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DIDŽIULES M TISOVIETINES
DEMONSTRACI JOS LONDONE
Londonas. - Ryšium su Čekos
lovakijos 10 metų okupacijos sukaktimi,.visur pasaulyje buvo pri
siminti Sovietų Rusijos gėdingi
žygiai, užgniaužiantys laisvėjan
čios Čekoslovakijos
pastangas
bent kiek sušvelninti komunisti
nį rėžimą. Daugelyje vietų įvy
ko demonstracijų, tokios antisovietinės demonstracijos įvyko ir
Londone, apie kurias "Europos Lie
tuvis" rašo: "Jau daugelį metų
Londonas nematė tokios didelės
antisovietinės demonstracijos, kaip
ta, kuri įvyko rugpiūčio 20 die
ną Čekoslovakijos okupacijos de
šimtmečiui atžymėti. Abi didžio
sios britų politinės partijos (kon
servatorių ir darbiečių) suruošė
atskiras demonstracijas, kuriose
dalyvavo ir Rytų europiečiai. Abi
demonstareijos susirinko Hyde
parko Speakers Cormer'yje. Tarp
jaunųjų konservatorių
vėliavų
bei transparentų matėsi čekų,
lenkų, vengrų, estų, latvių, lie
tuvių, gudų ir ukrainiečių tau
tinės spalvos bei šūkiai, o darbie
čių pusėje buvo vien tik raudo
nos socialistų vėliavos".
Žygiavo ir lietuviai
"Socialistų demonstracijoje da
lyvavo apie 200 žmonių, ku
riems kalbas pasakė buv. Čekos
lovakijos televizijos direktorius
Jiri Pelikan ir keli britų politi
niai veikėjai. J. Pelikan pasakė,
kad "Prahos pavasaris" padare
pradžią didžiuliam sąjūdžiui, ku
ris tebevyksta visuose Rytų Eu
ropos kraštuose. Darbo partijos
centro komiteto vardu kalbėjc
parlamento atstovas Ian Mikardo ir antras darbiečių parlamen
to atstovas Philip Whitehead.
Be to kalbėjo marksistas Tario
Ali ir žurnalistas profesinės są
jungos pirm. Denis MacShane
Po kalbų demonstracija nužygia
vo pareikšti protestą prie Sovie
tų Sąjungos ir Čekoslovakijo;
ambasadų.
Per visą kilometrą išsitiesė de
monstrantų kolona,
žygiavus
Londono gatvėmis priešinga kryp
timi. Tai jaunųjų konservatorii
suorganizuota kartu su čekoslova
kais ir kitais Rytų europiečiai:
eitynė, kurioje dalyvavo ir lietu
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Pašalino ministerį
Viena. — Rumunijos

venas 1968 m. įvykius. Jis pasa
kė: "Mes norėjome sugrįžti prie
savo krikščioniškų vertybių, prie
europietiškų tradicijų".
Konservatorių partijos parla
m e n t o atstovas Si r Keith Josepf
labai taikliais žodžiais pasmerkė
Sov. Sąjungos imperialistinę poli
tiką ir išaiškino konservatorių
pažiūrą į tautų apsisprendimą.
>anta Fe, N . M. — Gen. O m a r
Labai jaudinančias kalbas pasakė
Br.adley, vienintelis karste penkių
b u v . Čekoslovakijos
šachmatu
žv<u'gždžių generolas, mano, kad
meistras Ludek P a c h m a n i r ru
vėl reikia įvesti Amerikoje karinę
sų disidentas Vladimit Bukovspri evolę. Jis, kalbėdamas Naujoky".
sio s Meksikos tautinės gvardijos
Minėjo spauda ir televizija
vy rams, pastebėjo, kad nors ir gera yra savanorių kariuomenė, ta"Per mitingą b u v o perskaityti
būtų vesti
čia u karo negalima
solidarumo pareiškimai, kuriuo;
v i em tik savanoriais.
atsiuntė egzilinės organizacijos.
D B L S atstovo K. T a m o š i ū n o pa
reiškime buvo pasakyta: " M i n i n t
10 metų sukaktį n u o tos dienos,
Bras41ia, Brazilija. —Britanik a d a Sov. Sąjunga su savo gink
Danija ir V. Vokietija parluotomis pajėgomis įsiveržė į Če du o~> Brazilijai uranijaus, kad ji
koslovakiją ir neleido jai laisvai
lėtų įrengti aštuonis atominius
apsispręsti, lietuvių tauta, pana re; iktorius už 300 mil. dol. Brašiu būdu nukentėjusi 1940 me z'! ija paneigė, kad ji uranijų nautais, sveikina Čekoslovakijos tau <k s kariniams tikslams.
tą, pasiryžusią k a r t u su mumis
tęsti kovą dėl laisvės, nepriklau
somybės ir demokratinės santvar
Camp David. —Vakar prasikos".
jo
pasitarimai Vidurinių Rytų
d
e
Jaunas konservatorius, kreipda
masis į tūkstantinę minią, pasakė ta ikos reikalais tarp Egipto prez.
šios. demonstracijos tikslą: susi Sa dato, Izraelio min. pirm. Be
rinkusieji norėjo pasakyti Čeko gi nt ir JAV prez. Carterio. Prez.
slovakijos gyventojams, k a d Va G irteris yra pasitarimo pilnateikarai jų nepamiršo. Priminti bri Si! ; dalyvis, tokiu jį laiko ir prez.
tams, kad dėl laisvės ir demokra Sd datas, bet min. pirm. Beginąs
tinės santvarkos verta kovoti. !a iko tik moderatoriumi. MaskT i e m s , kurie neprisimena 1968 va tikisi, kad derybos įklimps ir
metų įvykių, dar kartą pakarto • l ;bus pasiekta nieko gero. T o ji
ti, kad dėl laisvės reikia amžinai '.a bai ir nori. Iš viso, Maskva

Už privalomą
karo tarnybą

KINIJOS PASITARIMAI

[storinis pasitarimas

Atšalo santykiai
Canberra. — Sovietų Rusija
atidėjo mokslininkų pasikeitimą
su Australija vėlesniam laikui,
atšalus tarp abiejų kraštų santy
kiams. Apie tai paskelbė Austra
lijos vyriausybė rugsėjo 4 d.

ja u ne kartą pasisakė prieš proje ktą, kad JAV kariniai daliniai
b; itų Izraelyje ir saugotų taiką,
M askva sako, kad toks nutari
m ąs iššauktų pavojingas pasek
m ęs. Prez. Carteris jau anksčiau

Vietnamas skundžiasi, kad Kinijos reikalavimai įžū ūs
ii absurdiiiki
^. -

r I

Pekinas. — Skelbiama, kad
tarp Kinijos ir Vietnamo atnaujinami pasit arimai, nes Kinijos
viceministeris
užsienių rei kalų
C h u b g H s i - tun rugsėjo 4 d. sugrįžo į H a n o jų. Pasikalbėjimai bu
vo nutrūkę, kai prie valstybių
sienos įvyko susirėmimas rugpiūdėl grąžičio 26. d. rariamasi
1
etnamo emigravusių
Vieno X V-bii| karinio dalinio kariai karinio a] mokymo metu eupažin- nimo iš Vi
į Kiniją 160, 000 kinų kilmės žmodinami ! i helikopterių veikimu
nių.

ZAKARU EUROPA ( įASDINA
IAUJ0S MASKVOS I [AKĖTOS

Uranijus Brazilijai

budėti.
Sovietų invazijos į Čekoslova
kiją dešimtmetį
paminėjo visa
britų spauda, radijas ir televizi
ja".

AT NAUJINAMI VIETNAMO-

vidaus

rei kalų ministeris Teodor Comana buvo atleistas iš pareigų, se
šio ms savaitėms praėjus po t o ,
kai aukštas Rumunijos saugumo
kai •ininkas pabėgo į JAV. Paskirnaujasis
ministeris y r a
tas
orge
Homostean,
senas komuGe
nis tų veikėjas.

Lond
valstybe
netolim
rios gal
SS-20 t
keta yn
kiama
bojimo
giau n<
priemoi
tominėi
Sov. Rt
pos mi«
neturi i
Brovvn
pagami
metų.
Žino
čių rak
jektuot
650 kil
būtų p
linčią I
lėtų pa
Sovietų
tovėtų'
ta kryp
kraštų,
rimo.

nas. — Vakarų Europos laris raket
i yra reikalingos naujos vuose,toks
Į distancijų raketos, ku zų povanc
tų atsverti naują Sovietų 18 pranci
^žiojamąją raketą. Ši ra-rrtų raketi
pavojinga ir nėra įtrau- rage bom!
strateginių ginklų apri- lėktuvų. I
utartį, tačiau ji yra dau- vandenini
;u paprasta kovos lauko Nato org£
ė. Raketa yra su trimis a- ma. Skelb
lis galvutėmis ir gali iš raketos, 1<
sijos pasiekti visus Euro- jos pastat
;tus. Tokių raketų Nato jos sienos
JAV gynybos sekretorius Sovietų ta
eigė, kad panašių raketų dovybė si
įimas užtruksiąs dešimtį ma ginki
Sovietų S!
jau
anksč
ai teigia, kad amerikievystyti
SS
ta Pershing, kuri suprosakymas
kovos laukui, gali siekti
>metrų, apie 400 mylių, biausia, t
rprojektuota į raketą, ga- vai perdii
kti 1,800 kilometrų ir ga- nio nuote
;iekti iš Vakarų Europos eiti į stra
Rusijos miestus. Raketos mo sutar
okietijoj ir todėl ką.nors yra europ
imi darant, reikia abiejų sinąs gini
[AV ir Vokietijos, susita-

niai la
čiomis
jėgūs i
ypač i
700 N
Sovietą
gegužė
ir SS-5
keičian
vidutin
apie 1,
linčių
nis, kel
atomo
ligi 70
jūroje,
nius lai
Vaka

vai su raketomis, neŠantomines galvutes, yra pa
remti Soivetų puolimą,
aug skiriama
reikšmės
to 700 taktinių lėktuvų.
,
kaip buvo skelbta
mėnesį, turėjo 400 SS 4
raketų, kurios dabar pa*> SS-20 raketomis, 500
3 nuotolio bombonešių,
00 taktinių lėktuvų, gaešti atominius sproginė
tą povandeninių laivų su
raketomis, siekiančiomis
mylių nuotolio, Baltijos
aip pat kitus povandenirus kitose vietose,
ų pusėje yra 64 BritŲ Po-

>s povandeniniuose lai
pats skaičius prancūeninių laivų raketų,
zų iš žemės paleidžia, 30 prancūziškų Mionešių ir 700 taktinių
'ešimt JAV Polaris po! laivų, kurie pavesti
nizaiijai, čia neįskaitoama, kad ir vakariečių
kiančios 450 mylių, jei
tos prie Rytų Vokietigali jau pasiekti dalį
kinių. Tačiau N a t o vasirūpinusi, kad neturi!, kurie galėtų prilygti
-20. JAV prez. Carterio
au kreipėsi į rusus ne20 raketos, bet rusų at>uvo neigiamas. Svarraketa gali būti leng
va ir į tarpkontinentiio raketas ir tai jau įeginio ginklų apribojiį, bet šiuo metu SS-20
ečiams teisioginiai gralas.

ai >u kraštai. Pasaulio spauda įvairi ai atsiliepia apie pasitarimus, did( rlio entuziazmo nerodo, tačiau
m ano, kad prez. Carterio tiesiog ; nis įsikišimas į pasitarimus yra
K ikšmingas, galįs atnešti ge-

m i rezultatų.
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Tai yra pamoka žmonijai
"Trafalgaro aikštėje išsirikia
vus visiems
demonstrantams
konservatorių jaunimo pirminin
kas perskaitė partijos lyderės Mar
garet Thatcher laišką.
Ji tar]
kitko pasakė "Šiandien mes prisi
mename tuos
Čekoslovakijoje
kurie 1968 m. mėgino nusikra
tyti Sovietų jungo. Mes juos pri
simename dėl jų įsitikinimų, jį
drąsos, jų atkaklumą ir nepap
rastą jų patriotizmą".
"Jie parodė visam pasauliui
kokią gilią krizę pergyvena Sovie
tų komunizmas. 1968 m. įvykii
neturime užmiršti. Tai yra pamo
ka visai žmonijai".
Tarp daugelio kalbėtojų būvi
maj. Naclav Sikl, buvęs naikin
tuvo pilotas, kovojęs karo metu i
bazės Britanijoje, bet po karo grį
žęs į Čekoslovakiją iš ten pergy
KALENDORIUS
Rugsėjo 7 d.: Augustalis, Re
gina, Barintas, Reda.
Rugsėjo 8 d.: Adrijonas, Ina
Gerutis, Daumantė.
Saulė teka 6:22, leidžiasi 7:14 \
ORAS
Egipto prez. Sadatas, lankydamasis sutv
ir geras karas yra blogiau negu bloga t

D a r prieš pasitarimų atnaujinimą įvyko Ikeletas incidentų, buv o sulaikyti šeši kiniečių laivai,
o Vietnamoi vyriausybė ragina
ruoštis k a n ui. Savo kreipimesi
į krašto gyvisntojus Hanojaus T ė plenumas teigia:
vynės front o
5
vadovybė
pradėjo
"Kambodijo:
kruviną Vie•tnamo pietvakarinės
dalies užgrobimą, padarė daugybę nusikalti:mų, suteikdama liaudžiai kančn is ir vargą. Mes žin ome, jog F>ol Poto-Jengo Sario
grupuotė n(s tik veikia, nepaisydama savo šalies liaudies lūkesčių, bet ir yra Pekino politikos
įgyvendinin 10 įrankis".
Ieško bū<]Ių sukelti riaušėms

aiškiau, jog Kinija panaudoja
rybas tik kaip tribūną savo m
gingai propagandai ir šmei
prieš Vietnamą ir ieško visų
dų sudaryti sunkumams ir su
ti riaušėms mūsų šalyje".

delatui
)ū:el-

Kinijos užmačios
Tassas rašo: "Vietnamo k >m.
partijos sekretorius iškėlė Kir ;jos
užmačias ir negražius veiksi IUS,
kuriais siekiama suskaldyti "V ietnamo liaudį, pakirsti visų ta itybių vienybę vieningoje Vietn mo
liaudies šeimoje, taip pat su; <aldyti Indokinijos ir Pietryčių Izijos šalių tautas, pakirsti Vie namo ir Kinijos tautų draugystę'
Kalbėdamas apie svarbiai sius
tėvynės fronto uždavinius pa >rėžė, jog būtina didinti suskeli mą
kovoje prieš svetimšalius s ;rešorius, svarbu toliau stiprinti solidarumą su broliškomis soči ilistinėmis šalimis, su visa pa angiaja žmonija, paragino plėsti kovą prieš imperializmą".
"The Christian Science M >nitor" laikraščio
koresponde įtas
iš
Hong Kongo
ilgesni įme
straipsnyje rašo, kad prie 1 inų
Vietnamo sienos ramu, bet aučiama įtampa. Abiejų kraštų vadovybės ir žinių agentūros ] asikeitė įvairiais viena kitai kai inimais. Pasitarimuose bus api irta
ir kitų kinų kilmės žmonių, ctirrių Vietname yra 1.7 milij •nų.
padėtis.

"Pekinas sugalvojo vadinamųjų " n u k e n t ėjusių emigrantų kinų"
problemą, k ;ad galėtų šia dingsti| m ' nutrauk ti visą pagalbą Vietalistinei Respublikai,
n a m o Soči
0 specialistus ir kursatšaukti sav
linę nesantaiką. Kinityti naciona
buvo priversti sėstis
jos atstovai
Laukiama teismo
prie derybų 1 stalo, tačiau iki šio
tebuvo
pasiekta
jokių
laiko jose r
sprendimo
rezultatų, n es Kinijos atstovų reikalavimai > ra įžūlūs ir absurdišMaskva, —čia teisiamas i
ki. Kiekvieiįą dieną darosi vis rikietis Crawford už vai
spekuliaciją neprisipažino kž
tačiau manoma, kad jis vis
bus nubaustas. Nepaisant,
Maskva skelbė jog teismas bu
vi ras, tik šeši užsienio korės
dentai tegali stebėti teismo
cesą. Kartu teisiami vyras ir i
na Kiselevai, kurie pardavė
liūs. Teismo sprendimo ga
laukti trečiadienį arba kett
dienį.
•:

y a pareiškęs, kad norint pasiektokiam
projektui
Prieš ngi
ti taikos, nuolaidų turi daryti tvirtins kad N a t o povandeni-

VMl .

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien saulėta ir karšta. Tempera
tūra daugiau 90 1.
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meutos
Itas,
tiek
kad
;at>onpromorubima
irta-

Ruošiasi naujom
riaušėm

"V

Nfcaraj uos prez. Samoza (kairėj) ir sukilėliai, ipasiruošę jį nuversti.

— An
mėnesį si
laiku kie
per dien;
P •otestuoja del
kad a r t
no pritrū
di identu teismų
gazolino
Rom L — Usicnio spauda skel- mil. stati
bia ru; 4 mok-lininko disidento pernai t i
Andrie lus Sacharovo pareiški- statinių.
premijos
mą, k riuo Nobelio
— Kub
laureat s dar kartą griežtai promato sus
testuoji prieš teisminį susidorojirikiečiais
mą su žmogaus teisių gynėjais
numaton
Sovietų Sąjungoje.
Sacharovas
leidimu i
užsieni
žurnalistam
pranešė,
ka.
kad Sil ire buvo pakartotinai nuteistas žinomas disidentas, žy— Ca
mus i latematikas Aleksandras srityje, r.
Bolonk nas. Bolonkin yra 42-jų juntamas
metų i mžiaus. 1972 metais jis buvo žm<
buvo n iteistas 4-riem metam la- tuota did
gėrio i dvejiem metam ištrėmi— Am
mo vie
lėtą eg
nio lei<
su sov
gerai supranta, kad kliudyt
vę.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Ne\v Yorke užregistruota
dvi mirtys ir trys susirgimai vad i n a m a leg ionierių liga. Visi dirbo drabužii\ įmonėje. Pirmą kartą tokia li|ca užregistruota 1976
m. liepos Tnėnesį įvykusiame legionierių s uvažiavime Philadelphijoje, ka da mirė 20 asmenų,
— Prez. < karteris, yra nusistatęs
prieš kainų ir atlyginimų kėlimų
suvaržymą nebent kraštą ištik>s diktatorius Castro nu
tų koks išs kirtinis krizės atvejis.
tikti su kubiečiais-ameJis tai p a n ?iškė grupei laikraščių
žurnalistais, ryšium su
redaktorių, Visas kainų ir atlygiu kai kurių kalinių pa- nimų april
>ojimas turįs būti papasikeitimu su Ameri- grįstas gera
valia.
— Japor lijos spalvotų televiziifornijoje, lake Tahoe jos aparatų eksportas liepos mėne•aėjusį savaitgalį buvo sį padidėjo net 41 proc. Daugiaužemos drebėjimas. Ne- sia eksportijojama į Britaniją, V.
ni ųaukų ir neužregist- Vokietiją iir Ameriką. Iš 374,489
aparatų, n<jt 198,000 eksportuoti
snių nuostolių,
brikoje kiekvienam 100 į JAV.
05.1 moterys. T a i p skel—Nicai raguos prez. Samoza
m o bendrovės,
pakaltino Venecuelos prez. Peivfordsville, Ind., cirko rez, kad ji s kišasi į NicaraguoJ
narvą nukando 4 m. vidaus reik;ilus ir Perez esąs atsaranką. Daktarai ran- kingas už 1erašte įvykusias krūvinas riaušes.
?gė prisiūti.
jrikoje gazolino liepos
legintas rekordinis visų
is, 8 milijonai statinių
, tačiau nenumatoma,
noje ateityje
gazolitų. Ligi rugpiūčio 25 d.
sandėliuose buvo 212
ių, tai kiek mažiau, nes
) metu buvo 248 mil.

Managua. — Nica ra guos
lėliai sakosi iš naujo persi
kę, ginkluojasi ir rengiasi
jom riaušėm. Studentai
mieste, antru savo didumu I
raguoj, renka ginklus, me
mentus ir ruošiasi naujam
limui. Prez. Samoza sakosi i
sitrauksiąs, nes kraštui gresū
munizmo pavojus, o kai k<
nistai užvaldys Nicaraguą
jie užims ir visą Pietų Arru

ukivartau^eon
iicalikapuoepakomutai
riką.

Kambodija kaltia I
Maskvą
Pekinas. —Kambodija p
tino Sovietų Sąjungą, kad
Vietnamą siuntė ir siunčia
lus, norėdama, kad Vietn
Kambodija užimtų taip, kai
Sovietų Rusija padarė su Cel
vakija, bet Kambodija atsi
Apie tai praneša Kinijos
agentūra Hsinhua.

kal
si į
link
imas
3 tai
oslorynė.
inių

Turistai Kinijoj
Hong Kong. — Šiais metai
300,000 svečių iš užsienio k
si Komunistinėj Kinijoj. Dau
sia lankosi kinų kilmės žm
JŲ buvo apie 50,000. Turi:
dabar leidžiama lankyti api
miestų.
/

jau
nkėnau>nės,
tams
100

S—12 d, — VU Lie
tuvių fotografų foto darbų pa
roda Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre.

DRAUGAS, ketvirtadienis, rugsėjo mėn. 7 d.
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ĮSIGIJO DU BAKALAURO
LAIPSNIUS

Vikloras-Saulius Černis
Viktoras-Saulius Černis, žino
mų detroitoečių sūnus, po ketu
rių metų įtempto darbo, šiemet
baigė
Michigano universitetą
Dearborne. gaudamas bakalauro
laipsnius iš biologijos ir psicho
logijos mokslų.
Kaip labai gabus studentas,
priimtas į tris prefesines mokyk
las. Pasirinko medicinos mokyk
lą Chicagoje ir jau pradėjo ke
turių metų studijas daktaro Podiatric Medicine laipsniui įsigy
ti.
Viktoras-Saulius gimęs 1956
m. birželio 3 d., yra buvęs skau
tas ir lankė lituanistinę mokyklą.
(Sln)

tijoje, š.m. rugpiūčio 14 d. mo
tiniškojo namo koplyčioje, Livo
nijoje, seselė Sofija davė vienuo
liškus įžadus. Gavusi šventimus,
seselė Sofija mokytojaus Mado
na kolegijoje, Livonijoje.
Šiose iškilmėse dalyvavo visa
šeima, draugai ir kaimynai. Pa
sibaigus apeigoms bažnyčioje, vi
si buvo pakviesti į vienuolyno val
gyklą pietums. Centrinė vieta bu
vo skirta didžiajai Straksiu šei
mai ir jų giminei. Šalę tėvų An
tano ir Mortos sėdėjo seselė So
fija, jos sesutė Marija, broliai:
Vladas, Antanas, Povilas, Ričar
das ir Jonas. Tik vienas sūnus
yra vedęs. Kiti studijuoja ar dir
ba. Vaikai savo tarpe gražiai su
gyvena. Seselė Sofija sako, kad
tokia buvo Dievo valia, jog pra
dėjusi pasaulietišką
gyvenimą,
vėliau nuėjo pašaukimo keliu.
S.G.

Šv. Antano lietuvių parapijo
je, naujųjų ateivių tarpe, jau tre
čia mergaitė pasirinko dvasinį
luomą. Tai Sofija Strakšytė, An
tano ir Mortos Straksiu dukrelė
iš gausios septynių vaikų šeimos.

1975. VII. 15 d. įstojo į seselių
feliciįiečiŲ vienuolyną, Livonijo
je. Detroito priemiesty. Pirmuo
sius šventimus gavo 1976.VIII.21.
Dviejų metų noviciatą atlikusi
Lodi vietovėje, New Yersey vals

Lapkr. 4 d. — Liet. Tauragės
klubo ruošiamas rudeninis ban
PaSto ISlaldas mm*in»nt, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
ketas šaulių namuose.
reso, gavus ii jo mokestį atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
— LB Cicero apylinkės ruo
DRAUGO prenumerata mokama Ii anksto
šiama tradicinė vakarienė su
metams 6 mėn. 3 mėn.
šokiais Šv. Antano parapijos
Windsoro "Neries" šokėjos su vadove (vidury) Eleonora StanevičiūteChicago
ir
Cook
apskr.
$33.00 $19.00 $15.00
13.00
18-00
Holmes liepos 20 d. Renesanso centro Mackinaw salėj po labai gražiai salėje.
Kitur JAV.
31.00
15.00
19.00
pašoktų tautinių šokių
Nuotr. Jono Markaus
Kanadoje
(U. S.) 33.00
Lapkr. 10 d. — Vakaronė su
15.00
20.00
Užsienyje
34.00
poetu L. Andriekum Jaunimo
9.00
15.00
Savaitinis
2500
centro kavinėje.
»
• Redakcija straipsnius taiso sa- =
• Administracija dirba kas
Lapkričio 11 d. — "Aidų" žur
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips- s
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
nalui paremti koncertas Jauni
nių
nesaugo. Juos grąžina tik ii į
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
Rugsėjo 10 d. — Tautos šven — Liet. inžinierių - architektų mo centre.
anksto susitarus. Redakcija už E
• Redakcija dirba kasdien
skelbimų turinį neatsako. Skel- =
t ė s minėjimas, ruošiamas Vy Chicagos sk. pobūvis l i e t . taut
8:30 — 4:00, šeštadieniais
Lapkričio 12 d, — lietuvių
būnu.
kainos prisiunčiamos gavus =
8:30 — 12:00.
tauto D. šaulių rinktinės, šau namuose.
prašymą.
=
televizijos rengiamas koncer
lių namuose.
Spalio 15 d. — Vasario 16 tas Jaunimo centre.
iiiiiuiimiimmiiiiiiiiiiiimmimiiiiiiiiiiiiS
Rūgs. 16 d. —
Banketas
gimnazijos rėmėjų būrelių susi
Lapkr. 17—25 d. Dail. O.
"Draugo" dienraščio išlaikymui
rinkimas Jaunimo centre.
Smalinskienės dailės darbų pa
ir pagerinimui, ruošiamas Lie
— Amerikoje nuo 1968 m.
Gruodžio 9 d. — Kr. Donelai
roda Jaunimo centre.
tuvių katalikų spaudos draugi
Spalio 20-29 d. — Skulpt.
čio lit. mokyklų vakaras Jau rūkančių mergaičių skaičius pa
Lapkr. 17—26 d. _
Dail.
jos komiteto, Jaunimo centro Aleksandro Marčiulionio skulp
nimo centre.
Jadvygos
Paukštienės dailės
dvigubėjo.
didžiojoje salėje.
tūros darbų paroda Čiurlionio
Gruodžio 10 d
Poeto Bern.
darbų paroda Čiurlionio galeri
— Vytauto D. šaulių rinkti galerijoje, Jaunimo centre.
Brazdžionio lyrika dr. J. Brie
joje, Jaunimo centre.
nės rudeninis parengimas Šau
džio muzikos harmonijoje Jau
Įstaigos ir buto tel. 652-1381
Spalio 21 d. — Lietuvos duk
Lapkričio 18 d. — Zarasiškių nimo centre.
lių namuose.
terų dr-jos rudens balius Jau
klubo rudeninis
parengimas
— Liet. skautų,-čių (ligi 14 DR. FERD. VYT. KAUNAS
Rugsėjo 17 d.
— LB Cicero nimo centre.
BENDROJI MEDICINA
Šaulių namuose.
I m.) kūrybos diena, ruošiama
apylinkės
ruošiamas
Tautos
1407
So.49th boart, Cicero, I1L
— Amerikos lietuvių tarybos
— Chicagos aukšt. lit mo- Ak. skautų sąjūdžio Jaunimo
šventės minėjimas s u red. Br.
Kasdien 10-12 ir 4-7
suvažiavimas Liet. tautiniuose kyklos vakaras Jaunimo centre. centre.
Kviklio paskaita apie Vydūną
Išskyrus
treč. ir seštad
namuose.
— Lietuvių operos tradicinis
ir parodėlė Šv. Antano parap.
balius su laimėjimais Liet. tau
salėje.
— Cicero jūros šaulių Klai
TeL ofiso ir bato: OLymplc 2-4159
DR. K. 8. BALUKAS
tiniuose namuose.
— Prof. Stp. Kairio i r K. pėdos kuopos ruošiamas tradici
Akušerija ir motėm Ugos
DR. P. KISIELIUS
Lapkr. 19 d. — l i e t styginio
Bielinio minėjimas j ų paminklų nis
"Švyturio" balius šaulių
Ginekologine" Chirurgija.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
atidengimo proga Jaunimo cent namuose.
ansamblio koncertas Jaunimo 6449 So. PoJasld Rd. (Crawford
1443 So. 50th A ve.. Cicero
re.
centre.
Medical
Building)
Tel.
Ll
5-6446
Kasdien
1-3 vai. ir 6-g vai. vak.,
Spalio 22 d. — SoL Danos
išskyrus trečiadienius.
Lapkr. 22-26 d. — LB Brigh- Jei neatsiliepia skambint 374-8004
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet
Rūgs. 23 ir 24 d. — Bostono Stankaitytės rečitalis Jaunimo
Priima ligonius pagal susitarimą.
ton Parko apylinkės ruošiama
liet
etnografinio
ansamblio centro salėje,
paroda Jaunimo centre.
TeL REliance 5-1811
koncertai Jaunimo centre. Ruo
DR. V L BLAŽYS
— šv. Kazimiero seserų rė
DR. VVALER J. KIRSTUK
šia Akad. skautų sąjūdis.
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Lapkr. 24 d. — ALRKF ta
mėjų metinė vakarienė Marijos
Lietuvis gydytojas)
Marąuette Medical Center
Rūgs. 28 — spalio 8 d. —
rybos suvažiavimas Marijonų
aukšt. mokyklos patalpose.
8132 So. Kedzie Avenue.
3925
West 59th Street"
Dail. D. Ancevičienės dailės dar
Rūgs. 23 d. — Gen. T. Dau vienuolyno salėje, prie "Drau- Vai.: pirmad., antrad ir ketvirtad Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir
bų paroda Čiurlionio galerijoje,
6 iki 7:30 vai. vakaro.
p e n k t nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
kanto jūros šaulių kuopos 15 go •
Seštad. nuo 1 iki S vai.
vai. vak.
Treč. ir seštad. uždaryta.
Jaunimo centre.
Lapkr. 25 - 26 d. — ALRKF
Pagal susitarimą.
metų sukakties minėjimas Sau
Ofiso telef. WA 5.2*70.
seimas švč. Mergelės Marijos
Rugs. 29 — s p a l i o 1 d. — Mė lių namuose.
Rezld. tel. WAlbroak 5-3048.
DR. IRENA KURAS
Nekalto Prasidėjimo parapijos
gėjų
meno
paroda Jaunimo
GYDYTOJA
IR CHIRURGE
TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
KfrDIKIV ER VAIKr LIGOS
Spalio 28 d. — Lietuvių fon salėje.
centre, rengiama Putnamo se
SPECIALISTE
DR. PETER T. BRAZIS
selių rėmėjų.
do banketas Marriott Hotei,
Lapkr. — 25 d. — Marąuette
MEDICAL, BLTLDING
3200 W. 81st Street
Spalio 1 d. — Madų paroda, miesto centre.
Parko liet. namų savininkų ru GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
2434 West 71st Street
ruošiama Putnamo seselių rėmė
— Melrose Parko L. B. ir deninis balius Marąuette Parko

PATIKSLINIMAS

"Draugo" rugpiūčio 24 d. lai
doje Detroito žinių skyriuje
R. Ražauskienės koresponden
cijoje apie Balfo išvyką per
klaidą buvo praleista Lydijos
Mingėlienės pavardė. Taip pat
korespondencijos pabaigoje tu
rėjo būti: ''Vajaus metu surink
ti pinigai ir narių mokesčiai
siunčiami j Balfo centrą, o įvai
rios su šalpa susijusios išlai
dos valdybos apmokamos iš iš
vykų ar gegužinių pelno". Už
klaidą autorė atsiprašo.

CHICAGOJ

j ų Jaunimo centre.

lit. mokyklos metinis balius.
— Dariaus - Girėno lit. mo
— Seselių pranciškiecių rė
kyklos vakaras Jaunimo centre.
mėjų seimas Marijonų salėje,
Spalio 28—29 d. —
Balfo
11 vai. pamaldos Marijonų kop
X I X seimas švč. M
Marijos
lyčioje (prie "Draugo").
parapijos salėje.
Spalio 6—15 d. — Jaunųjų
akademikų meno paroda, ruo
Spalio 29 d. —
"Volungės"
šiama A S S Chicagos skyriaus. koncertas, ruošiamas P L J S Ry
šių centro Jaunimo centre.
Spalio 7 d. — "Nerijos" tun
— Lietuvos D . K Birutės
t e vakaras Jaunimo centre.
kultūrinė
popietė
— Dantų gydytojų X I X lai draugijos
dos suvažiavimas Jaunimo cent Liet. taut. namuose.
re.
Spalio 8 d. — Vilniaus dienos
minėjimas Jaunimo centre, ruo
šiamas Vilniečių sąjungos.

JŪROS ŠAULIŲ GEGUŽINĖ
Jūrų "švyturio" kuopos kai
kurie šauliai su šeimomis ir sve
čiais. susirinkę "Pilėnų" stovyk
loję, gražiai praleido Darbo die
nos savaitgalį. Sesės šaulės švy
turietės jais rūpinosi.
Rugsėjo 10 d. "Pilėnų" sto
vykloje Jūrų "Švyturio" kuo
pos šauliai rengia gegužinę
ir prašo visus Detroito ir apy
linkių lietuvius atvykti ir su
šauliais praleisti
besibaigian
čios vasaros dieną.
Saulių rengiamos gegužinės
pasižymi gausiomis dovanomis
ir sesių Saulių paruošiamu ska
niu maistu. Jei oras bus gra
žus, bus dar galima ir pasimau
dyti.
Kuopos šauliai Angelė ir
Henrikas Dūdos ir Adelė ir My
kolas Kuncės greitai apleidžia
Detroitą ir rugsėjo
pabaigoje
išvažiuoja nuolatiniam gyveni
mui į Hot Springs, Arkansas.
A. Gr.
TAUTOS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS

PARENGIMAI

~ ~

SESELĖ M.S. STRAKŠYTĖ

Naujoji vienuolė, gyvendama
arti lietuviškos bažnyčios, baigė
šv. Antano parapijinę mokyklą.
toliau mokslo siekė Šv. Kazimie
ro aukštesnėje mokykloje, studi
javo Madona kolegijoje ir Det
roito universitete. Baigusi studi
jas mokytojos darbą dirbo Texas
valstijoje vienerius metus ir Mi
chigano valstijoje dvejus.

Subscription Rates $33.00 — Chicago, Cbok County
Illinois and Canada. Elsewhere in the U.SA. $31.00. Foreign
countries $34.00.

Spalio 13 d. — A k skautų
sąjūdžio metinė šventė Jaunimo
centre.
SpaBo 14 d. — "Ateities" va
karas Jaunimo centre.
— Anglijos - Britanijos liet.
klubo rudens balius Jaunimo
centro kavinėj.

Vai.: pirm.,

LIETUVIŲ LITERATŪROS VADOVĖLIAI
AUKŠTESNIAJAI LIT. MOKYKLAI
5 klasei: V. Augulyte, J. Masilionis, Lietuvių literatūra 5 (tautosaka,
senoji literatūra ligi spaudos draudimo laikraščių, lit teorija).
• klasei: J. Masilionis, Lietuvių literatūra, m d. (Pietaris, Kudirka,
Maironis, Vaičaitis, 2emaite\ L Pelėda, S. Ragana, Vaižgantas, Biliūnas).
7 klasei: J. Masilionis, Lietuvių literatūra 7 (KrtvS, Vienuolis, Šeinius,
Kirša, Putinas, Sruoga, Binkis, Aistė, Brazdžionis, Grušas, Vaičiulaitis).
Išleido Čikagos Aukštesnioji lituanistikos mokykla Kiekvienos dalies
kaina po 7 dol. Užsakant čekius rašyti ČALM vardu ir siųsti šiuo adresu:
J. Masilionis, 4632 S. Keating Ave., Chicago, IU. 60632.
8 klasei Lietuvių lit. vadovėlis užsakomas Švietimo taryboje.

COME TO LITHUANIA IN 1978

tuvių vardo garsintojas, dar ne
seniai iš rtuaų nelaisvės ištrū
kęs Simas Kudirka. Iš jo suti
kimas atvykti jau gautas.
Minėjimas bus pietų
pobū
džio tautiškai dekoruotoje Kul
tūros centro didžiojoje salėje.
Šiais metais JAV LB Detroi Visi Detroito ir apylinkių lietu
t o apylinkė Tautos šventės mi viai kviečiami minėjime daly
nėjimą ruošia rugsėjo 17 d. vauti.
12:15 vai. (tuoj po pamaldų)
Kas norės, ten pat galės įsi
Dievo Apvaizdos parapijos Kul
gyti Simo Kudirkos knygą su
tūros centre.
p paties parašu.
Tautos šventės minėjime kal
Vytautas
Kutku*
bės mūsų didis Lietuvos ir lie-

JOIN US ANO FULFILL A DREAM THAT W t U HAVE
ENDLESS MEM0RIES
DEPARTTNG DATES
SMMI

VOntas 5, MoiMMT2

Sent. 22 tt Sept. II

SS4I.II

Vflntai S, Moiicow 2

Sept. 28 t* Oct. 7

KW».^N

VOnias S, M «cow2.

^m

-

#oflkf.W

JONAS ADOMĖNAS
Tour Manager

- •

-

•*,.

vai. nopiet.

and • hatf d«y trio ts Trakai b tncfaded.
TRANS INTERNATIONAL TOURS LTD.
535 Fttth Avenue
New York, N. T. 19017
212-897-7257

DR. FRANK PLECKAS

Ofis. teL 7354477; Rez. 246-2839

DR. L DECKYS

Tikrina akis. Pritaiko akintas ir
"Contact lenseo"

GYDYTOJA IR CHIRURGE

2618 W. 71st S t Vai

Specialybe — Nervo ir
Emocinė* ligos.

CRAWPORD MEDICAL RLDG. i
6449 So. Pulaski Road
j

TeL 737-5143

pagal susitarimą. Uždaryta trec"

DR. LEONAS SEIBUTIS

INKSTŲ, PŪSLES IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
DR. A. B. GLEVECKAS
Vai.
antrad. nuo 1-4 popiet
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir ketv. nuo 5-7 vakare
TeL — BE 3-5893
Ofiso teL 776-2880, rezld. 448-5545
. Specialybė Akių ligos
DR. J. J. SIMONAITIS
3907 West lOSrd Street
OY D YT O 4 A S
Valandos pagal susitarimą
Adresas 4255 W. 6Srd Street
Ofiso teL — PR 8-2220
Ofiso telef. RF. 5-4410

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOK SA
VAIKŲ
LIGOS
2856 West 63rd Street
jpirmad.. antrad., ketvirtad. ir penkt
nuo 12 lkl 2 vai ir nuo 6 iki S vai.
vak. §e£tad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofc. PO 7-6000

Rezidencijos telef. GR 6.0017

Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad.
ano 1:00 Ugi 3:00 vai. popiet
Ofteo tel. HE t-2123. Narna GI 8-6195

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street

Rez. OA 3-7278 Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad

DR. A. JENKINS

2-6 ir «-7 — U anksto susitarus.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TeL ofiso PR 6-6446

Sl.MJ.OO

s,
A faū day*s

•

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS

3844 West 6Srd Street
Dec. 22 to Jan. 5

iki i

ir penkt.

Vai.: pagal susitarimą.: pirmad. Ir
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. ir penkt
10-4; šestad. 10-3 vai.

NTGHTS IN EACH CITY

Sept. 15 to Sept. a

Oct 12 to Oct. 21

ketv.

•

parap. salėje.
|1:00 - 5:00 vai. popiet, trec. ir šešt,
Ofs. tel 737-1168, re*. 339-2910
tik susitarus.
Lapkr. 25 d. — Scheinf eldo
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801
ir Regensburgo gimnazijų buv.
DR, J. MEŠKAUSKAS
mokinių ir mokytojų suvažiavi Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GALVOS
IR
STUBURO
LIGOS
mas Jaunimo centre.
Specialybė vidaus ligos
2858 West 63rd Street
Lapkr. 26 d. — Lietuvos ka
2454 West Tlst Street
71-os ir Campbell Ave. kamp.
Chicago. Illinois 60629
riuomenės šventės minėjimas,
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. Ir
ruošiamas Chicagos ramovėnų,
TeL _ 476-3409
nenktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
Jaunimo centre.
Valandos pagal susitarimą
Telef. — 282*4422
Gruodžio H "Suktinio"
Dr. Ant. Baidoko kabinetą perėmė
vakaras Jaunimo centre.
DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS — C m R T R G U A
Gruodžio 3 d. — Jaunimo cen
DR. EDMUND L CIARA
Ofisai:
OPTOMETRISTAS
tro vakarienė Jaunimo centre.
111 JTO. WABASH AVE.
2709 West 51st Street
4200 NO. C E N T R A I J
AVE.
Tel. — GR 6-2400
Valandos pagal susitarimą.

r?

Dr. A. Damušį, sulaukusį 70 metų
amžiaus, nuoširdžiai sveikina mažie
ji stovyklautojai Dainavoje.
Nuotr. dr. K. Ambrazaičio

antr..

• ' — •

Valandos pagal susitarimą
* '

F. C. VVIHSKUMAS
GYDYTOJAS IR CHTRURGAS
3107 West 71st Street

Bes. — 327-1965

Valandos: l-« vai. popiet.
TreČ. ir se&tad. pagal susitarimą.

DR. K. A. JUČAS

'Ofs. teL 586-3166; namq 381-3772

DERMATOLOGIJA
CHIRURGIJA
1062 No. Wester& Aveane
Ofiso teL 489-4441
Valandos pagal <msitarhna.

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
6745 West 6Srd Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt.
I 2-7; šeštadieniais pagal susitarimą.

DR. PETRAS aiOBA

.

propaganda —

Stai tame pačiame universitete, mūsų kalba daug daugiau arti
bet slavų kalbų departamente mesnė slavų kalbų grupei, ne
nuo š. m. metų pradžios įveda gu kinų... Kituose universitetuo
ma rusų ir lenkų kalbų ir lite se lietuvių kalba yra slavų kal
ratūros "graduate" lygio kursai bų departamento žinioje, kas vi
Sujungtos pastangos lietuvių kalbai mokyti
ir studentai galės ruoštis magis sai nereiškia jos suslavinimo.
Kas iš pareigos turi skaityti sužinoti, kad nebuvo nei to poTiesą", "Valstiečių laikraštį" ar kalbio, nei ten yra to žmoL RASLAV1ČIUS
Kai rugsėjo 1 d. po 10 vai. ry
ta rugsėjo 12, 13 ir 14 dienomis. tro ir daktaro laipsniui įsigyti iš
Siūlymai
net "Gimtąjį kraštą", iki kok- gaus tikrųjų minčių. Negalima jų to paskambinau kun. Lawrence
Maždaug po savaitės nuo šios bus abiejų kalbų. Iki šiol lenkiškų
taus nuobodumo prisisotina, net įtarti bloga valia. Bet savo išma- Bionde, SJ, Loyolos universiteto
Lietuviškomis studijomis Chidar vėlyvoji registracija. Per tą jų studijų programos kursai bu
persisotina propaganda,
skel- nymo stoka jie nesąmoningai moderniųjų kalbų departamento Pesimizmas po šešerių metų
trumpą likusį laiką mūsų spauda, vo savo lygiu ir skaičiumi visiš cago Circle universitete rūpintis
biančia apie nuolatinę pažangą prasideda prie komunistinės pro- viršininkui, tai pokalbis vyko laChicagos Circle Campus
radijas ir televizija pažadėjo pri kai vienodi kaip ir mūsų. Lenkų sudaryti atskirą draugiją, į ku
Sovietų Rusijoje ir jos pavergtuo- pagandos nuodų paskleidimo iš- bai draugiškoje nuotaikoje. Sis J a u
minti studentams, jų tėvams, kad studentų skaičius kelerius metus rią įeitų visi lietuviai dirbantie
ė j u s i a i s met^
buvQ
se kraštuose. įgrįsta ir nuolati- eivijoje.
jaunas, sprendžiant iš balso, ita- ]gSgUa SQ$ Į
£J_ laiko nedaug ir jų apsisprendi buvo mažesnis už mūsų. Tada dr. ji universitete, tiek profesoriai,
l&$ H
R. Hess, buvęs associate kancle- tiek administracinio personalo na
niai raginimai dirbti, lenktyNegalime nutylėti ir faktų, lų kilmes kunigas tun įdomių ^ r g i k a l n& m ^
s t u d g n _ mas registruotis yra labai svarniauti, sekti vienas kitą, kad ta kad pagal vadinamą "kultūrinio planų savo kalbų departamento
, bus lietuviškųjų studijų ateičiai ™ akademiniams reikalams,man riai, Švietimo tarybos skirtas at
skaičiaus
užsire^stravusi
"pažanga" būtų dar didesnė.
pasikeitimo" programą nevienas ateičiai. Būdamas etoikas jis re-1. . . • n _ : i
,.
šiame universitete. Prieš akis tu- sakė, kad lietuvių studijos kles- stovas ir keletas kitų su univer
sitetu artimus ryšius turinčių as
Tuo tarpu apie kitus kraštus prisideda prie propagandos, ne
*_• • — J- • J
• lietuvių kalbos kursus hngvisti- rime nelengvą uždavinį: pasiekti n> ° lenkų vysta,
menų.
Lietuvių mokytojų sąjun
vis kalama, kad ten darbininkai sisakydamas, kad tai ne jo min- mia etnirų sąjudu įvesdamas vis k o g d
bent 25 studentų įsiregistravimo I r š t a i ^ tx^ų m e t ų l e m c ų
rlamenU)
virlininkas dn
gai
dabar
priklauso daugiausia
skriaudžiami, išnaudojami, nie- tys, o mintys tų, kurie tą pasikei- naujų kalbų dėstymą Si rudeni ^ . ^ b u v Q
101 kursą ir kokių 18 — 20 stu- s t u d i j o s n e tik suklestėjo, bet ir
{
dekanu.
vyresnės kartos mokytojų; dir
kinami ir nieku laikomi. Kai kai- timą politiniais sumetimais pa- pradedama dėstyti lietuvių i r
^ ^ dentų į 104 kursą.
smarkiai išaugo savo programine
H a d l e y nutraukti Uetuvių
bančių lituanistinėse mokyklose
bama apie Ameriką, norima su- laiko ir net verčia kitus jį palaikalas.
studijas. Tačiau, suskatus įvairių Tautinis išdidumas ir prestižas apimtimi, jei ne studentų skai arba mokytojavusių tik seniau
apraiška
daryti vaizdą, kad čia kelios de- kyti. Persispausdinamas propa- lenkų Optimistinė
čiumi. Šitas palyginimas turėtų Lietuvoj, Vokietijoj. Būtų nau
lietuviškų švietimo institucijų
L Balaišienė (Brazilijos lietu
šimtys ar keli šimtai turtuolių gandinęs medžiagos, nors ir
Lietuvių kalba bus mokoma:
atstovams, spaudai ir suintere vaitė) ėmėsi iniciatyvos akcijai lietuvį studentą kovingai nuteikti dinga reikalams, susijusiems su
išnaudoja milijonus skurdžių, mokslinės, ne visuomet atskleinės tarpo,asmenims
padėtis buvo
laikinai lietuvių kalbos studijoms Circle tautinės savigarbos konkurenci amerikietiškomis įstaigomis, tvar
iš visuomeLevais Toįver, Chicagos miesto suotiems
neturinčių darbo ir negalinčių džia tik mokslinę tiesą. Dažnai
joj.
kyti, kad mūsų mokytojų sąjundirbti savo profesijose. Pavergtų- propagandinis momentas, labai centre, vieną vakarą savaitėje išgelbėta ir laimėti dveji metai Campus gelbėti todėl, kad, dirb
«
laiko.
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ir
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8:30
vai.,
už
ką
studentas
gon įsijungtų jaunesniosios kar
dama
universiteto
administracijo
jų kraštų, kaip Lietuvos, Latvijos svarbus komunistams, stiprina
Reikia mokytis iš kitų
80
mokslo
metai.
Per
1978-79
m.
gaus
3-jų
semestrinių
valandų
tos lietuviai mokytojai, dirban
je, matė, kiek daug pastangų ir
ar Estijos, gyventojai ne tik nuo- svetimame krašte net tarp kolat raginami, bet ir barami, kad munizmą pažįstančių ateivių tie- kreditus. Šio kurso dėstytoja A. metus universitetas labai stropiai lėšų iš lietuvių institucijų bu Kyla klausimas, ko galime pa tieji viešosiose ar parapinėse mo
seks įsiregistravusių
studentų vo paskirta šių studijų įvedimui
jie laukia kokios pagalbos iš sa- sos iškreipimą — optimistinius Martinaitytė.
simokyti iš lenkų studijų sukles kyklose. Tokia paaugusi ir at
skaičių
šešiuose
kursuose,
kurie
jaunėjusi mokytojų sąjunga turė
ir
kad
jai
sąžinė
neleidžia
sudė
vųjų, gyvenančių Amerikoje, Ka- pasigyrimus. Išeivijos dauguma
tėjimo?
Lake Shore Campus — čia bus jau yra numatyti iš anksto: rutų skirti keletą atstovų į minė
jus rankas sėdėti ir leisti šioms
nadoje ar kituose laisvuose kraš- tai supranta, bet buvo ir yra to
dėstomi 2 kursai: vienas prade- jdens ketvirtį 101 ir 104, žiemos studijoms išnykti iš universiteto Pirmiausia tai, kad joL, pro tą draugiją lietuviškosioms studi
tuose, nes tai "įžeidimas darbi- kių, kurie savo-"patirtį" perduo- dantiems,
j
j.*
_ .
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M
o _antras
jau pažengu
ninkų valstybes, kurioje visi yra da ten, o jų. propagandą sklei- siems. Paskaitos vyks 4 dienas sa £ 5 3 Ino - i r i i ° 3 I r p a v a s a r i ° katalogo. Be sąžinės jautrumo yra jektas negali būti paliktas grynai joms Chicago Circle puoselėti.
ketvirtį 103 ir 106
tikrieji visko šeimininkai".
džia čia,
dar ir kita visiems patriotiškai svetimųjų ir tik vienos mūsų Tada su universitetu bendrautų
vaitėje po 50 minučių kasdien.
profesorės globai. Lenkiškomis žmonės, kurie ten jaučiasi kaip
Ta propaganda yra tokia kokti
0
Už kiekvieną kursą studentas I. Balaišienei paklausus dr. nusiteikusiems lietuviams bendra studijomis rūpinosi keletas orga
namie ir kurių kontaktai, imant
Schillerio, kodėl nėra teikiami pusė — tai tautinis išdidumas.
ir tokia atgrasi, kad pavergtieji į v
. _. .
,
nizacijų, bet daugiausia lenkų įvairius fakultetus ir administra
. -._ . , . '.
*~
, '
Komunistine propaganda yra gaus keturių semestrinių valan aukštesni 200 ir 300 serijų kur
ją žiuri, kaip Į paprastą komu. , . ,
, . °
*.,
Mes negalime leisti, kad vieno mokytojų sąjunga, kuri yra gerai
j . . *^ ,
, . pasiekusi dar daugiau, negu tik dų kreditus. Abu kursu dėstys E. sai, buvo atsakyta, kad dėl per
cines įstaigas, apimtų didžiąją
mstinių samdinių melą, nekreip- u. • Z ••
T J mm •
ar kelių profesorių kaprizai stum organizuota ir daug viešosiose
j -J• • +. • •
-n
išeivių hni:as. Ji susiranda talki- Sakadolskienė.
universiteto
institucijų dalį.
mažo studentų susidomėjimo.
darni dėmesio , tunrų, o ieško- ^
. . ^ . J
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dytų lietuvius, lyg kokius žemes mokyklose dirbančiųjų mokyto
fr
Nors normalioji registracija tu
darni tiesos tarp eilučių, tarp pa-~.~.
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Universiteto mastas studijų sėk nės vertės sutvėrimus ir beveik ty jų jai priklauso. Iš finansinės puLietuviai
studentai.lankantieji
rėjo
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už
6
valandų
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T,
!„•;„;..
l»«.jJT:i«.
nusikaltėlių,
kūne
neva
padarę
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mūsų.
Tautinio
pres
:
"Mes nežinome, kas darosi kita nusikaltimus prieš trisdešimt su sų pokalbio, bet kun. Bionde, tų skaičius 101 kurse. Šiuo metu tižo išlaikymas yra svarbus fak sės imant, lenkams programos iš- (Chicago Circle, turėtų reikalauti
me rajone, rašo vienas savo gi viršum metų. Tai žydų klausi optimistiškai nusiteikęs, pareiškė, tiek 101, tiek 104 yra užsiregis- torius. Jį praradę, prarasime ir sa plėtimas kaštavo iš viso tik kelis aukštesnių kursų dėstymo, ne
tūkstančius vienkartinės subsidi tik jų įrašymo į universiteto kaminei iš pavergtos Lietuvos, tai .mas, kuris nėra tik žydų ar nacių kad per tas 6 valandas uzsiregis-, t r a v ę ^ 9 s t u d e ntus. Vadinamovo
savitumą
ir
kitų
respektą
,
\7 °„. .. ,
. klausimas, bet ir komunistų, zy- travusių skaičius gali labai pa
jos forma, be jokių ilgalaikių įsi talagą. Dėlto veiklieji studentai
ką mes wgalime zmoti, kas darosi , . , . . . ^ IVT *-I S. J
•
dų rr kitų tautų. Ne tik žydų mi
. » —_ . . i j
.
mi- šokti. Be to, rugsėjo 12 A bus dar ji "residual registration" paskelb- mums.
pareigojimų. Lenkai džiaugiasi, turėtų sudaryti aktyviųjų bran
pas JUS . Bet kai kada net rmru- ...
. v
*
.,..
.
. ' . . .
,
v.
ru vėlyvoji registracija, iš kurios jis
lijonai žuvo. Žuvo milijonai ru
kad
dr. Morosowicz (serbas), sla duolį, per kurį palaikytų ryšius
sių gimimų vardu siunčiami ' r. A . ^ , _ ^
j
sų, šimtai tūkstančių ar daugiau
vų kalbų departamento šefas, su visais po įvairius fakultetus iš
siuntiniai, nes mirusiems nėra kaip milijonas pabaltiečių, ne- dar tikisi naujų studentų lietu
yra ne tik geras profesorius, bet sibarsčiusiais lietuviais studentais.
pavoiaus santykiauti su gimine- . K. T T .
,
. . . vių kalbai.
Lietuvių studentų klubas, sank
.
xi • « L i~;~~.~ skaitant lenkų,x čekų, vengrų ir ki
ir apsukrus administratorius.
nus, gyvenančiais
skurdžiame
.
. ' , T
K
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cionuojamas universiteto, būtų
_~\ x . j , . • i n i * tų komunistų valdomų žmonių.
Tęsiant pokalbį sužinojau, kad
ir vargstančių
darbininkų kraš- . ; .
...
j . , . . ** . .. ,
Toliau,
yra
aišku,
kad
turime
svarus veiksnys kalbantis už lie
Mirusieji naciai kalti, gyvieji ko ateinančiais mokslo metais jis no
f
dėti visas pastangas lietuvišką
munistai "nekalti", taigi jiems ri įvesti lietuvių kultūros kursą.
tuvius studentus
lituanistinių
sias studijas iš lingvistikos depar
Taigi santykiai yra dvigubi — reikia talkininkų, terorizuojančių Kai aš kiek nustebęs paklausiau,
studijų reikalais.
tamento "globos" ištraukti. Ling
propaganda, kad ten visko yra, ir žmones, nuo komunizmo pabė- ar jis neplanuojąs išplėsti progra
Šiems klausimams išdiskutuoti
vistikos departamentas šiame uni
propaganda, kad kitur yra blo- gūsius ir leidžiančius jau senat- mos iki pilno lietuviškų studijų
artimiausiu
laiku
versitete yra nepilnas. Jis tarnau numatyta
gai. Tačiau gaunantieji paramą vės dienas. Kartais tas klausimas centro, tai jis atsakė, kad dabar
Jaunimo
centro
kavinėje
su
ja tik tiek lingvistikai, kiek jos
pavergtieji įtarinėjami, nors daž- keliamas taip neapgalvotai, kad per anksti apie tai kalbėti. Esą,
ruošti
vakaronę,
į
kurią
kviečia
reikalinga studijuojantiems ang
nai jie išnaudojami
pareigu- riet vaikais būdami "nusikalto" reikia palaukti ir pažiūrėti, ko
lų kaip antrąją kalbą. Dr. Schil- mi visi pirmoje eilėje studentai,
nų, kurie savo rankose turi vai- žydams ar komunistams.
kį pasisekimą turės kalbos ir kul
eris nėra mums palankus, grei tėvai, profesoriai, lektoriai ir su
džios vadelių galus ar gerus ry- Ta propaganda šiuo metu yra tūros kursai. Už lietuvių kalbą
čiau tiesiog priešiškas mūsų at interesuoti lituanistinėmis studi
sius su aukštais komunistų staty- ne tik žiauri, bet ir klastinga. I įgyti kreditai yra pilnaverčiai ir
jomis bet kuriame Chicagos mies
žvilgiu.
tiniais.
ją įkinkyti svetimi žmones, nieko užskaitomi studento pasirinkimui
to universitete.
neišmaną apie komunistų klas paliktiems kursams (electives).
Be to, ką bendro turi lietuvių
m
Tikimės, kad I. Balaišienės
tas. Teismai apklausinėja liudi- Savo optimizmu jis veikia pašne
kalba su kinų, japonų ar svahi- pradėta lietuviškųjų studijų gel
Okupantui neužtenka tik pro- ninkus, užmokėdami mokesčių kovą užkrečiančiai, ir aš baigiau, Liaudies muzikos puoselėtojai Balys Pakštas ir jo dukrelė Rūta Pakš-^ kalbomis, kurios kartu su lietu- bėjimo akcija susilauks plataus
pagandos pavergtame krašte. Tis mokėtojų pinigais keliones iš Iz- kad ir neilgą pokalbį besišypso taitė dažnai atlieka programas Chicagoje ir apylinkėse
Įvių yra lingvistikos departamen- pritarimo ir penktadienio vakare
ją perkelia, kartais net labai sėk- raelio. Jų gal greitai kviesis net damas.
Nuotr. J. Kuprio to žinioje. Savaime aišku, kad Jaunimo centro kavinė bus pilna
mingai, ir kovai prieš "buržuazi- iŠ okupuotos Lietuvos ar kitų
nius nacionalistus", kuriuos su- kraštų, valdomų komunistinių tigiedrios, sausos ir malonios. Mieste gyvena daug pen- nimui. Kiti, jau prieš keletą metų čia atvykę, įsigijo
daro visi veiklesnieji lietuviai, ronų, kad tik galėtų terorizuoti
sininkų. Ypač buvę mokytojai ir kariai mėgsta šį namus ir pasiliko nuolatos gyventi.
gyveną svetimuose
kraštuose, ramius gyventojus dėl kokio nors
miestą.
Jie čia turi savo sąjungas, klubus.
Lietuviai čia gana veiklūs ir gerai organizuoti.
Komunistinė propaganda veda- vieno ar kito kadaise buvusio ko
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ir
pramonė,
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alurninijaus,
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koncertus, įvairius minėjimus bei paskaitas ir
ma teisiogiai ir netiesiogiai, svar- munistuojančio, vėliau prisidėjuplieno,
vaikų
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moterų
batų,
meniškų
molio
dirbinių,
bendrai
rodo daug gyvastingumo šioje apylinkėje, jog
biausia, ardant vienų su kitais san- sio prie žydų egzekucijų, atliekaJ. KUČINSKAS
sportinių
laivų
bei
jų
treilerių,
deimantų.
Tačiau
ta
net
kitos
tautybės tai patvirtina.
tykius, kad tik svetur nesusikur- karnų vokiečių specialių dalipramonė
jokio
užteršimo
neduoda,
nes
ji
yra
elektri
Mes čia viešėdami, aplankėme keletą lietuvių šei
tų
stipresnis
prieškomunisti- nių. Juk ir toks G. Zimanas spe- 3
zuota.
mų
jų
naujose gyvenvietėse. Pav. ponai Henrikas ir
Karštas
vanduo
bėga
iš
kalnų
ir
yra
143
laipsn.
F.
nis frontas, stipresnė lietuviška daliai provokavo, kad nukentėtų
Elena
Pamataičiai
įsikūrę 4 akrų pušyne ant gražaus
Visuose
šaltiniuose
radijaci
ja
ir
cheminė
vandens
sudė
ar kitų pavergtų tautų atstovų nekalti žmones, o šiandien laikoGamta aplinkui miestą ir kiek toliau į jo apylin
tis yra ta pati. Iš visų 47 šaltinių, karštas vanduo su kes, yra labai graži. Kalvos apaugę pušimis bei lapuo kalnelio. Patys betriūsdami, pasistatė gražų gyvenamą
veikla. Ypač kovojama prieš mas komunistų didvyriu,
renkamas j didžiuli rezervuarą. Visi šaltiniai yra už čiais, o apačioje slėniuose banguoja 3 ežerai. Ir visa namą, gi visa nuosvybė apsupta meniškai suprojektuo
tuos, kurie yra bet kurios orga
Šiuo metu prie tos propagan dengti, tik du palikti atviri turistų apžiūrėjimui. Karš tai yra žmogaus proto ir išradingumo dėka pasiekta. ta ir gražiai išmūryta akmenine tvora su įdomiais
nizacijos priešakyje
Niekinami
dos prisideda net amerikiečiai, tas vanduo iš rezervuaro, vamdžiais išvedžiotas į mau Užtvenkus upes, išsiliejęs vanduo sudarė dirbtinius eže vartais. Aplinkui ošia aukštos pušys ir jų aromatas
visi vadovai, net skelbiant jų
tarnaują svetimoms valstybėms, dymosi namus, kinių čia yra 17. Namuose įrengta dau rus, tuo būdu apsisaugota nuo potvynių, gauta pigios pripildo orą. Taip lengva čia kvėpuoti. Nemažas že
raštų ištraukas tokiame "Gimprisimetę žurnalistais
(žinomi gybė vonių, kur vandens temperatūra iki 100 laipsn. F. energijos ir sukurta puikios vasarvietės.
mės plotas apsodintas įvairiom daržovėm, korionus ir
tajame krašte", neprašius nei jų ^
^
g ^
Nicode.
mums teko pasigardžiuoti. Abu turi dar daugybę pro
Klijentas įmerkiamas į vonią, duodama gerti karšto
leidimo, nei atsiklausus leidėjų į £ ^ ^ ^
Pats didžiausias iš tų ežerų yra Lake Quachita, jektų savo sodybos pagražinimui. Ponai Pamataičiai
clements)) dir.
vandens, taip pat daromi reikiami masažai. Po vonių,
ar laikraščių, kūnuose jau buvo
^ ^ . ^ „ ^ ^ „ ^ Q da_
seka dušai, po to, specialiai įrengtuose kambariuose nuo indėnų kalbos žodžio "washita". kas reiškia ge yra labai draugiški ir mes čia praleidom keletą ma
kas išspausdinta. Ir tuo jie me- ^
uSmmTfm^
dienraščiuose,
vyksta atvėsinimas, trankąs 15 minučių. Viskas atlie ra vieta medžioklei, šis ežeras yra 52 mylių ilgio ir lonių valandų.
užima 48,300 akrų plotą Jame gausu pušimis apau
te Itanmą, kad išeiviai bendrapropagandinė tarnyba kama prityrusių gydytojų priežiūroj.
Netoli taip pat yra jsikūrus buv. Sibiro tremtinė
gusių salelių. Aplinkui ežerus įsikūrę gražios vasar
darbiauja pavergtos tautos ko- yra aiški.
:*^- kad
;vx[? £l.*7°
Bet tai nereiškia,
Be karštų šaltinių, čia yra ir šalto vandens šal vietės, su patogiais moteliais, valgyklom, su gerom Stefanija Rūkienė. kurios knygą apie Sibiro tremtinių
munistinėje spaudoje.
ji aiški jų laikraščiams. Jų nuo- tinių, kurie turi taip pat gydomosios galios. Iš šių
žuvavimui vietom bei vandens sporto įrengimais. Taip gyvenimą visi, be abejo, esame skaitę.
Nekalbame čia apie tuos nai- latinis lindimas į namus, ieškant šaltinių mineralinis vanduo buteliuose siuntinėjamas
Iš Hot Springs tolyn važiuojam keliu 40, kinis
pat yra gražios stovyklavimui vietos su gerais golfo
vhis ir savigarbos stokojančius, liudininkų, yra nedovanotinas po visą Ameriką ir net į kitus pasaulio kraštus. Dak
eina
Arkansas upės slėniu. Vaizdas gražus, kelias vin
laukais.
kurie mėgina su savo kūryba pra- laisvame krašte,
giuoja paupiu. Pati upė vietomis labai paplatėją ir at-'
tarai prirašo kaip priemonę prieš inkstų, kepenų bei
lįsti į kokį komunistini laikraštį,
Prieš bet kokia propagandą iš- virškinamojo trakto susirgimus. Tyrimai parodė, kad
Verta dėmesio t.v. Diamond Lake County. Čia vis rodo kaip ežeras. Gražūs medvilnės, ryžių, sojos pu
kad tik apie juo sužinotų tėvynė- eivijos lietuviai ir kitų pavergtų šių šaltinių vanduo puikiai panaikina rūgščių perteklių ko rasi. Gražių gamtos vaizdų, daugybę ežerų žuva pelių laukai, o kalneliai apaugę medžiais bei krūmais.
je likę tautiečiai. Bet negalima tautų atstovai turi kovoti viso- skilvyje ir palengvina inkstų darbą be jokių vaistų. vimui bei vandens sportui, patogių motelių su gerais
Pasiekiam pasienio miestą Forth Smith su 63,000
praleisti tų, kurie "Gimtojo kraš- mis priemonėmis. O specialiems Čia puikus pušų oras ir keletas stiklinių mineralinio golfo laukais. Aplinkiniuose miškuose bei prie ežerų, ga
gyventojų.
Jis skiria Arkansas nuo Oklahomos. Se
to" specialią propagandą persi- agentams, kaip minėtieji, reikia vandens į dieną yra gera priemonė pagerinti savijautą lima stebėti įvairiausiu rūšių paukščius, kurie čia, su
sirinkę didžiuliais būriais, tiukšmauja. Galima pės niau čia buvo pasienio fortas. Dabar jis forto vertės
spausdina, ją skleisdami išeivių tik parodyti jiems tinkamą vietą ir atsinaujinti kūniškai bei dvasiškai.
čiomis pakeliauti ir geriau susipažinti su apylinkėmis, jau nustojo, bet kiekvienų metų gegužės mėn. pabai
tarpe, kaip tiesą ir kaip tikrą ko- ir neturėti net pokalbio su propaPats miestas daro gana gerą įspūdį. Gerai išpla jų gyvūnija bei augmenija. Galima kopti į šuachita goj, įvyksta pati žymiausioji Arkansas-Oklahoma ro
kio "pokalbio" žinią, nors lengva gandos skleidėjais.
P. S.
nuotas. Daug žalumynų, teatrų, muziejų, o restoranų kalnelį, kur t.v. deimantų kratery galima atrasti dei deo. Gyvulių augintojai tada suvažiuoja iš įvairių Ame
priskaitoma iki 100. Gražūs pasivaikščiojimo takai, mantų. Šis deimantų krateris yra vienintelis Šiauri rikos vietų. Pačiam mieste dar galima pamatyti du
pamažu kyla aukštyn į kalną su daugybe aikštelių, nėj Amerikoj, kur galima atrasti natūralių deimantų. buvusius pasienio fortus, kurie net iki dabar yra iš
miestų tik mažiau kaip 150 oro kuriose pastatyti gražus suolai poilsiui. Čia bevaikš
Tie deimantai yra gražūs kvarco kristalai, kurių ver laikę savo originalią išvaizdą. Taip pat čia yra žymūs
BALTOJI KNYGA
užteršimas mažesnis, negu lei čiodamas sutiksi ne tik įsimylėjusių jaunuolių poras, tė kartais esti gana aukšta. Parke yra geologas, ku teismo rūmai, kur teisėjas Parker, per 21 savo teisė
džia normos. Dešimtys šalies bet ir baltagalvių senelių, besiilsinčių gražios gamtos ris patvirtina radinio tikrumą. Viskas, ką turistas čia javimo metus, išsprendė 13,500 bylų ir 79 nusikaltė
Neseniai Japonijoje išleista
lius pakorė. Dėl to jis buvo vadinamas "The Hanging
prefektūrų, tame tarpe ir Toki"Baltoji knyga" apie aplinkos joje ir Osakoje, biosferos ap prieglobsty ir besvajojančių apie savo prabėgusią jau atranda, tampa turisto nuosavybe. Nuo 1972 metų par Judge".
teršimą. Jos autoriai pripažįs sauga yra visiškai nepatenki nystę. Užsikėlus aukštyn į kalną, atsiveria gražus ko lankytojų yra surasta 950 deimantų, o nuo 1906
Pervažiavę Forth Smith, įžengiam jau į Oklaho
vaizdas į patį miestą ir aplinkui žaliuojančius slėnius. metų yra užregistruota 60.000 radinių.
ta, kad biosferos nuodijimas nama. Upės ir kiti vandens Mums čia esant liepos mėn. oras buvo pripildytas ma
mos teritoriją Vardas Oklahoma indėnų kalboje reiš
Hot Springs apylinkėse nemažas skaičius lietuvių
pramonės atliekomis yra viena telkiniai netoli miestų apnuo lonaus pušų kvapo ir kvėpuoti buvo nepaprastai leng
kia raudona žemė. Oklahoma nupirkta drauge su Louyra įsikūręs. Tai daugiausia vyresnio amžiaus žmo
isiana.
didžiausių šh} dienų Japonijos dyti sieros, azoto, kadmio ir ki va.
nės. Vienas kitas iš jų čia turi motelių biznius, kiti,
problemų.
tų kenksmingų atliekų jungi
Gražiausi ir maloniausi mėnesiai yra rugsėjis ir pamėgę šį švelnaus klimato miestą dar tik kuria nau
(Bus daugiau)
niais.
Jav
spalis. Tada saulė jau netokia karšta, b dienos esti jas gyvenvietes ir ruošiasi ramiam pensininko gyveB 326 Japonijos
didžiųjų

PAVERGTIEJI TARP KŪJO IR PIAUTUYO

Lietuvių kalba Chicagos universitete

7000 MYLIŲ PER 1 AMERIKA

DRAUGAS, ketvirtadienis, rugsėjo mėn. 7 d

Vedėjui P. 'VB&niui, prof. dr.
kun. A Jurgelaičiui, Birutei Duo
baitei-Sylva ir visiems žodžiu ir
medžiaginiai rėmėjams geriau
sios sėkmės.
E. RaSokienė

kia, kad tėvai registruotų naujus ]
mokinius. Pirmoji pamokų diena
bus rugsėjo 9 d. Vaikus galima
registruoti tą rytą arba galima
dabar skambinti Laimai TrinkūO S M B 8 I O t
E J A L
1 8 T Ą Į Į
M I Š O E L L A N E O US
nienei (257-5220). Taip pat ga
lima paštu užregistuoti vaikus,
UIIIUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIMIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii
Lemont, UI.
naudojant registracijos blankus,
ir Uršulė Civinskai, buvę '*Te6 rooms, 4 bedroom*. West
kuriuos valdyba išsiuntė kartu
ros" savininkai ir kt. Kaip gražu,
UET.
BENDRUOMENĖS
su
apylinkės
biuleteniu.
of
Pulaski. Only $57,500.00. Spalvotos ir Paprastos. Radijai 3£R£NAS perkrausto baldua
kad čikagiškiai ir čia pas mus su
VEIKLA
LB. MĖNUO
kitus daiktus. Ir ii toli miesto 1
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Lemonto valdyba taip pat jau T. J. M.
tikdami Naujus metus turės savo
dimai ir pilna apdraudė.
JAV LB Lemonto apylinkės ruošiasi ir planuoja Rudens ba
Pardavimas ir Taisymas
LB Palm Beach apylinkės val taip labai pamėgtą Vyčio orkest
valdyba
posėdžiavo
rugpiūčio
Tel. — VYA 5-8068
dyba, įvertindama labai pasunkė rą. Valdyba siunčia Naujų metų
M I G L I N A S TV
liui, kuris įvyks lapkričio 11 die
iitiiiiiiniiiuiiiiHiiiiuiiiiiiiiii
mėnesį
Vytauto
Kamaitto
namuo
jusią spaudos finansinę padėtį, pakvietimus. Visi tie, kurie ne
2346 W. 69th St^ teL 776-1486
ną Union Hali salėje, Willow
paskyrė paramą po 25 dolerius gaus pakvietimų, maloniai pra se. Tai buvo mūsų pirmasis su Springs. Lemonto jaunimas jau
iimiiimiiiiiiuiiiiiiuiuuuiiiimiiiiiiiiiiii IHHIIIIIIIIIIlllllllllll
I vairia p u S I U
"Draugui", "Darbininkui", "Dir šomi kreiptis dėl rezervacijų į bet sirinkimas po liepos mėnesio planuoja nuotaikingą programą,
lllIlUlilIHIilIlHllllililIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIll glai Ii musq
atostogų ir Pasaulio Lietuvių die orkestras jau yra rezervuotas.
vai" ir 'Tėviškės Žiburiams".
COSMOS PARCELS £XF&EB8
SIUNTINIAI Į LIETUVA
kurį valdybos narįnu.
Svarbiausias mūsų uždavi Taip pat norime priminti savo
Apylinkės valdyba reiškia nuo
ir kitus kraštus
SIUNTINIAI I UETUVA
šiuo metu valdybą sudaro: nys: išrinkti naują Lemonto apy apylinkės nariams, kad rugsėjo
m ir Homan. Tmka didelei Seimai.
širdžią padėką išvardintai spau
SSSS
S. Halsted St., Cnioago, IIL "
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave.
dai už jos patarnavimus, talpi pirm. Zigmas Strazdas, vicep-kai linkės pirmininką arba pirminin mėnuo yra bendruomenės mė 4 miegamų namas labai geram stovy, Cfciosgo, m. 60632, telef. 927-6880 2501 W. 6Wh BX, Cbloaso, m .
{rengtas rūsys. 2 maS. garažas. $40,000.
Telef.: SS6-S7S7 —
nant šios apylinkės įvairias ko Aldona Biliūnienė, Albina Jaku kę. Vytautas Kamantas turėjo at nuo ir kad ir vėl prašysime pagal
50 ir Talman. 5 kam mOr. Beismen- iniMiH»uiiiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiminimmi
Vytautas 1
bauskienė,
Povilas
Mikšys,
sekrt.
sisakyti
pirmininko
pareigų,
nes
respondencijas.
bos iš Lemonto apylinkės lietu tas. 2 mašinų garažas. Platus lotas. niiiiiimieiuiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiit IIIIIIIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIII
Apylinkės valdyba daro žygius Alfonasas Pilipavičius, ižd. Adol perėmė dar didesnes ir svarbes vių. Valdyba pailsėjus ir pasiruo $37,900.
iUlllllllllllllllllllllllllllllil
artimiausiu laiku sukelti lėšas fas Šalkauskas, kartotekos vad. nes PLB pirmininko pareigas. šus visiems rudens darbams.
8809 S. Tulley Ava. Liuksusine 3M. A. i I M K N S
Liucija Petrikonienė. Telefonai Gailimės, kad prarandame Vytą
švietimo ir kultūros reikalams.
Agnė Katiliškytė jų miegamą rezidencija. "Cathedrai"
NOTAKY. PUBLIC
KILIMUS
IR
BALDUS
Strazdo 305-626-7406, Pilipavi Kamantą kaip Lemonto pirmi
lubos. 1)4 vonios, 2% maS garažas,
I1VOOMB T A I
BERTUOS
Plauname
ir
vaškuojame
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
Šoninis įvažiavimas. $71,500.
čiaus 305-626-0128.
ninką, bet džiaugiamės, kad le4291 So. MaptenMd, teL 294>74M
visų rūšių grindis.
Taip pat daromi VERTIMAI.
$8
k
Rockwe0.
2
jų
butų
po
5
kamb.
montiškis
buvo
išrinktas
į
tokias
J.
BUBNYS
—
Tel.
RE
7-5168
Palm Beach apylinkės valdy
DAIL PETRJKONIO
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
medinis
namas.
Pilnas
rūsys.
2
m
a
S
llllllllllliHIlIlIHIlIlHIIIIUlUiilIlIlIUUIlIlI
labai svarbias pareigas, ir linki
bos ruošiamas Naujų metų suti
PILIETTBfiS PRAŠYMAI Ir
PIRMŪNES AKADEMIKAS
TAPYBOS KURSAI
garažas,
žemi
taksai
$26,900
me jam daug sėkmės ir ištver
kitokia blankai
10% — 20% — 30% pigiau mokėsite
kimas įvyks gruodžio 31 d. Prasi
M ir RodnraO. 3-jų butų mūr. 6 a i apdraudę nuo ugnies U" automo IltllIllIlItlItlIllIlIIIlIlIIIIIIIUJIUlIUliMtJMI
REIKALU
Spalio mėnesį prasidės dail. mės. Nauju Lemonto pirminin
dės 9 vai. vak., puikioje Dolonkamb. ir 2 po 3 kamb. Gerai išlaiky bilio pas mus.
Vis tebegaunu laiškus su bio tas namas. 3 atskiri gildymai. Naujas
nades viešbučio balių salėje, Sir- Antano Petrikonio tapybos kur ku vienbalsiai buvo išrinktas Al
FRANK
ZAP0LIS
žiniomis bei sent} 2 mai. garažas. Tik $45,000.
ger Island, apie 5 mylios į pietus sai. Norintieji šiuos kursus lan gis Kazlauskas. Pilnas iždininko grafinėmis
SS08H Wert »5th Street
Į S I G Y K I T E
O A B A B
48 ir Talman. 2-jų botų medinis laikų fotografijomis. Visus laiš
nuo Juno Beach, ant gražaus At kyti prašom kreiptis į Petrikonį pareigas perėmė V. Miltinas.
CbJcago, minois
5
ir
4
kamb.
Tik
$26,500.
Telef. GA 4-8*54
lanto kranto. Bus patiekiama pui Juno Art Gallery, telef. 305-626
Valdyba pirmiausia aptarė ar kus priimu s u giliausia padė
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiii
49 k Artesian. 2-jų butų medinis
ka,
n
e
s
jie
papildo
ir
praturtiki vakarienė, šampanas. Veiks ir 2293.
tėjančios Lemonto LB gegužinės
Pro
Geros pajamos. Garažas. $26,900
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimn
** * • B * 0 1 1 * ) J. KASLO
turinį.
Šia
proga
baras. O šokiams gros Chicagoj
planus. Ruoša vyksta sklandžiai, ^
BAŽNYTINIS KOMITETAS
pagarsėjęs "Vyčio" orkestras, va
be jokių didelių problemų. Gegu- Širdingai dėkoju už mielą ko- Jei galvojate
Palm Beach lietuvių bažnyti žinė vyks rugsėjo 10 dieną Mo- operavimą. Ypatingai malonu,
dovaujamas Jono Šalnos. Jo tėvai
PARDUOT, NUOMOT AR
M O
V
I N
G
' Qau * u » a n g ^ kalboje veikalas, ku
dr. Jonas ir solistė Janina šalnai nis komitetas, kurį sudaro pirm. destos ir Vitalio Umbrasų ūkyje, kai atsiliepia mirusiųjų motinų
APDRAUSr
rt ,
.
,
.
' rj sudaro trys dalys. Pirmoji nav
čia Juno Beach yra nusipirkę vie Vytautas Biliūnas, Paulina Bal kuris yra Lemont Road, tuojau dukterys, sūnūs bei
artimieji Jūsų nuosavybę, prašome kreiptis |
A
p
d
r
a
u
s
t
a
s
p
e
i
k
r
a
u
s
t
y
m
a
s
;
teikia Baltijos Valstybių istoriją
name iš gražiausių kondominiu- čiūnienė ir Elena Mikšienė, yra pasukus iš Stevenson greitkelio su dėmesiu ir meile, siųsdami
{vairių
a
t
s
t
u
m
ų
i
*** politinę struktūrą, antroji —
me butą. Ir čia atvyksta praleisti atsistatydinęs. Naujas komitetas (South
Lemont
Road išsuki žinias ir nuotraukas.
saugumo
siekias sritinėje integra
žiemos sezoną. Taip pat čia turi bus renkamas, o gal tas pats per mas). Virtuvę sutiko tvarkyti
trl. 376-188'i arba 876-5996
Šiuo metu pasigendu šių f o 
cijoje, trečioji — n D. karo įta
nusipirkę butus dr. Antanas ir renkamas, spalio 1 d., sekmadienį, Antanas Goode. Skanus, namuo
linilllllllilllllllllMiilIlIlIlIlIlIlIlIlHllllllli kos analizę tautiniu ir tarptauti
4243 W. 63rd Street
tografijų: dailininkės Elenos
Birutė Ciūriai, dr. Avižonis, dr. tuoj po lietuviškų pamaldų, ten se gamintas maistas bus parduo
niu požiūriu. Veikalas gražiai iš
Tel. — 767Jonulaitienės (Lietuvoj), Onos
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Janiškienė, dr. Damijonaitis, dr. pat šv. Povilo parapijos salėje. damas: dešros, kopūstai, kugelis.
leistas ir tinka bet kokia prosą
PACKAGE E3JPRES8 AGENCY
Leonaitės - Kairienės, Vandos
amerikiečiams
{teikti kaip dovaną.
Grriutienė, dr. Balukienė, Vladas
P.Mikšys Vaikams bus parduodami įvairūs
.MARIJA NOREIKIUNE:
Nurkaitės - Mačiulienės, dr. Al
Kaina $12.00. 320 pusi. Užsakyti
švelnūs gėrimai, o suaugusiems donos Sliūpaitės - Yčienės (Žiū
SIUNTINIAI Į LIETUVA peštu
2-jų aukštą mūro namas ir 2 au
Labai pageidaujamos geros rūšies
veiks gausus baras, kurį sutiko rienės),
rašytojos
Gabrielės
pi-ekv- Maistas 15 Europos sandelių. DRAUGAS, 4545 West 8Srd Street
tvarkyti Romas Krištopaitis ir Petkevičiūtės jaunystėje (kada to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 2308 W. 69 St., ChJcago, HL 00629.
m.
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
TEU — W A 5-2787
Sedaitis. Turtingus laimėjimus
ji buvo dar sveika) ir Liudmi- sauga nuo potvynio. Alum. langai iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiHiiiin
Illinois gyventojai prideda 80c
vėl organizuos ir praves Rasa
Galite pirkti už $41,800.00.
lietuvių
įvykius.
Programas
paį
mokesčių
h* parsiuntimo išlaidoms
los
Malinauskaitės
Šliūpienės.
Brockton, Mass.
Modernus 15 metų mūro Damai
vairina gerai parinktomis lietu Šarauskienė. Bus muzikos, vai
Minėtas nuotraukas labai
iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimniiiti
vių solistų, chorų dainomis ir mu kams žaidimų, o vyresniesiems prašau paskolinti, jos visos bus 2 butai ir profesionalui liuksus ofisui IŠNUOMOJAMA — tiX)R RENI
LIETUVIŲ RADIJO
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par
zika. Perduoda tautinių ir religi tinklinio lošimas. Laukiame visų sugražintos, kai tik b u s panau
VALANDĖLĖ
ke. Aukšta kokybe. $50,000.00.
Išnuom. Marąuette Rd. ir Kedzie
savo
draugų,
iš
Lemonto
apylnių švenčių minėjimus, tautos
dotos.
Siųsti
nuotraukas
ir
ži
Gražus
platus
sklypas
ir
garažas
apyl. liuksusinis vieno miegamo
...
Po darbingo pavasario ir pir laimėjimus' su pavergtojo lietu linkių, o taip pat ir iš ChicaMarąuette Parke Vertingas pirkėjui butas. Kilimas. Pečius ir šaldytu
nias
prašau
tik
iki
spalio
1
die
gos.
mųjų vasaros dienų su didžiaisiais vio dalią.
vas. 200. dol. mėn.
Skambinti:
nos
(1978. X. i . ) , nes knyga
Toronte suvažiavimais kur Brock
Posėdy savo tarpe turėjome turi būti paruosta spaudai.
656-6599.
B ' D r a u s k Rimties V,
Radijo klausytojų ir visų lietu Lemonto Maironio lituanistinės
tono lietuviai gausiai ir aktyviai
dalyvavo, atėjo vasaros poilsio vių pareiga šį šviesų žiburėlį vi mokyklos direktorės Laimą TrinPagarbiai
2625 mm 7lsf Street
sokeriopai
remti.
dienos. Ilsėjosi šv. Kazimiero pakūnienę ir Jūrą Jakaitienę. Direk / . Narmė-PakHienė,
421 ColDĖMESIO
rap. choras, lietuviškoji mokyk
Mūsų tautos dabarties ir atei torės ir mokytojai jau pasiruošę lins Ave., Apt. 9. Miami Beach, Tei. 737-7200 ar 737-8534
iiimmiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiimmiiiiiimm
la, organizacijos, sambūriai, tik ties puoselėtojams Laisvės Varpo naujiems mokslo metams ir lau Fla. 33139.
A a. kun, Kazimieras Barauskas
Namas — Svajone: S butai, 4 roneturėjo poilsio Laisvės Varpo ra
aloa, centralinia
Saldymas, atomine
parašė kelis šimtus pamokslų po
VIZITINIŲ
KORTELIŲ
slėptuve, 3 auto garažas.
2 balko
dijo vedėjas P. Viščinis su bend
puliariam "Draugo"' skyriui. Jo at
nai. Patlo, Marquett« Parko centre.
R* I
REIKALU
minimui kun. P. Patlabos rūpesčiu
radarbiais. Visą vasarą sekmadie
Mūr. boagaloif. S miegami. GraAloyzas Baronas atrinko aktua
ilai užlaikytasniais oro bangomis Brocktono ir
134.000.
liuosius. V. Bagdanavičiua laido
N. Anglijos padangėje lietuviš
Namas
Ir
tavernoa
jant
velionį sakė, kad "jokio
Vizitinių
kortelių
naudojimas
yra
biznis. $80,000.
kas žodis, lietuviška daina ir mu
straipsnio
rašymas velionio taip ne
gražus
paprotys.
Biznieriai
jas
pla
MOr. namas.
Didele taverna, sale
zika aidėjo, džiugino lietuvį, jo
apie 200 svečiu
2 butai po 6 kamb čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo domino kaip religinio. Jis juos ra
$85,000.
pasididžiavimą kėlė, kad svetimo
mų atstovams turėti gražias vizi šydavo labai atsidėjęs ir giliai su
tines korteles.
sikaupęs'".
je padangėje oro bangomis ne
ŠIMAITIS
REALTY Kreipkitės { "Draugo" adminis
varžomai galime girdėti lietuviš
Kaina $4.00. Gaunama "Drauge,
Insurance — Lncome Tai
traciją visais panašiais reikalais. 4545 W. 63 St, Cbicago, BL 60629.
ką žodį, išgirsti didžiuosius pa
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
saulio, šio krašto, Lietuvos ir lie
mu.
Persiuntimas 25 centai. (Illinois
2951
W.
63rd
St..
436-7878
tuvių įvykius, žygius ir laimėji
gyventojai
prideda 30 centų
iiimiiimiiiiimmiiiiimmiiiiiimiiiiiiiiii kesčių).
mus. "Laisvės Varpo" radijo va
4 sv. $1.00
BARTLETT KRIAUŠES
landa persitvarkė į dvi laidas sek
MARQUETTE P ARK
V2 bulelio $3.98
madieniais.
Pirmoji
girdima
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,
4
butu
mūrinis. Gazu Šildymas Ga oes jU plačiausiai skaitomas lie
11:30—12:00 vai. rytą :1430 banga
ražas. $59,900.
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
sv 1 9 et.
HELP W ANTED — VYBAI
ITALIŠKOS SLYVOS
iš stoties WWEL tik lietuviškai.
19
metę
marinis.
5H
kamb.
(3
tos
yra
visiems
prieinamos
Antroji nuo 12:10 iki 1:00 vai. iš
1/2 bušelio $4-98
mieg ). Gazu-oru šildymas. Arti St.
Brocktono radijo stoties WBET
Louis Ir 77 St. Padarykite paaiū
ct
1460 banga perduoda anglų ir lie
tymą
No. 1 RAUDONOS BULVES
maišelis
10
sv.
7
9
tuvių kalba. Pirmiau angliškai pa
NEEDED AT ONCE.
BUTŲ NUOMAVIMAS
sigirsta malonus balsas prof. dr.
sv.
1
9
et.
McINTOSH OBUOLIAI
FULL TTME
Namų pirkimas — Pardavimai
kun. A. Jurgelaičio. Jis supažindi
Valdymas
CAU 666-3676
na klausytojus su Lietuva, jos is
3 sv. indas $2-29
GRYNAS MEDUS
Draudimai — lncome Tas
torija, lietuvių kultūra. Kun. A
Netarlatas — Vertimai
Beg. $2.89
Jurgelaitis OP. daugelio kalbų ži
• - Paraosė •«
V Y R A I 1E
M O l l H l
novas, Providence, R.I. kolegijos
galionas 9 9 ct.
BALTAS ACTAS
DipL teis. Pranas Bubu
profesorius, Lietuvos Vyčių dva
i
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sios vadas, dažnas Brocktono šv.
NUGRIEBTAS
PIENAS
arba
PASUKOS
M
gal.
5
9
d
'»»o;> S. Kedzie Ave. — 7*8-2233 Testamentai su !egališkomis
Kazimiero liet. parp. bažnyčioje
MURSES AMD KfJLD € 0 0 *
formomis bei afidavitais N«w
akUled nuralna bome. SxoaU«ot
lietuviškų pamaldų — Mišių su
workins oondlUona.
Top paid and
jau gaunami
turiningais pamokslais tikinčiųjų
frtng-es. Poaitiona avallable new. Ail
stiprintojas. Angliškai pranešėja
Tai nauja pagerinta laida shifta. Apply In p*rson:
D fi M E S I O
tik šią laidą įvedus buvo Romutė
LAKE BLTJFF HEALTH CENTEB
Cia nuosekliai aptariamas testa
Plonytė - Becan dirbusi Brock
mentų reikalingumas ir jų galia bei 700 Jeokkison, Lake Bkrff, sssssatJ
tono lituanistinėje mokykloje.
nurodoma jų forma ir paduodami!6 ^ ^
« ( ^ ^ į i
^ f
Pastoviai L. Varpo radijo valan
pavyzdžiai ne tik pagal JAV-se vei
dai talkinti negalėjo, nes augina
kiančius istatymue. bet ir Vokieti
Seniausia Lietuvių Radio programa joje, Anglosaksų pasaulyje bei Ne
tris mažamečius vaikelius, talki
CLEAN1NG
Naujoj Anglijoj ii Stoties WNSR. priklausomoje Lietuvoje.
na tėvams. Dabar L.V. angliškai
Need man or woman to lta«p lAght1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
pranešėja kita brocktonietė Bi
ing Flxture Showroom OIMUL
Oood
1:00 Iki 1:30 vai. po pietų — perduo
Gaunama "DRAUGE"
work<r« ooadlUoma.
Mušt
rutė Duobaitė - Sylva,
einanti
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
Eas-llatt.
aukštas pareigas amerikoniškųjų
trauką ir komentarai, muzika, dainos SS.50; be tų formų — $800. Plius
CaO 468-8800
ir Magdutes pasaka. Sią programą S0 centq pershintfano Klaidoms.
mokyklų žinyboje, energinga,
DABAB TTK IIDO ADRESU
Ask for HUtosi
veda Steponas ir Valentina Minkai IlHnoU fryveotojal prašomi prldeU
darbšti lietuvaitė.
Biznio reikalais kreiptis j Baitic Flo- dar 5 proe. mokefuHama.
ritts — gelių bei dovanų krautuve.
Platinkite "Draugą".
P. Viščinis "Laisvės Varpo" ra
502 E. Broadway, So. Boston, Mass.
•d
penktadienio
VALAVDOS:
9
vai.
ryto
H
8
vai.
02127.
Telefonas
268-0489.
Tau
pat
dijo valandos vedėjas, sumanus
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
8:00 vaL ryto iki 6:00 vaL v *
programų paruošėjas — lietuvių
site dideli pasirinkimą lietuviška kny
§ 4 0 vsl. ryto stf 4:00 va v
kalba perduoda svarbiausius šio
ga,
krašto, pasaulio ir Lietuvos bei

Lietuviai Floridoje

CLASSIFIED G U I D E

ST. TURIKUS

Palm Beach, Fla.

TELEVIZIJOS

M O V I N G

RE/MAX
south,
361-1300

VALOME

LAIŠKAI DRAUGUI

A . v i L i M A s , THE BALTIC NATIOttS

Budraitis Realty Co

KAS V E R T I N G A

MOSD KOLONIJOSE

Kazio Barausko

Valdis Reai Estate

PRISIKĖLIMO 2M0NES

APSIPIRKITE DABAR!

Apprentke LocksmiA

KAIP S U D A R O M I
TESTAMENTAI

REALTY

Pas mus rasite taipgi didelį pasirinkimą kitu pro
duktų, kurių galėsite įsigyti prieinamom kainom.
Atvykite prie pirmos progos ir susipažinkite.

RADIO PROGRAMA

EGG STORE

6190 Archer Avenue, Chkago

Tel. 284-8704

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt

t

vintą keltuvininkai visus su mu jaunimo kongresas, kuris parei
zika (akordeonu grojo A. Razgai- kalaus daug jėgų ir laiko iš jau
tis) ir šampanu (vestuvių šinko- navedžių. Andrius yra IV PLJK
rius buvo Arminas Lipšys) paža ruošimo komiteto pirmininkas,
dino, nors kai kurių veidai sakė, o Marytė rūpinasi kongreso in
kad tik prieš pusvalandį atsigul formacija. Jaunoji šeima gyvena
ta. Išklausius šv. Mišių ir papus lietuvių gimnazijos patalpose. Il
ryčiavus, imta ieškoti dingusio giausių metų Marytei (Dambriūpiršlio melagio. Visi atkreipė dė naitei) ir Andriui Smitams.
mesį į pavėluotai atvykusią vieš
Br, Lipsienė
nią iš Lietuvos, kuri, kaip netru
kus paaiškėjo, ir buvo ne kas ki
tas, o moteriškais rūbais persi
rengęs piršlys. Teisingumo vyk
APTIKTI MIESTO GRIUVĖSIAI
dytojai jį areštavo, nuteisė ir pa
korė, o netrukus ir palaidojo. Po
Archeologus neseniai sudomino
piet pamažėle Vokietijos svečiai Egėjos jūros Tiro sala. Netoli jos
ėmė skirstytis namo, o svečiai iš penkių šimtų metrų gylyje aptikti
užjūrio keliavo toliau aplankyti miesto griuvėsiai Matyt, kažkada
kitus Europos kraštus. Visi išsi mentai užima svarbiausią vietą.
Norėdami perskaityti dokumentą,
nešė mielus įspūdžius iš tikrai teisingai
jį suprasti, žmogus turi
lietuviškų vestuvių.
žinoti ne tik kalbą, bet ir patirti
Marytė ligi 1976 m. gyveno su
tėveliais Washingtone, o po to
dirba Vasario 16 gimnazijoje.
Jaunavedžiai Marytė (Dambriūnaitė) ir Andrius Šmitai su palyda. Iš kairės: Joana Vaičiulaitytė, Antanas šiugž- Šiuo metu ji yra mergaičių bend
dinis, Zita Starkaitė, Antanas Dambriunas, Marytė ir Andrius Šmitai, Ramunė Buivytė, Adoifas Šmitas, Aldo rabučio vedėja. Andrius, neseniai
na Drazdytė ir Annutis Šmitas.
Nuotr. V. Damijonaičio išlaikęs teologijos ir pedagogikos
valstybinius egzaminus, pradės
pedagoginį darbą. Svarbiausią,
prieš akis IV Pasaulio lietuvių

DRAUGAS, ketvirtadienis, rugsėjo mėn. 7 d.
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medžiagą, iš kurios ji pagaminta,
apie priemones, kuriomis parašytas
tekstas, apie rašymo būdą, rašme
nų braižą ir t. t.
im

— Klaidingi žodžiai yra blogi
ne tik savyje, bet ir užkrečia
sielą blogiu.
Soerates

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS VAKARŲ VOKIETIJOJ

E UD EIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

., ,s?*t***MV<IIMi

Bonnos priemiestyje Bad - buvo užimtas kitų "vestuvinin giminės iš Marijampolės ir iš Vil
Godesberge ant vieno iš gražiai kų" (labai panašių į Bronę Lip- niaus. Taip pat buvo gautos tele
miškais apžėlusių kalnų stovi se šienę ir Rudolfą Landą), kurie gramos iš Lietuvos atstovo Wana Annabergo pilis. Net Reino didžiai stebėjosi, ko gi visi pas shingtone dr. St. Bačkio su žmo
nematyti pro tankią ir sodrią ža juos veržiasi. Ir šį kartą piršlys na, buvusio PLB pirm. Br. Nai
lumą. Šiuose rūmuose daugiau savo prancūzišku šampanu išgel nio, buvusio PLB vicepirm. švie
kaip prieš dvidešimt penkerius bėjo padėtį. Stalas buvo išpirktas timo reikalams J. Kavaliūno, Wametus įsikūrė pabaltiečių krikš ir svečiai galėjo prie jo sėsti.
shingtono - Baltimorės "Malūno"
čionių studentų sąjunga, vado
šokėjų grupės ir kitų. Piršlys per
Buvo matyti, kokia marga sve skaitė popiežiaus palaiminimą,
vaujama ev. kun. J. Urdzės. Dau
gelį metų šie rūmai matė daug čių minia iš Vokietijos, JAV, Ang gautą sutuoktuvių proga. Rūmų
suvažiavimų, posėdžių, poilsio sa lijos, Kanados ir net iš Australi šeimininkas kun. Urdzė savo ir
vaičių ir nemažai vestuvių. Šie jos čia susirinko. Be pulko ir Ma PKS sąjungos vardu palinkėjo
met liepos 15 d. čia turėjome Ma rytės mamos iš užjūrio, buvo at Marytei ir Andriui gražaus gyve
rytės Dambriūnaitės ir Andriaus vykę Audra Šidlauskaitė (jauno nimo. Toliau kalbėjo jaunojo bro
Smito vestuves. Annabergui jos sios pusseserė) iš Chicagos, Rasa lis Adolfas Šmitas ir jaunosios bro Bonnoje, Vak. Vokietijoje, susituokę Marytė Dambriūnaitė ir Andrius Smi
turėjo būS ypatingos, nes And ir Antanas Razgaičiai iš New lis Antanas Dambriunas, kuris tas. Iš kairės: jaunojo tėvas A. Šmitas, Marytė ir Andrius Šmitai ir jau
Nuotr. V. Damijonaičio
rius yra PKS sąjungos pirminin Yorko, Vita Piliūtė ir Arūnas pristatė ir pulko dalyvius. Vi nosios mama E. Dambriūnienė.
kas ir ilgametis pilies gyventojas. Vaškys iš Baltimorės, Algis Stan siem svečiam jaunųjų vardu nuo
kus - Saulaitis, Laimas Krivaitė, širdžiai dėkojo Andrius. Paskuti
Prieš vestuves penktadienį jau
Liucija Morkūnaitė iš Kanados ir nį žodį piršlys pasilaikė sau pa
kioje salėje nemažas būrys jauni
Diana Jakubėnaitė - Šurkienė gyrūniškoje kalboje, kaip ir rei
mo ir vyresniųjų atšventė merg
PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
(Marytės pusseserė) su drauge iš kalauja piršlio pareigos, išliaupsin
vakarį. Šeštadienį iš pat ryto su
Australijos.
damas jaunikį
plaukė ir likusieji svečiai, su jais
ir piršlys su svočia —Vida ir Jaunuosius telegramomis svei
Neužilgo prasidėjo šokiai, ku
Juozas Sabai (J. Sabas yra Vokie kino Marytės gimines iš Ukmer- rie tęsėsi iki vestuvių vakarienės,
tijos LB krašto valdybos pirmi , gės, a.a. L. Dambriūnio buvusios o po jos buvo šokama ir dainuo
ninkas). Kiekvienas buvo palydė auklėtinės iš Kauno, Andriaus jama iki vėlyvos nakties. Apie detas į jęąp skirtą kambarį, kad ten
galėtų puoštis iškilmėms. Likus
A. A.
pusvalandžiui iki sutuoktuvių,
piršlys pakvietė visus važiuoti į
LEO R A D A U S K A S
Šv. Kvirino bažnyčią.

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. OAIMID

TRYS MODEMIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. Calitornia Avenue

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 So. Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeikai Evans
:+

Laidotuvių Direktoriai
6 8 4 6 SOUTH VVESTERN / M E
....

Trys Modemiškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737-8601

A. t A. Stepas Vykintas - Povilavičius

Jaunąją prie altoriaus vedė jos
brolis Antanas Dambriunas. Pa
mergių ir pabrolių palydą suda
rė: Ramunė Buivytė (iš Baltimorės) ir Adolfas Šmitas (New Yorko), Zita Starkaitė (iš Philadelphijos) ir Antanas Dambriunas
(šiuo metu dirbąs Anglijoj), Jo
ana Vaičiulaitytė (iš VVashingtono) ir Antanas Šiugždinis
(iš Vak. Vokietijos), Aldona
Drazdytė (iš Baltimorės) ir Arnutis Šmitas (iš Vak. Vokietijos).
Kun. A. Bernatonis atnašavo šv.
Mišias ir sutuokė jaunuosius.
Giesmes vargonais palydėjo Va
sario 16 gimnazijos mokytojas V.
Banaitis.
Jauniesiems, grįžtantiems į Annabergą, anksčiau spėję čia parsiras
ti svečiai užtvėrė kelią, tuo pri
mindami, kad būsimas bendro gy
venimo kelias gali kartais būti su
užtvaromis, kurias jie turės įveik
ti. Šį kartą jiems pagelbėjo pirš
lys, šampanu papirkęs vestuvi
ninkus.

Gyveno 8940 Memmingen, Vakarų Vokietijoje.
Staigiai mirė Tabor Farm, Sodus, Michigan, 1978 m. rugsėjo 3
d., 9.28 vaL vak., sulaukės 73 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, RokiSkio apskr.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Vanda (Luneckaitė), sūnus
Teisutis, marti Ulrike ir šeima, duktė Žibutė, žentas Jurginas Pagels,
Lietuvoje sesuo 'Marija ir kiti gimines, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas ketv. 3 vai. popiet Mažeikos-Evans kop
lyčioje, 6845 S. Western,
Laidotuvės įvyks šeštad., rugsėjo 9 d. B koplyčios 9:30 vai.
ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas į Mt Hope kapinių krematoriumą. Vėliau pelenai
bus palaidoti Vakarų Vokietijoje.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Prie rūmų durų jaunuosius pa
sitiko Marytės mama Elena Dambriūnienė (iš Washingtono) ir
Andriaus tėvelis Andrius Šmitas,Sr.
(iš Vak. Vokietijos) su duona,
druska ir palaiminimu. Netru
kus šokių salėje susirinkę svečiai
kėlė šampano taures, sveikino
jaunuosius, griausmingu choru
linkėjo jiems ilgiausių, džiaugs
mingų ir laimingų metų.

Gyveno Chicago, Illinois, Marųuette Parko apylinkėje.
Gimė Lietuvoje, Kuprių kaime, Lukšių valsčiuje, šakių apskr.
Amerikoje išgyveno 29 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Petronėlė (Kaunaitė), duk
tė Adelė, sūnus Antanas, švogerka Bronė Mataitienė su vyru Fe
liksu ir jų šeima: Danutė ir Antanas su žmona Danute. Lietuvoje
sesuo, 2 švogerkos ir 2 švogeriai su šeimomis ir kiti giminės drau
gai ir pažįstami
Kūnas bus pašarvotas ketv., 3 vai. popiet Petkaus Marąuette
koplyčioje, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks šeštad., rugsėjo 9 d. Iš koplyčios 11:30 vai.
ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, duktė ir sūnus.
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus — Tel. 476-2345

Vokietijoje 4 vai. popiet yra
kavos ir pyragaičių laikas, taigi ir
svečiams atsidarė durys į gražiai
išpuoštą salę, kur ant baltai
dengtų, rūtelėmis papuoštų sta
lų kvepėjo kava ir pagarsėję vo
kiški ir lietuviški tortai. Jaunųjų
stalą puošė svočios iškeptas tri
jų aukštų napoleonas. Stalas jau

Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mir
tis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą, uošvį
ir senelį, kurio netekome 1973 m. nigs. 6 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalė
sime užmiršti Lai gailestingas Dievas suteikia
jam amžiną ramybę.
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos nigs.
9 d., šeštad., 9 v. ryb Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su
mumis pasimelsti už a. a. Leo Radausko sielą.

PETKUS
T Ė V A S IR ŠONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7lsf., Chicago
I 4 I 0 So, 50th Ave,. Cicero
Tel. — 476-2345
AIKŠTE

AUTOMOBILIAMS STATYTI

Nuliūdę žmona, duktė, žentas ir anūkai.

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duktė, marti ir žentas.

LATOOTUVIŲ DIREKTORIAI

Laidotuvių direktorius Evans ir Sūnūs, Tel. 737-8600

Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1978 m.
rugsėjo 6 d., 12:15 vai. ryto, sulaukės 78 m amžiaus,' mirė Lietu
vos kariuomenes kūrėjas-savanoris ir ilgametis Lietuvos policijos
tarnautojas

A. t A. PETRAS DOVYDAITIS

A.

ONA

A.

RAPSUS
PETRAUSKAITĖ

Gyveno 7032 S. Rockwell Street, Chicago, Illinois.
Mirė rugsėjo 5 d., 1978, 11 vai. vak., sulaukus 84 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje.
Amerikoj išgyveno 67 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus John, marti Norma, duktė
Emity Ducon. žentas Walter, 3 anūkai Raymond, Marianrte su vyru
Michael ir Joan, proanūkas Michael. Lietuvoje sesuo bei kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas ketvirtad., 4 vai. popiet Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 S t
Laidotuvės įvyks šeštad., rugsėjo 9 d. Iš koplyčios 10:30 vai.
ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus
nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 SO. LTTUAN1CA AVE.

TeL YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAYYICZ) ir SONOS
2314 W. 2Srd PLACE
Vlrgbua 7-0672
2424 W. 69th STREET
Tel. REpubHc 7-1213
11028 Southwest Highmay, Palos Hills, HL
TeL 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

TeL LAfajette 3-S372

JURGIS F. RUDK.:::
3319 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

P0VILS 1. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STRTET

Tel. YArds 7-1911

Nuliūdę: Sūnus, duktė, marti, žentas, anūkai ir proanūkas.
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus, Tel. 476-2345

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt.

VASAITIS - BUTKUS
1446 SO. 5tth AVEv, CICERO, DLL.

TeL OLympic 2-1003

.
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CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

X Min. Stasiui Lozoraičiui,
mas, Motinos diena. Tikybos
DARIAUS GIRĖNO
Lietuvos diplomatijos šefui, jo
LITUANISTINĖ MOKYKLA dėstytojas paruošia mokinius
80-ties metų amžiaus sukakties
Pirmajai Komunijai lietuviško
proga (rugsėjo 5 d.) P L B val
1978 m. rugsėjo 9 d. 9 vai. ry mis apeigomis, kurios atlieka
dyba į Romą~ pasiuntė sveikini
to Jaunimo centre pradeda sep mos Jėzuitų koplyčioje. Regis
mo telegramą, linkėdama Jubi
tynioliktuosius mokslo metus. tracijos dieną ir kiekvieną šeš
liatui sveikatos ir sėkmingų
Bus registracija ir pamokos. tadienį mokiniai gali įsigyti va
darbų Lietuvos laisvės reika
Pirmąją mokslo metų dieną pa dovėlius, pratimus, dailiosios li
lais.
X Inž. Antanas ir Marija
mokos tęsis iki 12 vai., visais teratūros knygas, sąsiuvinius.
x Neolithuanų žiniai. A. a.
Rudžiai paėmė savo vardu sta
kitais šeštadieniais — iki 1 va
Mokyklos aplinka lietuviška.
filisterio
Stepo
Vykinto
(Povilą "Draugo'' spaudos parėmimo
landos.
Apie
Jaunimo centrą aiškinti
bankete, kuris ruošiamas rugsė lavičiaus) atsisveikinime, penkMokykloje yra dėstomi šie da nereikia, visi žino, nes čia vyks
jo 16 d. Inž. A. Rudis yra Lietu j tadienį. rugsėjo 8 d. 7:30 vai. v.
lykai- tikyba, lietuvių kalba žo- ta visas lietuviškas judėjimas.
vių katalikų spaudos draugijos ! Evans koplyčioje ir jo laidotudziu ir raštu, istorija, geografi-j V k g t a n t
ldomesnėms
paro
1
pirmininkas. Ši draugija yra in : vėse, šeštadienį, Korp! N e o ja,
tėvynes
pažinimas,
damavidoms, mokiniai nuvedami į jas.
korporuota kaip karitatyvinė ir j Lithuania vyr. valdyba prašo
mas, tautiniai šokiai. Kiekvie
Kaip žinote, čia yra Chicagos
:
visus
neolithuanus
dalyvauti
su
nepelno draugija. Jos vardu
nas skyrius turi atskirą klasę
Liet.
skautų
Vl-osios
Tautinės
stovyklos
atidarymo
metu
programą
seka
(iš
k.):
Ant.
Gudaitis,
R.
Rupinskas,
aukštesnioji mokykla ir Peda
i
spalvomis.
siunčiamos aukos nurašomos
ir mokytoją. Mokykloje yra
D.
Venclauskaitė
ir
kt.
Nuotr.
Lino
Meilaus
goginiai institutai (akivaizdi
X PLB valdybos vykdomasis
nuo valstybei mokamų mokes
vaikų darželis ir aštuoni sky
nis ir neakivaizdinis). Tėvai,
vicepirmininkas
Vaclovas
Kleiza
čių. Ji yra "Draugo" leidėja. ;
riai. Atsiradus didesniam skaiv. . .,
. , „ > . .
» .turintieji bet kokio amžiaus ir
iš
Chicagos
ir
Pasaulio
Lietuvių
X Antanas Juodvalkis, PLB
ciui silpnai kalbančių ir rasan- .» . . . .
.
,
,. ^ . v , .
..Jr
. išsilavinimo jaunimo pagal jų
valdybos sekretorius, rugsėjo • Jaunimo Sąjungos pirmininkė
cių
atidaroma
to paskirtį čia ras vietos.
2-4 dienomis dalyvavo Korp! i Gabija Juozapavičiūtė iš Toron
kiemslietuviškai,
speciali klasė.
Jau eilė
to
rugsėjo
2-3
dienomis
lankėsi
Metai iš metų lietuviškose
Neo-Lithuania vyriausios val
metų tokios klasės nebuvo.
Dainavoje,
Mich.,
ir
dalyvavo
mokyklose
mokinių skaičius ma
dybos suruoštame savaitgalio
Kaip
minėjau,
pamokos
vyks
šiniais pagrindais suorganizuo
žėja. To neturėtų būti. Lietu
AUSTRALIJOJE
J. A. VALSTYBĖSE
suvažiavime Tabor Farm, Mich.. 'Ateitininkų federacijos tarybos
ta šeštadieniais nuo 9 vai. ryto viais esame gimę, turėtume to
tos informacinės tarnybos įkūriposėdžiuose.
Jie
pasveikino
At
ir pasveikino visus dalyvius
— A a. Stasys Černiauskas iki 1 vai. po pietų su pusės va- kiais ir išlikti. Naudokitės pro
_ PLB kontrolės komisija, m a s . . g i t o o r g a n o Ruimas ir
mire
PLB valdybos vardu. Jis padė eitininkų federaciją PLB valdy išrinkta penkeriems metams
™ŠP1UC1° 9 d - Sydnejuje' landos pertrauka. Už mažą at- ga, kol dar atsiranda pasiau
t a i p ned ovanotinai yra nudelslr
buvo
XTTn
kojo neo-lithuanams už jų tal bos vardu, padėkojo už ateiti- PLB Seime Toronte, posėdžiavo
VTII.
15 palaidotas i lyginimą tėvų komitetas parūpi- kojusių žmonių ir sutinka mo
t a s ^ tolimesnis delsimas, LFB
ką LB darbuose ir prašė visų I ninku paramą Bendruomenei ir rugsėjo 1 d. Detroite ir savo j
Rockvvoodo
kapinėse.
Mirė su-! na mokiniams užkandžius. Metų; kytojauti. Lietuvių tauta, tūkss ą ū d ž i o įsitikinimu, būtų nusii prašė jų talkos kitais metais
paramos ateityje .
laukęs
74
metų
amžiaus.
Velto-; bėgyje vyksta šie parengimai: j ^ ^ ^ m e t u i š s i l a i k i u s i ) n e t u r i
j įvykstančiam Pasaulio Lietuvių pirmininku išsirinko inž. Vytau- k a i t himas prieš okupacijoje re
Petrapilyje, j tradicinis balius (spalio mene-1 išnykti.
... , ^ Jos
»-_\.,_tą Kutkų. Kiti komisijos nariai zigtuojančią lietuvių tautą",
nis buvo gimęs
X Nora Markevičiūtė - Cole ; jaunimo kongresui.
likimas mūsų
visų
1 9 1 8 m gr žo
Lietuv
lr sto
s
yra
dr.
Adolfas
Darnusis,
dr.
\
_
Lietuvos
diplomatijos
^
*
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°
j
&
mokyklos
išlaikymui,
Kalėman yra atvykusi j Chicagą iš
rankose. Neieškokite priežasčių,
X Emilija Pakalniškienė, Lie
dų
eglutė,
Vasario
16
minėjisavanoriu
i
besikuriančią
ka
Kęstutis
Keblys,
inž.
Jurgis
Mig
^
^
Lozoraitis
"Į
Lais
P. Afrikos, kur jos vyras, kaip tuvos vyčių skyriaus "Drauge"
Stesys
jos nėra tokios svarbios ir ne
' v ę ., ^^alo rugsėjo mėn. nume- riuomenę. Vedęs susilaukė gau
gydytojas, anksčiau dirbo Belgų redaktorė, praneša, kad dėl su kaila ir Jonas Urbonas.
nugalimos. Daugiau ryžto ir iš
sios šeimos, kurios dalis pateko
— Dail. Aldonos Variakojie- ^
Konge, paskiau profesoriavo P. sidėjusių nepalankių aplinkybių,
p a s i s a k o tarptautiniais ir
tvermės
! Informacijai
galit
Slbira
-Afrikos Pretorijos universitete šią ir kitą savaitę vyčių sky nes, Los Angeles. Cahf., meno Lietuvos laisvinimo klausimais. *
skambinti po 6 vai. vakaro (tel.
paroda ruošiama rugsėjo 23-24 P a s į s a k o i r fe\ egzilinės Lietu- j — A. a Antanas Bernotas
(prieš metus miręs). Ji nori su riaus "Drauge" nebus.
476-5381).
d. šv. Kazimiero parapijos pa- v o s vyriausybės sudarymo.. Šis VHI. 16 staiga mirė Klestmeasipažinti su Amerikos gyveni
J. Plačas
talpose. Parodos atidarymas j ..T Laį s v ę " numeris jau atspaus- de, kur ir gyveno. V 'ionis bumu ir aplankyti savo pažįsta
įvyks LX. 23, pasibaigus kon dintas.
vo aktyvus lietuviško
veikloje.
mus. Apsistojusi Lietuvos Duk
ift>- -5=:^^PS%....^f35
certui.
Laidotuvių apeigas atliko kun.
IŠVILIOJO 17,500 DOL.
terų namuose, kad būtų leng
KANADOJE
— P. Algis Raulinaitis, BurP. Butkus.
viau sumegsti ryšius su pažįs
IŠ 85 m. senutės apgavikė iš Advokatas JONAS GIBAITIS
bank,
Calif..
Lietuvių
Fronto!
— Ričardas Daunoras, nesetamais. Viešnia, lydima Olgos
— Operos solistė E. Karde6247 So. Kedzie Avenue
17,500 dol. Senutei vaseniai iš okup. Lietuvos pasi viliojo
Vaičaitienės. aplankė "Draugo"
žiu
ant
^OHS* __ ^ f ^ ' ^ L . . f J r 1 ? 1 ^ 1 1 ? ^ ' Henė atostogauja Santa Moni traukęs"
Tel. _ 776-3599
solistes, "gyvenąs T o - j ° J
autobusu, prisigretino
parašė raštą Vyriausiajam Lie koje, Kalifornijoje, pas savo
redakciją ir papasakojo apie P.
Chicago, Illinois 60629
™tens;„ į ^ T J ^ L J ^ ,
tuvos. . .Išlaisvinimo
Afrikos gyvenimą.
. .
_
. Komiteto
..,,,
draugę A. Dičiūtę-Trečiokienę. kietijoje, šiuo metu sėkmingai j šą
su
40,000
dol.
ir
su
150,000
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak
pirmininkui dr. Kęstučiui J Va- T g n - ė r i s i K a l i f o r n i j o s a m t a ; koncertuoja
Australijoje.
Jo
dol.
vertės
bonų.
Pasiūlė
sėsti
į
X šv. Kryžiaus ligoninė ieško
Žeštad. 9 va!, iki 1 vai. d.
hunui, sąjūdžio vardu prašyda- į r
u dainuoti ^ ^
m G o e t . koncertas Brisbanėje gerai pa0
Po
jos
automobilį
ir
pasidalinti.
žmonių, kurie galėtų paaukoti
mas sukviesti veiksmų konfe- h ė g F a u s t u : ^c^ yįskas žavi ^ k koncerto buvo suruošSenutė paklausė. Apgavikė sakraujo atsargoms, kai reikia su
renciją, kurios darbotvarkėje m a n Q ^
^ ^ ^
^
tas svečiui priėmimas ir v a i š ė s . , , . , , .
.,
., .. ,
žeistiesiems ar silpniems ligo
ke k a d
51 r e l k a
tebūtų vienas klausimas: visų . . w . ; ^ 1- „
Solisto kelionę organizuoja Lie-' '
P™
pasitarti su Į 'uiiimiiiiuiiiiiitiiiiiiimiimiiiiiiiiiutiiu
niams. Aukotojai turi būti nuo
., . _
.
„ zu ir miela,
tuvių
bendruomenė.
Sydnėjuje
j
advokatu.
Palikusi
senutę
auto-Į
veiksnių
finansuojamos,
prote-j
«-^
18 iki 65 metų amžiaus ir geros
— Sol. Ričardo Daunoro kon- solisto koncerto klausėsi dau- »<?**• n e v . a n U e j 0 p a f . ^ I ,
sveikatos. Kraujo rūšį nustaty
certas įvyks rugsėjo 16, šeštakata
- Sugnzusi papasakojo kad|
X PLB valdybos pirmininkasj dienį, AV par. salėje, Montrea giau kaip 300 žmonių. P a s i s e k ė ,
tų kraujo banko laboratorija.
koncertas
ir
Geelonge.
į
į
* t u r u b u t - • a r k h u lenk"
inž. Vytautas Kamantas rugsėjo lyje. Rengia Pasaulio Liet. Jau
Galintieji kraujo paaukoti pra
šomi pirmiau susisiekti telef. Ramunė-Loreta Greičiūnaitė. šiais 2 d. lankėsi Clevelande ir daly- nimo Sąjungos Montrealio sky-j — A. a kun. Antano Kaz- tymų ir gabenami i Kubą, no
metais labai gerais pažymiais bai vavo JAV LB tarybos prezidiu- rius. Pastarasis rengia ekskur- lausko. MIC mirties dviejų me- j rint
išvengti
mokesčių.
dalintis,
tik senutė
turi Galima
padėti
434-6700. ext. 305.
gusi pritaikomąjį meną ir technolo
mo
posėdyje,
kuriame
painforsiją
į
V.
Vokietiją
jaunimo
kon-,
tų
sukaktis
bus
minima
rugsėj
užstatą.
Kai
senutė
atnešė,
tai
x Jonas Kaunas, "Draugo" giją Humber kolegijoje Toronte.
mavo
posėdžio
dalyvius
apie
greso
proga
1979
m.
Dalyvauti;
jo
12
dieną,
Adelaidėje,
kun.
|
apgavikė
ir
dingo.
Senutė
buvo
ir kitų laikraščių bendradarbis, Gimnaziją baigė Newmarket. Ont.,
| Alb. Spurgio rūpesčiu.
išdavusi čekius ir būtų dar dinpo sunkios ir ilgos ligos gerokai ir gavo aukščiausią premiją už spor PLB valdybos darbus bei planus, gali ir vyresnieji.
tą ir talką mokyklos darbuose. Yra Jaunimo kongreso finansinį va-! _ 0 n t a r i o j ^ ^
j
s
p
a
u
d
o
s
— Perto lietuviai, sužinoję %$ 15 >°°0 doU bet duktė pajusustiprėjo, pradėjo lankyti pa baigusi ir lietuvių mokyklą. Nors gy
rengimus ir rašyti į "Draugą". veno už 45 mylių nuo Toronto, daly .Tų ir apie rugsėjo 16 d. Chica- ^ „ „ g ^ v a l d y b a P a r k P l a z a apie Viktoro Petkaus nubaudi- t o ' k a d kažkas negerai ir čekius
^
^ ^ ' ^ ^ būdafa r^S-1 « a * * * ^
J. Kaunas visą laiką dar yra vavo "Gintaro" ansamblyje. Apdova goję: šaukiamą PLB, Kanados ir ^
v a k a r i e n ė s metu tu- j ^
dr. J. Starkaus rūpestingoje nota Įvairiomis Humber kolegijos ir
^ ^ S ^ S T ^ ^
J T ^ \ VANDALIZMAS DOLTONE
valstybės premijomis.
priežiūroje.
1
1
do posėdyie dalyvavo prezidiu- C * ? ^ ?
^ mmistenu spe c,alus prašymas Australijos; Federalinė vyriausybė pradėX Liet. Bendruomenės Palm
ao
poseavje
aaiyvavo
prezidiu
mo
pirm.
inž.
Raimundas
Ku
N
C a f l k u i r paadxiMigtl
e ner-; premjerui Fraseriui, prašant už-! jo tirti įvykius Doltono priemiex Vacius Anskis, Toronte,
sty, kur atsikėlusios negrų šeiBeach
apylinkė, įvertindama aukojo 7 dolerius. Ačiū.
dūkis, prezidiumo nanai mž. ginga jo veikla etnokultūrinių ta^j nubaustąjį.
a
"Draugo'' gerą informaciją, per
naudai. Ministeris
i a 7o7kad"7tninė
s p a u d pagei/ d l u - ! rod - * * • » P * S i m ,
I
*
:
^
"
^
^
^
x A. Vėlavičius, Warren, Romualdas Bublys, kun. Gedi- grupių
— •— dr.
- —
>-^
_
daueiakultūri-;
ė Melbourno televizijos V n ; ™J. ^ langai, gal manu automoPovilą Mikšį atsiuntė 25 dolerių Mich.. pasidžiaugė gera ir grei minas Kijauskas,
rašvįn
a
i
e
Edmundas giau rasj-ių apie aaugiaKuiiun-„,.»;«»« 07 J L ,
I bihai ir vykdomi kiti prieš TUOS
auką ir tokiu būdu dosniai pa ta "Draugo" informacija ir at Lenkauskas, adv. Algirdas Šir
prieš juos
nę
veiklą
Kanadoje.
I
kanalas,
rugpiucio
27
dieną.
nukreipti veiksmai.
rėmė mūsų spaudos darbus. siuntė 10 dolerių auką. Dėkoja vaitis ir JAV LB krašto valdy
— "Ethnic Kaleidoscope", į _ Ričardas Francas, pertišNuoširdžiai dėkojame.
bos pirm. inž. Algimantas Ge imigracijos ir įdarbinimo minis-; kis lietuvis mėgėjas dailininŽUVO 12 VAIKŲ" MOTINA
me.
Dienraščio "Draugo" admi
čys,
atvykęs
iš
Philadelphijos.
Buvo automobilio suvažinėta
X Milda Povilaitienė rūpinasi
x Dr. Algis Paulius, Carpenterijos mėnraštis, Uepos-rugpiū- kas, savo dailės darbų parodą
nistracijoje
galima pasirinkti įx PLB valdyba jau turėjo
skaniais pyragaičiais ir kava, o tersville, prie prenumeratos mo
čio mėnesio numeryje trumpai suruošė
Tivertono
viešojoje Mary Hastings, 45 m., dvylikos vairių liaudies meno darbų: me
Modestas Jakaitis įtaisys Hi-Fi kesčio pridėjo 7 dolerių auką. tris darbo posėdžius: liepose 17, paminėjo Pasaulio Lietuvių die-1 bibliotekoje. Jo kūriniai — Aus vaikų motina, kai ji 2 vai. nak džio, keramikos, drobės, taip
rugpiūčio 22 ir rugpiūčio 30 nas, surengtas Toronte.
ties ėjo skersai gatvę prie Halmuzikos aparatus L B. Lemon- Ačiū.
tralijos vaizdai — akvarelės.
dienomis
Chicagoje.
Buvo
ap
sted ir Armitage Chicagoje. Į pat gražiai papuoštų lėlių.
to apylinkės ruošiamoj geguži
— "Vyčio" krepšinio koman
x
Emilija
Zubrickienė,
Martarti
daugelis
vykdomų
bei
pla
ją pataikė automobilis ir taip
ARGENTINOJ
nėje, kuri įvyks rugsėjo 10 d.,
dos nariai stovyklavo Wasagoje
Apsilankykite j "Draugo" ad
gata,
Floridoje,
mus
maloniai
nuojamų
darbų.
Kitas
posėdis
smarkiai bloškė, kad ji nukrito
gekmad., Vitalio ir Modesto
ir turėjo progą ne tik pailsėti,
— V. a, Juozas Smalietis,
ministraciją i g pasižiūrėkite. Gal
į kitą kelio pusę, po ratais prie
Umbrasų ūkyje, kuris yra ant nudžiugino atsiųsdama sveikini bus rugsėjo 16 d.
bet ir pasportuoti.
sulaukęs
81
m.
amžiaus,
mirė
šais atvažiuojančio automobilio. rasite kai ką padovanoti savo
Beverly
Lemont Road ir 103-čios g-vės mus, metinį prenumeratos mo ca, X Vyt. Kasniūnas,
T0rOnto
Lfctlwl
namą
• (<r,
„
7.
»
liepos 19 d. Buvo kilęs iš Ra- Paliko 12 vaikų 8-25 m. am giminėms ar draugama
A
kampo (1 mylia į pietus nuo kestį ir 9 dol. auką. Labai ačiū. Shores TInd..
remia Draugą : poilsio savaitė pranciškonų sto-!
^
Vabalninko vai.,
km
"Braugo" adresas: 4545 West
Stevenson Expressway). Pra
ne
tiktai
savo
rastais.
Neseniai
aklavietėje
Wasagoje
vyko
la-'
°
^
j
' žiaus. Mažuosius vaikus globos
B
i
r
ž
a
k
X J. PetreBs, Chicago, UI.,
U
džia 12 va!.
(pr.) atnaujindamas prenumeratą pa gavome jo sveikinimus, prenu- bai sėkmingai. Stovykla buvo £
^l
..
/ L ?j k o r - ? ^ ?11 jos giminės, gyveną Cabrini 63rd St.. Chicago. ID. 60629
meratos mokestį ir didesnę au- ^ uždaryta rugpiūčio 19 d. Rug- Z**
P^Jf *»•
j™?? Green pigiuosiuose butuose.
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rėmė savo dienrašti didesne au to
A^,T,
•-- I A J
• * ^ 11 •
1 žmona Jule Armanavičiutė X Ruošiama papildoma kelio
ką. Ačiū.
piucio 10 d., pneš stovyklai pra-' 0 ,. .. . ,
, _
ka. Dėkojame.
T
nė į Vilnių spalio mėnesį. Kreip
x Teodora Knrienė, Chicago J sidedant, buvo Lietuvių namų i S m a b e t i e n ė - d u «sūnus
««»
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x Po du dol. aukojo: A. Bra
tis j Maria Kielą tel. 737-1717.
žėnas, II. Bugarevičius, J. Kuo- 111.. žinoma visuomenės veikėja j valdybos posėdis, kuriame iždi-!ir Linas su šeimom, žmonos I
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis |
(ak.). saitis. Ačiū.
ir kultūrininkė, jau daugelis me-1 ninkas J. Slivinskas davė šešių sesuo Kazimiera Skrandžiuvienė
I tomas. Pogrindžio leidinys. 479 pusi., minkšti virše- į
tų dosniai remia "Draugą". Ir mėnesių piniginę apyskaitą. Taip su plačia gimine.
X Reikalinga moteris prižiū
X NAMAMS PIRKTI PA- dabar, atnaujindama prenume-' pat posėdyje patvirtintas nuola— A. a. Stasys Bujas, 69 i liai. Išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms |
rėti ligonę. Gyventi vietoje,:
Marąuette Pko. apyl. Atlygini '•^KOLOS duodamos mažais mė ratą, atsiuntė didesnę auką. La- i tiniu reikalų vedėju Stasys Jo metų aroi., tragiškai žuvo aukubaitis.
tovežimių susidūrime liepos 15 I leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu |
mas pagal susitarimą. Skam- nesiniais įmokėjimais ir priei bai ačiū.
d. Katastrofa buvo plačiai vie = $4.91. 111. gyventojai prideda ekstra 20 et. taksų.
bint 778-6675.
(sk.) namais nuošimčiais.
Mtitual Federal Savings, 2212
tinės spaudos aprašyta. Ve
x Beverly Shores, Ind., sa- j West Cermak Road — Telef.
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd Str., |
lionis vyko autobusu, į kuri f
vininkas parduoda 3-ji* miega- j VI 7-7747
(nk.)
smarkiai trenkė šiukšlių surin | Chicago, 111. 60629
Į
nnj geros konstrukcijos namą!
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X Jei SKILANDŽIŲ tau tik
ant gražiai apsodinto kampinio
5 užmušti keleiviai, jų tarpe ir IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
aklypo. Parketo grindys, rau reik, tuoj pas PETRĄ ir užeik!
mūsų tautietis, ir 21 sužeistas,
donmedžio sienos. 3 blokai iki — INTERNATIONAL MEAT
iš kurių keli vėliau mirė. Ve
ežero. Kaina $69.500.
MARKET. Medžioklinės dešre
lionis buvo kilęs iš Trakų apskr.
Skambinkit 219—872-7402 ar lės, kumpiai, aviena, veršiena,
Į
Argentiną atvyko apie 1928
ba rašykite — Box 68, Reverly dešros ir t. t. 2913 West 63rd
Sis romanas yra garsaus ispanų rašytojo M. Unamuno.
m.
Dirbo kaip virėjas priva
i, Ind 46301.
(sk ) St., Chicago, Dl. Tel. 436-4337.
Pradėjus romaną skaityti — nenorisi sustoti. Tikrai
čiuose namuose, jau buvo išėjęs
(sk.).
intriguojantis. Išvertė iš ispanų kalbos Povilas GauX Taupymo bendrovei rHka
į pensiją. Nevedęs, bet buvo
čys. Išleido Rūtos leidykla 1977. Knyga gaunama:
• • g a tarnautoja dirbti pilną lai
įsūnijęs sūnų Stanislovą Myko
x Union Pier. Michigan, par
ka ir mokanti rašyti mašinėle. duodamas vasarnamis. Geram Edvardas J. Šumanas (kairėje) su Michael J. Bakalis, kurfe yra demok lą, kuris ir pasirūpino tėvo pa
Draugas 4545 W. 63rd St., Chicago. 111. 60629. Kai
K^iptis j Mutual Federal Sa- stovy. Skambint 616 - 469-4368. ratų kandidatas j Illinois gubernatoriaus postą. E. Šumanas yra koordina laidojimu. Palaidotas liepos 20
na su persiuntimu — $4.25
\injrs toL 847-7747.
(sk.).
d. Avellanedos kapinėse.
(•k.)
torius rinkimų propagandai pravesti.
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