žiniomis.
"La
Pren
čiai keliauja į užienius ir ten iš nio JAV LB leidinio "Violations of Human Rights in Soviet Occupied LrthuaWashingtonas. — Amerikie
gos miesto. Stovykloje 260 ber
rtia" autorius. Iš k. į d. JAV LB Krašto valdybos vicepirm. Rimas česonis, čiai kavos išgeria tik puse tiek,
vyriausybė
pasiekė
susitarimo
su
sa"
1978
vasario
20
aprašė
Va
leidžia
nemaža
pinigų.
1967
m.
niukų laikomi griežtoj kariškoj
viceprez. Mondaie, Jolanta Raslavičaūtė, O. Povlovskis (tolumoje) ir dr. T. kiek 1946 m. ir sunaudoja ma
disciplinoj. Jie suskirstyti į kuo Suomija ir jai parduos uranijų sario Šešioliktąją ir įdėjo nuo amerikiečiai išleido užsieniuose Remeikis.
lietuvių 7,5 bil. dol., daugiausia Kanadoj
žiau sviesto, pieno, saldainių ir
pas ir skyrius ir apmokinaani ka jei jis nebus naudojamas kare trauką, vaizduojančią
tikslams.
Australija
taip
pat
to
mergaičių
ir
berniukų
būrelį
tau ir Meksikoj. Tuo pačiu metu iš
kiaušinių. Daugiau amerikiečiai
riškai, kaip kareiviai. Skyriaus
sunaudoja žuvies, viščiuko ir sa
viršininkai yra rusų armijos ser kias uranijaus pardavimo sutar tiniais rūbais Santo Domingo ba Amerikoj besilankančių turistų
tis
ruošia
su
Europos
Bendrosios
zilikoje
mišiose
už
Lietuvą.
"La
gauta
7.2
bil.
dol
1976
m.
už
lotų.
Amerikiečiai anksčiau suval
žantai. Kitų viršininkų vardai taip
rinkos
kraštais,
Japonija,
Švedija,
Nacion"
atspausdino
du
ilgokus
sieniečiai
Amerikoje
paliko
6.2
gydavo 403 kiaušinius per metus,
pat rusiški. Berniukus, kariškai
dabar tik 276. Manoma, kad tai
uniformuotus, žurnalo nuotrau I r a n u , Philipiniais i r austrija. straipsnius apie Pabaltijo valsty bil. dol. Per dieną užsieniečiai
17 mil. dol.
todėl, nes šiuo metu daugiau mo
ka rodo su automatiniais ginklais Australijos ir Suomijos sutartis bes ištikusį negandą, apie sovie Amerikoje išleidžia
;
esą
būsią
kaip
modelis
kitoms
tinį
kolonializmą,
apie
lietuvių
Vis
tai
padeda
k
ek
išlyginti
ba—
Irako
ambasadorius
Lon-,
esą
išdalinusi
kyšiais
milijonus
terų dirba, todėl nebeturi laiko
rankoje, šalia kariškos mankštos,
sutartims
pasirašyti.
done
išliko
gyvas,
k
a
i
moteris!
dolerių,
kad
kitos
valstybės
paruošti pusryčių Apie tai skel
(E.) Į lansą su užsieniu.
j tautos rezistenciją.
berniukai turi dirbti ir kobhose
teroriste metė granatą į jo Ii- j pirktų jos lėktuvus,
biama naujai išėjusi oj knygoj
ir atlikti jiems paskirtas normas.
"The Changing American Diet".
muziną.
Ambasadorius
net
ne—
Amerikoj
kainos
birželio
Stovykla "pataisanti" apie 4 0
sužeistas
tik
todėl,
kad
paskuti
mėnesį
pakilo
0.9
procento,
neproc. berniukų, bet nepasakyta
nę minutę sugrįžo nuo masinos p a i s a n t kad Washingtonas teiraportaže kas daroma su "nepa
Okup, Lietuvoj daug
atgal į viešbutį.
gia, j o g infliacija apstabdoma.
sitaisiusiais" ir ką veikia "patai
— JAV senatas
patvirtino
syti" palikę tą stovyklą.
(t)
susisiekimo nelaimhj
— Arthurą Goldbergą, vado
nutarimą, kad, kol Ugandos dik
vavusį JAV delegacijai, Belgra
Okup. Lietuva. — Nepapras
tatorius Amin terorizuos gyven
do konferencijoj, kad nebūtų
tojus, neturėti su U g a n d a jo tai daug susisiekimo nelaimių
KALENDORIUS
prasižengta Helsinkio aktams,
įvyksta Lietuvoje. Kaip skelbia
kių prekybos ryšių.
prez.
Carteris apdovanojo lais
Liepos 31 d.: Ignacas Lojolą,
komunistinė "Tiesa" š.m. birže
vės medaliu.
— Ulinois valstybėj gyvenan lio mėnesį okup. Lietuvoj įvyko
Gracija, Vainibutas, Lėtutė.
čių i š pašalpų skaičius sumažė- 635 auto nelaimės, žuvo 80 as
Rugpiūčio 1 d.: Alfonsas, Vil— Maskvos pareigūnai parei
tė, Sudavis, Gaudą.
kalavo, kad Harwester bendro- < ? • * i r **?» ™etų laikotarpy menų, sužeista 594. Pernai per
*
•_*. w u ie k r i t o žemiau milijono. Šiuo
Saulė teka 5 : 44 vai., leidžiasi
ves tarnautojas, suimtas Mask | f ^
^ .
^ . J ; ^ ^ tą patį mėnesį žuvo 77 asmenys.
metu šelpiamųjų y r a 995,810. Iš viso per pirmus šių metų 6
8:00 vai.
voje, būtų grąžintas į kalėjimą
apklausinėjimui. Crawford, kali — M. G. Pervuchinas, buvęs mėnesius įvyko 2424 avarijos,
ORAS
tinamas pinigų spekuliacija bu ' politbiuro narys, vėliau Chruš- kuriose 275 žmonės žuvo, 1911
r
Chicagoje i r apylinkėse Šian
vo kurį laiką JAV ambasados' čiovo išmestas k a r t u s u Moloto sužeistr.. P r r n i i per pu rnctį — bu
dien malonus oras. Temperatū
žinioje.
j vu i r Malenkovu, mirė sulaukęs vo 2464 avarijos, 296 žmonės žu
ra apie 80 1.
vo, 1957 sužeisti.
Kubo;
iruojamoa kariauti ir moterys. Cia kubietės apmokymo metu
— Boeing lėktuvų bendrovė i 73 m.

KOMUNISTAI PUOLA KOMUNISTUS

k

valgo

ĮVAIRIOS ŽINIOS

DRAUGAS, pirmadienis, 1&78 m. liepos meru 31 d.

LIETUVIAI CAUFORNIJOJ
AJL AGR. JONUI BUTKUI
MIRUS

tūrinį gyvenimą. Ilgus metus dir
bo Šv. Kazimiero parapijos komi
tete, buvo Ateitininkų sendrau
gių vadovybėje pirmininku. Kaip
buvusiam mokytojui, labai arti
širdies jam buvo lietuviškos šeš
tadieninės mokyklos
reikalai.
Dirbdamas tėvų komiteto vado
vybėje, parodė daug sveikos ini
ciatyvos. Čia ir jo jaunutė duk
relė Aldonutė ir sūnelis Jonelis
žengė pirmuosius mokslo žingsne
lius. Šiuo metu Aldonutė rengia
doktoratą iš teoretinės chemijos,
o Jonas dirba elektroninės inži
nerijos srityje. Abu gražiai kalba
lietuviškai.
Susilpnėjus sveikatai, Jonas bu
vo priverstas iš visuomeninio vei
kimo pasitraukti. Paskutiniuosius
10-tį metų, mielos žmonelės glo
bojamas, ramiai gyveno savo na
muose.
Velionis buvo geras lietuvis,
praktikuojantis
katalikas, tau
raus būdo, principų žmogus, pa
klusęs tik savo sąžinei. Kitų ne
teisė, nesistengė primestį kam
nors savo nuomonę, todėl buvo
visų gerbiamas.
Rožančiaus pamaldoms Sv. Ka-

1978 m. liepos 13 d- staigaus
Širdies smūgio ištiktas mirė agr.
Jonas Butkus. Didžiam nuliūdi
me liko žmona Elena, duktė
Aldona, sūnus Jonas, broliai Pet
ras ir Benas Australijoje, brolis
Antanas Amerikoje,
Lietuvoje
Kostas, seserys Zuzana ir Anice
ta su šeimomis.
Velionis buvo gimęs 1903 m.
kovo 9 dieną Žemaitijoje, Kre
tingos apskr., Platelių valsč., Gri
gaičiu km., gausioje šeimoje. Tė
vų riboti išteklai Joneliui nuo
pat vaikystės labai realiai leido
pažinti gyvenimo sunkumus.
Didelis mokslo troškimas nu
galėjo visus nepriteklius. 1925
metais baigęs Plungėje 6 gimna
zijos klases, mokslą tęsė Teisių
mokytojų seminarijoj, kurią sėk
mingai baigė 1928 m.
Jaunasis mokytojas buvo tie
siog laimingas, galėdamas moky
tojauti Judrėnuose, prie Telšių,
kar vietos žmonės, jų papročiai
jam buvo taip gerai pažįstami.
Bet aukštesnės aspiracijos nelei
do nurimti. Padirbęs mokykloje
3-jus metus, susitaupęs kiek pi
nigų, išvyko 2. O. akademijon,
tikėdamas, kad agronomo profe
sija galėsiąs daugiau pasitarnau
ti savo kraštui.
Studijas pradėjo 1931 m., jau
gerai apsiskaitęs, susiformavęs
jaunas idealistas, išėjęs 3 metų
praktiško gyvenimo mokyklą. N e
vienu atžvilgiu jis buvo daugelį
kolegų praaugęs visa galva. Aka
demijoj gyvenimas nebuvo nuo
bodus. Buvo tik atvangos, laisva
laikių paįvairinimas. Rimtos stu
dijos, organizacinis veikimas bu
vo Jano tikrasis akademinis gy
venimas. Nuo pirmųjų kursų pri
klausė ateitininkų studentų Algi
manto klubui. Dėl savo patrau
kiančių būdo savybių greitai ga
vo atsakingų pareigų. Vyresniuo
se kursuose Jonas buvo išrinktas
Algimanto klubo pirmininku,
jam vadovavo ir liko ištikimas
jo tradicijoms iki grabo lentos.
Klubo uniforminę kepuraitę iš
saugojo per visus metus išeivi
joje iki paskutiniųjų dienų su vil
timi, kad ji būsianti įdėta į jo
karstą. Paskutinė valia buvo iš
pildyta.
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Nuotr. L Kanto

nykti. Ją gyviau palaikė senoji so ir toms birutietėms, bei jų vy-inas su žmona iš Melboumo,
Naujas Dailiųjų menų klubo
Gaulia, rašantis portugalų kalba
emigrantų karta, bet jai vis la rams, kurios savo auka ar darbu' Australijos, iš Rio de Janeiro
lietuvių tautos istoriją, Alė Rūta, pirmininkas bus Algirdas Gus
biau slystant amžinybėn, retėja prisidėjo prie šio įvykio, bet la (Brazilijos) advokatas Antanas
V. Trumpa, dail. A Variakojienė, taitis. Šeimininkai Mackialai vi
ir masiniai susitikimai gamtoje. biausiai pirmininkei Rūtai Šakie
pianistė R. Apeikytė, dail. J. An- sus maloniai pavaišino.
Be abejo, sąlygos, aplinkybės, o nei, už didelį rūpestingumą bei
drašiūnas, dail. Al. Žaliūnas, ar
Dalyvis
ir gegužinių paskirtis čia kiek sumanumą ir už visą vargą, ne- DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS tistai Vincas ir Ema Dovydai
skirtinga. Lietuvoj važiuodavom šant dienos naštą ant savo pe
Tek*. — 397-1285
čiai, radijo valandėlės pirm. J.
įstaigos ir boto tel. 652-1S81
NA
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
už miesto į laukus gegužinėn pa- čių.
Mitkus, solistė Stasė Pautienienė
sišokti, pamatyti vaidinimo, pa
DR. FERD. VYT. KAUNAS
SUKŪRĖ ŠEIMĄ
ir daug kitų.
700 Nortii
sigrožėti tautiniais šokiais ar pa
BENDROJI MEDICTNA
Valandos pagal susitarimą
Pranas Gasparonis kalbas įra
Liepos 29 d. Šv< Kazimiero baž
siklausyti choro dainų. Cia susi
1407
So.49th Coort, Cicero, 111.
šė į garso juostas.
renkame tam, kad susitikti, pa nyčioje moterystės sakramentą
Kasdien 10-12 ir 4-7
sikalbėti, finansiniai paremti ren priėmė Romas Gulbinas iš Aus
Išskyrus treč ir sestad
gėjus ir atlikti-dienos prievolę — tralijos ir Laura Zaliūnaitė iš Los Buvusi "Nida" resortas. dabar
"The Outpost" Beverly Shores,
TeL ofiso Ir buto: OLympic 2-4159
pavalgyti. Gamtą pasiekti ne Angeles. '
DR. K. G. BALUKAS
Ind., Lake 9hore County Rd- ir
lengva, tenka paprastai naudotis
Akušerija br motom ligos
DR. P. KISIELIUS
Rogers, puse bloko nuo ežero.
ĮSIGIJO NAUJAS
tirštai laikomais parkais, tad
Ginekologine
Chirurgija.
Valgykla,
baras,
kamb.
išnuomaGYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
NUOSAVYBES
malonumas nebėra
pilnas. Ta
vimui. Dienai 10.40 doL vienam ir 6449 So. Pulaaki Rd. (Cravford
1443 So. 50th A ve.. Cicero
Dr. Marija Gimbutienė įsigijo 12,48 dol. dviem, saukei 67.60 Medical Building) Tel. LL 5-6446
čiau prisiminimai tebėra gyvi ir
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.,
išskyrus trečiadienius.
tų prisiminimų vizijoj, mes, Los didelę nuosavybę Luceme Val- dol. ir 78 dol. dviem. Rezervaci Jei neatsiliepia skambint 374-8004
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.
joms skamb. 219-878-5101.
ley.
Jos
pavyzdžio
pasekė
Gedimi
Angeles birutietės pabandėme pri
Priima ligonius pagal. susitarimą.
laikyti šią mirštančią tradiciją. nas ir Dana Vasiliauskai. Pasta
TeL REliaoce 5-1811
rieji ten apsigyveno nuolatiniai.
DR. V L BLAŽYS
DR. WALER J. KIRSTUK
Pasisekimas buvo didelis.
Į Visi naujakuriai džiaugiasi sausu
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Lietuvis gydytojas)
S
0
P
H
I
E
B
A
R
Č
U
S
erdvią ir gražią Sakų sodybą, oru, ramybe bei erdve
Marquett« Medical Center
3925
West 59th Street
6132
So.
Kedzie
Avenue.
RADK) ŠEIMOS VALANDOS
liepos 16 d/, tuoj po pamaldų, su
Vai.:
plrmad.,
antrad
ir
ketvirtad.
Vai.:
plrmad.,
antrad., ketvirtad. ir
Visos programos ii WOPA
sirinko apie pusantro šimto žmoAUKSINĖ SUKAKTIS
« iki 7:30 vai. vakaro.
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
Sestad. nuo 1 iki 3 vai.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta.
Įnšų, jautrios širdies lietuvių, nie
Pagal susitarimą.
Liepos 16 dieną Alfonsas ir madienio iki penktadienio 3:00 —
kad neatsisakančių pritarti vi
Ofiso telef. W A 5-2670.
Vanda Valavičiai atšventė savo 3:30 vai. popiet. — Šeštadieni ir
DR, IRENA KURAS
Rezid. tel. WAlbrook 5-3048.
siems birutiečių užsimojimams.
vedybinio gyvenimo 50 metų su eekmad. nuo 8:30 iki 9 3o v. ryto
GYDYTOJA
IR CHTRURGfi
Turėjome svečių ir iš tolimesniu
A. a. agr. Jonas Butkus
Tel. ofiso H E 4-5849; rez. 388-2233
Telef. 434-2413
kaktį. Tą dieną dalyvaujant šei
KCDIKIV
IR
VATKr LIGOS
Los Angeles priemiesčių, jų tar
SPECIAJU&TE
1490 A. M.
mos artimiesiems, Šv. Kazimiero
DR, PETER T. BRAZIS
MEDlCAIi BtlLDINC.
7159 S. MAPLEWODD A VE.
zimiero bažnyčion susirinko gau pe ir mūsų garbės konsulą Čeka bažnyčioje buvo atlaikytos padė
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
nauską
su
žmona
ir
visa
šeima,
3200 W. 81 st Street
CHICAGO.
ILL
60629
sus būrys velionio draugų ir pa
kos Mišios ir klebonas suteikė
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
24S4 West 71st Street
tvarkingai
paruoštų
stalų,
lietu
žįstamų. Visas bažnytines laido
iki 1 vai. T>o»let.
specialų palaiminimą. Išvakarėse
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt.
tuvių pamaldas, pamokslą ir Šv. viškos muzikos fone, pasisotinom dukters ir žento Ringių namuose
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir sėst.
Ofs. tel 787.1168, re*. JĮMjjjj
Uk susitarus.
Mišias atnašavo dr. kun. A. Ol gardžiai paruoštu maistu, atvėsi- buvo suruoštos šaunios vaišės, IIIIIIIIIUIIIIIHIIIIIIIIUMUnilNlllilfHllf*
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801
šauskas. Bažnyčioje giedojo sol. nom dienos kaitrą šaltais gėri kuriose dalyvavo ..kelios dešimtys
HM
— bet
DR. J. MEŠKAUSKAS
Dr. Joaas 6. BYLA-BYLAITIS
A. Polikaitis ir Br. Seliukas, prie mais ir maloniai praleidome lai svečių. Valavičių išaugino gra
l
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
GALVOS m STUBURO LIGOS
vargonų komp. Br. Budriūnas. ką rūpestingoj šeimininkų glo žią šeimą: dvi dukras ir sūnų.
Specialybe vidaus ligos
2858 West 6Srd Street
Ryto metą po Šv. Mišių, kun. boj. Suskambo ir lietuviška dai
Popular Lithuanian
2454 West Tlst Street
Chicago, Illinois 60629
71-os ir Campbell Ave. kamp.
MIRTYS
dr. A. Olšauskas ir ilga virtinė na, nuaidėjus didžiulėj Glendale
m
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir
auto mažinu velionį paskutinėn kalnų erdvėje, drąsiai sakydama
TeL — 476-3409
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
Mirė:
a.
a.
Pranas
Šleinis,
sulau
pasauliui,
kad
lietuviais
esame
Kurso seniūnu Jonas buvo per kelionėn palydėjo į Forest Lawn
Valandos pagal susitarimą
renkamas iš metų į metus. Aukš kapines. Paskutiniam atsisveikini mes gimę, lietuviais norime ir kęs 86 m. amžilūS. Laidoti par
Telef. — 282.4422
tesniame kurse jis buvo išrink me kalbėjo ateitininkų sendrau būti. Dainavome drąsiai ir už vi vežtas į Chicagą: Mirė Antanas
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
DR. ROMAS PETKUS
tas Seniūnų tarybos primininku gių pirmininkas inž. A. Polikai- sus: už tuos, kurie, kad ir laisvi, Raponavičius, 94 m. amžiaus, PATDKSLINTA m PAGRAŽINTA
AKIŲ
LIGOS — CHTRX.-Rr.UA
DR. E0MUMD L CIARA
ir sėkmingai atstovavo visai aka- j tis, red. leidėjas A. Skirius L.R.K nebemoka ar nebenori ir už tuos, ankstesniosios imigracijos-lietuvis.
Ofisai:
LAIDA
OPTOMETRISTAS
Skaitė lietuviškąjpaudą. Staigaus
111 NO. WABASH AVE.
demijos studentijai. Kaip ir ™ ' S u s i v i e n i j i r n o v a rdu, agr. J. Cin- kurie po jautria ir griežta oku
ftism dienom Draugo spaustuve
2709 West 51st Street
4200 VO. CKNTRAL AVE.
algimantiečiai, Jonas su pasidi ga ateitininkų Algimanto klubo panto ausimi nebedrįsta tų dai širdies priepuolio ištiktas mirė Iskado asptlntą ialdą bos popUa
Valandos pagal susitarimą.
Tel.
—
GR
6-2400
Jonas
Burba,
sulaukęs
75
metų
džiarvimu priklausė Studentų šau filisterių ir agronomų vardu, teis. nų lietuviškai dainuoti.
rios virimo knygos. J. DauivardisVai.: pasai susitarimą: plrmad. Ir
amžiaus. Birželio 24 d. mirė Gedi aė *ėi pstftsHno Ir pagrasino Hą ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt
DR. FRANK PLECKAS
lių kuopai.
To įvykio pasėkoje, mes, biru minas Rukšėnas, 64 m. amžiaus.
V. Kazlauskas draugų vardu. Lai
10-4; Sestad. 10-3 vai.
laida
oaujaia
parjosimais
(Kalba HetuviSkai)
Studijas baigė 1935-tais, se dotuvinės apeigos
baigtos mo tietės esame labai laimingos, kad
OPTOMETRISTAS
SUSIRINKIMAS
Tai geriausia dovana naujom Ofls. teL 7 8 5 4 4 7 7 ; Rez. 246-2839
kančiais metais atlikęs agronomi- mentui atitinkančia, visų dalyvių galėsime ne tik savo jautrią šir MENININKŲ
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
smonom ar marčiom. Daugaila ap
nę praktiką, dėl susidėjusių ap giedama "Marija, Marija" gies dį parodyti, bet ir materialinę
•'Contact lense»"
DR. L DECKYS
Dailiųjų merAj klubo susirin dovanoja kitataučius aupaJindin
linkybių perėjo pastoviai dirbti me.
pagalbą suteikti tiems, kurie dar kimui Los Angeles liepos 23 d.
2618
W.
Tlst
St. — TeL 737-5148
GYDYTOJA IR CHIRURGe
darni Jnos su lietu viiku maistu b
Vai.
pagal
susitarimą.
Uždaryta treC.
tiesia
į
mus
savo
ranką.
U
ž
tai
į Lietūkį. Per tuos kelerius metus
SpedalrM — Nerrų Ir
Tebūna lengva, tau, Jonai, sve
pirmininkavo Dalila Mackialie- virimą. M knyga yra sukėlusi la
Emocines ligos.
esame be galo dėkingos visiems
darbavosi Skuodo. Žeimelio, Pa tima žemelė.
nė. Dalyvavo daug svečių. Ber bai daug Įiaakniiliii lietuvių b? ki
DR. UOKAS SE1BUTIŠ
CRAWFORD MEDICAL BLDG.
atsilankiusiems ir savo tikru dos
nevėžio, Mažeičių, Telšių Lie
tataučių darbo vietoae ir organlza
INKSTŲ, POSLfiS IR
Visi laidotuvių dalyviai buvo numu padėjusiems mūsų pirmąjį nardas Brazdžionis kalbėjo apie djoaa.
6449 So. Pulaski Boad
tūkio skyriuose.
PROSTATO
CHIRURGIJA
Australijoje
gyvenantį
poetą,
ra
maloniai pakviesti į erdvius But bandymą pavadinti tikru pasise
Bolševikmety, geros valios žmo
Knyga yra labai grasiai įrišta u
2656
W.
6Srd
Street
šytoją,
vertėją,
žurnalistą
Vincą
kų namus pasidalinti mintimis ir kimu.
DR. A, B. CLEYECKAS
nių perspėtas apie gresiantį pa
tu
spalvotomis
iliustraci
tamis
La
Vai.
antrad.
nuo
1-4
popiet
Kazoką. Patsai svečias iš tolimo
užkandžiams.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vojų, nuošalioj vietovėj slapstė
Taip pat labai širdingai dėko sios Australijos dėkojo už gra bai patogi vartojbsot
ir ketv. nuo 5-7 vakare
J. Rudzevičius
Tel. — BE 8-5893
si iki karo pradžios. Vokiečių oku
jame, ramovėnui Petrui Sakui žius žodžius ir tokį pagerbimą,
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545
Užsakymus siusti:
Specialybė Akių ligos
pacijos metais grįžo dirbti į Lie
kuris dideliu draugiškumu ir pa- kurio jis nesąs vertas. Paskaitė
PASISEKUSI BIRUTIEČIŲ
DRAUGAS, Knygų Skyrius
DR, J. J. SIMONAITIS
8907 West lOSrd Street
•
tūkį Telšiuose. IT po tiek metų
STVŠventimu paruošė gegužinei savo kūrybos.
GEGUŽINĖ
G Y D Y T O J A S
4545
W.
63rd
Street
Valandos
pagal
susitarimą
buvo malonu girdėti bendraam
.patogią vietą, parūpino visiems
Dar girdėta labai gražios de
Adresas
4255 W. 6Srd Street
Chicago,
rUinois
60629
žių viešai reiškiamą pasigėrėji
Taip mėgiama
nepriklauso stalus ir sėdimas vietas, negailė klamacijos vienos viešnios.
Ofiso tel. — PR 8-2220
Oftoo telef. R E 5-4410
mą jo išskirtinai geru administ mos Lietuvos laikų gegužinių tra damas sunkaus darbo, vargo, nei
Kaina su persiuntimu $4.75
Rezidencijos telef. GR 8-0en
Svečių tarpe buvo Lietuvos
DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
ravimu.
dicija šiuo metu Čia baigia iš- asmeniškų išlaidų. Padėka priklau konsulas V y t Čekanauskas su
Ofiao
vai.: pirmad. ir ketvirtad.
rilaiois gyventojai pridėkite 20
JOK SA
Artėjant bolševikams, 1944 m.
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet
žmona, kritikas ir poetas Pra centų mokesčiams.
V A I K Ų
LIGOS
pasitraukė Vokietijon prie Dresnas Visvydas, dr. Izidorius KauOflao tel. H E 4-2123. Varno O I S-SISS
2656
West
63rd
Street
deno. 1945 m. apsigyveno AugsPlrmad., antrad., ketvirtad. Ir p»nkt
DR. V. TUMAS0NIS
dorfo stovykloje ir dirbo jos ko
nuo 12 lkt 2 vai. ir nuo 6 iki 8 vai.
vak.
Se«tad.
nuo
1
Iki
4
vai.
CHIRURGAS
mitete. Ten susipažino ir 1948
2454 West 71st Street
metų sausio 30 dieną vedė Eleną
Offt. P O 7-6606
Bes. OA 3-7278 Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad
Šidlauskaitę, kilusią iš Vilkaviš
2-6 ir (-7 — ta anksto susitarus.
DR. A. JENKINS
kio apskr., Vištyčio valsč., Girė
Šiaurės Lietuvos švietimo židinys
TeL ofiso PR 6-6446
n ų km.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Amerikon atvyko 1949 metais.
F. C. WINSKUNAS
Redagavo dr. ALF. šESPLAUKIS
8844 West 6Srd Street
Kelis mėnesius padirbės New YorGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos pagal susitarimą.
8107 West Tlst Street
Išleido Linkuvos Monografijos leisti komitetas,
ko apylinkėje, persikėlė į Los An
Valandos: i-« vai. popiet
geles. Po vieno, kito trumpalai
Chicago, Dl. 1978.
Treč. Ir Sestad pagal susitarimą.
Bes. — 827-1665
kio darbo pastoviai apie 17 me
Kieti viršeliai, 336 pusi. Kaina su persiuntimu
Ofs. tai 566-8166; aaaa* 881-8772
DR. K. A. JUČAS
tų dirbo Joslyn metalo apdirbi
DERMATOLOGIJA
$15.66. Illinois gyventojai dar prideda 75 d taksų.
DR. PETRAS tUOBA
m o įmonėje, cheminiame skyriu
CHIRURGIJA
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
je, kol išėjo i pensiją.
Užsakymus siusti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.,
0745 West 6Srd Street
1002 No. Westora Averaie
N u o pat pradžios apsigyveni
Ofiss te>. 480-4441
Chicago, 111. 60629.
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt.
m o Los Angelėj aktyviai įsijun
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą.
Vaaasdos
pagal
Atgaiva gamtoje. 13 Los Angeles birutiečių gegužinės
gė į vietos lietuvių kolonijos kul-
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L I N K U V A

j

Lietuvai draugų beieškant

ŠVEDAI LAIKOSI DETENTES SU SOVIETAIS

JAV IR TREČIASIS PASAULIS
Bendradarbiavimas, o ne kerštavimas

KELETAS ĮSPŪDŽIU IS LIETUVIŲ
DIENŲ TORONTE

ANTANAS BUTKUS
_
Švedija yra netolimas Lietuvos liau tęsia: "Pabaltijo institutas
Pastaruoju metu vyksta griež
P. GAUCYS
jo pasaulio panaikinimu. Prieš
kaimynas: nuo jos pakrančių Ii- nebelaikomas egziline organiza- tas JAV politikos pakeitimas
Pasaulio Lietuvių dienos jau ėjo galima sakyti šaltai, oriai ir
tokius
ketirunuę protestuoja
gi Lietuvos tėra 300 kilometrų, rija. (Švedijos) valstybinė kultū- "trečiojo pasaulio" valstybių at
praeityje.
Neabejotinai tai dinet su truputėliu humoro. Po
darbo -unijos ir "pramonininkai,
o nuo Švedijai priklausančios ros taryba (Statens kulturraed) žvilgiu. Jo tikslas — baigti prie skirtingus poreikius. Tačiau, ap kuriems vis sunkiau rungtyniau džiausias sutartinis renginys. Sun rinkimų juos pralaimėję spaudė
Gotlando salos ligi Klaipėdos — yra nustačiusi, kad Pabaltijo ins- šiškus susidūrimus ir pradėti nau lamai imant, jie suveda į tai: jos ti su įvežamais gaminiais.
ku jo pasisekimą vertinti palygi laimėjusiems rankas, žadėdami
tik 200 kilometrų. Su švedais titutas yra laikomas švedų-pabal- ją bendradarbiavimą tarp JAV ir nori didesnio balso, tvarkant pa
nimu, nes tokio kito dar nesame pagalbos LB darbuose. Žodžiu,
amžių bėgyje mes turėjome ne- tiečių kultūros institutu ir yrabesivystančių tautų. Jau prade saulio ūkinę sistemą, kuri jų įsi
turėję, tad nėra su kuo lyginti, demokratinės seimo savybės iš
Prasiskolinusios valstybės
maža ryšių; esame su jais gra- švedų organizacija, kuri veikia, dama taikyti naują strategiją su tikinimu esanti nukreipta prieš
įdomu ir reikšminga, kad tokio laikytos pilnoj aukštumoje.
Smarkiai
pakilus
naftos
ir
pra
žiai gyvenę, prekiavę, bet ir ka- kad skleistų žinias apie pabaltie- daugeliu JAV nuolaidų, atsižvel jas. Taip pat jos nori lygesnių
masto renginį labai sėkmingai Pirmadienio rytą seimo narius su
moninių
šalių
prekių
kainoms,
riavę.
čių kultūrą švedų visuomenės giančių į trečiojo pasaulio vals santykių su pramoninėmis šali
pavyko surengti ne Chicagoje. jaudino vieno naujai į PLB val
Kitados Švedija buvo labai ga- tarpe. Si organizacija nėra laiko- tybių reikalavimus įvesti naują mis. Jos reikalauja iš pramoni daugelis neturtingų šalių labai Pasirodo, kad Kanados lietuvių dybą išrinkto nario pareiškimas,
įsiskolino. Dabar jos yra skolingos
linga valstybė, XVTI-XVni am ma ateivių organizacija ir ją ten- tarptautinę
ūkinę santvarką", nių šalių žymios ūkinės para tarp 180 — 200 bil. dol. Privatūs solidarumas, sugebėjimas organi kad jis, protestuodamas prieš
zuoti ir atkaklus pasiryžimas bei PLB valdybos pirmininko "išrin
žių sąvartoje valdžiusi daug sve- ka skirti nuo kitų tautų finan- kurios uždavinys yra turtingų mos ir panaikinimo užtvarų,
bankai,
kurių
dauguma
tų
ka
^arbas nugalėjo dideles kliūtis kimą" be naujai išrinktos valdy
timų žemių, jų tarpe šiaurinę Vo- suojamų institutų, kurie įsteigti valstybių didelę
išteklių dalį kliudančių didesnį jų gaminių
kietiją, Suomiją, dalį Rusijos, Es- Švedijoje". Prie Stockholmo uni- perkelti neturtingoms tautoms. pardavimą, didesnės įtakos kapi pitalų paskolino, daugiau nebe i -parodė, kad išeivijos lietuviai bos posėdžio, iš valdybos pasi
tiją, Latviją; švedai buvo giliai versiteto steigiamas Pabaltiečių ty Washingtonas yra pasiryžęs besi talus skolinančiose įstaigose, kaip įstengia skolinti. Tą reikalą te yra jautrūs ir pareigingi dide traukia. Seimo banketo metu
gali išspręsti tik Tarptautinis mo
įsibrovę į Lenkiją ir skaudžiai nu- rinėjimo institutas,
vystančioms tautoms duoti dau Pasaulio bankas ir Tarpt, mone netarinis fondas, į kurį sudeda liems ir prasmingiems užsimoji pirmininkas Br. Nainys pristatė
Vytautą Kamantą kaip naujai iš
mams.
teriojo Lietuvą.
Pabaltijo instituto sekretorius giau paramos, geresnes prekybos tarinis fondas, didesnio Vakarų
pinigus pramoninės šalys ir naf
Nepriklausomybės metais mes Imants Rebanė atskiru raštu pa- sąlygas ir daugiau lengvesnėmis technologijos pritaikymo jų ša
Penktasis PLB seimas vyko Pa rinktą PLB pirmininką. Šį pra
ta turtingos valstybės, JAV prama
nešimą banketo dalyviai (ir sei
gražiąi sugyvenome su švedais ir aiškino, kad instituto valdyba pa- sąlygomis duoti paskolų.
lyse, didesnių kainų už jų par to žymiai padidinti savo ūkinę saulio Lietuvių dienų irėmuose.
mo
nariai) sutiko šiltai plodami.
pirkome pas juos nemaža pramo- laiko pirmininko G. Larseno pa
duodamus gaminius, palūkanų paramą kelių metų bėgyje Jos ''r Tokių seimu taip pat nesame
Matyt, entuziazmo ir geros ba
Neturtingos tautos
neš gaminių, ypač žemės ūkio reiškimą. Toliau Rebanė pranejų skoloms sumažinti.
didelę tos paramos dalį neišsivys turėję, nes ankstesnieji buvo tuo liaus nuotaikos pagautas Vytau
nepatenkintos
mašinų. Iš to švedams buvo ne- šė, kad valdyba nutarusi penkrr.etu pagrindinis renginys, "me
Carterio vyriausybė rodo dides čiusios tautos netinkamai sunau ninę — pramoginę programą pri tas Kamantas šias naujas parei
maža nauda. Tačiau, kai Lietu- tąją pabaltiečių mokslininkų konTačiau tuo besivystančios tau
doja ar tų kraštų valdytojai pa
va, Latvija ir Estija buvo sovie- ferenciją nukelti į 1979 m. bir- tos nepasitenkina ir stato žymiai nį už buvusios norą atsižvelgti į
traukęs tik kaip šalutinius rengi gas prisiėmė, kalbėdamas ne kaip
naudoja
savo
asmeniškai
praban
kai kuriuos tų reikalavimų. Ji
tinių rusų okupuotos, Švedija vie- želio 14-17 dienas. Konferencija didesnius
nius. Neapsiriksime pasakę, kad naujos valdybos atstovas, bet kaip
reikalavimus, kurių
gai. _
netgi
sutiko
sudaryti
bendrą
fon
na iš pirmųjų pripažino Sovietų numatyta atidaryti Švedų moks- JAV nenori patenkinti, nes tokiu
olimprjada PLB seimo darbų ne būsimasis pirmininkas. Tiesą paCarterio
vyriausybė
griežtai
dą
pagelbėti
stabilizuoti
kai
ku
okupaciją tuose kraštuose, pa- lo akademijos (Svenska Akade- atveju infliacija paplistų tarp
nustelbė, nors a b u buvo labai Į sakius, seimo rinkimuose dalyvapriešinga
trečiojo
pasaulio
šalių
naikino Pabaltijo šalių atstovybes mien) iškilmių salėje. Žinoma, tautiniu mastu ir pavojingai pa rių žaliavų kainas. Taip pat suti
šaunūs renginiai. Dar ir dabar i vusiems buvo aišku, kad į PLB
ko įnašais prisidėti neturtingoms reikalavimui, kad būtų jų išve akyse Maple Leaf Gardens stadi- valdybą kandidatuojantis Chicair atidavė Sovietams savo laiku joje dalyvaus ir Maskvos statyti- žeistų pasaulio rinkas.
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tautoms apmokėti jų pr. metų žamųjų gaminių kainos suderin jonas
švedams patikėtą saugoti iždo niai iš Talino, Rygos ir Vilniaus,
gos„ sąrašas
teturėjo tik vieną i
su tūkstantiniu
choru
ir
tos
su
jų
iš
Vakarų
perkamom
?!
skolas.
Bet
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tik
laikinės
auksą.
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apypilne auditorija. Taut rūbų pirmininkus kandidatą — Vytau
Keisti laikyseną JAV paskatino
*
Viena proga Švedijos parlamen- gilus susirūpinimas savotišku šal priemonės, trečiam pasauliui ro- orekėm. JAV sutinka stabilizuoti marioje viltimi, pasiryžimu ir tą Kamantą. Tą žinojo sąraše da
Svedai — labai savotiški žmo- te, užsienio politikos debatų me tu karu, kuris pastoviai dabar rančios JAV pasiruošimą rimtai vario, cukraus, kakao ir alavo veidai ir jų skambus ir retkar lyvaujantieji, žinojo ir rinkėjai.
nės. Kartais jie- labai žiaurus, bet tu buvo paliesti ir mums įdomūs vyksta tarp jų ir besivystančių derėtis. JAV labiausiai rūpi savo 'cainas, bet priešinasi kitų 18 žačiais galingas dainavimas nega Pirmininkytei formaliai patvir- *-~*
kartais labai geri. Taip 1945 me- klausimai. Švedų politikas P. tautų įvairiuose tarptautiniuose'!? m s ^}ims taikomas priemones liavų, kaip to nori besivystan lėjo nepadaryti neišdildomo įspū tinti trūko pirmo formalaus nau
įjungti į bendros užsienio politi čios tautos.
tais jie prievartos būdu išdavė Strindbergs nurodė, kad estai ga- sambūriuose. Jos, susimetusios
džio ne tik mums, mūsų jauni jai išrinktos valdybos posėdžio...
kos
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Sov. Sąjungai buvusius pabahie- Įėję minėti savo nepriklausomy- vieną bloką, visada piktai puola
mui, bet ir svetimtaučiams. Br. Padėtį išgelbėjo pats "kaltinin
gramą.
čius karius, kurie ieškojo Švedijo- bes paskelbimo dieną Švedijoje, JAV. Ypač tai ryšku Jungtinėse
Ką prez. Carterio vyriausybė ti Budriūno kompozicijos "Ma kas". Tuoj po valdybos nario pa
je prieglobsčio. Kai kurie kariai tačiau ne savo tėvynėje Toliau Tautose, kur jos, susidėjusios su
Ši nauja JAV strategija, kuri vis kisi pasiekti su ta nauja strategi no protėvių žemėje" soKstė Gina reiškimo Vytautas .Kamantas
išdavimo metu žudėsi, visi kiti jis nurodė, kad Helsinkio doku- komunistinėmis valstybėmis, bal dar nėra smulkmeniškai apspręs ja? Neišsivysčiusios tautos yra Čapkauskienė lyg su kaupu pri tiksliai nupasakojo susidariusią
nenorėjo važiuoti, spyrėsi, šaukė- mentas jeigu jis būtų vykdomas, suoja ir atmeta visus JAV siūly ta, remiama tokiais dėsniais: pre didžiausios pagrindinai svarbių pildė didžiulį stadijoną. įspūdin padėtį ir prie jos privedusias aplin
si pagalbos, bet šaltieji šiaurie- galėjęs teikti kad ir nedidelių vil mus. Tokia jų laikysena pykina kyboje — muitų sumažinimu ir žaliavų, kaip chromas, varis, bak- gas buvo choras, ypač dirigen kybes. Svarbiausia, jis pats vienas
čiai švedai dėl to nesijaudino.
čių Estijos, Latvijos, Lietuvos JAV piliečius ir neigiamai atsi kitų kliūčių jų importui iš trečio- sitas, kakao ir kava tiekėjos. Jos to Jono Govėdo rankose. Dainų visą kaltę prisiėmė sau. Iš šono
Iš kitos pusės, jie priėmė pas žmonėms. Tačiau čia pat pridū- liepia neišsivysčiusioms tautoms taip yra davusios daugiausia pa nemažiau svarbios ir kaip pramo šventės progr. nepaprastai puikiai žiūrint, nemažiau "kaltas" buvai;r„
paiaaią;. Taip buvo ramos — 94 bilijonus nuo II-jo ninių šalių gaminių suvartoto- pristatė Irena Semaitė — Mikle- PLB pirmininkas Br. Nainys, ku
save keliasdešimt tūkstančių estų, rė, kad Pabaltijo ir kitų užimtų skirstant
nuo 1960 iki .1975 metų JAV di pasaul. karo iki dabar. Ją gavo ne jos. Jos superka vieną trečdalį john. Jos grakščiai melodingas ris iš praktikos turėjo žinoti, kad
latvių ir nedidelį skaičių lietuvių kraštų rusinimas tebetęsiamas.
civilių pabėgėlių, suteikė jiems
P. Strindbergs iškėlė faktą, džiausias rūpestis buvo sutelktas tik Azijos ir Afrikos valstybės, bet JAV eksporto. JAV vyriausybė balsas ne tik užpildė tarpprogra- pagal PLB konstituciją pirminin
prieglaudos
teisę, aprūpinimą, kad Švedijos balsas dažnai nukrei- į Vietnamą ir Rytų — Vakarų taip pat ir Pietų Amerikos, tokios įsitikinusi, kad, norint pasiekti sa mines spragas, bet ir vykusiai pri ką renka ne seimas, bet PLB val
darbą.
piamas prieš pavergėjus Afrikoje, santykius. Tuo metu jų parama anksčiau turtingos kaip Argenti vo užsienio politikos tikslų, ši pa statė svetimtaučiams lietuviški dyba. Toks Vytauto Kamanto
[iltas ir atviras ir nuoširdus prisi
Šiandieną Švedija dosniai re- Azijoje ar P. Amerikoje, bet: "O neišsivysčiusioms tautoms buvo na (1,3 bil. d.), Brazilija (5,8 bil. rama yra būtina. Pavyzdžiui, no šias dainas.
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mia pas juos gyvenančius estus mes žinome, gerb. pirmininke,
Sporto žaidynių, deja, neteko
d.) ir kt. Mažesniam laipsny pa
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prisiėmfanas
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ir latvius pabėgėlius, išlaiko jų kaip Pabaltijo tautos dirba, kadtybėms, kuriose JAV turėjo ka ramą duoda ir kitos Vakarų pra gijos plitimą, pasiekti pažangos matyti, nes laiką užėmė PLB sei
seimo
atstovus
ir
pakeitė
protes
mokyklas, moka algas mokyto- taikos būdu pasidarytų vėl lais- rinių ir politinių interesų.
moninės šalys ir Japonija. Deja, žmogaus teisių apsaugos, srityje, mo posėdžiai. Tie posėdžiai buvo
tuojančio
valdybos
nario
nuomo
kurios kaip tik labiausiai pažei punktualūs, dalykiški ir darnūs.
jams, remia organizacijas, švieti- vos tautos
savo žemėje. Tai
Pasikeitimai
santykiuose
džiamos trečiojo pasaulio valsty Malonu, kad ir pasauliniu mastu nę. Jis atsistatydinimą atsiėmė.
mo ir kultūrines įstaigas, institu- mums artimos tautos, su kuriobėse, sulaikyti rasinį smurtą 'pietų suvažiavę seimo atstovai tinka Posėdis buvo nutrauktas audrin
tus. Veikia kelios mišrios estų- mis mes turime glaudžius istoriBet dabar, kai kas kartą pasau
Afrikoje, įgyvendinti taiką Vidu mai sugebėjo reprezentuoti gyve gom ovacijom ir taip maža ki»..
-švedų ar latvių-švedų ar švedų- nius ryšius. Leiskime ir šiuo at- lis darosi vis labiau tarpusavyje
rio Rytuose, viso teikiant, JAV rei namo krašto lietuvius. Šis seimas birkštis buvo laiku ir vykusiai
pabaltiečių draugijos.
veju mūsų balsui skambėti, ne- susijęs, tokia padėtis tampa ža
kia rodyti savo nuolatinį susido pasižymėjo ir tuo, kad jis buvo užgesinta. Šis incidentas lyg ir pra
Tačiau tuo pačiu metu švedai užmirškime, kad Pabaltijo tau- linga ir šaukiasi pakeitimų. Pa
mėjimą trečiuoju pasauliu ir jį gausus atstovais ne vien tik išturtino penktąjį seimą ir labai
labai artimai bendrauja su So- toms yra būtina laisvojo pasau- saulyje iškilusios problemos —
išryškino naująją PLB valdybą.
remti.
Siaurės Amerikos.
vietais ir yra dideli detentės su lio tautų parama". Tenka pažy- atominių priemonių paplitimas,
Vytautas
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jais puoselėtojai.
mėti, kad P. Strindbergs palaiko ginklavimosi lenktynės, jūros dug
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ryšius su Švedijos politiniu lat- no turtų kontrolė, tarptautinis
valios pastangų ir pilamų mili dramatiškumo, kaip, pz., prieš
ir linkime, kad ta proga jo padą- yt
Neseniai Švedijoje leidžiamas vių centro komitetu ir estus at- terorizmas, narkotikų prekyba —
jonų, nėra tikra, kad ši nauja stra 10 metų įvykusiam New Yorke,
rytus pareiškimus seks pozityvūs
estų išeivių laikraštis "Eesti Pas- stovaujančia užsienio komisija,
tegali būti išspręstos bendromis
tegija bus veiksminga ir patrauks kur iškilmdingo posėdžio metu
darbai,
kurių laukia LB-nė. Jie
valent" paskelbė raštą, kuriuo
visų tautų pastangomis. Todėl
trečiojo pasaulio šalis į JAV pusę susirinko virš tūkstančio svečių.
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Švedijos
spaudoje
birželio
26
d.
ir Lietuvai. Mes iš savo pusės _ , ,
tijo instituto Stockholme nuosta
tos laikysenos trečiojo pasaulio
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įtei- tų naujos ūkinės santvarkos rei- Mobutu, atvykęs į Kolwezk> sritį di bendradarbiavime, o ne kerš kytų", šiam seime, priešingai, minties bespėliojant, kas būtų atir pamatęs šiurpų skerdynių vaizlio pasiūlym
tavime Vakarų šalims.
net PLB valdybos rinkimai pra
Mmeto instituto pirmininkas LA
_
C
T
u
J
u
L
~
i
.
,
«.,*_
(Nukelta į 5 paL)
kalavimai?
Kiekviena
tauta
turi
dą, ramina gyventojus
kė savo Švedijos liberalų partiGunars Laersos minėtam laikraš
Pareiškime nurodoma, kad
Hai .tsiun«s laišfa, ir pralei ji £
,T-"fff,
Švedijos
— Nebijok! — Peter šyptelėjo nedirbtinai. —
— Kaip ilgai dirbate "Mėlynojoj" kompanijoj ?
Tik pasakyk, ką žinai. Aš manau, kad dėl to...
— Apie metus.
raoaiujo UBU »
; c t a ; „ ^ baltiečrus rusams, jau yra mirę.
Taip, ji žinojo, kad dėl to nelemto "hold up". Juk
— Kur jūs buvote tą i r tą (sumini apvogimo da
biauia su ^ ų vValdžiosj_sta,go- ^
^
^ ^ kftd sUp_
išnešė "Mėlynajai" kompanijai porą šimtų, juk vėl gali tą) vakarą?
mis, kurios turinčios interesus pa- tieji dokumentai kaip galima
t a s pasikartoti čia pat, a r kituose skyriuose. Juk nie
— Dirbau.
sikeisti kultūrinėmis vertybėmis ^
^ r f W fc
kas
gerai
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— Kuriame skyriuje?
su paba tiečių mokshrunkais ,r £
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mokslininkams.
ALĖ BOTA
kų? Ar, gal būt, ji nebuvo atsargi, nemokėjo išsisukti,
"Du Iieber Gott"! — Galvojo moteris. Kokia ba
Romanas
laiku nepačiupo telefono... Tai kas, kad jis mirtinai nalybė — tie klausimai ir atsakymai Bet jie turi iš
vai* u « . ovcuijujt,
_,,!,„»„, dovybe pneme ir perdavė vynau- 68
nusigando, kad gelbėjosi pati, piniginę įteikė už savo klausyti visą trafaretą iki galo. Jos laikas baigėsi, nie
Saiunaroie. Pranešime nurodoma, . \ >f\ . . . . r
- -.»
Aleksandras dar kartą peržiūrėjo savo drabužius, kraują ir gyvybę... Tai svarbu, bet...
i *T «rv I 1 •• • -•:•. • - .,»4~! sybei. Deja, jo likimas mums nekas nekreipia į tai dėmesio. Jai liepia sėstis ir išsklei
kad "Pabaltijo institutas vado- '
' '>
žvilgterėjo į batus, perbraukė šukomis plaukus, ramiai
džia ant stalo pluoštą fotografijų. Barzdoti, kudloti vy
Tas dienas ją klausė, kamantinėjo, vedė į "ofisą"
priėjo prie telefono, užsisakė viešbutį; turįs anksti
. . .
v. .
. . „•„ v,,, ra žinomas.
rai, storuliai. Perblyškę veidai, išpurtę, su pagurkliais.
vaujasi tais pačiais principais, ku
keltis į tarnybinę konferenciją... Pašaukęs telefonu ir atgal, užrašinėjo detales, vagių charakteristikas, atvėpusiom lūpom. Visi — paieškomi. Kai kurie veidai
rie pripažinti Švedijoje ir remia- B viso Švedijos politiniai vėjai taxi i r atsisveikindamas, davė Austei šimtą dolerių. ieškojo liudininkų krautuvėj, bet, atrodė, niekas ne liūdnom, beveik simpatingom šypsenom, arba šviesiai
matęs, nei girdėjęs... Jai tiek įgriso klausinėjimai, visi
si Helsinkio susitarimu".
pabaltiečiams nėra pastovūs. Ga—
Nuvežk
ją
pas
daktarą.
O
dėl
krikštynų?...
Aš
tie "oficailūs žmonės", visi užrašymai ir rekorderiai, į tave žvelgiančiu veidu, rodos, pilnu giedros ir gerų
*
Įima teigti, kad švedai laikosi
sumanymų...
Iš Talino (okup. Estijos) estų neutralumo politikos su Sovietais, labai užsiėmęs. Jūs gaukit kūmu ką nors... Gal iš jos taip pat, bendradarbių įkyrus klausimai, vis tie patys,
Ar ji kur nors mačiusi bent vieną tų vyrų? Ar ne
vis su tais pačiais nustebimų i r nuogąstavimų šūks
kultūros darbuotojų grupė atvyk- nenori jų erzinti ir puoselėja dė tėvo giminės... Pakrikštyti reikia žinoma!
buvęs
vienas iš tų? Aną vakarą, kai ji... Tarp nuo
Po Aleksandro dideliais, gerai nublizgintais batais niais... Svyruodama, svaigdama baime, netikrumu,
sianti į Stockbolmą rugsėjo mė- tente. Taigi pavergtieji pabaltietraukų
ji pastebėjo ir vieną moterį, su keista šukuose
nesį ir darysianti visą eilę pra- čiai didesnės politinės pagalbos dar kartą susiraitė jų plonas, nedidelis kojų šluostik- nuovargiu, gėda, pykčiu, nedrąsa... Kai j i kalbėdavo na, ar savotišku peruku, atrodančią beveik kaip vyras...
nešimų. "Aš vertinu labai tei- savo laisvės kovai iš Švedijos vy- lis, jiems beatsisveikinant; ir durys tyliai užsivėrė. susijaudinusi, jos anglų kalbos akcentas pasidarydavo Ji žiūrinėjo įtemptai, mėgindama prisiminti jos iš
beviltiškai blogas, vos suprantamas. "What? VVhat's
giamai faktą, kad Pabaltijo kul- riausybės negali gauti — juos
14
t h a t ? " — Ją dar labiau sumaišydavo; ji pradėdavo bi gąsty išdilusius anų dviejų vyrų bruožus
tūrininkai iš savo tėvynės repre- užtaria tiktai atskiri politikai,
— Ne, gaila Nė vienas šių nebuvo tą vakarą...
žentuos pabaltiečių kultūrą už- kultūrininkai,
Marianne darbo diena baigėsi, ir ji buvo beveik lai jot, kad visi pamanys ją meluojant.. Užburtas ratas Tikrai. Gaila
sienyje" — rašo Larsons ir tob.fcv. minga Kur nors galės atsisėsti, gal ir kojas iš batų nesibaigė, net atrodė besiplečiąs, beįpainiojąs ją vis
— Kodėl — gaila? — Su ironija užklausė sau
nepavyksta.
daugiau ir varginąs, kankinąs begaliniai... Maišėsi dar
TRĄŠOS DEZINFEKUOJA
Neseniai mokslininkų ištirta, kiek ištraukt, — a kokia palaima jaust užspaustas ir ta penkinė. Turėjo neseniai ir tas atsitikti! Dauguma gumietis
DIRVAS
Ji patraukė pečiais:
kad kur kas geresnių rezultatų venas vėl cirkuliuojant, nubalusius a r nutrintus iki užsiminė ir apie tai, nors jau porą kartų ją saugumo
Dirvožemio grybeliai, bakte galima gauti įprastomis azoti raudonumo krumplius atsitiesiant, ilsintis. Kelias
— Tik gaila, kad nesurandu tarp šių... nuotraukų
rijos ir nematodai kasmet pa nėmis trąšomis. Pavyzdžiui. minutes prieš "išsirašymą iš dienos pareigų", už josviceprezidentė pabrėžė, kad ji "cleared, innocent".
tada matytų veidų!
daro daug nuostolių žemės bulvių vėžio židinyje kelias sa nugaros stabtelėjo Peter ir pašnibžeėjo:
— Jūsų vardas: Marianne Khnger?
— Aha. Hm....
— Marianne, raštinėj tavęs laukia mūsų slaptoji
ūkiui. Tyrinėtojų stengiamasi vaites prieš sodinimą dirvože
— Taip.
— It's alright. — Skubiai pasakė krautuves
tuos nuostolius sumažinti, de mį patrešus karbinu. sunaikina policija ir dar vienas vyrąs, — nežinau, kas jis.
— Jūs dirbat "Lempų i r paveikslų" skyriuje? slaptosios policijos vyras. — It's alright, Miss Klinger.
Jos širdis krūtinėj pradėjo daužytis. Ji atsisuko
zinfekuojant nuodingais chemi mi visi bulvių vėžio kenkėjai
— Taip.
— That'8 all for today — Pasakė pirmasis.
į
smulkų,
malonų Peter veidą, bailiomis, lyg vaiko, aki
kalais. Augalai serga mažiau,
— Kaip ilgai?
mis klausdama ir ieškodama atramos.
bet visiškai išdezinfekuoti dirvų
— Apie metus.
)
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C L A S S I Fl E D G U I DE

H E L P WANTED — VTRAI
B £ A L E S T A T £
R E A L
E S T A T E
New Yorko The Viking Press kelerius metus1 prieš 1937-sius
išleido Robert Conque9t'o knygą: Kolymos kasyklos buvo gerai ad
Kolyma, the ArcticDeath Camps, ministruojamos ir mirtingumas
Immediate Opening
M A R Q U E T T E PAKK
254 p. Tai 8-ji to paties auto ten buvo net labai žemas. Klima
South side metai tabricatkn job shop
is seeking the faUowing esperienced
\l/i aukšto mur.; 8 kamb., 5 mieg.,
riaus knyga apie Sovietų tikrovę. tas, nors ir šaltas, ten yra svei
personnel:
gražiai
įruoštas rūsys, garažas. Arti
Kolymą esanti dalis NKVD ka kas žmogui ,kuris turi pakanka
MIG WELDER
Liacurta mėgiamoj gamtoj, netoli
linių imperijos, Gulag Archipela mai maisto, gerą aprangą ir tin 66 ir Fairfield. Numažinta kaina.
WELDER
FTF-UP MAN
nuo Chicagos, prie ežero didelis na
BUTŲ NUOMAVIMAS
gą Stalino laikais ten buvo aukš kamą pastogę. Pradžioje adminis
mas ir 3 akrai žemės. Daug kitų prie Day sfaift, good startmg salary, paid
Namą pirkimas — Pardavimas
čiausias mirtingumas. Kolyma tracijai rūpėjo kuo daugiau iš
statų. Svarus oras, aplinka ir namas holidays and vacation.
Valdymai
stovyklų tinklas yra toliausiame gauti aukso. Vėliau, kaip tai vie
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000.
Draudimai — Iacome Taz
Sovietų užkampyje, kuris pasie nos stovyklos vienas komendan
Modernui 15 metų muro mm—,
Nocaruuaa — Vertimai
Call Mrs. Riley
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
kiamas tik laivais per Ochotsko jū tas atvirai 'pasakė, nors aukso ga
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par
523-5754
rą. Kolymos tąsą Čukotsko pusia vimas ir liko svarbus, bet esminis
ke. Aukšta kokybė. $50,000.00.
FOR APPOINTMENT
salį tik Beringo sąsiauris skiria tikslas Kolymoje buvo žudyti ka4 Tiesėtų maras ar garažas. Mar
<J. B A C E V I Č I U S
nuo Alaskos.
linius.Ten buvo daugiau kaip
ąuette
Parke. Naujas gezu Šildymas.
MILL OPERATOBS
Kaip Oswiecim (Auschwitz) šimtas stovyklų, surištų su aukso &455 S. Kedzie Ave, — 778-2233 Našlė atiduoda už $38,800.
LATHE HANDS
Gražus pietas sklypas tr garažas
pasidarė visų nacistinių naikini ir švino kasyklomis. Bet kurioje
Žum. VI. Būtėnas su Stasiu Baru vieno pokalbio metu.
Parfnme.
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui
Nuotr. V. A. Račkausko mo stovyklų sinonimu, taip Sovie jų ir sveikiausias kalinys po mėne
tų žmonėms Kolyma yra panašus sio "darbo" tapdavo bemirštan IŠNUOMOJAMA — FOB BENT
Mušt have job shop experience.
sinonimas stovyklų baisios siste čiu, pusiau lavonu.
Alsip area. Call ±68-82S4
mos, kur Stalinas badu, šalčiu
Dantės "Pragaro" scenos netu
mieg. kamb. pene vienos
2625 West 7 ist Street
ir nualinimu sistemingai išnaiki ri tokių baisybių, kokių pateikia moters, pensininkei moteriai ar vy
M ThM
rui.
Galimybė
naudotis
virtuve.
Ma
no dvylika milijonų žmonių Ko tų 17 liudininkų pasakojimai aBUILDIN6 JANITOftS
Tel. 737-7200 ar 737-8534
lymos
stovyklose 1937-1954 m. pie jų išgyvenimus Kolymoje. Į ža nuoma. Marąuette Pke.
^4
Responsibilities
include houseVLADAS RAMOJUS
Skambint 125^7*1
žuvo ne mažiau kaip trys milijo Nachodkos ar Vanino uostus gy
keeping
and
light
maintenance
in
2 butai, t meti senumo. 2 po 5
Išnuom. Marąuette pke. 4 kamb. kamb (3 mieg.).
tas Standard- Federal bendrovės nai žmonių.
vuliniais
vagonais
atgabenti
ka
a
95
unit
buildmg.
Hours
are
flesr
51-ma u2 Kedzie..
LAIMINGI 1958 METAI
ible. Mušt be a self-starter and
taupymo departamento vedėju, o
Knyga paremta parodymais 16 liniai — vyrai, moterys sausakim butas rūsy. Skambinti po 5 v. vak.: Tik 182,500.00.
RE 7-8007
Mūrinis. 2 butai Naujai atremon able t o work under minimnm
šių
metų
balandžio
mėn.
paaukš
buv.
kalinių
ir
1
civilinio
tarnau
šai,
dažniausia
be
oro
ir
geriamo
iKartą kompanijoje kalbėjomės
tuoti. Vieną tuoj galima užimti. supervision.
su mūsų žymiuoju tenoru Stasiu tintas į "senior vicepresident" tojo, taip pat Sovietų ir Vakaru li jo vandens, buvo suvaromi į
MLV ELLAAT*>L>
Brighton Parke.
Call 739-9300 ior appoint.
Baru^apie laimingus metus. Jis pareigas ir tuo pačiu eina į di teratūroje pasirodžiusiomis nuo- transportinių laivų vidų ir gabe
72-ra ir CampbeO. 1% aukšto nau
nami
į
Magadani,
Nagyjevo
uos
džiulės
bendrovės
valdomąją
taj
trupomis
žinių
apie
Kolymos
stolllliUlIlHlllllllllUIIUIIIIllUlIlUlIllllIlIlIll jesnis mOr. namas. 3 mieg. {rengtas
prasitarė, kad jam iki šiol lai
EXPEK. UFHOLSTEREB
rybą.
Aukščiausias
385
milijonus
tus,
o
iš
ten
paskirstomi
į
stovyk
vyklas.
Iš
tų
17
liudininkų
12
da
rūsys. Labai švarus. $65,000.00.
mingiausi buvo 1958 metai. KaČ-ra kr Rutherfard. Liuksus 5 ^
Mušt know some eutting.
dangCVsiemet sueina dvidešimt- dolerių turto turinčios bendrovės vė parodymus, atsiradę Vakaruo las. Kai kurie tų laivų ne tik su Spalvotos ir Paprastos. Radijai kamb.
(3 mieg.). 10 metų mur.
kurios
pirmininkas
ir
kartu
bendtūkstančiais
kalinių,
bet
ir
su
sar
se,
2-jų
pasakojimai
buvo
paskelbGood working conditions. Please
metis»"riuo 1958 m., radęs pro
-ranch". $69,500.00.
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
gą plačiau pasikalbėjau su Sta rovės prezidentas yra J. Mackie- f tr Maskvoje, o 2-jų likusių Sovietų gybiniais (vienas dešimčiai) nuė
10»4 akro žemes netoli Burlington, call:
Pardavimas ir Taisymas
Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti.
siu Baru, didžiosios Standard Fe- wich, Jr. Šalia jų, yra 4 pagrin- J teritorijoje, buvo paskelbti Vaka- jo į dugną.
M I G L I K A S TV
725-0161 or 725-3525
$25,000.00.
Knygos 25 pusi. rašoma, kad
deral taupymo bendrovės vienu diniai viceprezidentai;, kurių tar- ruose. Iš jų 10 yra Sovietų pilie2340
W.
69th
St.,
tel.
776-1486
48 ir Koala 8 kamb. med. namas.
iš keturių pagrindinių viceprezi pe nuo balandžio 1 d. yra ir St. čiai, 4 lenkai, 1 rumunas, 1 š-vei 1946 m. Nachodkos uoste vienas IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUIlIHIlIlIUinHI
TOOL AND D I E M A K E E
Mat
taksai. Daug vietos. $36.500.00
Baras.
Šie
4
pagrindiniai
vicepre-j
care
ir
1
vokietis.
13
vyrų
ir
4
tokių laivų buvo susprogdintas,
Ropair & maintenance ot productlon
dentų. tool rm.
zidentai savo žinioje dar turi po i moterys (kur 2 moterų parody- spėjama, "latvių ir lietuviu nacio HiiiiiiiHHiiiiniiiiimiiminiiiiiiiiiiiiiMii
Š
I
M
A
I
T
I
S
R
E
A
L
T
Y
jTmlrių
prekių
pasirinkimas
nebran
MAINTENANCE
MACMNIST
Atvykęs į šj kraštą su žmona du v>ceprę»de«.tus, kurie prane- rnai gal. fisatniausi). Duomenys nalistų". Į tą laivą buvo pakrau giai ii mosn sandelio.
Mach.ne
repa»r
&
maintenance.
Insarance
—
Ineome
TAX
apima 1932r54* metus.
ta sprogstamoji medžiaga, naudo COSMOS PARCELS EXPRE86
ir dviem dukrelėm, St. Baras iki ša įvairius kylančius reikalus.
Apply or call at:
SEMBOW PRODUCTS CO.
Naujos,
it
,tikrai
aukštos
parei.
Autoribs^akosi,
daug
kartu
bujama aukso kl|syklose. Laivas
1958 m. dirbo plieno fabrike
2951 W. 63rd St., 436-7878 7&5 Secgcrs Rd., Des Flainea «001S
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
«47-ll»7
Gary, Ind., kur buvo gaminamos gos, kaip užsiminė St. Baras, at- vo.klau^has, kodėl visas pasau- "Dalstroi" išlėkė į orą prieš pa 33SS S. Halsted St., ChJcago. VI. SO6O8
sunkios automobilių kūno dalys nėša ir daug'^galyosūkia Juk jo lj s žino.ttfeO^iecima ir Mai- kraunant į jį Valinius. Nuo to 2501 W fttth St., Chioaco. m. OT«M
65 ir Saenuneato. 6 kamb. mūr. re
Telef.. 925-3 75T — 9S4-SS20
1958 -m. tame fabrike buvo pa .įž]irioje/r)e-',Vk,'rąVpyrno departa- j daneką/^^e.jCj'-sovietiškas ati- sprogimo gerokai nukentėjo ir
zidencija. Pilnas valgomasis. 3 mieg. HELP WANTED —
Vytautas Vatonthvm 2 rnai. garažas. $45,000.
skirtas aukštesnėm
pareigom. mentas ir klientu aptarnavimas, tikmes nrlRo^ežino. Po Gulag Nachodkos miegas. Sako, nebu
Reikalinga moteris 5 d. savaitėje
58 ir Massasott. 2 ar 3 miegamų
Bet, štai, tais pačiais metais per bet taip pat naujų skyrių kuri- j Archipelago pa&efbimo pasaulis vo įrodymu, kas* tai padarė, bet lirimiiiimiiiuiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiimiiiiimi
prižiūrėti
3 ir 4 m. vaikus. Inf. gau
mūro
rezidencija.
įrengtas
rūsys.
2
adv. A. Olio laidotuves kapinėse mas ir statyba, esamų patalpų turįs prisipažinti, kad šį tą žinąs po to, kiek žinia, ten buvo su \0% — 30% — SO<% pigiau mokėsite maš. garažas. $54,500.
site
tel.
927-6363
nuo 10 v. r. iki 5
i apdraudė m o ngiiWw ir lalorooprie St. Baro priėjo J. Macke- priežiūra ir Lt. Vien taupymo apie Sov stovyklų buvimą ir jų šaudyta daug latvių ir lietuvių. ubllio
87 Ir Kedrie 4 miegamų mūrinis. v. v., pirm. — ketv.
pas mua.
wich jr., ir pasiūlė jam darbą skyriuje .dirba 34 ^tarnautojai, I pobūdį, bet tos žinios labiau riša- Tai knygos "griaučiai", ku
Įrengtas rūsys. Centr.
šaldymas. 2
FRANK
Z A P O L I S maš. garažas. $46,000.
Standard Federal taupymo bend kiekviename bendrovės gyriuje sį ^ stovyklų visuma, o ne su riuos papildo parodymai ir pasa
SSOSH Weet SStta Streel
46 ir Taunan. 2-jų butų medinis. 3
rovėje eiti namų įkainuotojo pa yra ir daugiau dirbančių lietuvių.; kokia konkrečia vietove, konkre- kojimai tų, kuriems likimas lėmė
V Y R A I
IB
MOTERYS
Oiicaax>, niinois
mieg. apačioj, 2 mieg. viršuj. Labai
reigas. Priėmęs pasiūlymą, St Nuolat ir nuolat įvairių lietuvių | ČJU vardu. Tačiau visi, nors ir ne- išlikti gyvais, o išėjus iš Koly
Telef. GA 4-8654
gerai išlaikytas. Tik $26,500.
Baras iš Gary su šeima persikė- organizacrjų atstovai čia ateina [ gausūs duomenys, surinkti iš tų mos papasakoti aaie tai, ką per
« ir Bockwe0 3-jų butų, 2 sukit,
mūras. Atskiros Šilumos. 2 mas. ga
lė į Chicagą ir pradėjo jau bal- prašyti aukų.. Bendroves prezi keliolikos ten buvusių, rodo, kad gyveno ir matė 'Kolymos kurioje l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l
ražas,
$45,000.
Hospital PayroU Exper. Preferred.
tarankio tarnybą. Maždaug iki dentas visus aukų prašančius lie Kolymos baisumui prilygsta tik stovykloje. Baisiausiai skamba
46
b*
Saeramento. Naujesnis 1%
Ebccellent starting salaryto laiko buvo žinomas kaip Sta- tuvius siunčia pas St. Barą, o sis Oswieeim. ,
pergyvenimai moterų. Kartais net ŠER.ENAS perkrauato baldus ir
aukšto mūras. Tinka giminingom Šei
sys Bįranauskas. Netrukus vyko svarbiems reikalams nėra šykšketvi*"adaly viso transporto su kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei mom. 3 mieg. 1-me aukite, 2 mieg. Blue Croas/Blue Sbield, Free Life
Nėra prasmės ginčytis, ar Sta
Insurance. 9 paid holidays, up
"Chicago Tribūne" konkursas — |tus. St. Baras, be lietuvių ir angdarė noterys. O tose stovyklose dimai ir pilna apdrauda.
2-rame. $69,900.
t o 5 weeks vacation.
lino masi$įė# žudynės yra baises
festivalis geriausiam dairiirimkiulto kalbų, dar>, kalba lenkiškai,
veikė "nuostatai, papročiai" bai
64 ir Tliauae 20 metų senumo. 2-jų
Tel. _ WA 5-8063
nės negu rrfrlerio ar atvirkščiai,
Comtact Personnel
IHMHHHttlIlIMHMinimimmiHIlHlllllllH butų mūrinis. 5 ir 4 kamb. Platus lo
atrinkti. Mūsų tenoras, norėda-1 rusiškai, i e š k a i ir vokiškai. ^ ^ ' ^ ' į j į o r ' a į ™ sesni n^gu džunglėse.
tas,
r
4.900
mas dalyvavimą konku-se išJai-|Aišku, ir kaib* mokė imas salia - ^ ] o s jra uek basios, abejose
iiHiiiimmiuimiiHiHiHimiiimHiiiiiiii
722-3020, Ext. 205
uuts u«tiyv«vuiią KonKu.se įsiai
»_
įi žmogus
žmogus buvo
buvo naikinamas
naikinamas su
su toto
PACKAGE E X P R E S S AGE>"CY
kyti paslaptyje, į konkursą įsi re- neeilinio talento ne tik dainos
J*igahrojt*t
kiu nežmoniškumu, kad bandy
MARIJA
NOREKIENE
gistravo Stasio Baro pavardę IT,'*** ir finansy srityje jam padė
PARDUOT, NUOMOT AR
mas jas lyginti yra absurdišk?"SIUNTINIAI | LIETUVA
kai konkurso rezultatai buvo pa jo iškilti į vienas iš aukščiausių Sako, gal tik toks skirtumas, kad
APDRAUST
Immediate opening for part
' Labai payirtanjamna geros i fiilf
prekes. Maistas i i Europos sandeUjj.
skelbtC lietuvių visuomenė ypač pareigų didžiulėje ir vis augan Hitlerio žiaurumai buvo nukreip
time
Matron
fūsų nuosavyba pi atome kreiptis Į
3608 W. 69 St., Chteaco, IU. SO«2»
džiaugisi, kad geriausio daini čioje taupymo bendrovėje, o lais ti prieš tuos, kuriuos jis paskelbė Doyton, Ohio
Apply in person:
TEIL. — WA &-S787
ninko ^titulą laimėjo Stasys Ba- valaikio metu atiduoti nemažą esan
rid
iiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiHiiHiiiiinimnni
PERSONNEL OFFICE
ranausjcas-Baras. Po to ir pradė duoklę Lietuvių operai, koncer!! , * i° ? ^ - O Stalinas naiiiiiiimiimiimiimmimiiiiiMimiiiumr
SĖKMINGA
RINKLIAVA
<"
VRSON
PERIE SCOTT & 0 0 .
4243 W. 63rd Strett
jo naudoti sutrumpintą pavardę. tams, rečitaliams ir ypač Lie kmo savo rėmėjus ir pasekėjus.
9700
So.
Western Averrue
Liepos mėnesį,*, 23 dieną Šv.
tuvių fondui, kur St. Baras yra Stalinas turėjęs daugiau laiko
Ttl.
—
767-0600
Evergreen
Pfaua
Kitą dieną po laimėto konkur ne tik valdybos, bet ir tarybos veikti ir didesnę aukų "atsar Kryžiaus bažnyčioje, per Šv. Mi
so, atvykęs į darbą, buvo didžiai narys. Jo mėgiamiausios operos gą", užtat jis daugiau nužudė ne šias, buvo pravesta rinkliava Re
nustebintas, kai pats prezidentas "Aida", "Pajacai", "Fidelio", gu Hitleris. Esminis skirtumas liginei šalpai okupuotoje Lietu- Apdraustas perkraustymas Apsimoka akelbtia dien. DRAUGE,
ir visa bendrovės vadovybė jį la "Carmen". Neoficialiai kalbama. glūdi, kad Stalinas radęs gynėjų voie. Visų geradarių aukomis
Įvairių atstumų
nes Jis plačiausiai skaitomas lie
Individual with accounts pay*
bai šiitai pasitiko specialiai per kad vieną iš štų St. Baro mė vakarietiškų, švelniųjų jausmų LKRŠ sušelpia daugelį bažnyčių
tuvių
dienraštis,
gi
skelbimų
kai
able
epą>erience
needed.
Will
Tel. 376-1882 arba 376-5996
tos yra visiems prieinamos.
transliuodami į juostą įrašytas giamų operų Lietuvių opera sta- liberalų tarpe, o Hitleris ne. Be ir grįžusiuosius iš Sibiro paliegu
schedule
payments
with
our
comHUItltlIIimitHHHttHmilHIIHIHNimmili
jo dainuotas dainas bei arijas ^ a t e m a n c t a m sezone fr.St Ba to, Stalino teroras buvo vienas sius komunistų išvargintus kuni
puter service, keep records and
iiiiiHiiiiiiiniiMiHiimimiiiiiHiiiiiiiiiiiiii
be involved with all areas of that
konkursiniame festivalyje. Kadan- r a s dainuos pagrindinę partiją. kertinių akmeny sistemos, kuri gus. Aukų surinkta daugiau kaip
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
department; along with bookkeepgi 1958 m. ankstyvą pavasarį Ar tai tiesa, parodys netolima dar nėra tapusi istorija, nes eg 660 dolerių. Visos surinktos au
HALE
AND
FEMALE
ing entries.
zistuoja
iki
šių
dienų.
Šiandien
ir kitos kraitus
pirmą-kartą pasirodė tuometinio i ateitis.
kos pasiųstos Religinei šalpai.
Kolymos turtai (visų pirma auk Aukotojams kenčiančių brolių ir NEDZINSKAS, 4065 Aroher Ave.
Chicagos Lietuvių vyrų choro He^
Full range of company benefita
sas,
švinas) yra eksploatuojami seserų vardu nuoširdus ačiū.
C O O K
tuvių kalba pastatytoje "Fausto"
Ohiomgo, IU. G06S2, telef. 927-5880
ĮDOMUS DARBAS
laisvųjų darbininkų, naudojan
operoje, St. Barui 1958 m. at
luimiiiinmniiiiniiimniiiminHiHiiiiiii Loyola University Medical Center Call tfl 2 8 2 - 6 9 ^ Edį 238
IR GYVENIMAS
VISI
TIRONAI
ŽŪNA
an opening for experienced instičių įvairiausias mašinas, tačiau
mintini ir laimingi trims minė
numuHHniminiiiiniHHiiiiHifiiiiiiiiiHi has
tutional
cook. Mušt be experienced v*rsoms with mechankal abilityto:
tais įvykiais.
Pavergtųjų tautų savaitė DayKai St. Baras po posėdžio su tas vardas, Sovietuose ir toliau lie
handling modified diets. Supervisory MOUNT TRUCK BODIES * HOIOT
architektais grįžo prie savo ka ka Stalino eros baisybių sinoni tone buvo atžymėta liepos mėne
abiiities. Prefer individual with formai Welding eacper. reąuired. Apply —
385 MILIJONUS TURTO
training.
KILIMUS
IR
SALDUS
binetinio stalo, paklausiau, ar mu.
sio 16 dieną Šv. Adalberto baėHEIL CfflCAGO, INC.
H — —
ir vaiknojaine
TURINČIOJE IŠTAIGOJE
darbas su skaičiais ir pinigais žiIf quaiified, please call
Kolumos baisumai rišosi ne su nyčioje 12 vai. buvo atlaikytos
7801
W. 47tb St., McCook, IU.
visą rūsiu grindie.
Jnomaan menininkui -damininkui georgrafinėmis ar klimatinėmis šv. Mišios. Vietoje pamokslo kal
53 1 - S 2 42
TeL 242-1900
BUBNYS — TeL BE 7-5188
Kai St. Baras 1958 m. liepos l n ė r a siegjantis ir nuobodus, jis vietos savybėm's, bet su sąmo bėjo advokatas Eugene Jablinski. į mnMHNNMUiiiiin
LOIOLA UNIVERSITY
B i z n i e r i a m s a p s i m o k a skelbti*
17 d pradėjo dirbti Standard, a t s a k e . "Atvirkščiai. Darbas
MEDICAL CENTER
su ningu Maskvos sprendimu, nes jis iškėlė būdingų minčių, kad •iMimmmmiiiimmiiiimitiiiiininiiiHii
Federal taupymo bendrovėje,
Maywood, Illinois
dienraštvie "Drauge"
nenusimintume, nes visi tironai
pimgais, su zmomų santaupomis
M. A. Š I M K U S
bendres/es turtas siekė 62 mili įdomus. Cia kaip tik pamatai
An Eąual Opportunity Employer M/F a i e n r a a t y j e
išraugė .
žūna, o pavergtiesiems tikrai sau
IfOTART P T B U C
jonus dolerių, teveikė tik centri- žmonių problemas, kaip kartais m., dabar įsikūrę Palos Park prie- lė užtekės. Po minėjimo visi da
INCOMF. T A I SERVICE
H E L P
W A N T E D — M A L E
nis skyrius Archer ir Saoramento vaikai nori apgauti tėvus, kaip miestyje. Duktė Rita, istorikė, da-,lyviai buvo pakviesti kavutės, kur i » Se. Maptevood. teL 254-7450
Taip pat daromi VERTIKAI.
gatvių sankryžoje ir iš viso dir svetimieji nori pasisavinti ypač bar ištekėjusi už dr. T. Kisie- drauge praleido laiką. Pavergtų
OIMINTV iškvietimai, pildomi
ELECTRICIANS — 2nd SHIFT
bo apie 15 tarnautojų. Šiandien senelių per vi:ą gy/eni-mą sunkiai liaus ir augina du sūnus, duktė jų tautų atstovai jautėsi sudarą
PILIETYBES PRA5TMAI ir
We are seeking individual with at least 4 or more years electrical
kitokie blankai.
bendrovės turtas siekia 385 mili-' sutaupytus pinigus. Esam taip Daina,
nuskriaustųjų seimą,
baigusi antropologiją, vieningą
experienoe trouble shooting and repairing industrial equipment.
jonus dolerių, veikia 9 skyriai, pat liudininkai, kaip žmenė. įdirba taip pat Chicagos apylin- skirstėsi su viltimi, kad didžioji ne llllllllllllllllllllllllliuillllllllllllillllllliu:
Maintenance on our high speed packaging machines reųuires the
steigiamas dešimtas ir iš viso mi-ršta be testamentų ir valdžiai j kėse. 2mona Elena, kaip labo- teisybė, padaryta pavergtosioms; iiimmiiimiimiiimmiittirmiiiiiiimmi
successful applicant to have a strong background in motor control cirdirba per 250 tarnautojų. Pirma atitenka jų pinigai. Ypač skaudu, j rantė, ilgesnį laiką dirbo Šv. Kry- tautoms, bus kada vėl atitaisyta.
ANDRIUS NORIMAS
cuitry, up to $7.90/hr. Excellent benefits package.
sis skyrius įsteigtas 1975 an. Dow- kad tai atsitinka ir lietuvių tar-jijaus ligoninėje. O spalvingas
ATOSTOGOS
"SANTAKA"
CALL KARL STRAND AT 581-6100. EXT. 3S4
ners Grove, o po to ir kiti.
pe. Noriu kartu pabrėžti, kad Stasio Baro tenoras tebeskamba
r-i
^
f
v
_*•
„.~~;;/-,e
1ME»
novelhiH
Jų
trys
buvo
prePer 17 eru St. Baras dirbo kaip kalbėdami apie tokius dalykus, ne tik is jo populiarios plokšte
T00TSIE R 0 U INDUSTRIES, MC.
Daytono Šv Kryžiaus parapijos nifM^
^ ^ ^ J į ^ w
^
namų jkainuotojas per dieną turim išlaikyti paslaptis ir jokiu lės, bet taip pat retkarčiais koncmcAGo, n .
apžiūrėdamas 6-10 namų. Salia būdu nei pavardžių, nei sumy, r*rrtuose. Tikriausiai skambės ir ad. kun. Vaclovas Katarskis nuo i j ^ ^ viršelis dali. Giedros TreAn Equal Opportunity Employer
.
ateinanti ankstyvą pava-arj Lie rugpiūčio 1 dienos išvyko trims sa- B^sJssl Kadne so persiuntimu
šių pareigų po 7 m. tarnybos nei kitų detalių neminėti".
vaitėms
atostogų.
Jį
pavaduos
$130.
Užsakymus
slųsd:
gavo "assistant viceprezident" ti St. Baras su žmona, pergyvenę tuvių r*p*r'A *ynof*. Miela, kad
kun. dr. Vincentas Bartuška, ge- i DRAUGAS, • • W. CM Street,
tulą i r jam būdavo pridedama gražų ir tikriausiai turtingą dvi- yru žmonių, kurių tcjrvenimas grarai pažįstamas daytoni?kis.
Cbacafa, UL tMS
ių pareigų. 1975 m. paskir- dešimtmeti nuo laimingųjų 1958 Į žus ir lawninja>.
/ *s I mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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Budraitis Realty Co.
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DRAUGAS, pirmadienia, 1978 m. liepos mėn. 31 d.

I PASKYRIMO VIETA NEATVYKO

Mylimam vyrui

Mokslą baigia, bet dirba kaip bemoksliai
Sovietai didžiuojasi, kad pas
juos nemolcamas mokslas, bet ne
pasako, kad tas mokslas ne vi
siems prieinamas- Pavergtoj Lie
tuvoje sukomunistėję ir subedievėję mokytojai grasina moki
niams, kurie lanko bažnyčią, kad
jie aukštesnio mokslo nepasieks,
nes jie neišlaikys abitūros egza
minų. O buvo atsitikimų, kad
mokinys abitūros egzaminus iš
laikė pirmuoju, su pagyrimu, bet
į universitetą įstoti negalėjo, nes
jis nebuvo komjaunuolis. Tas ro
do, kad nemokamas mokslas pri
klauso ne nuo konstitucijos dės
nių, bet nuo komunistų malonės.
Įstojusieji į univeristetą ne visi
ji baigia dėl labai blogų materia
linių sąlygų. Tėvai iš savo elge
tiško uždarbio vaikų į universite
tą leisti nepajėgia. O pavergtoje
Lietuvoje nebėra nei ūkininkų,
nei normaliai uždirbančių darbi
ninkų ar kitų pareigūnų. Kai ku
rie studentai gauna valstybines
stipendijas. Stipendija — 200
rublių metams. Už tuos 200 rub
lių galima nusipirkti kostiumą, o
iš ko metus išgyventi. Kur kam
barys, maistas, apavas ir kitos iš
laidos?
Carų laikais studentai savo
valgyklose už 6 kapeikas sočiai
pavalgydavo. Ar gali dabar stu
dentas Lietuvoje už 6 kapeikas
sočiai pavalgyti? Sovietų Sąjungo
je studentai už gaunamą stipen
diją turi atidirbti 10-12 savaičių
kolchozuose ar kitose darbovietė
se. Kartais studentai siunčiami
dirbti į žuvų fabrikus, kur jie turi
išdarinėti žuvis. Taigi Sovietų Są
jungoje studentai stipendijų ne
gauna, o gauna atlyginimą už
darbą, skaitant 50 kapeikų i va
landą. Vakarų pasaulyje studen
tai, dirbdami be įpareigojime
per vasarą uždirba 1,500...—2,000
dolerių, neskaitant gaunamų sti
pendijų.
Pavergtos Lietuvos "Švyturio"
žurnale B. Šaknys rašo apie dip
lomantus, kurie neatvyksta į pa
skyrimo vietas. Išeina, kad dip
lomantai laisvai darbo pasirinkti
negali, bet turi vykti dirbti ten,
kur komunistai įsako. Nežiūrint
to, dalis diplomantų į paskyrimo
vietą nenuvyksta. B. Šaknys sako:
"Susitikau su keliais jaunuoliais,
nenuvykusiais pagal paskyrimą
ir dabar dirbančiais Vilniuje. Pa
sak jų, nieko blogo nepadarė, ne
išdavė specialybės, jie tik pakeitė
vietą, kur esą nemažiau reikalingi,
negu kur nors rajone (Šv. 1977.
III, 10 p.) duos, didesnę algą, bet
kaime net naujos knygos nenusi
pirksi, parduotuvėse šviežių pro
duktų negausi...

tąjį mokslą vaikinas ar mergina
pamiršta bet kokią pilietinę pa
reigą, lengvai iškeičia savo spe
cialybę, pasirinkdami lengvesnę,
pelningesnę. Neseniai Klaipėdoje
sutikau Liuuvos Veterinarijos akademijoi auklėtinį, dirbantį mo
kykloje mokytoju. Paklausiau, ar
nors kiek praverčia studijų me
tais išmokti dalykai, ar pritaiko
kur nors kasdieniniame dari.e.
"Beveik nieko", nusišypso vaiki
nas. Beveik nieko... Prarasti pen
keri metai, ruoštasi egzami
nams, mokytasi. Tačiau tuos žo
džius ramiai, bet jokio sąžinės
graužulio taria mokytojas, dir
bantis bazėje, inžinierius, ketvir
čiuojantis skerdieną mėsos par
duotuvė]^ ir L t "
Tas rodo, kokios dabar Lietu
voje yra žiaurios mokytoje, inži
nieriaus ar kitus mokslus baigu
sio tautiečio ekoniminės gyveni
mo sąlyg' s, kad jie savo specialy
be lengvai iškeičia į sandėlinin
ko, mėsos kapotojo ir panašias
specialybes, kurios jiems duoda
šiokių tekių ekonominių pageri
nimų. Per mėnesį gaunami 120
ar 155 rubliai žmogui mažai ką
pasako. Jei neprieisi prie ekono
minių vertybių, ir su rubliiis ki
šenėje ga'.i mirti badu. O tų rub
lių mažai ir jie neteisingai skirs
tomi: autobuso vairuotojai ptr
mėnesį gauna 220 rublių, o inži
nierius — 150 rublių. Ar verta
džiovinti galvą universitete ir ri
zikuoti sumirgti TB, jei iš to moks
lo negali pragyventi.
Sovietų Sąjungoje ne mokslas
svarbu, o komunizmas. Stalinas
tik su 4 klasių išsilavinimu buvo
Sovietų Sąjungos diktatorius ir
generalisimus. Maršalas K. Vorošolovas buvo kalvis, o tapo Sovie
tų Sąjungos prezidentu. Brežne
vas yra menko išsilavinimo, o
gyvena carų rūmuose ir pasken
dęs liuksuse. Sovietų Sąjungoje
mokslininkai nevertinami: jie
persekiojami ir net žudomi. Ir dėl
to Sovietai iš JAV perka kompiu
terius ir kitokią technologiją, nes
sovietiniai mokslininkai yra la
bai užguiti ir nepajėgūs gilintis
moksle.

A. T A. ANTANUI BALČIŪNUI miras,
jo žmoną MARGARITA, brolį ir artimuosius užjau
čiame ir kartu liūdime.
Janina ir Mečys Rumbaičiai
ir Arvydas su Stirna

Mylimai motinai ir močiutei miros, kaimynei

ALDONAI VASONIENEI ir jos sūnums

Laidojant a. a. Ksaverą Piinpienę šv. Kazimiero lietuvių kapinėse liepos 18 d. Velionė yra buv. Marijampolės ir
Šiaulių apskričių viršininko Alfonso Pimpės žmona ir dr. Aurelijos Polikaitienės motina. Iš kairės: anūkė DaHa
Potikaitytė, žentas inž. Bronius Polikaitis, duktė dr. Au relija, Polikaitienė, anūkė Mirga Vaiaitienė, vyras Alfon
sas Pimpė, anūkės vyras Algimantas Valaitis, laidotuvių apeigas atlikęs kan. V Zakarauskas.
Nuotr. V. A. Račkausko
•

Pavergtų Tautų savaites minėjimas
GRAŽINA JCRTVICKIENĖ

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.
Liudas, Marija Stašaičiai

tinga būtybė, primenanti slap
tingą škotų Loch Neso ežero
gyventoją.
Vietinių gyventojų
žodžiais tariant, ji primenanti
didžiulę juodą žuvį su raudo
nais pelekais , kiti. sako, kad ji
panaši į didžiuli vėžlį. Pabaisa
6 metrų ilgio. Rankabalio re
zervato
direktorius
pranešė
spaudos korespondentams, kad
ežero paviršiuje toji būtybė pa
sirodanti labai retai. Senbuviai
tvirtina, jog apie pabaisą žino
ma nuo šimtmečio pradžios.

Nors prezidentas Jimmy Car- sky, George Ramonas ir Jūsų ko
ter iškėlė žmogaus teisių pro respondentė.
Minėjimas Atstov\j rūmuose
blemą, bet Amerikos spaudoje ir
kongrese tik paskutinių, laiku pa į vyko Rayburn rūmuose liepos 20
sireiškė gyvesnė akcija, nukreip dieną.
ta prieš Sovietų Sąjungos žmo
gaus teisių laužymą. Tai įvyko EŽERE GYVENA PABAISA
ypač tada, kai buvo teisiami
Alexander Ginzburgas ir Anatol Indonezijos informacinė tar
Ščaranskis. Deja, tik kai kur nyba praneša, kad Patengano
Amerikos spaudoje buvo nežy ežere, esančiame 400 m. aukš
miai paiminėtas lietuvis disiden čiau jūros lygio, gyvena paslap
tas Viktoras Petkus, nuteistas 10
metų kalėjimo ir 5 metams iš
trėmimo.
Liepos 18- d. įvyko Pavergtų
tautų savaitės minėjimas senate
Caucus salėje. ^Nenuilstamas So
vietų pavergtų. %žmonių gynė
jas prof. Led Dbhriansky sveiki
no atsilankiusrusftTimėjimą, kurį
globojo ir pagrindines kalbas pa- i
sakė senatoriai Daniel Monihan'
(D. - N. Y.) ir S. I. Hayakawa
(R. - Calif.) paminėjęs ir lietuvį
disidentą Viktorą Petkų.
Gausiai susirinkusiųjų tarpe
dalyvavo visa eilė senatorių ir
Atstovų rūmų narių, jų įstaigų
latvių, estų ir iftų Sovietų pa
vergtų tautų žVffcnių.
Kazys Baltramaitis, Baizeko Lietuvių kultūros muziejaus Oicagoje kurato
rius,
aprodo eksponatus;'Kotrynai Mieželienei ir Fay Watts. Kotryna yra
Minėjimą plačiai aprašė Jogen.
VI.
Mieželio, gyv. Rboenix, Ariz., marti.
N'uotr. V. Noreikos
seph McLeHan "The Washington Post" liepos 19 d. laidoje, pa
minėdamas Pavergtų tautų sa
vaitę ir pasakytų senatorių ir
Lietuvos Kariuomenės kūrėjui savanoriui
kongresmanų kalbų ištraukos.
Dalyvavusių tarpe teko matyti
senatorius Strom Thurmond (R.
jo GIMINĖMS, EfctAUGAMS ir paž4stamiems nuoširdžią
- S. C ) , Jacob Javits (R. - N. Y.),
užuojautą
reiškia
Richard Schweiker (R. - Pa.),
Harrison Smith (R. - N. M.),
Kariuomenės Kūrėjų Savanorių s-gos
Charles McC. Mathias (R. . .Chicagos VD skyriaus Valdyba ir N'ariaL
Md.), Atstovų rūmų narius Da
niel Flood (D.-Pa.), Eldon Rudd
(R. - Idaho) ir kt. Priėmime daly
vavo taip pat Republican Natio
nal Committee Heritage Council
nariai, kurie stengiasi sustiprinti
respublikonų įtaką etninių gru
pių tarpe.
Gyveno Mountairi Home. Anksčiau gyvenęs Burbank ir Chicagoj.

Toliau B.Š. rašo: "Vilniaus"
restorano filiale "Tauro rage" bufetininku dirba Petras Baub
lys, baigęs universiteto ekonomi
nės kibimetikos specialybę 1975
m. Jis paskirtas į Vilniaus Elekt
ros matavimo technikos gamyklą.
Nesulaukė jo. Kaip pasakoja ga
myklos direktoriaus
padėjėja
kadrų reikalams A. Matulienė,
vaikinas ne kartą kreipėsi, pra
šydamas atleisti nuo paskyrimo.
Tikino, ojg vievien nedirbsiąs, iš
važiuosiąs
į kitą respubliką ir
Kad ir kaip bandytume pa
tiek
jį
tematysią.
Paskambinau
našią nuomonę atmesti, jau
nuolių žodžiuose tiesos yra — ir "Vilniaus" restorano vyresniajai
gydytojui, ir agronomui, ir mo kadrų inspektorei A. Banderevai.
"Mums buvo reikalingas žmo
"Mes pilnai palaikysime pre
kytojui tenka susidurti su daugy
gus, štai, ir priėmėme. Jo diplo zidentą Carterį, kol jis laikysis
be materialinių problemų, tenka
mo net neklausėme. Šiame darbe prieš rusus", pasakė Elena Jurkasdien 10 ar daugiau kilometrų
diplomas visai nereikalingas".
gėlaitė Denvinskio biure.
įveikti, norint rajono centre nu
Minėjime dalyvavo Lietuvos
sipirkti maisto produktų. Gūdūs Toliau B.Š. aiškina, kad P
žiemą ir kultūros namai su aple Baublys universitete studijavo, u- atstovas dr. St. Bačkis, Juozas
žėmė kitam vietą, o dabar nedir Laučka, dr. Kostas Jurgėla, Ele
dėjusiais langais".
ba savo vietoje. Ir Bandereva na Jurgėlienė, Elena Jurgėlaitė,
Komunistai žmones vilioja tik dirba ne savo vietoje. Jos vieta Povilas Labanauskas, Algiman
materialinėmis gėrybėmis, bet ko Rusijoje. Bet B.Š. prieš ją nieko tas Gureckas, dr. Jonas Geny-,
munistai tų gėrybių žmonėms ne nepasisako.
Barbara Darlys, Helen Szpakovvduoda. Materialinės gėrybės ža
1975 m. 300 jaunų specialistų
damos tiems, kurie dar nėra ko neišvyko į savo paskyrimus. Gai
munistiniame pasaulyje. Kai jie la, kad darbovietės jų neieško. abiturientai iš Kauno, bet Kaune
patenka į Hmunistų nagus, tai Esą, dėl to kai kurie jaunieji spe dar vis pasigendama statybos in
jau nebe žmonių, bet komunistų cialistai su darbovietėmis susita žinierių. 1976 m. aukštosios mo
vslisu
ria, kad jų neieškotų. Gal dėl to kyklos iš rajonų gavo 9966 pa
B.S. sako: "Negalima nutylėti
reiškimus, o priėmė studijuoti
ir tokių atvejų, kai baigės. g ^ L , ^ j a u k š t ą s i a s mokyklas dau- tik 4810. Visiems kitiems nemo
; giau įstoja miesčionių, bet ar jie, kamas mokslas buvo neprieina
baigę mokslus, norės vykti dirbti mas.
IŠ PLB SEIMO
Pats B.Š. pripažįsta, kad šioje
į Akmenę ar Skuodą. Iš kolcho
(Atkelta ii 3 pual.l
srityje
dirbama be aiškaus plano.
zų į aukštąsias mokyklas patenka
sitikę ir kokios būtų pasekmės mažiau. Kolchozuose žūsta daug Profesinio orientavimosi kabine
naujajai PLB vaklybai, jei anoji gerų talentų. 1976 m. iš Kupiš tai respublikoje labai daug nuvei
•kibirkštėlė nebūtų laiku ir vy kio rajono į universitetą stojo 38 kė ir norėtųsi, kad jie Kitų dar
kusiai užgesinta. O gal ir nebū jaunuoliai, o priimta 20. Iš jų arčiau gyvenimo, žinotų kadrų
tų buvę LB-nės skilimo (nutru- nė vienas nepareiškė noro stu poreikį respublikoje ir šalyje. Ir
pėjimo), jeį anam Chicagos LB dijuoti Veterinarijos akademijo jis baigia rašinį šiais žodžiais:
-nės susirinkime būtų parodyta je. Panašiai buvo ir 1975 m. Iš "Gražūs, sakyčiau, šie skaičiai.
kamantiško nuoširdumo ir tvir kur rajonas gaus veterinarijos gy Tik ar bus jfc tokie gražus, kai
ateis skirstymo metas? Ar visi su
tas pasiryžimas susikalbėti. Juk *r dytojų?
silauks
paskirtųjų?"
*•
1976 m. į Kauno politechnikos
ten viskas prasidėjo iš mažos ki
institutą stojo 75 vilniečiai ir 623
birkšties...

A. f A. JfJRGIUI BRETVEI mirus,

A,f A, BLAZEJ DOROSZ

E U D EI K I S
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 S o . California A v e n u e
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika & Evans

* i

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVL
.K;

I,.

.

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS
•

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. SOth Av., Cicero
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Mirė 1978 m. liepos 28 d., sulaukęs 86 m. amžiaus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bridget Kasprzyk-Dorosz,
sūnus: William su žmona Lorraine, Theodore su žmona Joanne,
Eugene su žmona Myri, Reginald su žmona Gloria, dukterys: Leo
narda su vyru AndreW Skraban, Dorothy su vyru Joseph Trzaska, 12
anūkų, 10 proanūkų.' kiti giminės, draugai ir pažįstami.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
•

Kūnas pašarvotas l a w n koplyčioje, 7909 State Rd. (5500 W.),
Burbank.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS

Laidotuvės įvyks, pirmadienį, liepos 31 d. 15 koplyčios 9:30 vai.
ryto bus atlydėtas į St. Albert the Great parapijos bažnyčią, kurioje
10 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už veliomies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Resurrection kapines.

3307 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-3401
l

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS

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

2314 VV. 23rd PLACE
2424 W. 69th STREET
11029 Southvvest Higlmay, Palos Hills, III.

Nuliūdę: žmona, sūnūs, dukterys ir kiti gimines.

Tel. VIrRinia 7-6672
Tel. REpublk 7-1213
Tel. 974-4410

Lawn FuneraJ Home — Tel. 636-2320

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572
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Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje

|

|

JONAS NARBUTAS

§

|
Pirmoji dalis (1919—1936). Autoriaus leidinys 1978
=j m., 432 pusi. Kaina su persiuntimu 9,50 dol. Leidinyje sus telkta įdomios Lietuvos sportini gyvenimą liečiančios me3 džiagoe ir daugybė nuotraukų.
r

Užsakymus siųsti:
"Draugas", 4545 W. 63rd St., Chicago, DL 60629.
Illinojaus gyventojai prideda extra 46 e t taksų.
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JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1440 SO. SOth Ave., CICERO. ILL.

Tel. OLympic 2-1003

<»

\

DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. liepos mėn. 31 d.

IŠ ARTI IR TOLI
•

1 A. VALSTYBĖSE

CHICAGOS
ŽINIOS

L. Saplys, Kanados rajono va
deiva s. L Kalinauskas, Ročesterio skautų vardu s.v.v.sL D.
Kušinskas, s.v.v.sL T. Senkevi
čius ir v.8. Č. Senkevičius. Įžo
džio apeigoms vadovavo ps.
Ged. Kalinauskas. Sutarta sk.
vyčių sueigą-laužą rengti prade
dant XVI-tąją Romuvos sto
vyklą liepos 29 d. Į ją kviečia
mi visi skautai vyčiai. Naktipie
čiams numatyti laužo kepsniai.
Bus tariamasi apie pasirodyk
dymus. VT-toj tautinėj stovyk
loj. T Akinami įvairūs sumany
mai.

— Pittsburgho savaitraštis
"Pittsburgh Catholk" liepom 21
d. laidoje ilgu straipsniu pami
nėjo Sovietų Rusijos disidentus,
PATARIMAI
kurie neseniai buvo nuteisti ir
AUTOMOBILISTAMS
pasmerkti didelėmis bausmė
mis. Taip pat pamini pop. Pau
X Angelė Tamošiūnaitė, AusSaugant, kad nepavogtų auliaus XI kalbą, kurioje jis pri
tralijos lietuvaitė sportininkė, tomobilio, reikia jį statyti ar- Į
minė persekiojimus dėl tikėji
kurios krepšinio komanda lai- čiau šviesų. Įvarant j angą tarp
mo
ir Sovietų Rusijos pasirašy
mėjo aukso medalį Lietuvių namų, geriau palikti priekiu į
to
Helsinkio
susitarimo nesilai
sporto žaidynėse Toronte, lan- gatvę, kad labiau matytųsi mo
kymo, ypač žmogaus teisių at
kėsi "Drauge", lydima savo či- toras. Statant gatvėje tarp kižvilgiu Laikraštis, pasinaudo
kagiškio dėdės Myk. Maksvyčio, tų automobilių, gerai priekinius
damas kun. K. Pugevičiau8 in
Angelė domėjosi spaustuvės ratus stipriai pasukti į šalį —
formacija, prisimena ir Viktoro
darbais ir įsigijo didesnį kiekį tada vagims sunkiau užkabinus
:
Petkaus nuteisimą
Vilniuje,
lietuviškų knygų.
automobilį nusivežti. Niekada
BRAZILIJOJE
okupuotoje Lietuvoje. Taip pat
i nepalikti einančio motoro ar
— m Imigrantų olimpiada
primena, kad Sovietai Lietuvą
X Kongr. Edward J. Der-! raktų automobily. Visada užra
yra okupavę jau nuo 1940 m. įvyksta rugpiūčio 11-20 dieno
vrinski, liepos 14 d. kalbėdamas ^ ^ duris. Vertingesnius daly— Iš Los Angeles į VE Tauti mis. Lietuviai taip pat ruošiasi
Atstovų rūmuose Washingtone, yiUS reikia uždaryti bagaže, ne
aiškiai pabrėžė Marųuette Par- palikti automobily.
Australijos lietuviai sportininkai su Chicagos sportininkams rengiamo priėmimo komiteto nariais po pamaldų nę skautų stovyklą vyksta šie dalyvauti. Jų grupę globoja
Nuotr. Z. Degučio skautai ir skautės: Algirdas Brazilijos lietuvių bendruome
ko lietuvių nusistatymą prieš
poMp^og P A B O D A
prie Jaunimo centro.
Basiulis, Jonas Bužėnas, Algir nės vadovybė.
nacaų propagandą ir marsavi.^
chicagoje,
das Leškys, Darius Mikėnas, — Mirė a. a. Vladas Dambinsmus Jis i 'Congressional Re- •
^
^
^
Įrodymas,
kad,
nežiūrint
karščių
Darius Prasauskas, Vytas Venc j kas, kaunietis, sulaukęs 51 mecord paprašė įtraukta James
. , , .
-,-r>
•• W
„ _ T •". . . . . ,
ugniakalnio užlieto Pompejos*
ir atostogų, Chicagos lietuviams
B. Burke straipsnį, kuris b u v o , . . . . ,
. *. .
kus, Vytenis Vilkas, Vilija But- tų amžiaus. Į Braziliją jis buvo
~ .
f\ZT
„ .. i miesto iškasenų paroda, kuri
pirmoje eilėje yra brangūs sve
išspausdintas Chicago Catho. T _, .
kytė, Audra Bužėnaitė, Ilona atvežtas vos trijų mėnesių. J o
,
*
o
i tęsis t n s mėnesius. Bostone sią
Prisiviriau balandėlių, išsida-: Adamkaus sudaryto komiteto įdė čiai iš Australijos.
Bužėnaitė, Rita Čekanauskaitė, tėvelis Antanas buvo lietuviš
hc" savaitrastv. J. B. Burke,
. . . ,,0,^ «
• .
jo I. Kerelienė, V. Plepienė, J. Ja
Chicagos
priėmimo
Audra Griniūtė, Indra Leškytė, kos spaudos platintojas.
...
f
_T _. v ,. parodą aplanke 432,000 žmonių. ,.
, „
.». .
kaitienė ir Pr' Lapienė. Jų energi
v
H
nepamiršime
Dalia Venckutė, Regina Vilkai — Olga Jakubėroenė, žinomo
apklausmejęs kun. V. Rimšei}, \
chicaeoie
a *au butą, norėčiau jaunų ir gra- ja, apsukrumas ir patyrimas pa
a l _
kad
e
g
tė,
Inga Vizgirdaitė. Visi jie kompozitoriaus Vlado Jakubėno
Chicagos marijonų vyresnįjį,! ^tiek
£ 2lankytojų
5
-buvo
, ^ Tutanka- I žių svečių iš Australijos..." — jėgė sutraukti net 400 svečių į
Sekmadienio rytv pamaldos
tes
neretai
skubėjo
Vyt.
Miceikos
kalmi,
J.
Juozevicių,
lietuvių
,
.
_.
,
_
reprezentuos Los Angeles skau- našlė, kurį laiką svečiavosi Bra
Pilypą
Stuttbofo
iĮ mono
^
^ parodoje
f ^ Field
H ^ muziejuje,
S E Z
^ >
k - i e paskutines savai. Narutį,
. . buvusį
. ,
. ...
telefono ragelyje. Rodos 70 sve australiečių toagerbimo pokylį ir sportininkams pilnoje Jėzuitų ko tus-es. Skautų tuntui vadovau zilijoje. Apsistojo savo giminai
r
jaunimo pirminmką. ir kitus.
čių patalpinti nėra lengva, tik ne į karštą Jaunimo centro salę vi plyčioje su tvarkingai pasiruošu ja Kęstutis Mikėnas, skaučių — čio Vitalido Katlausko šeimoje.
buvo padaręs išvadą, kad lietu-1 ŠIENLIGE SERGANTIEMS
siais australiečiais ir specialiai
Chicagoje.
Atsirado norinčių duryje vasaros.
Kur| laiką pabuvojusi, sugrįžo
viai nacių nenori ir neprisiima
Abbot laboratorijų,
esančių
pritaikytu ir įdomiu kunigo Birutė Prasauskienė.
daugiau negu reikėjo. Nemaža
—
Lietuvių
kredito
draugija
į Chicagą.
Iškilmingas
balius
jiems primetamų rasizmo nuo- Chicagos šiaurėje, mokslininkas
Juozo Vaišnio pamokslu Nuo
darbo įdėjo Miceika, bandyda
veikia
Los
Angeles,
priima
in
taikų. Marauette Parko kova Don Wilson skelbia, kad šiemet
mas visus patenkinti ir sudaryti A. Modesto orkestrui grojant 12 vai. visa diena rungty dėlius ir duoda paskolas, morprie nacius jau pasidarė visuo- : bus sunkus sezonas šienlįge ser
0KUP. LIETUVOJE
sąrašus. O australiečiams atvy maršą, į salę įžygiavo vienodai ir nėms: krepšinio, tinklinio ir gičius.
tiniu reikalu.
\ gantiems, nes liepos mėnesio lie
lauko
teniso
Marąuettė
Parke,
o
— Algis Žiūraitis, muzikas bei
! tus išaugins aaug augalų, ku- kus atsirado neužsiregistravę gi gražiai apsirengę Australijos spor šachmatų
turnyras
Jaunimo
tininkai.
Vakaro
vadovas
P.
Petx Regina ir Romas Krišto- i ^ d u l k ė g s u k e U a Nemigę.
KANADOJE
dirigentas, vis labiau garsėja
minės ir buvę draugai ir išgrobs
palčiai Lemonto Maironio litu-;
tė juos, kaip saldainius, per kelias rutis juos pristatė komandiniai ir centre.
— Baltistikos konferencijos Sovietų Sąjungoje ir už jos ribų.
*
pavieniui, o ponios ir panelės
anistinės mokyklos komiteto 1
TIRIA PASKOLA
Gimęs 1923 m. Raseiniuose. 1950
minutes. Nebereikėjo ir sąrašų...
Pirmadienį aldermano K. Jack organizacinio komiteto pirmi m. baigė Lietuvos konservatori
JAV
kiekvienam
prisegė
po
gėlę
ir
iš
darbuotojai, su vaikais išvyko
darbo departamentas tiTokiam
skaičiui
priimti,
sy išrūpintas (nemokamai) auto ninkė Bze Kalninš atsiuntė ją. 1955—1960 m. garsėjo kaip
atostogų į S. Caroliną. Inž. R. : ria' k o d e l šoferių pensijų fon- kruopščiai paruošti 4 dienų pro skirstė prie .čikagiečių stalų. Se
busas vežė australiečius apžiūrė "T2" padėkos laišką UŽ pagal įžymus dirigentas
Mackvoje.
Krištopaitis jau kelerius metus' * • suteikė 5.25 mil. dol. pa gramą ir ją įvykdyti reikėjo daug kė jo paties įžanginis žodis su
ti Chicagą. Vadovavo J. Bagdo bą informacinėje srityje, pami 1958 m. baigė Čaikovskio kon
skola
garbės
svečių
gen.
konsulės
J.
dirba Lemonto mokyklos tėvų j
- Chicagos Sherman vieš- darbo ir daug pagalbos. Visi Chi
nas, pradėdamas Balzeko muzie nėdama, kad konferencijos ap servatorijos dirigavimo klasę.
cagos sporto klubai mielai prisi Daužvardieriės. V. Adamkaus,
komitete, kuris jau dabar r ū p i - . b u č i u i ' k u r i s bankrutavo,
jum
ir baigdamas Vaznelio pre rašymas taip pat buvęs geras. Nuo 1960 m. Maskvos didžiojo
dėjo su sportine programa ir da alderm. K. Jacksy ir australiečių
naši šio rudens mokslo pradžia, j
kybos namais. Kaip žinome, Vaz . . _ "The Toronto Sun" 1978. teatro dirigentas. 1968 m. tarp
lyvavo baliuje. Visur gabiai orga vadovų A. Laukaičio ir V. Gulbi- n e l i s v i s a d a ^ ė s p o r t a . tai bent
x LDK Birutės draugijos
VII. 14 išspausdino St. Prakapo tautinio dirigentų konkurso Ro^
nizavo J. Bagdonas, daug dirbo no pristatymas. Atskirai pagerbti kartą ir sportininkai ji užplūdo.
visi skyriai prašomi kaip gali
laišką, kuriame jis apgailestau moję laureatas, vėliau Rusijos
V. Plepys ir A. Pocius su savo pa buvo mūsų krepšinio rinktinės
Antradienio
dieną
išvyka
į
Mima greičiau pranešti savo adre
galbininkais, gražiai salę ir stalus žaidėjai, laimėję Europos meiste chigano ežerą T. Šluto, R. Di- ja, kad didieji laikraščiai nesi liaudies artistas. 1977 m. apdo
sus centro valdybos sekretorei
papuošė D. Plepytė, J. Kereiytė rio vardą, M. Ruzgys ir dr. Pr. čiaus ir jūros šaulių laivais. O domėjo Pasaulio Lietuvių die vanotas Sovietų valstybine pre
A. Likanderienei (6556 So. Talir R. Janulaitytė, o sceną deko Mažeika, nepamiršti pristatyti ir vakare futbolo rungtynės tarp nomis ir dėkoja dienraščiui mija. Paprastai Didžiajame te
man Ave., Chicago, DL 60629).
ravo A. Trinkūnas. Tačiau dau treneriai ir kapitonai: V. Adam australiečių (sustiprintų) ir Lith' "Sun" už reportažą apie Pasau atre kiekvieną mėnesį jis diriguo
Tai reikalinga numatomam su
giausiai darbo iš viso Valdo kus, V. Grybauskas, J. Baris, Z. s senjoru komandos. Kaip ir pri lio lietuvių sporto žaidynes. Re ja 8—9 spektaklius. Su rusų mu
važiavimui šaukti.
dakcija pridėjo ironišką priera zikiniais vienetais yra koncerta
Ziupsnys, R. Dirvonis ir A. Var
derėjo, rungtynės baigėsi lygio šą: "Which are Toronto's ma- vęs Paryžiuje, Italijoje, Austrijoje,
nas, pabrėžiant, kad artimesnių mis, kad po jų visi draugiškai prie
X Morkus Šimkus, BaltimoAnglijoje, Vak. Vokietijoje, Japo
plėšti, kad jų automobilis pa ryšių su australiečiais kaip tik ir Lituanicos klubo dešrų ir kopūs jor papers?"
rės lietuvių kultūrininkas, užsa
Kazys Žolpys su savo žino nijoje, Egipte, Skandinavijoj, ir
vogtas, kad neturi kuo grįžti buvo 1964 m. mūsų krepšinio tų galėtų užtraukti bendrą dai
kė "Drauge" didesnį lietuviškų!
na iš Sioux City, Iowa, JAV, JAV-bėse. Deja, neteko girdėti,
namo, iš kun. J. Mitchell, Šv. rinktinės išvyka Australijoje. Tos ną ir pabendrauti.
knygų kiekį jo vadovaujamam
išvykos
vadovas
V.
Adamkus
ta
Paskalio par. asistento, išvilio
aplankė savo gimines Toronte, kad būtų koncertavęs Vilniuje ar
Lietuvių tautiniam knygynui —
rė
žodį,
po
jo
kalbėjo
gen.
konsu
Trečiadienį
trimis lėktuvais Anapilį ir kitas lietuvių institu kur nors kitur Lietuvoje.
jo 1,204 dol. Kai kunigas gavo
bibliotekai ir dar pridėjo auką.
— Okup. Lietuvoje šiuo me
prašymą pasiųsti dar 750 dol. į le J. Daužvardienė ir pagaliau An- Australijos lietuvių sportininkai cijas. Keletą metų jis yra gyve
Dėkojame.
St. Louis, jis patikrino duotą
tu
yra du dideli rezervatai: Žu
nęs Belgijoje ir dirbės anglių
"Gintaro" vasarvietės sa- • • • H
4 B 4 M B
I adresą policijoj ir susekė, kad
vinto, kuris skiriamas saugoti,
kasyklose.
vininkas
Algirdas
Karaitis. p ^ a s Pusdesris, poetas, scenos i turėjo reikalą su apgavikais, j
— "Nepriklausomos Lietuvos" žieduoti ir tirti vandens paukš
Union Pier, Mich., dažnai pa- veikalų autorius, žurnalistas, litera- Policija, susekusi jų kitus nusi
savaitraštis atostogauja, tris čius ir Čepkelių raistas. SiB re
remia lietuviškus kultūrinius tas. Jo 3 veiksmų draminis veikalas kaitimus abudu areštavo
savaites neišeis. Poatostogirus zervatas skirtas apsaugoti vie
reikalus ir spaudą Šiomis die- "Šviesa nuo kalno" neseniai buvo dunumeris pasirodysiąs rugpiūčio ną iš seniausių ir įdomiausių
IŠMESTA TURTUOLĖ
nomis "Draugas" &gavo jo 30 kart vaidinta Adelaidės lietuvių teatmiško pelkių, mišku apaugu
7 dieną.
, , .
, ° _..
"T
ro "Vaidila" Australijoje. Redaguoja
dolerių auką. Uz paramą nuo- literatūros bei kultūros priedą "Ver- Susan Blaszchyn. 66 m., buvo j
— Skautų iškyloje į Romuvą sias žemynines kopas, relikti
širdžiai dėkojame.
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X Dr. Jonas Šalna. Greyslake. m u z i k o s vakarus.
skaučių, skautininkų-kių ir sto tas projektas įsteigti naują re
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raščio rėmėjas. Neseniai vėl ga
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gus padėti į banką. Ji buvo iš
vome jo 20 dolerių auką. už ku
darbų. Sk. vyčiai kandidatai at je Lietuvos dalyj. Projektuoja
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gausiomis iliustracijomis. Svei riumi Pendereckiu. su dirigen- ti akiniai ir vienas batas Fabigo dr-vės jaunimo būrelis: E. liuose, apypelkio miškuose išsi
kiname, nepamiršime ir ateity tu Br. Barteolotti ir su baleto jono Carter, 10 m. berniuko, tanas Laukaitis, Australijos Lie-1 pakilo Los Angeles link. O iš ten Grybas, L. Grybas, T. Kaspera laikė nemaža retos augalijos ir
je" — rašo mums Eufrozina direktore Marija Tallchieff. Nu i kuris rastas nužudytas. Boehm
po R. Gulbino vestuvių namų vičius, G. Karosas, E. Slapšys, gyvūnijos.
tuviu sporto sąjungos pirm.
M. Tarvydas, R. Turūta ir T.
Kong^ene iš New Yorko, siųs-; m^gmų
premjera su-"! apie 10 m. draugavo su bemin
kad
Po vakarienės ir trumpos A. link.
Valickis. Juos sveikino Romo
dama prenumeratos mokestį ir t r a u k s o p e r o s m y l ė t o j ų ir kri- ko motina, berniuką išveždavo Modesto orkestro programos gen.
Visi, kad ir išvargę, bet paten
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Kalantos būrelio vadas ps. M. Advokatas JOMS GIUIT1S
\ tiku iš viso pasaulio. Sią operą i beisbolo žaidimus, nupirkdavo konsule ir V. Adamkus įteikė Ro
kinti ir su šypsena vos ne vienx Kazys ir Antanina Atko- užsakė dabar jau miręs J. C I jam ledų. Kai berniukas buvo mui Gulbinui, Australijos krepši balsiai kartojo: "Kelionė po Ame- Į R u s i n a s - kandidatus ruošęs ps.
6247 So. Kedsfe Avenm
čaičiai, Cleveland, Ohio. dažnai j Hempbill. Operos sezonas Chi- nužudytas, atbėgęs guodė moti- nio rinktinės žaidėjui, didžiulį riką buvo nepaprastai įdomi, vi
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paremia savo dienraštį. Nese- j cagoje prasidės rugsėjo 22 d. į ną, bet dabar policija rado, kad raguolį, padovanotą Baltic Bake- sur buvome labai šiltai, tiesiog
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Du vyrai — Robert L. Brown,
Visos gautos pajamos iš ba nės išlaidų buvo prisidėta su dau Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Federalinė maisto ir vaistų ragus ir duoną visam baliui
! X Los Angeles birutietės, 37 m., ir Robert K. Wall, 28 m.,
šeštad. 9 vai. iki 1 vaL d.
^JTdbprasdamos sunkų lietuviškos meluodami, kad jie buvo api- administracija kaltina Searle R. Gulbinas iš Chicagos tiesiai liaus 2436.47 dol., rungtynių pa giau kaip 8.000 dol
bendrovę, kurios centras yra vyko į savo vestuves Los Ange jamos 735 dol. ir finansinė para
B. D.
ZZ «jt>audoe darbą, per Nelę ApeiSkokie priemiesty, kad jų gar- les, kur sukūrė Šeimos židinį ma iš Chicagos Teniso klubo, J
• ""*kienę atsiuntė 10 dolerių auką
x Už a. a. kun. Pijaus Karą- j m m u o g e aldaktono ir aldak- su vietos lietuvaite, su kuria su- Talandžio, Exentric Co., J. Blins"savo dienraščiui stiprinti. Labai liaus sielą, minint 23-sias meti- j 3tazido
vaistų, naudojamų prieš sipažino Australijoje. Vestuvėse trubo, V. Domanskio ir A. VisocTEATRINIO VARGO KELIAIS
ačiū.
nes. šv. Mišios bus atnašauja- kraujo spaudimą, labai perde- dalyvavo beueik visi australiečiai. kio 3331.47 dol. sumoje buvo
Jw«M Kaributą*
Pabaigai trumpai padėkojo vi- broliškai
priimti, tačiau Chix Jei SKILANDŽIŲ tau tik mos liepos 31 d., 7 vai. ryto ir dam*.
Memuarai. 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti,
nfc, tuoj pas PETRĄ ir užeik! rugpiūčio 4 d., 8 vai. ryto Šv.
GERAS PELNAS
šiems atvykusiems ir anksčiau cagos priėmimas su tokiu iškil
192 pusi. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
_ INTERNATIONAL MEAT Antano bažnyčioje. Ciceroje. Maltinių ir kitokio maisto už minėtiems talkininkams australie mingu baliumi, puikia organiza
tais viršeliais. Kalas m persiuntimu $10.30. Ūšsakymns
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ir
vaišingumu
paliko
neuž
MARKET. Medžioklinės dešre Taipgi Tėvų Marijonų koplyčio kandinių bendrovė McDonald, čių kelionės po Ameriką organi
mirštamą
įspūdįl
Esame
nepap
siųsti —
lės, kumpiai, aviena, veršiena. je liepos 31 d., 7 vai. ryto. turinti daug krautuvių Chicago zatorius Vyt. Grybauskas. Šokiai,
dešros ir t t 2913 West 63rd Kviečiame pamaldose dalyvauti. je ir visame krašte, antrą metu pakili nuotaika ir bendras links rastai dėkingi ir laukiame jūsų
DRAUGAS, 4646 W. 6Srd S t . Chioago. H .
S t , Chicago, IDL TeL 436-4337.
Nuliūdę: sesuo h" nūnėnai su ketvirtį turėjo 452 mil. dol. pel mas klegesys tarp Australijos it įteikta australiečių vadovui A
Chicagos lietuvių užpildė salę. Laukaičiui. O bendrai su kitais
( i k ) , i šeimomis.
(pr.) 1 no.

Parinkit man du gražius australiečius
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