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Hanojus kaltina
buvusią sąjungininkę

Maltos - Kinijos ryšiai
sovietams nemaža mįslė

Hanojus. - Užsienio politikai gas savo teritorijoje. Dar daugiau
„ " a H r i s t e b ė t i ironišku įvykiu •kinu
t — —
• • • i pajėgos
e—i-o~- megmo
MASKVA. — Sovietų vadai Į šios saloje esančios valstybės
*—o
kai kuriose vietose VSR teritorijo
Indokinijoje susiklostymu. Kada
labai atidžiai seka kiekvieną | ekonominius sunkumus, Kinija
je. Dar rimtesnis buvo tas faktas,
Amerika gynė vietnamiečius nuo
Kinijos valdžios ėjimą. Nese suteikė jai 17-kos milijonų
kad rugpjūčio 25 dieną Kinijos
komunizmo, ją smerkė tūkstančiai
niai sovietų spaudoje pasirodė svarų sterlingų paskolą ir pa
valdžia nusiuntė savo kariuomenę
liberalų ne tik Europoje, bet ir pa
spėliojimai, ką mano kinų va statė keletą pramonės įmonių.
ir policiją į Vietnamo teritoriją,
čioje Amerikoje. Kinija ir Sovietų
dai, gerindami ir plėsdami sa Šiuo metu kinai dalyvauja sta
užgrobė aukštumą tarp 17-ojo ir
Sąjunga rėmė Hanojų bendromis
vo ryšius su menka Viduržemio tant stambų sausą doką. Bet
18-ojo pasienio postų Kaolango
jėgomis, kol pagaliau Amerika
jūros sala — Malta. Novosti ko gi už tai gali pareikalauti
provincijos Vanlango apskrities
buvo priversta iš Vietnamo pasikorespondentas paskelbė straip Kinijos vadovybė?"
Baolamo bendruomenėje ir sukėlė
— —
traukti. Dabar dėl įtakos VietnaSovietų vadams toks Kinijos
snį apie Kinijos valstybės takruvinus incidentus Hyungio pa
Etijopijos me susistumdė jo rėmėjai. Hanorybos pirmininko pavaduotojo Vadų draugiškumas strategišsienio kontrolės punkto rajone.
Gen Biao kelionę į Maltą. Ten kai gan svarbiai Maltos salai
Šiuo metu Kinijos valdžia mė
— su Sovietų Sąjunga, o su buvu
ULJ
Nusikra
esą laukiamas ir kinų komunis' rodosi labai įtartinas.
"
* - Jie gauna šiokią tokią paramą per Sudaną. Ginklai ir maistas jiems pristatomi kupranugariais
gina
vėl persiųsti į Vietnamą ki
sia rėmėja Kinija santykiai labai
čiusi
nepaklusnios
Albanijos,
tų partijos pirmininkas. Jis nu
nų tautybės asmenis, kad jie su
įsitempė.
taręs vykti j Maltą, kai buvo Kinija gali bandyti rasti atra
Kovos tebevyksta
Vietnamo užsienio reikalų mi keltų ten riaušes. Ji subūrė kelias
nutraukti draugiški ryšiai su mą Viduržemio jūroje, susi
nisterijos atstovas paskelbė pareiš dešimt tūkstančių žmonių prie
draugaudama
su
Malta.
Albanija.
Leon. — Praėjusį penkta kimą, kuriame sakoma, kad nuo pasienio kontrolės punktų, pa
dienį atrodė, kad Nikaragvos su 1978 metų rugpjūčio pradžios, rengė tūkstančius nusikaltėlių
Novosti žiniomis, pirmieji
Maltos — Kinijos suartėjimo
kilimas jau baigiamas malšinti, ypač nuo to laiko, kai prasidėjo riaušėms organizuoti ir Vietnamo
Javų importai
žingsniai pasirodė tuoj po JAV
tačiau kovos iš Masajos miesto Vietnamo ir Kinijos užsienio rei teritorijos vientisumui pažeisti.
prezidento Nixono kelionės į Pe
persimetė į kitus miestus ir aršios kalų ministrų pavaduotojų dery Šie Kinijos veiksmai sudarė labai
vis
didėja
Vakaruose
gyvenantys
rusai
|
išreiškiamas
solidarumas
sovie
kiną prieš šešerius metus. Nixo
kovos tarp "sandinistas" ir val bos, liečiančios Vietname gyve įtemptą padėtį pasienio rajone
ir
kitų
sovietų
valdomų
Centro
tų
nuteistam
rašytojui
Ginzbur
tarp dviejų šalių.
nui išvykus, į Pekiną nuskubė
Chicaga. — Pasauliui vis dau bei Rytų Europos kraštų disi- gui ir kitiem kalinamiem žmo- džios kariuomenės tęsiasi toliau. nančius kinų tautybės asmenis,
Vietnamo užsienio reikalų
jo Maltos premjeras Mintofas.
Valstybės departamentas ape- Kinijos valdžia stiprina provoka ministeris ryžtingai smerkia Kini
giau trūksta maisto, ypač javų, dentai, susirinkę Paryžiuje, iš- gaus teisių kovotojams, pasiraliavo
Tuo metu buvo sunku tarp tų paskelbė Pasaulinis Bankas. Ste
šė
keli
šimtai
prancūzų
inteieK-.
šeštadienį į "visus įsivėlu- cinius, chuliganiškus veiksmus ir jos valdžios provokacinius, chulireiškė
savo
solidarumą
sovietų
į
šė
keli
šimtai
prancūzų
intelek
vis labiau kėsinasi į Vietnamo
vizitų įžiūrėti kokį nors ryšį, bint pasaulio javų eksportavimą,
vei ksmus ir reikalauja,
tualų, jų tarpe dramaturgas
Eu s i u s " P r i i m t i k a r ° P^^ubas. Js teritorijos vientisumą, suverenu- ^ įlku$
nuteistam
rašytojui
Aleksand"
*
**
.. t u o j a u p a t n u t r a u k t ų šiuos
rašo sovietų agentūra Pekino 1955 m. tarptautinėje prekyboje
Leon miesto evakuojami ten gy- teritorijos
ir Maltos apsikeitimą ambasa buvo parduota — pirkta 33 mil. rui Ginzburgui. Paryžiuje susi gene Ionesco, Prancūzijos Aka veną amerikiečiai.
aktus.
Kinijos valdžiai teks visa
mą ir saugumą.
į
demijos
narys
Pierre
Dabt
ir
va
doriais iš pirmo žvilgsnio gali tonų javų, 1965 m. javų buvo rinkę disidentai šia proga krei- j
Washingtone bijoma, kad civi
Rugpjūčio 10, 15 ir 23 dieno atsakomybė už visus jos rimtų
ma buvo vertinti, kaip diplomą parduota 81 mil. tonų. O pėsi į Vakarų pasaulio moksli- į dinamosios "naujosios kairės" linis karas neišsiplėstu į kitas mis kinų valdžia pasiuntė šimtus veiksmų padarinius, pabrėžiama
p ^ . v ^ o j ^ . ™ , vpašau- ! ninkua ir kultūrininkus, ragin- filosofas Bernard Henry Levy. Centrines Amerikos valstybes. Kinijos žvejybos laivų į Vietnamo pareiškime.
tini puolimą.
1985, i...,
m., aapskaičiuojama,
^Tolimesni įvykiai atskleidė iio tautoms teks ieškoti pirkti Į danai juos nutraukti su sovieAleksandras Ginzburgas yra Įtempimas tarp Nikaragvos ir teritorinius vandenis, trukdydama
; tais Vultūrinius, ekonoroinius Maskvoje veikiančios Helsinkio kaimyninės Costa Rikos vis auga. normaliam Vietnamo žvejų dar
Pekino diplomatijos su Malta 176 mil. tonų.
Kova prieš
tikslus. Blogėjant Kinijos ir Al
Javų pirkimas labai padidėjo1, ir mokslinius santykius, kol So- grupės ir Solženicino fondo, be Penktadienį Venecueloje Costa bui ir keldama grėsmę Vietnamo
banijos santykiams, Pekinas naftą gaminančiose šalyse ir ko- vietų Sąjungoje bus toliau pa- sirūpinančio pagalbos teikimu Rika pasirašė su Venecuela sa I saugumui. Kartu Kinijos karo
analfabetizmą
,
v.
• ..-.
:_J:_A_
t«n/v
sovietų kalinamiems politiniam vitarpinės pagalbos sutartį. Daug Į
žeidžiamos
pagrindinės
žmolabai stengėsi vystyti kontak munistų valdomuose kraštuose.
Rugsėjo 8 visame pasaulyje bu
gaus teisės ir laisvės. Paryžiuje į belaisviam, narys. Už tariamą Nikaragvos piliečių pasitraukė į' lėktuvai pažeidė Vietnamo oro
tus su Malta. Atsižvelgdama į
erdvę virš Kuangninio ir Kaolan vo paminėta dvyliktoji tarptau
Pasaulinis Bankas pernai pa surengtas disidentų susirinki- Į priešsovietinę veiklą Ginzbur
skolino neturtingoms valstybėms mas įvyko tame pačiame d'Or gas yra jau anksčiau atlikęs užsienį. I Costa Riką atvyko ir go provincijų.
tinė alfabetizacijos diena. Tarp
Managvos arkivyskupas Miguel
3.2
bil.
dol.
žemės
ūkio
pageri
Nuo rugpjūčio 10 iki 25 die tautinė Alfabetizacijos Diena bu
Jaunimas rado
say teatre, kuuriame prieš vie penkerių metų bausmę. Liepos Obando Y Bravo.
nimo reikalams. Ši suma būtų pa
n
o
s
, sakoma pareiškime, Kinijos vo pirmą kartą paskelbta 1965-ais
nerius metus Centro i r Rytų mėn. jis buvo nuteistas nauja
kankama išmaitinti 35 mil žmo
Į
valdžia
ne kartą siuntė kariškius
daugiau darbų
Drąsus rumuno
Europos tautų žmogaus teisių sunkia kalėjimo bausme.
nių, tačiau pasaulio gyvento
mo teritorija daugelyje rajonų, mo. M o k s l o " J g ^ ™ £ g _
WASHINGTONAS. — Darbo jų skaičius auga dvigubai grei gynėjai, drauge su žymiais
protestas
Ten jie daug kartų buvo atidengę| zacijos - UNESCO
imciaty
Prancūzijos
intelektualais,
Brež
"Pravda"
kritikuoja
statistikos biuras skelbia, kad čiau.
va. Jos tikslas — atkreipti viešo
nevo vizito Paryžiuje proga i š 
šią vasarą daugiau atsirado
Rumunas rašytojas Victor Frun- ugnį, mėtė granatas, baugino —
sios nuomonės dėmesį į labai
sen. Ed, Kennedy
reiškė savo protestą prieš So
vietnamiečius ir trikdė jų nor
jaunų darbininkų tarp 16 ir 21
za,
drauge
su
žmona
ir
sūnumi
skaudžią analfabetizmo proble
Auga prekyba
vietų Sąjungoje vykdomą žmo
metų amžiaus, šio amžiaus dar
atostogaujantis Prancūzijoje, pa malų gyvenimą. Jie vykdė provo mą ir paraginti plačiąją visuo
Maskva.
—
Sovietų
"Pravda'
kacijas prieš Vietnamo pasienie
gaus teisių bei laisvių slopini
bininkų buvo 15.7 milijonai, net i
su Kinija
puolė senatorių Edvardą Kenne siuntė laišką Rumunijos respubli čius, kurie ėjo tarnybines parei- menę ir atitinkamas tarptautines
mą. Dabartiniame susirinkime,
600 tūkstančių daugiau už per
organizacijas imtis konkrečių žy
dy, kuris parvažiavęs iš Maskvos kos prezidentui Ceausescu, reika
nykščius metus. Liepos mėn
Washingtonas. —..Amerikos kuriame taip pat dalyvavo pran paskelbė žinią, kad sovietų va laudamas suteikti rumunų tau
gių analfabetizmui
pašalinti.
jaunų bedarbių nuošimtis buvo biznieriai susidomėję seka naują cūzai intelektualai, buvo svars dai jam pažadėję išleisti emigruo tai daugiau laisvių bei teisių.
Pagal turimus statistinius duo
Čekoslovakijoje dar menis, visame pasaulyje dabar
14.5 n., mažiausias nuo 1974 ją Kinijos politiką. Neseniai Peki tomi kultūrininkų i r apskritai ti 18 šeimų. "Pravda" prikiša se Laiške, tarp kita ko, prašoma, kad
metų vasaros.
no laikraštis "Kwangming Jih intelektualų moraliniai uždavi natoriui "takto trūkumą" ir "įs rumunų valdžia leistų krašte įtiniu metu dar yra daugiau negu
suimineįa
Nežiūrint prezidento Carte- Pao" rašė apie galimybes kartu niai totalitarinių režimų aki pūdį, kad kišimasis į sovietų vi steigti laisvas profesines sąjungas,
aštuoni šimtai milijonų analfa
rio pastangų sulėtinti atlygini su užsieniečiais ieškoti Kinijoje vaizdoje. Pareiškimą, kuriame daus reikalus bus sėkmingesnis, panaikintų cenzūrą ir nevaržytu
Chartos — 77 Sąjūdžio atsto betų, tai yra žmonių, kurie ne
žemės
turtų,
apie
koncesijas
ir
laisvo
savo
piliečių
judėjimo,
lei
mų kėlimą, darbininkų algos
naudojant vadinamus tyliosios
vas, Čekoslovakijoje, pranešė už dėl savo kaltės, praktiškai yra iš
džiant jiem išvykti taip pat ir į sienio laikraštininkam, kad rug- jungti iš bet kokios bendruomeni
per tris mėnesius pakilo 2.1 apie užsienyje galimus gauti kre
diplomatijos metodus".
Juda kariuomene
nuošimčius. Įdomu, kad uni ditus. Mao Tse Tungo laikais ši
Manoma, kad Maskvą supyki užsienį. Victor Frunza yra 43-jų piūčio mėnesį trys Čekoslovakijos nės veiklos, ir vis dėlto^yra nepa
tokios
temos
buvo
nusikaltimas
joms priklausančių darbininkų
Beirutas. — Praėjusį šeštadienį no faktas, kad sen. Kennedy po metų amžiaus rašytojas, laikrašti piliečiai, apkaltinti Chartos sąjū jėgūs apginti savo pačių teises.
prieš
ideologinius
principus.
Ne
atlyginimai kilo lėtesniu tem
iš Libano atėjo žinios apie padi dviejų valandų pokalbio su Brež ninkas ir žurnalistikos profesorius džio dokumentų platinimu, buvo Jeigu nebus veiksmingai kovoja
seniai
Kinija
pasirašė
su
Japonija
dėjusį Izraelio kariuomenės judė nevu, tą pačią naktį Maskvoje Bukarešte. Nuo 1956 metų jis yra nuteisti kalėti nuo aštuonių li ma prieš analfabetizmą, skaityti
pu, negu unijoms nepriklausan
20
bil.
dol.
sutartį,
kuri
per
aštuo
Rumunijos komunistų partijos gi aštuoniolikos mėnesių. Nuteis ir rašyti nemokančiųjų skaičius
jimą Sirijos ir Libano pasienyje.
čių.
nerius metus išvystys didelę pre Korespondentai stebėjo Izraelio slaptai susitiko su grupe disiden narys. Nežiūrint parašyto laiško, tieji yra aštuoniolikos metų am už dvidešimties metų pasieks bi
užbaigęs atostogas, jis numato su žiaus Ivan Manašek, Mical No- lijoną ir šimtą milijonų žmo
Paukščiai jau skrenda kybą. Kinai pasirašė penkerių m*, tankus, tiekimo sunkvežimius ir tų.
Sen. Kenendžio įstaiga pareiš grįžti atgal į tėvynę, nors ten jo
tų sutartį ir su Europos Bano. ;- skraidančius helikopterius.
vak ir Bmo gyvenantis protes nių. Katalikų Bažnyčia, ypač per
NEW YORKAS. — Gamtos ja Rinka.
kė viltį, kad nežiūrint "Pravdos" iniciatyva galės jam sudaryti di
Izraelio vyriausybė atsisakė šias
tantų pastorius Jan Simsa. Mi savo misijonierius, kovoje prieš
mylėtojų draugija — Audubon
Tautinė Taryba JAV-Kinijos žinias komentuoti, tačiau tokio kritikos, Maskva išpildys savo pa delių sunkumų.
nėtųjų asmenų išplatinti do analfabetizmą pasaulyje atlieka
Society — praneša, kad šiemet Prekybai skelbia, kad JAV bend
žadą
išleisti
minėtas
šeimas.
kumentai lietė Čekoslovakijoje labai svarbų vaidmenį.
dėl nežinomų priežasčių paukš rovės jau veda Pekine derybas kariuomenės judėjimo netoli Govykdomus kultūrinės ir kūrybos
čiai pradėjo anksčiau skristi į apie kinų naftos šaltinių išplė lano aukštumų nebuvo jau nuo
paskutinio
Izraelio
.
arabų
karo.
laisvės varžymus. Pastorius Simka
Nebus derybų
šiltesnius kraštus. Normalus timą. Kinija jau susitarė su Tai-1
buvo
taip
pat
apkaltintas
dėl
to,
skridimas prasideda apie rug landija ir su Filipinais keistis pre
Salisbury. — Rodezijos prem
Ar atidarys
kad apgynęs savo žmoną iš ku
sėjo 15 d., tačiau šiemet mig kėmis: už kinų naftą ji gaus ki
jeras
Smith pareiškė, kad dau
rios policininkai norėjo konfis
racija prasidėjo prieš dvi savai tų žaliavų.
Šanchajaus katedra?
giau
jis
neves su Joshua Nkokuoti praėjusiais metais mirusio
tes ir jau triskart tįeko užgesin
Amerika šiuo metu kinų pre
Užsienio spaudos agentūrų ži
žymaus čekoslovako disidento mo jokių derybų. Smithas pava
ti šviesas garsiame New York kybos partnerių eilėje yra aštun niomis, artimoje ateityje būsian
profesoraius Jan Patocka rankraš dino juodųjų sukilėlių vadą "bai
Empire State pastate, nes nak ta, tačiau prekyba auga. Per pir ti vėl atidaryta kulto reikalam
dykle". Vienintelė viltis pasiekti
čius.
timis paukščių pulkai, suvilioti mus šešis šiy metų mėnesius Šanghajaus "Šventos Trejybės"
taikų sprendimą
priklausanti
pastato šviesų, ypatingai mig prekyba apėmė didesnę sumą, ne anglikonų katedra. Ši anglikonų
nuo Britanijos ir JAV, pasakė
— Ketvirtadienį iš Havanos į
lotomis naktimis, atsimuša į gu pernai per visus metus. Iki bažnyčia Šanghajaus miesto cen
Smith.
Miamį
atskrido Eastern Airlines
sieną ir žūva.
gruodžio pabaigos bus pasikeista tre buvo uždaryta kultui apie
lėktuvas su 132 kubiečiais. Dau
prekėmis už 375 milijonus dolerių. 1950-uosius metus. Užsienio spau
Dingo paveikslas
gumas ju jau 17 metų laukė šios
KALENDORIUS
dos agentūros rašo, kad jeigu ši
dienos. Jie turėjo ir JAV piliety
Ok. Lietuva. —Iš Kauno pra
žinia pasitvirtintų, Šanghajaus
Rugsėjo 18 d.: Juozapas Kup
nešama,
kad Pažaislio švč. M.
bę.
Kitas
transportas
atskris
spa
— Filipinuose nukrito keleivi- "Šventos Trejybės" katedra būtų
Ričardą, Mingaila, Aura,
Marijos paveikslas, kuris buvo pa
lio 4 d.
Rugsėjo 19 d.:
Januarijus, nis lėktuvas, kuriuo skrido prezi- pirmoji kultui atidaryta bažnydėtas
Kauno bazilikos kairiajame
— Japonijoje uraganas "Irma"
dento Marcos artimi bendradar- čia už Pekino ribų. Kinijos sostiZuzana. Girvinas. Praurimė.
altoriuje,
neseniai kažkur dingo.
biai ir štabo nariai. 2uvo 22 ke- Į nėję Pekine, kur yra nemažai
paskandino 33 laivus, sunaikino
Saulė teka 6:33 vai., leidžiasi leiviai ir 15 žmonių žuvo, kai krikščionių, dabartiniu metu yra Pitoinuose vykstančiose pasaulio 9aschrrs*ų pirmenybėse 22-ji partija bai&f s u n k i a i s u ž a l 0 j 0 1,597 namus, Iki šiol niekas negali paaiškinti,
6:55 vai.
eėsi
lygiomis,
nors
ekspertų
manymu,
ją
turėjo
laimėti
K
^
*
^
J*
apsėmė 6,266 butus. Pietinėje Ki- kur jis dingo ir kas su juo atsiti
lėktuvas patraukė per jų gyvena- atidaryti iš viso tik trys maldos
ko. 2monių tarpe tai sukėlė ne
mus namus, netoli Manilos aerod namai —viena katalikų bažny- L o metu turi keturias partijas laimėtas prieš Korči»jaus dvi_ Macui j š
b j e ž u v 0 6 a s r n e n y s , dingo
ORAS
^ . ^
rimą.
romo. Avarijos priežastis —į lėk- čia, viena metodistų bažnyčia ir laimėti reikia šešių laimėti* partijų. Cempijonas laimės utulą ir 350,000 U u ^ ^
Debesuota, gali lyti su griausti tuva trenkęs žaibas.
dolerių.
viena mečetė musulmonam.
niu, temperatūra aoie 70 1.
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Prancūzų protestas prieš
žmogaus teisių laužymą

—
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tepajėgė įdėti tik į rugsėjo 7 d. nr. I zinį darbą, vakarais lankydamas | ir nereikšmingų rezoliucijų n e 
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I jau prasidėjo"... T u o tarpu v a - Apsisprendė studijuoti mediciną ir mą turėjo, todėl daugelio buvo
Subscripuon Rates $33.00 — Chicago, Cook
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U u , kad panašiai galvoja ir n e - sarvieeių savininkai ir vasaroto- išvyko į Gutenbergo miestą Mairt- mėgiamas.
TŪKSTANČIAI PLAUKIA,
countries $34.00.
ŠIMTŲ NĖRA
maža dalis esamų ir būsimų L. jai žino, kad šiose apylinkėse vasa zą, Vakarų Vokietijoj, kur to pat
įsitvirtinęs gydytojo profesijoj,
Fondo narių.
Pašto iSlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
rojimo sezonas baigiasi su Darbo vardo universitete keletą metų
Energingoji sudūvė Elei
azdosniai rėmė organizacijų veiklą:
ratas nesiuneiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
dienos savaitgaliu. Tiesa, už skel įtemptai studijavo, kol įgijo gydy
m i e n ė su talkininkais užsispyrė
ateitininkų,
bičiulių,
šaulių,
reso, gavus iŠ jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
R E D A K T O R I A I T U R Ė T U BŪTI b i m ų turinį redakcija neatsako. tojo specialybę.
pastatyti
Ateitininkų
namus
liet. parapijos. Apgailestaujame,
DRAUGO prenumerata mokama ii anksto
PASTABOS
Bet m a n o m i n i m u atveju yra ki
Baigęs studijas sugrįžo į A m e 
Chicagos pašonėje. Ar t a m prita- i
kad jo netekome pačioje profesi- Į 5
metams 6 mžn. 3 mėn.
taip. Kai "Gintaro" vasarvietės sa riką ir apsigyveno Califomijoj.
rė Ateitininkų feder.ivadas
Kiekvienas norime, kad lietujos aukštumoje, kada jis apsišar- I
Chicago
ir
Cook
apskr.
$33.00 $19.00
$15.00
vininkui A Karaičiui tokį pat Čia, atlikęs stažą ir išlaikęs reikaKitur JA.V
31.00
18.00
13.00
ir atskirų ateitinin.sąiungų
i viskų laikraščių lygis butų kuo ' , ,. .
vavęs medicinos mokslo žiniomis, |
J
&
, .
,
7Zl__ . .
.
i • • -J < skelbimą, idetą i ankstyvesni Lais hngus egzaminus, vertėsi laisva
Kanadoje
(U.
S.)
33.00
1900
v a d y b o s , bent spaudoje, rodos, aukštesnis ir įų puslapiai j d o
galėjo dar daug pasitarnauti ne- c
15.00
vosios Lietuvos" nr., parodžiau , medicinos praktika Los Angeles,
Užsienyje
34.00
20.00
nebuvo paskelbta. Iš spaudos ! mūs informacijomis bei aktualigaluojančiam artimui,
lietuvis- |
9.00
Savaitinis
25.00
15.00
rugpiūčio pradžioje, jis nusišyp- | Yukaipoj ir Cherry Valley.
pranešimų betgi m a t o m e , kad Į jomis. Todėl redaktoriai turi s u koms organizacijoms ir savo šei-1S
Zigmas, be tiesioginio gydytojo ,
_
sojo ir pastebėjo: m i n ė t o laikraš
• Redakcija straipsnius taiso sa- =
• Administracija dirba kas
naujam užmojui tūkstančiai jau organizuoti gerus bendradarbius
. i , '
-v, • . •
mai, ypač trims mažiems s u n e - s
speciahbės,
reiškėsi
ir
visuome
,.
,
.
,
,
.
,
.,
=
čio leidėjai prašė skelbimo ir aš
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips- E
dien
nuo
8:30
iki
4:30,
šešta
plaukia. E l e n a R a z m i e n ė yra tie- ir patys būti pastabūs bei akylus.
. .
.
y j i
hams, k u n e m s labai buvo reika- į s
nių nesaugo. Juos grąžina tik iŠ =
„.-•>,
, ,
,,...
s
daviau teisę pačiam leidėjui ir re n m i a m gvvemme, ypač dalyvau- L .
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
T
I anga tėviška globa. Jų auklėjimo *•
si ir atkakli moteris ir, tikėkime, Pvz. "Laisvoji Lietuva" š. m.
anksto susitarus. Redakcija už =
• Redakcija dirba kasdien
daktoriui skelbimą suredaguoti. damas ateitininkuose ir lietuvių
! naštą neša velionio žmona Regi- H 8:30 — 4:00, šeštadieniais
rugsėjo 7 d. nr. skelbia šias ,
ji tikslą pasieks.
skelbimų turinį neatsako. Skelr
fronto bičiuliuose. Čia organizaci«
.. M
« T V D i/
-i
' Leidėjams bei redaktonui neat
bimų kainos prisiunčiamos gavus =
. , _, na, padedant našlaičių dėdei įnz. ' 1
8:30
—
12:00.
dėmesio,
m ų įsipareigojimų nevengė, bet, c J . v
. .
Kuo m a n e ateitininkai žavėjo , sensacijas : LKB Kronikoms kreipus
. rugsėjo
.. m7 d.
, ,laik.,
prašymą.
^
. •».
, .
i,
• t ' Stasiui rvungiui.
. , . , .
. ,
. . , _ , .
leisti Sąjunga Mvkolo Morkūno, , .
ir tebežavi, tai dvasiniu kurybin/.. p , . ' . .
, rascio nr. ir tebeaidi ta pati gies- tuščios garbes ir reklamos neies-.
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/g.
Medžiukas
g u m ų , intelektualumu, origina- j'
' T U ^J yv
' . , , • I mele: "Atostogų sezonas Ginta- kojo, į kraštutinumus nesibloškė
f
, . , » . » . , . . .
dma LKB Kronikos ketvirtąjį t o - ,
. .. \
.... „
l u m u bei plačiu žvilgsniu i atei,.
.
, ,,
,
. H >,
ro vasarvietėje jau prasidėjo .
tė — sakytojas: S. Vaškienė, trys pamokslininkui prel. J. Balkūnui,
t4. Jaunųjų ateitininkų gretos ir L
T u o tarpu to paties laikraščio pir
galiūnai pašaukti Praamžiaus: P. prelegentui dr. H . LukaŠevičiui
_
,.
.
j
i ho men. bus išleistas.
mąjį puslapį dominuoja tikrai ak•Armonas, A. Mateika, S. Velbasis ir kitiems prisidėjusiems prie šio
m ū s ų dienomis, atrodo, nėra pra
sėkmingo m i n ė j i m o .
retėjusios. T a i ne kartą esu p a - : Taip, o dabar jau rugsėjis, IV- Į tualus ir įdomus straipsnis apie
ta tema bažnyčioje pamokslą vie- | i r v a i d i l a : S ; V a š k >'*Vietos abie u
sauhal
stebėjęs
Jaunimo
sis Kronikos
jau knygų
žinomą Stepą
žurnalistą
literatūros
K. Gmi.
na kita mintimi dar praplėtė,]
J
^°W
reikšmę ir
pati
Elena Rcentre,
a z m i e nkurio
ė jos Į• rinkoje,
jis guli tomas
ir ant mano
stalo, jkritiką
Vykintą,ir staigiai
misu
vėliavomis
dalyvavo
bažnyčio
plačiau paliesdamas ir šiandieni
rašytame
straipsnyje,
p a s k e l b - j o reguliariai kas dvi savaitės iš- rūsį Tabor farmoje, su velionio
įstaigos ir boto tel. 652-1381
nes
aktualijas. Nors žmonės mirš je ir salėje.
t a m e "Draugo" š. m. VIII. 2 6 nr., i einanti "Laisvoji Lietuva" gegu- į didele nuotrauka juoduose rėRUGSĖJO AŠTUNTOSIOS
ta, bet tauta gyvena. Ji gyva savo
net paneigė, prasitardama: "Svar- žės ar birželio mėn. gautą žinią' muose.
MINĖJIMAS
Pabaigoje LB apylinkės pirmi- DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA
kultūra, istorija ir kalba. Esame j n į n k a s A.'Gruzdys'padėko'jo vi
biausia, neturime centro, kur ga
JAV LB S t Petersburgo apy maža, bet nuostabiai gabi tauta. siems už
1407
So.49th Court, Cicero, 111.
lėtų rinktis ir bendrauti m ū s ų
gausų
atsilankymą
linkės
valdyba
surengė
tautos
Kasdien
10-12 ir 4-7
Atvažiavom
su
vienu
ar
pora
la
jaunimas. Jaunimo centras, be
(minėjime dalyvavo apie 250) j
šventės
minėjimą
rugsėjo
10
d.
Išskyrus
trfto
ir Šeštad
gaminų, čia įsikūrėm ir prasigysporto salės ir žaidimo aikščių,
Minėjimas
pradėtas
p
a
m
a
l
d
o
m
i
s
venom. Amerikoj turime daugiau
neatlieka savo paskirties. C h i c a 
Tel. ofiso ir boto: OLympic 2-4159
Šv.
V
a
r
d
o
bažnyčioje
Gulfporte.
savų
profesorių negu jų turė
gos ir priemiesčių jaunimas n e 
DR. K. G. BALUKAS
U ž visus gyvus ir mirusius Lietu jom Lietuvoje. Užsitrauktumėm
Akušerija Ir motery Ugos
turi kur rinktis savo laivalaikiais"...
DR. P. KISIELIUS
vos kovotojus bei kenčiančius iš savo bočių prakeikimą, jei neatGinekologinė Chirurgija.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
D a u g kas nusišypsojo paskaitę
trėmime Mišias užprašė LB apy liktumėm savo pareigų Lietuvai. 6449 So. Pulaski Rd. (Crawford|
1443 So. 50th A ve., Cicero
šiuos žodžius. Kiti n e t padarė iš
linkės valdyba, kurias "atnašavo Suminėjęs įvairiuose kraštuose Medical Boilding) Tel. LL 5-6446!
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak..
išskyrus trečiadienius.
vadas, kad gal kai kurie išpaikin
prel. J. Balkūnas su k u n . J. G a - šiandieninį nulietuvėjimą, mišrias Jei neatsiliepia skambint 374-8001
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.
ti lietuvių s ū n ū s bei dukros n e t u 
siūnu. Įspūdingą ir taiklų m i n ė  vedybas, ragino visus, ypač jau
Ptiima ligonius pagal susitarimą.
ri kur rinktis. Jaunimo centre per
jimui pamokslą pasakė prel. J.Bal- nąją kartą, išlikti lietuviais. Turi
TeL KEtiaoce 5-1811
DR. VL BLAŽYS
20 rh. rinkosi ir išaugo, gal jau
kūnas. Apžvelgęs tautinę šios me kovoti už savo egzistenciją ir
DR. WALER J. KIRSTUK
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS
ne šimtai, bet tūkstančiai l i e t u 
šventės reiškmę, jis vaizdžiai iš už m ū s ų tautos laisvę. Nurodė
Lietuvis gydytojas)
Marąoette
Medical
Center
v i ų jaunimo. T a i p pat mažai gal
ryškino Vytauto Didžiojo genia- kai kurių svetimtaučių moksli
6132 So. Kedzie Avenoe.
8925
West 59th Street
liškumą, kuris savo protu pralen ninkų pasisakymus, įvertinančius Vai.: pirmad.. antrad ir ketvirtad
kas pavydi, kad plaukia tūkstan
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir
6 iki 7:30 vai. vakaro.
kęs visus ano meto valdovus. Jo d ė  lietuvių kalbos reikšmę, jos stebė
čiai dolerių ir n a u j i e m s ateitinin
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
šestad. nuo 1 iki 3 vai.
vai. vak.
Treč. ir šeštad. uždaryta.
kų n a m a m s . Bet m a n e nustebi Los Angeles vyrų krepšininkų komanda s u svečiais iš Australijos. Ket ka tuometinė Lietuva b u v o v i e  tiną formų įvairumą bei kalbos
Pagal susitarimą.
Ofiso telef. WA 5-2670.
na didžiausių valstybių Euro melodingumą. Dr. H . Lukaševin o žinutė, paskelbta " D r a u g o " š. virtas iš dešinės — R. Vizgirda. Los Angeles krepšininkų vadovas
Rezid. tel. WAlbrook 5-3048.
DR. IRENA KURAS
poje.
Lenkų
klasta
b
u
v
o
sutrukm. rugsėjo 9 d. Ateitininkų sky
čiaus žodis buvo neilgas, bet aktu
GYDYTOJA IR CHIRURGE
iytas Vytauto Didžiojo vainika- alus, įspūdingas ir uždegantis.
Tel. ofiso H E 4-5849; rez. 388-2233
riuje. T e n skelbiama, kad "Atei
KTDIKIV IK VAIKV U G O S
vimasis Lietuvos karaliumi. M e s
SPKCIALIST*
ties" žurnalo premijoms reikia
DR.
PETER
T.
BRAZIS
Meninėj daly, šiai dienai tin
MEDICAL IU ILDlNf;
tą sukakti prisimenam ir po 5 4 8
7 0 0 dol., jau įteikta 2 5 0 dol., dar
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3200 W. 81st Street
metų. Pamokslininkas
kalbėjo kantį, Rimo Amalviškio kūrinėlį
trūksta 4 5 0 dol. T a i g i , iš antros
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
24S4
AVest
Tlst
Street
tis,
golfininkus
—
V.
Vidugiris,
DAINA,
DAILĖ, FILMAI
Iki i vai. nopiet.
apie rugsėjo 8 d. ir kitą prasmę — "Fantazija" su įsijautimu paskai- Vai.: pirm., antr.. ketv. ir peakt
pusės žvelgiant, susidaro įspūdis:
A. Šėkas ir R. Dabšys — kitų spor Marijos gimimo šventę. Be to, tą
IR
SPORTAS
1:00 - 5:00 vai. popiet. treC. ir 5ežt.
Ofs. teL 737.1168, rez. 239-291S
E l e n a R a z m i e n ė išrinks tūkstan
tik susitarus.
to saku mėgėjus.
dieną
Liet.
Katalikų
bendrija
yra
1
Didžioji
Califomijos
lietuvių
tėlius ne t a i p jau degančiai reika
Ofs. H E 4-1818; rez. FR 6-9801
K. paskelbusi maldos ir solidarumo DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
lingiems n a m a m s įsigyti, o šim šventė, kuri anksčiau buvo vadi
Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS
DR. J. MEŠKAUSKAS
Telefc — SS7-1285
švente. Turiningą pamokslą prel.
D R ZIGMĄ K U N G į
t i n i ų gal ir pritrūks, nes ką reiš nama Califomijos lietuvių die
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
GALVOS
DR
STUBURO
UGOS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
J. Balkūnas užbaigė kun. prof.
PRISIMENANT
kia jaunųjų kūrybos skatinimas na, o dabar pavadinta Tautos
Specialybe
vidaus ligos
Ofisas:
2858 Tfest 63rd Street
Stasio Ylos pamokslo, pasakyto
premijomis prieš modernius, prie šventės minėjimu, įvyksta rugsė
2454
West
71st
Street
700 North BŪcMgaa, Saite 409
Chkago. Illinois 60629
Jau praėjo vieneri metai, kai PLB seimo atstovams ir svečiams
71-os ir Campbell Ave. kamp.
Valandos pagal susitarimą
miestyje išaugsiančius Ateitinin jo 2 3 — 2 4 d. Šventę organizuoja
TeL — 476-3409
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir
LB Vakarų apvgarda (pirm. V.! Califomijoj (1977 m. rugpiūčio 1978. 8. 2 Toronte, ilgesne cita
k ų rūmus.
pemktad 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus
Valandos pagal susitarimą
Vidugiris). Los'Angeles aDvlinkėi H d.) mirė dr. Zigmas Kungys, ta.

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE

LIETUVIAI FLORIDOJE

St, Petersburg, Fla.
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJ

(pirm. V. Šimoliūnas) ir Santa! tačiau jo netikėtas išsiskyrimas
Monicos apylinkė (pirm. M. K e - , P a l i k o skaudžius pėdsakus ne tik
valaitis), talkinant Kultūrinių po-! artimųjų širdyse, bet jo labai pa"Draugo" š. m. rugsėjo 9 d. nr. piečiu valdvbai (pirm. Alė Rūta) ! sigenda ir daugelis jo draugų bei
"Aplink m u s " skyriuje skaitau ir sporto klubui "Banga".
j pažįstamų, su kuriais jam tekreklaminę žinutę: "Atlikime savo
rt
.
,
i davo susitikti asmeniškai ar orOrganizaemis komitetas yra!
. . .
, ,
.. i
tautinę misiją išeivijoj. Aukoki
v
, ».
- .. i u - • ; ganizaciniam darbe, nes jis buvo
paruošęs plačios apimties kultun..,
— ,
\,.
m e ir remkime L. Fondą. Paau
Į draugiškas, nuoširdus, taikingas,
n ę programą, kurion sutelktos vie
koję 100 dol. tapsite L. F o n d o na
i kaip išvaizda, taip ir būdo savytos pagrindinės meno pajėgos.
riais ir gausite vieną bilietą į po
i bėmis, tikras Žemaičių žemės sū
kylį"... Lietuvių Fondą labai w | Šventes programos centre - openus.
t i n u , esu nemažai j a m dirbęs ir j "4 « operec.ų ištraukų koncer-.
Zigmas gimęs 1924 m, sausio
ateityje prašomas padėsiu. Ta-1 « £ kuriame dalyvauja pianistei ^ d p a j u r v ( § i l a l ė s valsč.) skait
AR
'TAUTINĖ

TAI
PAREIGA"?

čiau, perskaičius minėtą K i t a * , J į « " į * ? 8 ? * . " £ £
I « « * * stambaus ūkininko šei^
. . . f c ^ r i & K *šyps
v « - Cekanauskiene, B. ir R Dabs.a,
^
^
žemė$
lūpose pasirodo
sarkastiškas
nys: Atlikime savo tautinę misiją,
• slėnyje! gražioje apylinkėje, apšia proga iš šimtinės atiduokime
suptoje kalvu, vietovėj minimoj
2 5 dol Marriott viešbučio vadovy- j salėje. Po koncerto apatinėje sa- ^
k r o n i k o s e . T e n a i jis lankė
bei, m u m s visai nepažįstamiems leje jvyksta dail. A. Vanakojie- ir pradžios mokyklą, o aukštesnį
ir lietuviams nieko nepadedan- j » » m e n o parodos atidarymas. jį mokslą ėjo Šilalės gimnazijoje.
Raudonosios armijos invazija,
tiems svetimtaučiams, naujai pa Paroda tęsis dvi dienas. Parodoje
bus
išstatyti
patvs
naujausi
dai
atnešusi
naują tvarką, sukrėtė vi
statyto didžiulio viešbučio savi
lininkės darbai.
są lietuvių tautą, bet ypač lais
ninkams...
Iškilmingos pamaldos bus at vės laikotarpy gimusį mokyklinį
Sia proga dar kartą noriu paci
laikytos sekmadienį 10:30 vai. Šv. jaunimą. T a d ir Zigmas kaip pat
tuoti b. kv. vedamojo žodžius, pa
Kazimiero bažnyčioje, o prieš pat riotiškai nusiteikęs jaunuolis, ne
skelbtus "Draugo" š. m. rugsėjo
pamaldas bus iškilmingas vėlia galėjo išvengti persekiojimo ir
6 d. nr.: "Atsiranda m ū s ų tarpe
vų pakėlimas parapijos kieme. Po arešto. Tik netikėtai kilęs karas
institucijų, kuriems jaukūs Jauni
sumos iš Chicagos specialiai at \i<=a pakeitė. Tačiau 1944 m. karo
m o centro rūmai ir salės pasidaro
vykęs kun. Alg. KP7>S. SJ, parapi sūkuriams riedant į Vakarus, Zig
permenkos. Lietuvių
sukurtos
jos salėje demonstruos tris filmus: mas, kaip ir daugelis kitų, pate
įstaigos bei organizacijos veržia
Poetas Jonas Aistis (5 metų mir ko į Vokietiją, o vos karui pasi
si pas svetimus ir nuneša ten sun
ties sukakčiai paminėti), V-ji tau baigus, ieškojo progos tęsti per
kiai uždirbtus pinigus. Atrodo, kad
tinių šokių šventė ir Angliaka trauktą mokslą. T a proga susida
lietuvių s-ukurtos įstaigos turėtų
sių dainos. Filmai bus demons rė 1945 m. vasarą Eicbstaette susi
kitaip galvoti — sugrįžti į I m 
truojami didžiojoje parapijos sa organizavus lietuvių gimnazijai,
tuosius n a m u s ' , kurie yra labai
lėje. Cia taip pat bus atžymėti į kurios aštuntąją klasę įstojęs
m i e l i , nors ir nėra tokie puošnūs.
sporto varžybų laimėtojai, atvežę baigė gimnazijos 1946 m. pirmą
k a i p garsiųjų nelietuvių viešbu
medalius iš Toronto, o taip pat ją laidą. T o l i m e s n i s šuolis T u e b i n č i ų salės".
atsiekę laimėjimų šios šventės geno senasis univeristetas, kuria
m e jau X V I šimtmetyje studijavo
A5 tikrai pasižadu atlikti savo proga ruošiamuose turnyruose.
Sporto varžybos vyks visą sa Lietuvos didikų sūnūs. Čia Zig
"tautinę pareigą" tada, kai kitas
Lietuvių Fondo banketas vyks ne vaitę. Jaunių tenisas — DC. 10. mas studijavo ekonomiją. Studi
prabangioje svetimtaučių salėje, vyrų tenisas — IX. 16. tinklinio jos b m o nutrauktos dėl emigracib e t kuriuose nors savuose lietuviš ir krepšinio varžybos — IX. 23. j jos j JAV. Tačiau apsigyvenęs N e w
kuose rūmuose. B n u o t a i k ų ma- Tenisistus registruoja A. Polikai - Yorke ir dienomis dirbdamas "fi-

S0PHIE
BARČUS
Minėjimas buvo tęsiamas lietu
RADIO
ŠEIMOS
VALANDOS
vių klube, visiems papietavus. Jį
Visos
programos
i š YVOPA
atitinkamu žodžiu
pradėjo L B
Lietuvių
kalba:
kasdien
nuo pir
apylinkės pirm. A. Gruzdys. Su
madienio iki penktadienio 3:00 —
giedotas Lietuvos h i m n a s .
3:30 vai. popiet. — Šeštadienį ir
Šiai dienai pritaikytą paskaitą sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto.
Telef. 434-2413
skaitė dr. Henrikas Lukaševičius.
1490 A. M.
Jis savo taikliame ir kondensuo
7159 S. MAFLEWOOD AVE.
tame žodyje, kalbėdamas apie is
CHICAGO, ELL. 60629
torinę rugsėjo 8 d. reikšmę, V y 
tauto Didžiojo nuopelnus bei jo
laikų Lietuvos galybę, išklausytą
iiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiniiiiiiiiiiii

ATEITININKŲ KELIU
(1911 - 1927 - 1977)

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio programa
Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WNSR,
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo

Tdef. — 282-4422

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. ROMAS PETKUS

DR. EDMUND E. CIARA

AKIV LIGOS — CHmVKGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL A T E
Valandos pagal susitarimą.

OPTOMETTRISTAS
2709 West 51st Street
Tel. — GR 6-2400
Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir I ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. Ir penkt
10-4; Šeštad. 10-3 vai.

Ofis, teL

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS

7354477; Rez. 246-2839!

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Specialybe — \ e r n j tr
Emocines Ugos.

CRAWPORD MEDICAL BLOG
6449 So. Pulaski Road

DR. A. B. GLEYECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TeL — B E 3-5893
Specialybė Akių ligos
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

1

Tikrina akis. Pritaiko akinius t»
"Contact lense^*

2618 W. Tlst St. — 1W. 737-5149
į Vai

pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLfiS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
ir ketv. nuo 5-7 vakare
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545

ŽMONIS — LAIKAI — DARBAI ^m v 6 1 i a u s i ų > p a s i n i ų žinių sanDR. J. J. SIMONAITIS
Redagavo STASYS B A l i Z D U K A S I t r a u k * i r komentarai, muzika, dainos
G Y D Y T O J A S
Bleido ATEITIS Ateitininkų Sal-1 ^ Magdutes pasaka. Sią programą
veda
Steponas
ir
Valentina
Minkai
Adresas
4255 W. 63rd Street
pos Fondo lėšomis 1977 m. 216
Ofiso tel. -— PR 8-2220
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo
Ofiso telef. R E 5-4410
pusi.
rista — gelių bei dovanų krautuve,
Reridencijos telef. GR 6-061?
OR.JANINA JAKŠEVIČIUS
Kaina su persiuntimu $2.30. Ui- 502 E. Broadway, So. Boston, Mass.
Ofiao
vai.: pirmad. ir ketvirtad.
JO K š A
sakymus siųsti:
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat
*»*> 1^00 li«i 3:00 vai. popiet
VAIKŲ
LIGOS
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t
Ofteo tel. H E A-2133. Namn C I 8 - « l t S
site didelį pasirinkimą lietuviškų kny.
2656 West 6Srd Street
Chicago, 10. 60629
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir pe-nkt
DR. V. TUMAS0NIS
nuo 12 iki 2 vai. Ir nuo 6 iki 8 vai
illllllimillllllll vak. šestad. nuo 1 Iki 4 vai.
C H I R U R G A S

n

f

Ofs. PO 7-6000

RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ
Antanas

R e c GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR

Rabšys

I-ji dalis. K n y g o j e 1 0 skyrių.
Naujojo Testamento:
Bendri j ' tr jos s a v i m o n ė , jos l o p š y s istorijoje. Senojo Test e s t a m e n t o tauta. Izraelis. Krikščionybė. Naujoe sandoros
Bendrija. Jėzus — N a u j o j o amžiaus pranašas. J o darbai.
D i e v o bendrija v i s i e m s . Paulius A p a š t a l ų tarpe, J o išmintis.
Samprata, Dievo t a u t o s samprata.
Išleido K R I K Š Č I O N I S G Y V E N I M E , 1978. Kietais vir
šeliais. 394 pusi. Kaina s u persiuntimu $8 90. U ž s a k y m u s
siusti: D R A U G A S . 4 5 4 5 W . 65rd Str., Chicago, D . 60629.
^

CHIRURGAS

2454 West 71st Street
Vai.: phro . antrad, ketv. i r penktad
2-5 tr 8-7 — U ankato susitarus.

TeL ofiso PR 6-6446

3844 We«t 63rd Street

F. C. WINSKUNAS

Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
S167 West T l s t Street

1002 N. Westera Ave, Chkago
Tel. 4 * 4441

Dr. K. A. JUČAS

Valandos: 1-6 vai. popiet
Treč. ir fiefttad. pagal
Darai miait&rti
susitarimą

Ofs. teL 586-3166; iuunq 381-3772

DR. PETRAS 2U0BA

ODOS UGOS — CHIRURGIJA
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
7110 W. 127 S t , Palos Heigfats
6745 West 63rd Street
TeL M1-97M
j Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt.
Valandos pagal susitrkmą
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą.

Rugsėjis — Baadrsoaen&s mėnuo

PLATŪS IR SVARBOS LB UŽDAVINIAI

SOVIETŲ ŠPIONAŽO SĖKMES LAIKAI
Šimtai agentų dar knisasi svetimų valstybių paslapčių pogrindžiuose

Rugsėjis yra Lietuvių Bend- tucijos gerai susitvarkė ir didelius
B R AUŠROTAS
buvo žymiai sukrėsta 1957 m.,
ruomenes Amerikoje mėnuo, pa- darbus atliko ne tiktai JAV-bėse,
Šiais metais keliuose šio dien
kai
prasidėjo jo karjeros smuki
skirtas jos specialiems rūpės- kur yra daugiausa lietuvių, bet raščio numeriuose esu rašės ačiams. Kodėl Šis, o ne kitas mė- ypač gerai Kanadoje, Australijo- pie pragaištingą ir rafinuotą KG niai atsargon pasitraukęs gene mas: kaip jis galvojo, nežiūrint
nuo — ne tiek jau svarbus daly- je, Pietų Amerikoje, D. Botani B agentų veiklą Irane, Kanado rolas Jean - Louis Jeanmaire yra jo pastangų dirbti savo tė
je ir kitur. Tačiau kiek tokių ar buvęs niekšingiausias Šveicarijos vynei, buvo perkeltas iš regulia
kas. Šį mėnesį telkiamos lėšos, joje, Vokietijoje ir kitur,
reikalingos bendruomenės darVisas šias įvairių kraštų bend- dar įmantresnių aferų liko neiš istorijoje žinomas išdavikas, šni rios armijos tarnybos į pilietinės
bams. O reikalų daug: rėmimas ruomenes jungia viena Pasaulio aiškintų? Šią pragaištingą Vaka pas. Pagal kruopščiai atsijotus gynybos dalinius. Jis pradėjo
visų rūšių lituanistinių mokyklų, Lietuvių Bendruomenė. Jos gra- rų pasauliui veiklą Sovietų nau duomenis šis šHužas išdavinėjo vaisduotis, kad jo tarnybinė kar
mokslo priemonių bei \adovėlių žūs ir naudingi darbai mums dai vykdo ne tik Sovietų imperi savo krašto paslaptis labai ilgus jera griūva ir kad jam nepavyks
paruošimas ir gaminimas, kovos buvo visą laiką žinomi, bet ypač jon įjungtos valstybės, bet KGB metus. Šveicarijos kontražvalgy- pasiekti savo jaunystėje užsibrėž
dėl Lietuvos laisvės reikal 4 finan- išryškėjo š.m. vasarą įvykusia- prievartauja už Judo grašius par ba nuo 1948 ligi 1976 m. išaiš tųjų tikslų.
savimas, didžiųjų renginių — me Pasaulio lietuvių seime To- siduodančius piliečius ar pajun kino net 113 komunistų kraštų
Susitikimas su Denisenko
Seimininkės skundžiasi nuoiat kylančiomis maisto ir kitų dalykų kainomis.
įvairių švenčių, kongresų ruoši- ronte, Kanadoje, kur seimo ir gia savo tarnybon satelitinių vals Šveicarijoje vykdytų špionažo is
Jos
stengias būt praktiškos ir mažiau reikalingų dalykų nepirkti. Koopera
Per
vienus
karo
attache
parei
torijų.
Dar
daugiau,
nuo
1972
ligi
mas.
Lietuvių dienų dalyviai parodė tybių žvalgybos įstaigas. Supran
tinėje
krautuvėje Santa Monikoje, Kalifornijoje.
gūnų
priešpiečius
1959
m.
jis
su
Rugsėjo mėnuo —mokslo me- didžiulį viso pasaulio lietuvių šu tančiam sovietinėn vergijon pa •1976 m. ši tarnyba turėjo įtemp
tekusių piliečių nedalią, kai kada ti visus muskulus, kovodama su sitiko gražų, gerai sudėtą Sovietų
tų lituanistinėse mokyklose pra- tarimą ir bendravimą,
galima net ir pateisinti tokią sa iš už geležinės uždangos atvyks pik. Vasilijų Denisenko. Pastara nieko nemokėjo už svarbiausias
džia. Todėl ir čia reiškiasi didės*
nimas naujai sužadino jo patrio
nė paskata šias mokyklas remti
Taigi Pasaulio Lietuvių Bend- vo kraštams kartais niekšingą tančiais "diplomatais". Jų padvi sis, profesionalas šnipas, buvo žinias, kokias ir už pinigus ne tinius jausmus: jis apsisprendė
prisidengęs Sovietų karo aviacijos
ne tiktai pinigais, aukomis, bet ruomenė yra didžiulė jėga, veiklą. Tai sakydamas, turiu gal gubėjo per tuos ketverius metus.
nutraukti ryšius su Sovietais.
attache kauke Na, ir diplomatas! nupirksi.
ir siunčiant mokyklinio amžiaus kurios mes dar ligi šiol reikia- voje mūsų sostinėje Vilniuje "be Kas dar svarbiau, jų tarpe buvo
Tačiau šiam Jeanmaire suma
Iš spąstų neištrūksi
sidarbuojančius" Petronius, Griš daug, labai daug profesionalų. Juodu iš karto vienas kitam pati
vaikus į jas.
mai esame išnaudojeę.
nymui griežtai pasipriešino jau
ko, lyg jaunuolių tarpe pasitai
Pagaliau rugsėjo mėnesį LB
Turime galvoje politinio dar- kevičius ir j'ų sėbrus. Žinia, jiems Buvo aišku, kad mažutė kalnų
naujai atvykęs ir jam vadovavęs
Juo
giliau
į
mišką,
juo
dau
kančioje "meilė iš pirmo žvilgsorganizacija giliau pažvelgia pa- bo sritį, nuo kurios nei atskirų nėra kitos išeities, nes jie suside apsupta ir saugojama respublika
Sovietų pik. šnipas Vladimir
giau
medžių,
ir
juo
giliau
įsive
ti į save, į savo apygardas ir apy- kraštų, nei ypatingai PLB kaip gino visus tiltus su kovojančia buvo puolama iš visų pusių. Bet mo .
Strelbizki.
Pastarasis Jeanmaire
Sekė socialūs šeimyniški po liama į šnipinėjimo pelkę, juo
niekas net sapne negalėjo išsva
lietuvių tauta.
linkės, kurių yra apie 70, ska- visuma nėra atleidžiami,
neskaitė savo draugu, bet tik
joti apie panašų į Jeanmaire iš būviai, intymūs susitikimai, kai sunkiau iš jos išbristi. Tai jau
tina jų veiklą, išrenka solidaruŠimtus tūkstančių lietuvių įvaišnipu
lekajum. Ir kai Jeanmaire
tokia
yra
nesugriaunama
šio
aŠiandien noriu supažindinti su davimą.
kada būdavo sprendžiami II-jo
mo mokestį, renka minėtiems ir riuose pasaulio kraštuose atsto- šnipinėjimo istorija, neturėjusia
pranešė savo "viršininkui", kad
mato
taisyklė.
Ir
Denisenko
rei
pas. karo mūšiai ir ateities karo
kitiems darbams aukas. Ties kai vauja PLB ir, jeigu ji nesidomė- dar pavyzdžio modernioj žinių
jis ruošiasi nutraukti ryšius su
Išdidus karys
teoremos. Per dvejus metus ligi kalavo iš savo "draugo" vis dau
kuriais specialiais LB uždavi- tų politine veikla, neveiktų Lie- rinkimo istorijoje. Ir tai yra Švei
giau žinių ir jas noromis neno Sovietais, tai Vladimir StrelbitzŠveicarijos armija, susidedanti 1961 m. šnipas nepaprašė iš sa romis teikė šveicaras. Atsitikda kį savo agentą įspėjo, kas jo lau
niais ir sustosime.
tuvos laisvinimo srityje, neremtų carijos armijos brigados generolo
vo draugo nė vienos kariškos
*
kovojančios Lietuvos bei jos re- Jean - Louis Jeanmaire totališko iš 650,000 gerai apmokytų atsar
vo, kad, besistengdamas savo kia, atsisakius bendradarbiauti
Šveicarijos
paslapties, ir iš savo
ginių,
galinti
būti
sumobilizuota
Pirmiausia jau minėtos litua- zistencijos pastangų, neitų drau morališko supuvimo gyvenimo
kraštą išduoti, Jeanmaire, jeigu su Sovietais.
būsimojo agento! Tuo būdu iš
per
24
vai.
laiko.
Šio
krašto
ar
dokumentų negalėdavo išvogti,
nistinės mokyklos, kurių turime g e su Lietuvos diplomatine tar- klampynė.
sivystė natūrali draugystė (jeigu
Paslapčių paslaptys
keliasdešimt, pradedant vaikų nyba ir su Vyriausiuoju Lietuvos
Šio Sovietams parsidavusio iš mija piliečių yra lygiai aukštai tokia gali būti su Sovietais — juos iš savo atminties diktuoda
vertinama
kaip
ir
bažnytinės
ins
vo savo geram "bičiuliui", kurio
darželiais ir baigiant Pedagogi- išlaisvinimo komitetu, ji padary daviko istorija yra aprašyta ReaTeigiama, kad Jeanmaire, tu
Aut.)
titucijos.
ir žmona naudojosi šis sovietinio rėdamas glaudų ryšį su vyr šta
nių lituanistiniu institutu Chi- tų didžiulį nusikalstamą darbą, der's Digest rugpiūčio laidoje,
Jean - Louis Jeanmaire gimė Jeanmaire žmona, turėdama špionažo meisteris.
cagoje.
*
bo v-ku, žinojo ne tik visas svar
kurios sutrumpintą atpasakoji
aukštos inteligencijos architekto savo asmeniškus išskaičiavimus,
bias
kariškas paslaptis, bet taip
Tai labai svarbi sritis ir jeigu ^ ^
^
. ^ . ^ mą čia pakartoju.
Bet kas šioje visoje aferoje įjau pavirtusi Denisenko sugulove
šeimoje.
Baigęs
universitetą,
kal
jos nebūtų vargiai j a u į b u t ų
pagrindiniai veiksniai,
domiausia, kad suokalbininkams pat žinojo ir apie krašto mobili
Šnipo suėmimas
bąs vokiškai ir prancūziškai jau ir meiluže, skatino savo apakusį
įmanomas hetuvybes pratesimas ^
^ . £*.
^
^
vyrą tęsti draugystę su šia atma net nereikėjo slapstytis. Neteko zacinius planus. Dar daugiau,
nuolis
1937.
buvo
priimtas
į
re
įtakingais
Šveicarijos
Saugumo
tarnybos
išeivi oje. Tiesa, mokinių skai* vJov&xl±
pinniaunaudotis nei slaptais rašalais, draugaudamas su
ta.
guliarią
krašto
armiją.
asmenimis,
jis
taip
pat
nugirsda
čius lituanistinėse mokyk oseka
^ ^ ^
^
_
^ agentai ankstyvą 1976 m. rug
1962 m. Jeanmaire laukė pa nei kodais. Visi agento ir jo va
Nuo
pat
pirmosios
armijon
pri
metai mazeja, bet ją toli gražu
^ mimsteriu Stasiu
^ pjūčio 9d. rytą apsupo netoli
kėlimo į brigados generolus dovo susitikimai vykdavo tarny vo daug įdomių politinių, ki
ėmimo
dienos
jis
visokiomis
pro
Lausanne
miesto
esanti
butą.
šis
nėra sumažėjęs ligi tokio skai- ^ . ^ fr ^ ^
^ ^
(prieš pasitraukiant į atsar binių susitikimų eigoje, ir jeigu tiems nežinomų paslapčių. Žino
w
gomis
patvirtindavo
savo
anti
suėmimas
turėjo
užbaigti
ir
ap
^
^ ^ ^
^
gą). Tačiau vietoje jo buvo pa •būdavo išlaidos, tad už jas mo ma, kad, išaiškinus šį sovietinį
? a u s , kad neb*įktų S o j ^ mo- ^
Sis
komunistines
pažiūras
ir
aukš
šnipą, Šveicarijos vyriausybė tu
kyklomis rūpintis. Paskutiniais
keltas jo konkurentas. Neklaus kėdavo Šveicarijos iždas.
veiksnys yra ryškiausias nepri- vainikuoti ilgų mėnesių kruopš
tindavo
savo
krašto
demokratines
rėtų pakeisti daug gynybos pla
duomenimis lituanistines mo- klausomos Lietuvos
okupanto tų darbą. Tačiau šie medžiotojai valdymosi formas. Jis buvo draus kime, kas dėjosi vargšo Jeanmai
Denisenko išvyksta
nų,
jau žinomų Sovietams. Ir tai
kvklas vis dar lanko apie 2000 ,
-.-.-•
nesijautė nei laimingi, nei pa
re galvoje. Turėdami šiuos fak
mingas, sumanus, gabus, darbš
kainuotų
vyriausybei milijonus
tenkinti.
Greičiau
jie
buvo
dva
Kyiuas vi» u«i o
*~
^tovasnesugnautų
institucijų
ats
1964 m. Sovietai buvo absutus Sovietai uždarė bučių.
ir e puoselėtojas. Antrasis
Šveicariškų
frankų. Tik dėl vieno
tus
ir
po
20
metų,
jau
1957
m.
gražus
kurio verta
įvairaus skaičius,
amžiaus dėl
moksleivių.
Tai veiksnys
^
._ — Vyriausias
_l;u^
A„*~*; siškai parblokšti, nes jiems buvo
liučiai tikri, kad jų auka nemė
Lietuvos
šnipo
išdavysčių.
Užverbuotas
pavesta suimti ir tardyti garbin pasiekė pulkininko laipsnį. Savo
daug dirbti, sielotis, aukotis.
gins ištrūkti iš tinklo. Vietoje
išlaisvinimo komitetas, atstovau
Kaip yra priimta klasiško ver Denisenko į Šveicariją karo at
gos Šveicarijos armijos ne eilinį, draugų tarpe jis turėjo įtakin
2inoma, auklėti vaikus lietująs buvusioms Lietuvos politiAtsargon ir išaiškintas
bavimo atvejais, Denisenko te tache pareigoms buvo atsiųstas
yiškoje dvasioje, gyvenant ir -dir
~- ^
^
^ b u bet aukštai stovintį asmenį. Ir giausius krašto asmenis.
mo
paprašė savo prietelių susipažin kitas žvalgybos specialistas VikVedybos, šeima
Pagal Šveicarijoje veikiančius
bant ne savo tėvynėje, nėra_ leng^ ^
^
i~
„ kai šis senstelėjęs individas išėjo
ti
su
kitais
Šveicarijos
armijos
ka
savo
kasdieniniam
rytiniam
pasi
pensijon
atleidimo įstatymus,
Vėlokai,
jau
33
metų
amžiaus,
va. LB-nei čia teko s u n W a ,
tor Isajev. Pastarasis veikė kaip ir
vadovaująs
kovai dėl vaikščiojimui, tai jis buvo pa
rininkais
tik...
"karininkų
priva
Jeanmair,
nesusektas už įvykdy
1943 m. jis vedė išskirtiną gra
jo pirmatakas, ir ši šnipinėjimo
bet drauge ir B - ^ ^ J * Lietuvos laisvės,
lis _ rūpintis mūsų pnaugan- ^
^ . ^
. ^ kviestas užeiti į vietinės Saugu žuolę, gimusią Sovietų Sąjungo čių telefonų ir adresų knyga". Po afera riedėjo, lyg "sviestu pa tus prieš savo tautą ir valstybę
čiųjų tautos nanų tautine gyvybe
^
^ ^ mo tarnybos įstaigą.
nusikaltimus, buvo atleistas į
je Šveicarijos profesoriaus dukrą kelių dienų Jeanmaire ją surado teptas vežimas".
ir
perdavė
savo
"bičiuliui".
Ir
Taigi visos LB vadovų pastangos U e t u v ^ B f i n d r u o m e n ė
pensiją 1975 m., sulaukęs 65-rių
demo.
Marie - Louise. Jos gimimo metu
Niekšingiausias šnipas
Jeanmaire
įvertintas
kaip
tik
šiuo
momentu,
turbūt,
metų
amžiaus. Dar prieš pat pa
jos tėvas profesoriavo Sov. S-gošia kryptimi,
fo™^^"£
atstokra tišku būdu sudaryta,
Jeanmaire
suprato,
kad
jis
su
sitraukimą
iš krašto gynybos
žmogų - hetuvi, yra » £ » £
^ ^
Susėdus prie kavos puodelio, je. Žmona buvo patraukli, žavi
iai j ^ .
Bešnipinėdamas pik. Jean laužė
savo
krašto
įstatymus
ir
skatintinos. Be to, lituamsttnems
'
»
suimtasis buvo klausinėjams, ar gražuolė, ir jis niekada neįtarė,
Louis tapo labai uoliu ir jo no įstaigų, jis perdavė Sovietų šni
armijos
potvarkius.
mokykloms reikia ne tiktai mo- i a u t a i jis pažįsta Sovietų pulk. Vasilij kad ne tik jam vienam ji priklau
rus pasidarbuoti "tėvynės labui" pams žinias apie priešlėktuvinių
kytojų, mokymo priemonių, pa*
Na,.ir už šį "kuklutį patarna pastebėjo aukštoji vadovybė. Na, raketų išdėstymą Šveicarijos teri
Denisenko? Ar jis yra jam perda sė. Nežiūrint neištikimumo šei
talpų, bet ypač mokinių. Taigi Labai gaila, kad ligi šiol for- vęs valstybės slaptus dokumentus moje, gimė sūnus, kuris po gero vimą", progai pasitaikius, Deni ir 1969 m. "tarnybos labui" pik. torijoje. Na, kai savo darbą mau
LB apylinkių vadovų uždavinys maliu požiūriu į mūsų išeivijos ir Lt? Švelnaus tardymo . pasi išmokslinimo išaugo 4 puikų jau senko savo draugui pakišo pilną Jeanmaire buvo pakeltas į briga ras atliko, tai jam ir buvo leista
yra surasti jaunas šeimas, ku- tautą mes patys nekreipėme di- kalbėjimo eigoje suimtajam aiš nuolį, bet nepateisinusi į jį savo banknotų prigrūstą voką. Jean dos generolus. (Kokia ironija — pasitraukti.
Brigados generolas pensijoje ti
rių vaikai nelanko lituanistinių delio dėmesio. Tai, žinoma, la- kėjo, kad jo nepažįstami vyrai a- tėvo sudėtų vilčių.
maire užsigavo ir, šaukdamas Šnipą pakelti į aukštesnį laipsnį
kėjosi,
kad jo išdavikiška veikla
mokyklų, įkalbėti juos leisti ir bai negerai ir netikslu, turint pie jo veiklą daugiau žinojo, ne
už
krašto
išdavimą).
Jam
buvo
"už pinigus manęs nenupirksi te",
Krizė
taip
ir
liks
paslaptyje ir jis ją nu
padėti tas mokyklas pasiekti.
galvoje, kad kai kurios perdaug gu jis savo mintyse galėjo pri
trenkė voką į grindis. Žinia, prak pavesta vadovauti ir organizuoti
*
jau nereikšmingos politinės gru- leisti.
Jeanmair'o apie save patį su tiškasis Denisenko pinigus pakėlė krašto civilinę gynybą. Pakėli- sineš į kapus.
Liet Bendruomenė yra, ro- pės VLIKe turi pilnus mandatus, Taigi tą rytą paaiškėjo, kad nese kurtoji kario patrioto asmenybė nuo grindų ir daugiau šveicarui Į mas laipsnyje ir jo darbo įverti
(Nukelta į 5 pusi.)
dos, ar ne vienintelė centrinė or- 0 šimtus tūkstančių lietuvių atsganizacija, kuri rūpinasi lietuvių tovaujanti
Pasaulio
Lietuvių
pėdų. Jame telpa 10 trilijonų galionų vandens. Pra-, pų, pilna mašinų, vamzdžių bei vielų. Parodomos elekkultūros reikalais. Čia labai daug Bendruomenė jų ten neturi ir ydžioje ten buvo dykuma, apsupta kalnų, gi užtvenkus I tros turbinos, vandens tekėjimo vamzdžių įrengimai,
padeda Lietuvių fondas, pačios ra iš Lietuvos laisvinimo darbo
upę ir vamzdžiais atvedus vandenį, atsivėrė ežeras. < supažindina su pačios užtvankos konstrukcija. Visa
LB rūpesčiu įkurtas. Jau daugelis i y g j r išskirta,
Dykumoje buvę žemesnės kalvos, tapo salomis. Reikė- j tai mums padarė labai didelį įspūdį ir mes šią užtvanmetų jis sąžiningai ir dosniai fi- Cia keliame šį klausimą tiktai
jo ruošti net specialias ekspedicijas gelbėjimui avių ir ką dar ilgai minėjom.
nansuoja
svarbius kultūrinius bendrąja prasme, nurodydami,
/ . KUČINSKAS
įvairių laukinių gyvių, kurie čia buvo užklupti vis ky
Pravažiavus Hoover Dam, vėl prasideda dykumos.
projektus, apie kuriuos daugelį kad PLB institucijos turėtų daug
lančio
vandens.
Šio
dirbtinio
ežero
vanduo
apdrėkina
Visur
jaučiamas drėgmės trūkumas. Aplinkui tuščia.
kartų esame rasę.
efektyviau remti Lietuvos diplo- 12
pačias
našiausias
dirvas.
Apie
tris
ketvirtadalius
mili
Nei
medelių,
nei rūmų. Tik šen bei ten kupstai paru
Ankstyvesnieji naujakuriai bandė jos vandenį re
Pridėkime dar LB rūpesčiu matijos tarnybą, visomis išgajono akrų jis drėkina šioj šaly ir apie pusę milijono ak dusios žolės. Saulė labai kaitina. Viskas labai vienoda,
ruošiamas masines dainų, tauti- lėmis stengiantis jai padėti ir ko- guliuoti, bet neturėdavo pasisekimo. Potvyniai vis pa rų Meksikoje. Cia ištisus metus šiltas oras, daržovių
nuobodu, bet kartu ir imponuoja savo neaprėpiama
sikartodavo
ir
sunaikindavo
jų
pasėlius,
gyvulių
kai
nių šokių, sporto šventes, moks- Voti už Lietuvos diplomatų atir
vaisių
augimo
peri
jodas
gana
ilgas,
o
vandens
drėki
platybe.
lo bei kūrybos simpoziumus, te- naujinimą bei atjauninimą įvai- menes, namus. Ir kai 1905-07 metų didžiuliai potvy nimui yra pakankamai, todėl derliai labai dideli ir kar
Įžengiam į Arizoną. Vis dar dykuma. Joje jau
niai nusiaubė visą Imperial Valley pietinėj Kalifornijoj,
atro festivalius, Lietuvių dienas, riuose pasaulio kraštuose,
tais iš vieno akerio gauna net iki 100 dol.pelno.Van laukinių arklių kaiminės pasirodo. Pamažu gamtovaiz
rimtai
susirūpinta
upės
reguliavimu.
1928
metais
Ajaunimo kongresus, įvairius etniPLB aktyvus įsijungimas į
duo iš šio ežero kanalais keliauja labai toli, net iki dis pradeda keistis. Pradžioje dar tik kadugių krūmai,
nius pasirodymus — gausis labai VLIKą, atrodo, nesunkiai būtų merikos kongresas patvirtino projektą didžiulei už 500 mylių ir pareikalauja 10 dienų tai kelionei užbaigti. kiek toliau — jau pavienės pušelės, o dar toliau — iš
plati LB veiklos skalė.
sprendžiamas, turint gerus no- tvankai ant Kolorado upės pastatyti, įrengti ten elekt Iš čia vanduo pasiekia Los Angeles, San Diego ir kitus tisi jų miškai.
Zinoma, visiems šiems ir ki- rus, nors tai pareikalautų kai ku ros jėgainę ir drėkinimo kanalų sistemą pravesti. Pacifiko pakraščių miestus. Penkios pompavimo stotys
Arizonoje gyvena daug indėnų. Kas dešimtas gy
riems darbams reikia nemaža lė- rių statutinių šios institucijos Užtvankai vieta buvo parinkta prie Black Canyon, ant pakelia vandenį aukštyn net iki 1,617 pėdų ir perkelia ventojas yra indėnas, čia yra 19 jų rezervatų. Di
Šų. Bet jų, turint gerus norus, ga- persitvarkymų, kurie būtų leng- sienos tarp Nevada ir Arizona. Upė pradėta tvenkti jį per kalnų kliūtis, kurios skiria upę nuo derlingų ly džiausia y r a Navajo giminė, kurios rezervatas užima
1931 metais, o visi darbai pabaigti 1935 m., t y . 2 me
lima surinkti (ir surenkama), vai atliekami,
tais
aukščiau, negu buvo plane numatyta. Užtvankos gumų. Dėka Hoover Dam, žalinga Kolorado upė tapo didžiulę šiaurinės Arizonos dalį. Jau priešistoriniais
nes šių dienų lietuvis išeivis yra jeigu tai būtų artimiausioje alabai naudinga ir milijonai žmonių t a nauda dalijasi, laikais indėnų čia gyventa. Tai rodo jų senų miestų
ne tiktai pasiturintis, bet taip pat teityje padaryta, mūsų laisvini- aukštis siekia 726.4 pėdų, jos plotis viršuje 1,244 pėdos,
o storumas viršuje 45 pėdos, gi apačioje — 660 pėdų. Hoover Dam, užtvenkdama Lake Mead, sukūrė taip pat griuvėsiai bei įvairios iškasenos. Šios erdvės vysty
turi gerą širdį ir yra dosnus.
m o organizacijos ir veiksniai geTrys ir vienas ketvirtadalis milijono kub. yardų ce ir labai populiarią poilsiavimo vietą, kur per 12 mėne muisi didelės įtakos turėjo 3 kultūros: indėnų, ispanų
*
rokai atjaunėtų, o tuo pačiu ir
mento buvo sunaudota prie jos darbų. Ją statant, sių sezoną beveik 5 milijonai turistų atkeliauja. Cia yra ir pagaliau amerikiečių. Pirmieji baltieji buvo ispanai.
Toliau kalbant LB temomis, suaktyvėtų, jų darbas būtų daug
krenta nuo uolų akmenys užmušė 93 žmones. Si už geri paplūdimiai, malonu po ežerą laiveliais paplaukio Jie girdėjo gandus apie turtingus 7 miestus ir jau 1539
reikia pastebėti, kad LB, ar ji lengviau derinamas, kaip ligi
tvanka kainavo 175,000,000 dolerių, kurie turi būt iš ti, geri vandens sporto įrengimai traukia jo mėgėjus, metais pasileido jų ieškoti, tačiau tų turtų jie čia ne
visiems patinka ar ne, yra tapusi i\0\ f u o pačiu ir kovojanti liesurado. Ir tik visą šimtmetį vėliau, apie 1692 metus
mokėti Federalinei valdžiai per 50 metų. Dabar užtvan o žuvauti galima ištisus metus.
didžiule lietuvių jėga ir tai pa- tvuių tauta okupuotoje LietuvoVaizdai
čia
be
galo
gražūs.
Aplinkui
aukšti
kalnai,
i
Arizoną pasiekė jėzuitai, kurie čia įsteigė savo misijas.
ka ne tik kontroliuoja potvynius, bet ir gamina elektrą,
sauliniu mastu.
je daugiau pasitikėtų išeivijos
taip pat surenka vandenį drėkinimui bei pramonei. Cia o jų papėdėj mėlynuoja ramus ežeras, kurio paviršių Tūkstančius indėnų jie apkrikštijo ir pamokė juos i n 
Per ketvirtį šimtmečio LB insti- Lietuva.
h. ko.
įrengta 17 turbinų, kurias suka vanduo ir pagamina skrodžia baltos burės, o karšta saulė ritinėjasi dangu tensyvesnio žemės ūkio. Tačiau labai žiauri ir karinga
1,344,800 kilovatų energijos. Visas užtvenktos upės je ir verste verėia keleivį pasinerti į vėsias ežero ban Apache indėnų giminė vis trukdė didesniam baltųjų
antplūdžiui. Po žiaurių kovų su indėnais ir po Meksi
gauti jau kartą ant meškerės vanduo didžiuliais vamzdžiais nutekinamas į rezervu gas.
ANTRĄ KARTĄ 1UV\
kos
revoliucijos, 1848 metais buvo pasirašyta sutartis
Užtvankos
apžiūrėjimui,
ruošiamos
ekskursijos
kabliuko
buvusią
žuvį
kur
kas
arą
—
dirbtiną
ežerą
Lake
Mead
vardu,
esantį
69
my
PAGAUTI SUNKIAU
ir
ši
teritorija buvo prijungta prie Jungtinių Valsty
iš
jų
turizmo
centro,
kuris
yra
prie
pat
užtvankos.
sunkiau. Mat, jo eksperimentai lios žemiau užtvankos. Jame vandens atsarga yra tokia
Olandų zoologas Dž. Boike- su žymėtais karpiais parodė, kad didelė, jog lygi net dvejų metų Kolorado upės srovei. Grupės sudaromos iš 20 žmonių, priskiria prie jų va bių, O 1912 metais buvo priimta į Uniją kaip 48-toji
ma eksperimentais ištyrė ir paPilnai pripildytas ežeras būna iki 110 mylių ilgio ir den dovą ir keltais nuleidžia į požemius, kur koncentruo valstija.
tvirtino žvejų tarpe paplitusią *"*» ***** P * " * atsimena
(Bus daugiau)
gia 157,900 akrų plotą. Didžiausias jo gylis būna 500 jasi visa užtvankos širdis. Cia daugybė įvairių patalnuomonę, kad antrą kartą su-1 ne mažiau kaip vienerius metus.

7000 MYLIŲ PER 1 AMERIKA
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Išjungus gudelinius motyvus iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiimniin
(dėl jų net teroristai, aplenkę
VIZITINIŲ KORTELIŲ
JAV jstatymus, sugeba šin kraš
REIKALŲ
tan atvykti), susitarimui kliūčių
•
visai nėra. Stokojame tik drąsos
HELP WANTED VYRAI
B E AL E S T A I S
IŠ>XOMOJAMA — FOR RENT
šitai suprasti. Apsižvalgę, susipa
Vizitinių kortelių naudojimas yra
Ve! LB ir ALTos klausimu
žinę su padėtimi, įvertinę aplin gražus paprotys. Biznieriai jas pla
A iRARE J0B 0PP0RTUNITY ISNUOM. 2 mieg. kamb. su bal
VYTAUTAS
VOLERTAS
ką ir atsisakę
egocentriškumo, čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
dais ir aptarnavimu. Skambinti po
A POSITION IS NOW OPEN
Nuo savo pirmųjų dienų, vos ną naktį, šiems .asmenims tapus turėtume lengvai pripažinti, kad mų atstovams turėti gražias vizi
3 vai. popiet telef. 776-8127
Parduodamas Balne Resort Lodge
tines korteles.
LN
the
PRINTING
DEPARTMENT.
pradėjęs atpažinti pasaulį, žmo- JAV LB krašto valdybos nariais, į ne tik LB ir ALTos damos atHoteL » apstatyti kambariai (įskai
Kreipkitės i "Draugo" adminis tant užpakaly namą savininkui), 6 vo
gus iš urvo stebėjo žvaigždes, jie, dar nei dirbę, nei kalbėję, statymo, bet ir gausesnių darbo
Salary commensurate with
HELP WANTED
MOTIS YB
žavėjosi jų blykčiojimais, pamė- Naujienoms pasidarė pabaisomis v a i « u tiesiausias kelias yra JAV traciją visais panašiais reikalais. nios kamb., 10 šaldytuvų, 2 virimui
ąualificaiioris.
Būsite patenkinti mūsų patarnavi krosnys. Ant 2-jų sklypų arti paplū
go tamsą išpuošusias akis. Nesu-;ir priešais.
LB Visuomeninių reikalų tarybos mu.
For Interview
dimio. Veikia ištisus metus. Galima
SECRETARY-RECEPTIONIST
prato jų, vaizduotėje kūrėsi pa-! Iš LB ir ALTos pokalbių turi U - A L T o s sujungimas.
perkombinuoti į butus, su krautuve,
Make Direct Inąuary to:
Downtown engnae«ring offlCe. PlefcGyvenimo kelionė, individo ir
sakas, mitus. Tik po daugelio būti išjungti visada trukdą ir
delikatesų parduotuve, restoranu, po
sant workias condition*. Secret&rial
MODERN
IMPRESSIONS
INC.
imiiiiiimimiiiiiiirmiinimimmiinmii
tautos
požiūriais,
nėra
pramogi
ilsio
namais
etc.
Viskas
tik
už
tūkstančių metų ir sunkių pastan- trukdysią. Čia ne praradimo ar
eip. reąuired.
{•airio prekių pasirinkimu nebran $56,000.00.
105 W. Madison St.
gų išmoko mėnulį pasiekti, nors pasmerkimo klausimas, bet susi- niai žaidimai be uždavinių. Tai giai iš mūsą sandelio.
HOYER - SCHLESTN GER Chicago, 111.
TUBNER
ir šiandien erdvės didžiausios, kalbėjimo kaina ir laikinis netin moralinio augimo ir visuomeni COSMOS PARCELS EXPRESS
800
W.
Adams
St
2684666
nio
brendimo
vystymas.
Jam
rei
kamų
patarnavimų
atsisakymas.
paslaptys lieka nežinomos.
SIUNTINIAI Į LIETUVA
kia
apgalvotų
pastangų.
Staigios,
P
L
A
S
T
I
C
F
0
R
E
M
A
N
Perkelkime centrą
S3SS S. H a l s i e d St.. Chicago, m . SOCOS
Tel. 219—872-6467
Instinkto skatinamas, jis ilgė
LB ir ALTos reikalai vejasi į impulsyvinės spekuliacijos yra ma- 2501 w . «»tn St., Chleago, DL 60639
lnjecuon and oompression moldT e l e f . : M 6 - S 7 3 ? — 2&4-S320
josi laimės. Viską bandydamas ir! nemalonių formų raštais. Mes šių I žavertės. O vertę matuojame ne
Marauette Parke. Savininkas parduo mg ezperienoed. F o r night s h t f t V Y B A I I E M O T 1 B I I
V y t i n t a s Valantinaa da gerai užlaikyta mur. namą apie 28
tyrinėdamas, pratęsė, pasilengvi- ; r a š t ų n e n 0 r i m e suprasti, b e t juos išlietu, n e žingsnių skaičiumi,
iiiiiiiiiHiiiiiiiHiHiiiunuiiiiiiimmimiHt
metų senumo, 70 ir Campbell apyl.
WEL0£RS WANTED
n o gyvenimą, bet vadines ramy- i š s k a i t o vVashingtone, Maskvoje, ne strykčiojimu ir šūkavimu, bet
111 i 1111111111111111M111 i 11 f 111 (t M1111111 * . 111111 2 butai — 5 kamb. ir 4 kamb. 2 mas.
for
pressure vessel welding of
bės dar nesurado. Pradžioje pašau- Vilniuje ir net Izraelyje.
(Taip, žai kas domisi. Dėl apirimo net
garažas. Skambinti po 5 vai. vak,
MAINTENANCE
HELP
steel
to A S M E code. Muštfita n d
lio centru jam buvo slėptuvė. Vė-Į n e t Izraelyje, kalbant a t v i r a i ) ,
rezultatais.
sekm. ir sešt visą dieną tel 778-9039.
weld,
using stiek a n d mig processliau j u o pasidarė plokščia Žemė. I I š e į ^ j o s likimo n e a p s p r e n d ž i a
Desired f o r day ahift only. W e ofMūsų vaisiai paskurdę, jais ma- Spalvotos ir Paprastos. Radijai,
es. Forty-hour week: 6 : 3 0 a.m.
Stereo ir Oro Vėsintuvai
Patirtis ir galvojimas pasaulio k e l i ^ o n ė s , tad L B ir ALTos V. Petkų buvome kelioms die
64-ta k Tahnaa. Labai gerai išlai fer good msurajice program.
to 3)00 p.m.
Pardavimas
ir
Taisymas
centrą iš plokščios žemės perkė-: s a n t y k i ų negali savo rankose už- noms užmarštin nustūmę.
kytas 5 kamb. mur. bungak>w. Pilnas
Apply m Person:
M I G L I N A S TV
N. A. PHILLIPS A G0,
valgomasis, 2 miegami, taip pat įreng
lė į apvalią žemę. Dar vėliau do- gniaužti nedidelis būrelis, nors ir
Būtinai turime lietuviškojo gy
ratis tiek prasiplėtė, kad to cent po įvairias valdybas iškrikęs. Vi venimo centrą peskelti į erdvę, 2S46 W. 69th S t , telef. 776-1436 tas miegamasis pastogėje. Gazo Šilu KRONE MANUFACTURING 1501 £ . Bfam St., St. Charies, DL
ma. Garažas. $35,000.00.
Call for appokitoent 877-6666
ro šiandien niekas neįžiūri
suomenės balso taip pat reikia kad ilgėtumės žvaigždžių, bet ne uiiiiiiiiiiimimiimiifiiiiiiiiiiiiimimiiii
C0MPANY
iiimimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiimiiiiiimii
88-ta
ir
Tultey
(5200
į
vakarus).
paklausti. Nesitvarkant ir tūp- karkvabalius varinėtume. Net sa
Jėga ir mintis
Liuksusinė 3-jų miegamų rezidencija.
PACKAGE EXPRKSS AGE>CY
. čiojant,
gali atsirasti
antroji vo tarpe ginčams paieškokime iš
1% vonios, {rengtas rūsys, 2 maS. ga 3676 N. Milvraukee Ave„
MARIJA N O E E K I E N Ė
Coolu fuli or part tlme for rasll e s Išsilaužęs baslį jame žmogus J A J ^ i r ^ ^ j Bendruomenė, radingesnių
motyvų,
atsisakę
ražas, uždengtas patio. Šoninis įvažia
duatre kitclien ln medlcal oantar.
Chicago,
Illinois
SIUNTINIAI
|
LIETUVA
sukrovė visą pasitikėjimą. Pra-: K a s t a d a d e t ų s i j j e i § i o s p a s k u t i - įprastinių ir pasenusių "bla-blaDlet&ry exp. not neoeaeary.
SkcaL
Labai pageldaujamoe gero* rūSka vimas. $71,500.00.
prekes. Maistas 12 Europos sandeHn.
An EquaJ Oppartunity Employer aalary. Call for appolnt. or Apply tn
mokęs kalbėti, pasitikėjimą p r a - | n i o s i o s s u e i t ų i r s u s į t a r t ų ?
-bla" temų.
40-ta ir Artesian. 2-jų butų medi
person bet. 9:30 ajid 4 p. m. M/F.
««08 W. SS S t , Chicago, DL G0«2».
plėtė į artimiausius draugus. Bet
T E U — WA 5-2787
AMERICANA HEALTH CARE CTR.
nis. Reikia savininko. Tik $22,000.00.
Reikalingas
egocentriškumas neišnyko, tie
715 Central Rd., Ari. HU,
niiiiiiiiimiiHiiiiiiiimiiHHiiHHiiiimiini
49 ir Rockweū 2% aukšto medinis.
sos, išminties ir gerovės tvirto
iiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii Gerai išlaikytas. Piktas rūsys. Centr.
llllllllllllllllllllllllllllllll
ve iki šiandien jis laiko ne žmo
gazu Šildymas. $30,900.00.
niją, bet patį save.
BOŪDIN
B.AKERY
39-ta Ir Afloany. Geras 2-jų butų
SCKAUMBURG, ILLINOIS
KILIMUS
IR
BALDUS
po
4 kamb. mūrinis, ir 3-jų kamb. ba
Mūsų gyvenimas yra permirkęs
knygų lentynose — lietuviškos
Plauname
ir
vaškuojame
telis rūsy. $54,000.00.
Naktinei pamainai.
bendromis pasaulio nuotaikomis, Dousman, Wis.
knygos, lietuviški laikraštėliai,
visu rūšių grindis.
lSmokysime.
Geriausias atlygi
99-ta
h*
Washtenaw.
Geram
stovy
B U B N Y S — T e l B E 7-5168
ir nuo jų atitrūkti gali tik stip
žurnalai, vaikų leidiniai — Eglu i.iMiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiJiiiiiiiiiiuiiiiiii
8 butų mūras. 6 butai po 4 kamb., nimas.
IR ČIA YRA L I E T U V I U
ruoliai, dvasine jėga pralaužia
tė, Skautų Aidas ir kiti. Groja lie
2 butai po 3 kamb. $17,280.00 me
T e l — 884-7797
Evening hours — 8 to 5,
aplinką. Visa kaita remiasi įsitei
tuviškas
plokšteles.
Nesant
lietu
tinių pajamų. Savininkas prašo
Tai mažas miestukas, bet švarus.
sinusių, įsisenėjusių ir daugumos
$100,000.00.
šeštadieniais,
VIZITINIŲ KORTELIŲ
Sunday included
Turi paštą, policiją, gaisrinin viškos mokyklos,
priimtų normų paneigimu. Jei:
vaikai
mokomi
lietuviškai
skaity
kus, bažnyčias, parduotuves ir moJei galvojate
nuo masės sukamasi. gėrio ieš- j
REIKALU
Complete benefits.
E^perienecd telephone solicitor
į kyklas. O ypatingai garsus, iš se- ti, rašyti, istorijos, geografijos na
kant, galima tikėtis pažangos.
PARDUOT, NUOMOT AR
muose.
Rimas,
vasaros
atostogas
wanted for national accounts.
Vizitinių kortelių naudojimas yra
; no, varlių lenktynėmis. ApylinAir conditioned shop
APDRAUST
2mogaus dvasines būsenos is- . . '
77 * *. , K , 7 7 ft. leidžia Dainavoje.
gražus
paprotys.
Biznieriai
jas
pla
FOR TNTEaiVIFJW CALL
6
,
,
.
i
J
J
kes
gražios.
Žeme
derlinga.
Cia
toriją sudaro kovų ir bendradar
Tokiomis tai priemonėmis sten čiai naudoja. B e t tinka ir visų luo JOsų nuosavybe, prašome kreiptu J
gerai auga kukurūzai, pašarinės
9:00 AM — 2:00 P.M.
mų atstovams turėti gražias vizi
biavimo varžybos, fizinės jėgos ir
žolės ir kitokie pasėliai, o daugu giamasi palaikyti vaikų lietuviš tines korteles.
Richard J. Jelinek
minties kryžiavimasis. Šioje mai
ma — pieno farmos. Žmonės bė kumas.
šatyje laikas seniai nuplovė Atė
Kreipkitės į "Draugo" adminis
P.
842-7800
ga iš didesnių miestų, nuo triukš
traciją visais panašiais reikalais.
nų galybę, bet graikų Aristotelis
4243 W. 63rd Street
mo ir kuriasi šiose miškingose ir
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
iimimiiimiiiiimiimimimiiiisiiiiiiUMt
su Platonu gyvena.
—-Pirmojo pasaulinio karo me mu
ežeringose apylinkėse. Gyvento
Tel.
—
767-0600
Ilgai besitęsiančios gyvybės jai mišrių tautybių.
MISCELLANBOUS
tais carinėje armijoj kovojo daug
nori ir lietuvių tauta bei jos iš
lietuvių. Nemaža mūsų tautiečių
Dousmano pradžios mokyklą pateko į nelaisvę ir buvo užda iimiiiiiiimniiiiiimiiHiniimimiiiiiiiim
eivija Neturėdamos fizinės jėgos,
10% — tO% _ ao% plctea aaokSatte
O.VE D A Y COOK — OME
jos turi pasikliauti mintimi, ku- lanko šios apylinkės du lietuviu- ryti Vokietijos ir Austrijos karo
a š apdrauda nuo
S W T N 6 S H U T COOK
hilio paa mus.
2-jų
aukitų
mūro
namas
ir
2
au
rios laikas nenaikina. Lemties kai, tai Rimas ir Gintas Janušo- belaisvių stovyklose. Jų šelpimu
Mušt b e 18 years or over. Ezcelto garažas. Apie $8000.00 pajamų.
FRAHK
Z A P 0 L I S lent
skirtuose, koloso apimtį prime- ; niai. Rimas mėgsta skaityti kny- ir globa rūpinosi Centrinis komi
benefita.
Naujas
stogas
ir
gazu
šildymas.
Ap
O. VENDRfi
S206M W e « »5tb Street
nančiuose uždaviniuose siekda-, gas ir, eidamas į mokyklą dažnai tetas nukentėjusiems dėl karo. Jo
sauga nuo potvynio. Alum. langai.
Apply l n Person
Chicago. Hllnoia
Tremtinių, k ą tik atvykusių Į Galite pirkti už $41,800.00.
mos spartos, negali pasitenkinti i pasiima anglišką ar lietuviš- nariai buvo J. Basanavičius, J.
DENNY^S RESTAURANT
W S S t VO J»T»X
normaliais, jau kiekvieno žino- ką knygą. Vieną dieną, moky Balčikonis, A. Žmuidzinavičius, Ameriką, gyvenimo aprašymas
Modernus 15 metų muro namas.
4824 N o . Rrver Road
kuris
atitiks
daugumos
prisimini
2 Sitai ir profesionalui liuksus ofisui
mais ir naudojamais būdais. Juos tojai besikalbant su mokiniais, P. Mašiotas, A. Janulaitis.
Scbiller Park, m — 678-5506
mus.
patalpos. Daug priedų. Marųuette Par iiiiiininnniiiiiiiiiiiiiiHiiiiitiiHiuiiiiiuH
turi paneigti ne dėl netinkamu apie svetimas kalbas, ji ir pa
Pirmieji {spūdžiai šiame sveti ke Anksta kokybe. $50,000.00.
Reikalingi:
mo, bet dėl nepakankamumo, pa klausė mokinių, ar yra mokan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <
mame kraite, sutiktos čia proble
Gražus platus sklypas ir garažas
PADAVĖJŲ PADĖJĖJAS mos, įsikūrimo sunkumai, nupasa Marauette Parke. Vertingas pirkėjui
sitraukti iš minios kelio, rasti sa čių kalbėti kitomis kalbomis? Viso
ALE ROTA
SERfiN'AS
perkrausto
baldus
ir
INDŲ PLOVĖJAS
kojami lietuvės našlės lūpomis ku
vus takus ir būtinai paspartinti je 5 klasėje, vienintelis Rimas pa
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
IR
VIRTUVĖS
DARBININKAI
ri
atvykusi
s
u
trimis
vaikais
sten
dimai ir pilna apdrauda,
žingsnį, drįstant laužyti "kliūtis, reiškė, kad jis kalba dar ir lietu
Nuo 10 y. r. iki 5:30 T. V. ir nuo
giasi
čia
sukurti
jiems
ir
sau
ateit)
versti sienas, ieškoti staigių pra viškai. Mokytoja nustebo ir pa
Tel. — rVA 5-8063
12 d. iki 8:30 v. v. Reikalinga tnrft
Realūs vaizdai, kasdieniška kalba
prašė Rimo, pademonstruoti lie
Beletristika
siveržimų.
2625
West
7lst
Street
lengvas stilius neturi jokių vargi
iiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii savo transportacija.
tuvių kalbą, nes ji negirdėjusi,
CARSON PIRIE SCOTT A CO.
Macai be kraujo, Fievos žydi, Skir oančiių puošmenų, knygą paverči?
Žinrgždai
MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiuiiiiniiHiiii
tos kalbos. Tada, Rimas pasiėmė
tingos kojinė*. Paslėptu vardu, A i lyg paties skaitytojo autobiografi Tel. 737-7200 ar 737-8534
M. A. Š I M K U S
WUmette, Illmols
Yra keletas smaugiančių, ali lietuvišką pasakų knygą ir prieš tau sakydavau, a š tau sakau ir kiti
Namas — SradonS: I tatai. 4 vo
NOTARY PCBLIC
G&anama
"DRAUGE".
Ksiot
visą
klasę,
paskaitė,
apie
Joną
ir
{domūs pasakojimai.
nios, centralinla
Saldymas, atomin*
nančių reikalų, kuriuos turime
I VSO>tE TAX SERVICE
3 auto garažas.
2 balko
Spaudė Pranciškonų spaustuve 1977 85.00. TaJ g r a S dovana t v e n a * •ISptuva,
ITALIAN U-BOAT
4291
So. Maplewood\ tel. 2S4-74BI
tvarkyti. Jei neužteks sugebėji Onutę. Ta pačia proga Rimas,
nai. Patio, Marquette Parko centre.
m. Kaina su persiuntimu $4.30. Už P****.
Taip
pat
daromi
VERTIMAI
angliškai
papasakojo,
apie
Lietumo šluotą pavaldyti, nubraubaiigakm. t miegami. Gra
sakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. Olkiois State gyventojai turi pri* žiaiMOT.užlaikyta*.
COUNTER HH.P
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
$14,000.
kiant šiukšles, sudėtingesnių vi- I vą, jos praeitį, istoriją,^ karalių Ord St., Chicago, m. MC2S.
kainos pridėti 5 * taksu
PILIETTBeS PRAŠYMAI Ir
DELISANDWCH SHOP
kitokie blankai
Namas tr
suomeninio gyvenimo priemonių j Gediminą ir Vilniaus įkūrimo le- • 0 0 0 0 0 0 0 < V X > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ' iiiiHiitiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiMimit
$80,000.
iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiuiuiiiiiiim
naudojimą ir "staigius prasiver- genda
Cicero-Peterson
MOT. namaa. DldelS taverna, aaie
Nors abu broliukai gyvena sve
apie 200 svečių. 2 butai po < kamb.
žimus" pamirškime.
Day Shift Full A Part Time
><>00<><>0<><><X>4>0©000<X>©00<>©000<>©^^
$86,000.
PUSMEČIUI
Nedelsiant ir pagrindinai rei timtaučių jūroje, bet jie puikiai
Flezsle Hours. No exp. Necessary
$103.00 Oucagoje
kia išspręsti LB ir ALTos santy kalba lietuviškai. Už tai garbė jų
ŠIMAITIS
REALTY
C a l 7364385
kių rezginį. (Reorganizatorių čia tėveliams
^77.00
Insurance — Income T a x
tskirai neminiu, nes jie yra
Nors čia ir svetima aplinka, bet D D U BROLIUKAI, AnatoHjus Kairys
tušo
Cicerą j s
ALTos padalinys). Atvirai pripa-I namai lietuviški.
Nesant arti D D I E N A P R I E E2ERO, A Baronai. Paaakait?
$3.00 29S1 W. 63rd St., 436-7878
(10/20/5yUM)
Hnkime, kad dėl šių nesusiprati ietuviškos mokyklos, tą trūkumą D D U DRAUGAI, V. PrankienS-Vaitkevičienė Apysaka
$4.00
Pensininkams auto apdrauda
! G A B R I U K O U2RASAI, J. Svabaitė-Gyliene. Apysaka
mų pralaimime. Pavyzdžiu gali atsveria šeima. Namuose taip pa
$3.00
tvarkyta,
kad
vaikai,
grįžę
iš
mo
D
K
A
L
N
U
O
S
E
,
Milda
Kvietyt*.
Pasakos
Amžius 62 iki 80 m.
$3.00
būti lituanistinio švietimo ir kul
MARQUETTE PARK
O KISKUCro VARDINES, S t Džiugaa. Uji laida EflėraMiai
kyklos,
privalo
kalbėti
tik
lietuviš
$2.50
•
tūrinio augimo sritys, — dėme
J. BACEVIČIUS — 778-2233
D K E T U R I VALDOVAI, S t Džiugas. Pasaka
$2.50 4 botu murini*. Gazu Hldymaa. Ga
kai.
Namuose
kambarių
sienas
ražas. Numažinta kaina — $54,900.
6455 So. Kedzie Avenoe
sys LB namuose nėra lygiai pa
Mixing, oven and cooides.
puošia lietuviški paveikslai, o D K A I P ALGIUKAS VBJO IEŠKOJO, N . Jankutė. Pasakojimai $ 2 5 0
dalintas.
L A B A S RYTAS. VOVERE, J. Mineiga Eilėraščiai
$2.50
19 mefeĮ mfirinis. 514 kamb. ( 3 iiiiiiiiiiiiiiniitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmii
L A U M 2 D A U M S , S t . Petersoniene. Pasaka
$5.00 mieg.). Gazu-oru Šildymas. Arti S t
Klausimas yra lengvas, žiū
Day-time hours.
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
M A 2 I ŽINGSNIAI, Pr. Naujokaius. Pasakojimai
$2.00 Louis ir 77 S t Padarykite pasiū
, ...
rint iš toli, nuo mūsų tikslų plat
Ir kitus kraštus
M E Š K I U K A S RUDNOSIUKAS, Vyt* Nemunėlis. Efl. pasaka $3.00 lymą
No Sundays.
formos. Jis nepaprastai susipai
VYTAUTUS
P A R K A S A N A P U S GATVfiS, D. Bindokienė. Apysaka
$3.00
NEDZINSKAS,
4665
Archer
A
ve.
BUTŲ
NUOMAVIMAS
nioja, kai, arčiau priėjus, galima
PTJPUCIO PASAULIUKAS, Ona IGkailaitė. Pasakos
$4-50
No decorating.
CUcsfo, m. 60632, telef. ft*7.sett
NesMl pirkimas — PsfdavtBiat
matyti laiko ir kitokių nelemtyS A U L U T E DEBESĖLIUOS, L. Žitkevičius, Eilėraščiai
$1.50
lllimilllUIllliiliiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiim
Valdymas
bių paliktus žvirgždus.
V Y S K U P O KATINAS, C Grineevičius. Pasakos
$2.50
Complete benefits.
NYKŠTUKŲ
MOKYKLA,
Adelė
JonuSaitė-Abromaitieoė
Drasdsssl
— Income Tas
$3.00
LB ir ALTos pusiausvyrą, man
tiiniiiiiiiiiiiiiiMifiitiTifiiiiiiiiiiniiiiiniiii!
— O —
PELIUKAI IR PLAŠTAKĖS, B. Pūkeleviaflte
NoUrttss — Ve
$1.50
Air-conditioned shop
atrodo, būtų galima rasti vienu
SKRAIDANTIS PARŠIUKAS, B. PūkeleviaOt*
$150
susėdimu, jei išmestume jovalą
KLEMENTINA IR VALENTINA, B. POkesevičifitė
Romanas i i Lietuvos ūkinin
$1.50
maišanti šaukštą. Šiuose pokal kų gyvenimo. Iliustracijos Dr
RIMAS PAS KĘSTUTI, B. PukeJeviflOtė
"U JO
J.
BACEVIČIUS
BALTOSIOS PELYTĖS KELIONĖ Į MĖNULI, Danutė Bindotdenė $1.50
biuose nereikėtų paisyti Šimaičių, agr. Antano Verbicko. 440 psl
perkramtymas
JAUNIEJI DAIGELIAI, J. Narūne
$1.30 fi W5 S. Kedaie Ax*. — 778-2233 Apdraustas
Zakarauskų, Stravinskų,_ dargių;«•, ^ ^ m p m t i m t b a n ^ . 5 1
D
RŪTELĖS
AITVARAS,
J.
Narūne
$
1
J
0
gudelių. Tyliai, kantriai ir ati ]
{vairių atstumų
Leidėjas — Lietuvių agronomų
ŠAUNUS PENKETUKAS, Juozas Švaistas
$3.00
džiai stebėjęs, jų poelgiams nesu
Pei-skaitę "Drangą" duokite
VAIKUČIO DŽIAUGSMAI, Grasė Petrėnlenė
$5.00
Tel. 376-1882 arba 376-5996
sąjunga, 1977 m.
randu jokio pateisinimo.
D
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, iiftiiftiiiiiiiiiiiinfiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiii ji kitiems pasiskaityti
Užsakymus siųsti:
D P a ž y m ė j u s kvadrate norimas knygas iškirpti Ir siusti
1970 m. perėmęs valdybą, jon
nes jis plsčiausisJ skaitomas lie
pasikviečiau darbščius, gabius ir DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S i
D&A UGAS, 4545 W. SSrd 9*^ OUes«o. DL
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
jaunus žmones. "Naujienos" nie
CMcsgo, m . 00628
Ui
nos yra visiems prieinamos
ko nežinojo apie A. Geči, J. Gailą,
A. Zerr, A. Novositj. Bet per vieooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo assaeasam:YrT".s.a.B a s. x wi-r-i.tiiaasii.Vi
DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. rugsėjo mėn. 18

C L A SS IFIED

NE PRAMOGINIAI ŽAIDIMAI

GUIDE

BEVERLY SHORES

Dubois Realty

DIE senut AND

TELEVIZIJOS

C O OK

MOŠŲ KOLONIJOSE

KEPĖJAS

VALOME

Experienced
DONUT FRYER

TELEPHONE SOLICITOR

Call Bill Kaiser
453-0200

Budraitis Realty Go.

COOKS

KAS V E R T I N G A

Aidas tarp dangoraižių

M O V I NG

LAIŠKAI JAUNYSTEI

Valdis Reai Estate

ĮDOMIOS KNYGOS MOŠŲ MAŽIESIEMS

C A K t BAKER

n
n
n
Ruurras n
n
LIEPKALNIO SODYBA nn
n
n
n
n
n
n

BELL REALTY A. V I L I M A S
M OV I N G

Call Šalty 825-2177

n

Perskaitę "Draus?", Aukite kitiems pasiskaityt

BESIGIRIANT SUGEDO

AR PASIUSIME PELENEI
KURPAITES

! DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. rugsėjo mėn. 18

"Washington Post" bendra-!
darbis O. Doder rašo, kad vy-\
rauja nesugebėjimas, niekalo į
gaminimas ir korupcija. Vyriau- j
sybė
stengiasi tai prislėpti nuo
Tokią tema pavergtos Lietu- Į sijos net eiliniai kareiviai dėvėjo
viešumos ir rodyti šviesiąją pu
vos žurnalistas A. Samoška na- gerus batus, o Sovietų kareiviai
sę. Štai vieną dieną užsienio
grinėja su Sovietų Sąjungos leng ilgą laiką dėvėjo, o gal ir dabar
reikalų ministerio pavaduotojas
vosios pramonės ministerio pava dėvi brezentinius batus. Sovieti-i
duotoju Albinu Adomaičiu, ku nei batų gamybai trūksta inži
Anatolis Kovalevas sukvietė ką
ris sėdi Maskvoje, Kalinino pro nierių, nors jų kelios laidos bu
tik baigtuose statyti naujuose
spekte esančiuose ministerijos rū vo išleistos dar prieš 20 metų.
Tasso telegramų agentūros rū-į
muose ir rūpinasi avalynės ga Jie išlakstė į geriau apmokamus
muose spaudos
konferenciją
myba. Sovietų Sąjungoje visose darbus.
Jis, be kita ko, buvo paklaus
Illinois lietuvių respublikonų išvažiavime Lemonte.; Iš kairės:
Pranas
Juo- tas, kaip ten yra su tuo komsrityse yra dideli trūkumai. Dide
^
Z
L
T
T
V
L. Brežnevas sakė, kad reikia
*
J
.
li trūkumai yra ir avalynės ga tenkinti augančią tarybinių žmo kus, vadovavęs programai, Modestas Jakaitis, Jonas Talandis ir Kazys • .'
tenu,
kuris
amerikiečių
buvo!
Nuotr.
John
Utz
Laukaitis.
myboje.
pagamintas Tassui, bet dėl disi
nių perkamąją paklausą, dau
Sovietų Sąjungoje beveik vi giau gaminti liaudies vartojamų
dentų teismų uždraustas par
sus dalykus mokslo institutuose prekių, gerinti jų kokybę. Kaip
duoti. Kovaliovas pareiškė, kad
mokslininkai nagrinėja teoretiš bus įgyvendinti šie reikalavimai?
tai nereikšmingas dalykas ir
kai. Jie sako, kad Sovietų Sąjun Adomaitis sako, kad per dešim
Tassas be jo gerai išsivers. Kaip
gos gyventojai per metus turi gau tąjį penkmetį turėtų persilaužti
planuoja kaip suruošti parapijos tik tuo metu sugedo Tasso mati nusipirkti 3,63 poras batų. visa lengvoji pramonė ir visų Lawrence, Mass.
šjia — nustojo veikti anglišką
vakarienę ir prieškalėdinį išpar
Praktikoje gi žmonės negauna pirma —avalynės gamyba. Odos
tekstą perdavinėjąs aparatas ir
davimą.
nusipirkti nė vienos normalios ir avalynės pramonė bus aprūpin
ŠVENTO PRANCIŠKAUS
negalėjo įmigti istorijos keletą
poros batų. Vienas tautietis iš ta nauja technika, aukštos kvali
J. Sk. minučių.
PARAPIJOJ
pavergtos Lietuvos
rašė: "Iš fikacijos kadrais. Prie avalynės
vaikščiojau visą miestą (100,000 gamybos prisidės moksliniai insti Rugpiūčio 13 d. buvo suruošta
gyv.), o negavau nusipirkti ba tutai ir kitos lengvosios pramonės parapijos metinė gegužinė. Oras
tų". Batus jis gavo iš Vakarų pa šakos (S. 1976. Nr. 15, 7 p ) . Mi buvo labai palankus. Nemaža pasaulio. Pagal mokslininkų nu nisterija stato naujas, numato re rapiečių apsilankė. Šeimininkės
rodymus Sovietų Sąjungoje kas konstruoti stambiausias RTFSR, Korsakienė, Šaukimienė ir kitos
met turėtų būti pagaminta per Ukrainos ir kitų respublikų odos gerų ir apsčiai valgių prigamino.
900,000,000 porų batų, o Ado ir avalynės įmones. Perkama ne 200 dol laimėjo Antanas Janiūnas
Mūsų mylimam tėvui, uošviui, seneliui
maitis sako, kad pagamina tik mažai naujausių užsienio įrengi iš Broktono, 100 dol. laimėjo
700 mil. porų, kurių didesnė da mų. Žadama pirkti net ištisus Stasys J asiriškas ir 50 dol. Antanas
lis yra niekalas. Niekalo daug at avalynės gamybos fabrikus su vi Podvinskas iš Methue. Gegužinė
siranda dėl to, kad batų gamyba sa gamybos technologija.
gerai pasisekė, parapija gavo
eina per daug rankų. Numatoma
Lietuvos įmonės taip pat bus gryno pelno 2693 dol. Gegužinei
mirus 1978 m. birželio mėn. 20 dieną, nuoširdžiai dėkojame kun.
batų gamybą daugiau automa
vadovavo
Petras
Gumauskas
ir
Thomas C. Brady, kun. Vytautui Gorinui už rožančiaus atkalbėatnaujinamos. Ukmergėje stato
tizuoti.
Jonas
Stakeliūnas.
jimą
koplyčioje.
mas nauja avalynės cechas, pri
Mūsų nuoširdi padėka kun. Thomas C. Brady, kun. Vytautui
klausantis P. Eidukevičiaus odos
Kodėl taip yra?
— Rugsėjo 4 d., Albinos KvarGorinui, kun. Pranui Kūrai atnašavusiems iškilminga^ gedulo
ir avalynės įmonių susivienijiciejūtės ir Marijos Songailaitės rū
šv. Mišias bažnyčioje už velionio sielą ir apeigas kapinėse. Dėko
L. Brežnevas partijos suvažia-j m u į. Cechui paskirtos dvi imporpesčiu, buvo parūpintas autobu
jame kun. Pranui Kūrai už pasakytą gražų pamokslą.
vime pasakė, kad per mažai paga- t į n ės vyriškos ir moteriškos avasas ir Lawrence Šv. Pranciškaus
Dėkojame profesoriui Bahui Račkauskui už atsisveikinimo žo
minama gerų batų. Kodėl taip lynės linijos. Būtina toliau re
parapiečiai buvo nuvažiavę į Brok
džius kapinėse, p. Kaziui Rutkauskui už žemę iš Lietuvos.
yra? Stokojama geros odos ir da konstruoti Šiaulių odos ir avaly
toną į Jėzaus Nukryžiuotojo sese
Nuoširdžiai dėkojame visiems už aukas šv. Mišiom, Rockfordo
žų, lengvaj ai pramonei der de nės įmonės. Cia daug priklauso
rų suruoštą metinį pikniką. Oras
Lietuvių Bendruomenei ir visiems už gausias aukas, prisiųstas
vintąjį penkmeti gerokai skolin nuo respublikos lengvosios pra
gėles, išreikštas užuojautas spaudoje, žodžiu ir laiškais.
pasitaikė geras, žmonių suvažia
gas liko žemės ūkis —nepateikė monės ministerijos iniciatyvos ir
vo daugybė.
Taip pat dėkojame už suteiktas aukas per velionio ligą, Rock
pakankamai žaliavos. Gamta bu požiūrio. Ruošiami nauji kadrai
fordo Lietuvių Bendruomenei, Baltui ir Rockfordo Dukterų drau
vo nepalanki, ypač pastaraisiais prie naujų įrengimų Prie pus- — Rugsėjo 6 d. parapijos mo
gijai.
metais. O nuo gamtos sąlygų kol automačių dirbs mažiau rankų kykla pradėjo savo mokslo me
Visiems nuoširdžiai dėkojame už atsilankymą į koplyčią ir da
kas dar esame priklausomi. Sko ir gerins gaminį. Daug dirba mi tus, 3 seserys mokytojos visos nau
lyvavimą laidotuvėse.
lingos ir kitos pramonės šakos, nisterijos mokslinio tyrimo insti jos. Sesuo Eugenija —mokyklos
liūdi: Dukterys su šeimomis ir kiti giminės
ypač chemijos pramonė. Darbo tutai, rengdami pažangias tech vedėja, sesuo Loretta —vienuo
organizavimas atsilikęs nuo iš nologijos avalynės pramonei. lyno viršininkė ir sesuo Uršulė.
augusių reikalavimų, nepaten Ateityje daug batų bus gaminama Trūkstamas mokytojas tenka prikinama technologinė drausmė, pažangiaisiais klijavimo ir forma samdyti, nes veikia visi 8 skyriai
per silpna dailininku —mode vimo būdais. Batų padai bus sin r vaikų darželis. — Rugsėjo 9 d.,
liuotojų įtaka.
tetinės medžiagos, jie bus amži o ypač 10 d. Lawrence miestas
minėjo savo 125 m. gimtadienį.
Sovietų Sąjungoje visą laiką ni.
Ar bus amžinas ir batų viršus - Daugelis tautybių ir organizaci
nepalanki gamta net ir batų ga
jų turėjo savo kioskus miesto so
mybai. Carų laikais ta gamta nežinia. Vienas tautietis, kuris bu de. Lietuviam prie savo stalo su
mirus, jos sūnui PETRUI ir marčiai RITAI BŪ
buvo labai palanki, nes tada Ru- vo grįžęs iš Sibiro ir gavęs iš Va suvenyrais ir valgiais atstovavo
karų siuntinį ir batus, rašė: "Jū
DAMS, ii kitiems jų gimines nariams nuoširdžią
sų atsiųsti batai labai gerai pa lietuviškai apsirengusios moterys,
užuojautą reiškia
daryti. Jau pridėjau antrus pus vadovaujamos Uršulės PenkuSOVIETŲ ŠPIONAŽAS
padžius, o viršus dar geri. Pas vienės.
LKDS Cicero Sk, Valdyba ir visi nariai
—Parapiečiai ne dykinėja, jau
(Atkelta iš 3 pusi.)
mus gaminamų batų greičiau
Šioje ramioje būklėje perkūnas nuplyšta viršus, negu padai". 5 — 8 metus. Žinoma, dabar mo
Dar anksčiau iš Lietuvos rašė,
trenkė iš giedro dangaus 1976.
kad
jie su vietos gamybos batais teriškų batukų aukštomis kulni
V1II.9. ryte. Aišku, kad jis šito
mis neparduosi nė už rublį. Atei
nesitikėjo. Prisipažino viską, ką po lietaus negali išeiti į gatvę, nes tyje bus uždėta didesnė atsakomy
jis manė, kad neįmanoma nu atsiklijuoja padai. Dabar Ado bė ir prekybininkams, nes jie tas
slėpti. Tačiau su tardytojais ne maitis sako, kad padai bus prikli prekes užsako.
bendradarbiavo, aiškindamas to juoti pažangiais klijais, tik svar
bu, kad greitai nesuplyštų vir O kaip su Pelenės kurpaitėmis?
limesnes sovietines šunybes.
staigiai mirus, žmoną GENOVAITĘ, brolį AUGUSTINĄ,
šus.
Jis gal nesupliš, nes tam dir
1977.VI. 17 Šveicarijos teismas
Pasikalbėjimas —ar pasiusime
seseris ELENA KUD2MAITE, ONĄ ŠEŠTOKIENĘ,
nuteisė "Jeanmaire 18-ka metų ba moksliniai institutai, inžinie
Pelenei
kurpaites
—dar
nėra
aiš
ALBINĄ RUGIENIENĘ su šeimomis ir visus gimines
kalėti, degraduojant į eilinį ir ar- riai, chemikai. Jei yra batų pras
kus. Išmokti siūti Pelenei kurpai
atimant visas privilegijas bei iš ti modeliai, tai kalti dailininkai,
nuoširdžiai užjaučiame.
pagerinta tes pirmiau reikia išmokti avaly
metant jį iš armijos eilių. "Jis į- modeliuotojai. Bus
nę siūti eiliniams gyventojams.
vykdė neįsivaizduojamus nuosto tvarka. Anksčiau įmonės direkto
Ona ir Jurgis Ribiaskai
Kodėl
tik eiliniams? Neeiliniai So
lius mūsų tėvynei ir pažeidė gar rius turėjo pereiti daug slenksčių,
bę mūsų armijos ir viso karinin kad pasiektų sąjunginę ministeri vietų gyventojai avalynės gauna
kų korpuso," sakoma galutinia ją. Dabar kuriami dideli susivie iš užsienio. Jie batų gauna savo
nijimai, kurie bus pavaldūs mi specialiose krautuvėse ir užsieny
me teismo sprendime.
nisterijai. Slenksčių skaičius ma je. Kai aukšto rango komunistai
Kodėl atidengta ši afera?
žės, bus panaikintos nereikalin išvyksta į užsienį, jie ten perka
Mylimam tėveliui
sau batus, kostiumus ir kitokias
gos
valdymo
grandys.
Ar
bus
pa
Kokiu būdu buvo išaiškintas
vertybes, kurių negauna savo
Jeanmaire? Teismo metu kaltina naikinta ir respublikos ministeri
krašte.
masis ir jo advokatai mėgino iš ja — nežinia.
dukroms IRENAI KŪŽELIENEI ir RITAI TURNER su
gauti atsakymą. Tačiau šveicari Gamybininkai —prekybininkai
Vienas Sovietų aukšto rango
I šeimomis, kartu liūdėdami, reiškiame gilią užuo
Didelė blogybė prekybininkų komunistas Anglijoje nusipirko
jos valdžia nesileido į jokias kal
jautą.
bas. Yra teorijos, kad koks nors nesugyvenimas su gamybininkais. geros rūšies medžiagos 10-čiai
Edvardas ir Dana Skooai
plyšys sovietinėje žvalgyboje, Prekybininkai visas bėdas linkę su kostiumų. Maskvos muitinėje jų
Berne ar kur nors kitur pažadino versti ant gamybininkų. Gamy niekas netikrina, nes jie turi spe
Liudas ir Aldona Kriaučiūnai
šveicarų kontražvalgybą iš letar bos paklausa turėtų rūpėti pre cialius praėjimus. Tas viskas rodo,
go. Vienas dalykas yra visiškai kybininkams, nes jie duoda užsa kad Sovietų Sąjungoje gyvento
aiškus: vakariečiai turi būti di kymus Bet jie tuos užsakymus jų aprūpinimas avalyne yra pa
džiai dėkingi tam asmeniui, ku duoda ne pagal gyvenimo reika sakose, o ne tikrovėje. Sakoma,
ris atkreipė šveicarų dėmesį, kad lavimus, o pagal savo intuiciją. kad Sovietų Sąjungoje moterys
"patriotas" išdavinėja savo tėvy Kai atlieka daug netinkamų ba nebedėvi batukų aukštomis kul
tų, jie nori tuos batus grąžinti nimis, nes tai yra buržuazinė lie
nę.
Bet ar tai yra paskutinė a- gamybininkams ir atgauti savo kana. Bet aukštomis kulnimis ba
tidengta Sovietų šnipų veiklos pinigus. Išeitų, kad nuostolius tus dėvi Sovietų maršalai. Kai
afera? Kas žino? Kiek dar lie turėtų padengti tik gamybinin 1936 m. Lietuvoje lankėsi sovietų
maršalas Jegorovas, dėvėjo au
ka neišaiškintų dalykų ne tik kai.
linius batus aukštomis kulnimis.
Gamybininkai
grąžintus
batus
stambiose aferose, bet ir mūsų
Išeina,
kad Sovietų Sąjungoje
pačių kasdieniame gyvenime. O neparduos, nes jie tam neturi są
kiekvienas išvykstantis į okupuo lygų, neturi krautuvių. Prekybi "Pelenės" yra maršalai ir atitin
tą tėvynę gal; grįžti kaip naujai ninkai netinkamus ir naujus ba kamo rango komunistai, jiems ir
užverbuotas agentas. Ir kiek tus, praėjus sezonui, gali greitai kurpaites pasiuva.
nukainoti ir parduoti, o nelaukti
jų slankioja mūsų tarpe?

MOŠŲ KOLONIJOSE

P A D

Mielus

NIJOLE ir LEONĄ KALVAIČIUS,
jų brangiam sūneliui A. + fl. POVILUI KALVAIČIUI
mirus, užjaučiame ir kartu liūdime.
Brigita ir Zigmas Jakimčiai
Ann Arbor, Michigan.

Mūsų mielus draugus IRENĄ ir VIDMANTĄ KUŽELiUS ir ŠEIMĄ, RITĄ ir ALGĮ TURNIUS, jų tėveliui,
uošviui ir seneliui

A. f A. VLADUI LEILIONIUI mirus,
šio per greito skausmo metu užjaučiame ir kartu liūdime.
Danutė ir Augustinas Mikšiai
Vida ir Romualdas Račiūnai
ir šeimos

EUDEIKIS

K A

A.fA.
JUOZUI ZAUKAI

A. + A.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
4330-34 So. C a l i f o r n i a A v e n u e
T e l e f o n a i L A 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e

Telefonas — Y A r d s 7-1741-2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

j

Tel.
Tel.

Kazimierai Dūdienei - Federavičienei

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St., C h i c a g o
1410 So. 5 0 t h Av., C i c e r o
Tel. 4 7 6 - 2 3 4 5
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Vyr. Įeit. VYTAUTUI KUDŽMAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

wmmm—mmmmmmmmmmmmm

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS

A. t A. VLADUI LEILIONIUI mirus-

n

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt.

737-8600
737-8601

3307 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAVVtCZ) ir SŪNŪS
2314 VV. 23rd PLACE
2424 W. 6<>th STREET
1102* Southvvest Highw«iy, Palos Hiils, III.

Tel. Vlrjcinia 7-6672
Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RU0MIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-3«

POVILAS J . RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7 - l ° l l

VASAITIS - BUTKUS
144*

So. 50th A*e.. ( K I R O . ILL.

Tel. OLympic 2-1003

DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. rugsėjo mėn. 18 d.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

X Antanina ir Pranas Stygai
lyginama su garsiomis kelių kai
PIRMOJI ETNOGRAFINIO
buvo iš Londono (Kanadoje) į
mų ar plačios apylinkės daini
ANSAMBLIO VIEŠNAGĖ
Chicagą atvykę, lankė savo pa
ninkėmis. Jos ir kitų dalyvių už
žįstamus. Užsukę į "Draugą",
vedamos
dainos gali keistai
Lietuvoje mėgiami etnografi
kalbėjosi su dienraščio vadovais,
skambėti
tiems,
kurie nėra gir
niai ansambliai, kurie savo apy
susipažino su spausdinimo tech
linkės tarmę, dainas, papročius, dėję šios lietuviško kaimo "ža
nika. Žinodami, kokį didelį dar
šokius ir pramogas surenka ir liavos", bet įsitraukę į vaidybą,
bą dienraštis atlieka, paliko 26
supina į koncertinę pynę. Išeivi tautinius šokius ir dainas, net
dolerių
auką.
Labai
ačiū.
X Loyolos universitete įvesta
joje mielai klausomasi tų an nepajunta, kaip ši liaudies kū
lietuvių kalba ir pradinį kursą
samblių plokštelių. Bostono et ryba randa atgarsį žiūrovų šir
X Seselė S. M. Josephine.
nuo rugsėjo 5 d. jau dėsto Em. Pittsburg, Pa., pratęsdama pre
nografinis ansamblis, pirmą kar dyse.
Visa eilė šios vasaros lietuvių
tą koncertavęs balandžio 29 d.
Sakadolskienė. Įsiregistravo 6 numeratą mums rašo: "Laikraš
savo gimtajame mieste, rugsėjo jaunimo stovyklų vaidino vestu
Btudentai, kurie gaus keturis tis turiningas vėliausiomis žinu
23 ir 24 lankysis Chicagoj. Ligi ves (Dainavoje moksleiviai at
valandinius kreditus. Pamokos tėmis iš mūsų lietuviškos veik
šiol tėra buvęs koncertui New eitininkai, Neringoje mergaičių
bus keturis kartus per savaitę. ] los. Tačiau ypatingai vertinu
Yorke. Ansamblis, aišku, nesu ir lietuviškai dar nekalbančių
Į aukštesnįjį kursą įsiregistra-J gerus vedamuosius ir rašinius
rinko Massachusetts lietuvių stovyklose, skautų Tautinėje
vo permažai studentų. Lake! kultūrinėmis temomis. Linkiu, į
tautosakos, o dainuoja, vaidina stovykloje papročių popietę) IV
Shores skyriuje aukštesnį kur kad "Draugas" ir ateityje išlikir šoka autentiškus tautosakos Jaunimo kongreso stovykloje
są dėsto N. Martinaitytė tuo tų ištimu krikščioniškiems idea- j
dalykus iš Lietuvos, ypač seno (Anglijoje) planuojama kasdien
tarpu tik trims studentams. Lo- Į lams ir kartu stiprintų mūsų
vines dainas, sutartines, sujung parodyti vienerių metų laikotar
yolos universitete tikrai yra gyvybę".
tas pavadinimu "kaimo vestu pio papročius ir vestuves. Tad
daugiau lietuvių studentų ir
X
Kietų
vidurių
tvarkymas
vės", su ištraukomis iš įvairių Bostono etnografinio ansamblio
reiktų juos paraginti dar įsira
—
šia
tema
buvo
514-oji
Alvuprograma vyresniems prurins
Lietuvos vietų.
šyti į lietuvių kalbos kursą, nes
do
radijo
paskaita
praėjusį
senovines
dienas, o jaunesniems
Ansamblyje dalyvauja 28 jau
tai garantuotų lietuvių kalbos
šeštadienį, 9 vai. r. Sofijos Bar- i BūryS skautų iš Vl-tosios Tautinės stovyklos aplankė Worcester Evening Gazette" redakciją. Iš kairės: Gedmin ni asmenys, kuriems vadovauja suteiks progą iš arti ir supran
dėstymo išlaikymą.
ais šeimos radijo programos ! tas, Suchowskyj, E. Meilus, I. Kerelienė, J. Alkis, S. Miknaitis ir L. Milukienė.
Gitą Kupčinskienė. Sklandžiai ir tamu būdu su tais papročiais
x "Draugo" romano konkur metu.
rūpestingai paaiškindami savo susipažinti ir juos išgyventi.
sui rankraščiams, įteikimo ter
meną, padeda klausytojams ir Ansamblis žada Jaunimo centre
X Jonas Talandis, Olympia
minas yra lapkričio 1 d. Šįmetižiūrovams
suprasti "kaimiškai" veikiančių lituanistinių mokyk
nis "Draugo" premijos mecena Fields, 111., žinomas visuomenės
dainuojamą medžiagą, kuri vė lų mokiniams parodyti ištrau
veikėjas, atnaujindamas prenu
tas yra dr. J. Gliaudelis.
liau kompozitorių buvo harmo kas ir jas rūpestingai paaiškin
X SoL N. Linkevičiūtė ir sol. meratą pridėjo 13 dolerių auką.
nizuota ir pritaikyta chorams. ti daugiau, negu per koncertą
B. Prapuolenis spalio 13 d. kon Labai ačiū.
Prie jų esame daugiau pripratę. įmanoma. Akademinio skautų
J. Ai VALSTYBĖSE
!Ridgewoode
turėtas
Winter|
KANADOJE
certuos Londone, Anglijoj.
x "Esu labai patenkintas
Tai vienintelis toks muzikinis sąjūdžio pastangomis pakvies
Garden Tavern restoranas veiks I
—
Seselės
vienuolės
MontreaX Vilija Slivinskas, 15933 S. savo dienraščiu, mielai atnaujivienetas
išeivijoje.
Kotryna tas vienintelis tokio pobūdžio
— N. Y. vyru choras Perku- i r t o l i a u tvarkomas jo sūnaus,
Richard, Palos Heights, groja nu prenumeratą ir siunčiu au- j n a s rudens balių rengia gruo- j _ vietinė amerikiečių spauda ^ ^ atlikusios rekolekcijas ir Rhoda, vaidindama močiutę, an meno vienetas pasirodys Jauni
— A.
čelo Southwest simfoniniame ką" — rašo mums V'.ncas Bu-, ėžl° 2 d - Kultūros židiny. Baliu- j grabai atsiliepė apie VI Tauti- pailsėjusios Putnamo vi nuoly samblio pasirodymų vertintojų mo centre.
ne
orkestre. Ji lanko Amerikos mu kauskas iš Benvyno, UI. Kartu je bus ir speciali programa. „ ę skautų stovyklą, kuri nese- j r e > &&> i s*™ pareigas MontChoras savo metinį koncertą n ^ vyko prie Paxton, Mass. alyje. Seselei Jonei "Įvykus į direktorė I. Brazdienė. Palaido bėgusi nuo lietuvių tautos kerš
zikos konservatoriją Chicagoj. pridėjo 7 dol. auką. Ačiū.
cen
>utname, ta Antakalnio kapinėse, Vilniuj. to, II pasaulinio karo metu sė
X LD.K. Birutės draugijos X Lilė Mihikienė, Liet. skautų rengia ateinančių metų balan- 1 Vyriausias "Worcester Tele-1 t r i n į vienuolyną
džio
21
d.
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iš
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URUGVAJUJ
am- likdami bendrą programą.
apie VI Tautinę stovyklą ir pri- v e n s n a u j 0 j vi e t 0 j tarp vis gau-1 veikla. Šį darbą atliko Eduardas j g į ^ k r a bas "Rūta" po vasaros
X Sv. Kryžiaus ligoninė pa dėjo 75 dolerių auką. Dėkojame.
— Plakatų originalu paroda
— Stasys Goda, Urugvajaus
siau besikuriančių lietuvių. Jo, V. Meilus* Jr., Worcesterio lie- j pertraukos pradėjo savo veiklą
kvietė viešųjų ryšių palaikymui
suruošta Vilniuje, Dailės salone. Liet. Kultūros draugijos pirmi
- I tuvių radijo valandos vedėjas, i njggėjo 6 d.* Kavinė veikia nuo
asistente žurnalistę ir publicistę
Iš viso buvo eksponuota 50 se ninkas, drauge su "Ąžuolyno"
i Buvo ir platesnių stovyklos ap-' rugsėjo 10 d. Klubo bazaras
Dorothy Spiszak, kuri bus sa
nesnių ir naujesnių laikų plaka ansambliu buvo atvykęs į Bs.
rašų
bei
nuotraukų
iš
mūsų
stoj
numatytas
spalio
28
ir
29
dienovaitraščio "Intercom" biuletenio
tų originalų. Iš viso dalyvavo Aires. Jo kelionės tikslas — pa
vyklaujančių skautų gyvenimo mis.
ir kasdieninių pranešimų "News
kviesti į Urugvajų mūsų meni
20 dailininkų.
jAnne S. Rubenstein "Worcesof the Day" redaktorė.
nius
vienetus vykdant kultūrinį
Dr. Rimas Petrauskas, Pas. — Ukmergės muziejų 1977,
n e m o n ė s ter Telegram" laidose paskelbė j L
I p į a t ų reportažą per visas a š - ' - Jaunimo Sąjungos įgaliotas, metais aplankė 17,300 lankyto bendradarbiavimą. S. Goda yra
X Laima ir Ričardas Ringiai, REIKALAUJA REFORMŲ j miesto susisiekimo P
ervežė m
miL keleiviu
atvykę iš Califomijos, lydimi Kongreso atstovas Ed Der- ĮJ
" ^ t u o n i a s skiltis antrašte "Lithu-! " - * * * Urugvajuje, kur tarėsi jų. Tais pačiais metais muziejų-; jau kelis kartus buvęs šios
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skulpt. R. Mozoliausko ir jo winski reikalauja reformų šal'
P J u s i a i s anian Scouts Work for Day *u jaunimu dėl ateinančio Jau- je surengta 11 "^rodų. Iš viso draugijos pirmininku. Kultūros
muziejuje yra 8300 eksponatų. draugija bendradarbiauja su lie
žmonos, aplankė "Draugą" ir pos srityje. Reikia, kad šalpas i m e t a i s f* * p a t * l a i k a - V a ž i u o " ; Jamboree Is' at Home" ir grz-\Tdmo
Kongreso Europoje.
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įsigijo naujausių lietuviškų lei gaunantieji, išskyrus moteris j
— Vasilijus Kuzminas žuvo tuvių parapija, jos globoje ran
P
beisbolo ; ž i ą M i t c h e i r i o nuotrauką. Vi-1
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r
dinių ir muzikos plokštelių. Jie su mažais vaikais, galėtų dirbti. I
rugpiūčio 7 dieną autokatastro- j dasi "Ąžuolyno" ir "Rintukų"
' .
P
°
įsuose aprašymuose garžiai atsifojė. Tai brjvo dimisijos pul ansambliai. Šiuo metu draugija
svečiuojasi Chicagoje pas gimi Tie, kurie gauna pašalpas, kaip Chicagos festivalio metu.
liepiama apie stovyklaujančius
kininkas, okup. Lietuvos kari nori užmegsti artimesnius san
nes ir pažįstamus.
mažai uždirbą, geriau gyvena už
lietuvius skautus,-es.
PASKAITOS
nio komisariato bendradarbis. tykius tarp Argentinos ir Brazi
X Vasario 16 gimnazijos nau i tuos, kurie gauna 12,000 meti_.
_
,
.. .i — Radijo valandėlės trans-i
Buvo gimęs 1911 m. Maskvoje. lijos jaunimo.
dai dovanų paskirstymui tauti ! nio atlyginimo. Pirmieji nieko Chicagos istorikų draugijoj;
^
^ o
mog ^
c
x
Į Lietuvą buvo atsiųstas rusi
niais motyvais papuoštas 7 va niekam nemoka, gauna įvairius cikagietis rašytojas VVŪbam. ^ ^
Kultūros!
v
L
nimo
ir rusų ginkluotų pajėgų Advokatas JONAS GIBAITIS
zas padovanojo keramikė Zita palengvinimus, maisto ženklus BrashJer, žinomas knygų, tarp,
d
ė
l
ė
"Panoramas
deį
v
a
l
a
n
stiprinimui.
Palaidotas rusų
6247 So. Kedzie Avenue
Dapkienė (ne Rita Dapkus), :ir kita. o dirbantieji turi už vi jų ir romano "City Dogs" auto- l a J t i e r r a d e l Ambar" - šeštakarių
kapinėse,
Antakalnyje.
Tel. — 776-3599
kaip per klaidą "Drauge" buvo sa tai mokėti, šalpos sistema, nus, skaitys paskaitą šį trečia- d i e n i a i g 2 Q v a l J ą v e d a jaunimo
Chicago, Klinois 60629
— Aleksejus Sivochinas, gy
paskelbta Už apsirikimą labai pasak kongr. Derwinskio. reikia, dienį 5:30 v. v. Chicagos Isto. A
^
M ačanskaitė.
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak
taip
patvarkyti,
kad
ji
nebūtų
venąs
Penzoje,
Rusijoje,
padoį
atsiprašome.
rijos draugijoj, Clark st. i r | M i n d a u g a s R. Mačanskas, HilŠeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
vanojo vienam iš Penzos muzie
įdirbančiajam bausmė.
North Ave.^ kampas. Jis kalbės j d e m a r KUmavicius, D. Acosta.
x A. a. Helene M. Dahlin
jų krėslą, ant kurio kitados, pa
apie nusikaltimus. Tai bus pir Katalikų radijo valandėlė —
ŠOKIAI MOKSLO m
(gimusi Lacytis) mirties prane
ma paskaita iš Istorijos draugi "Tėvynės Prisiminimai" — sek
PRAMONĖS MUZIEJUJE
^IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlI'^
šime šeštadienio (nigs. 16 d.)
jos duodamų paskaitų ciklo.
madieniais
8:30
vai.
Ją
veda
laidoje įvyko korektūros klaida:
Meksikiečių Azteca baleto
Rosa Dobilevičiūtė ir kun. J.
FOTO PARODA
turėjo būti "giminės Buntinų | grupė šoks Mokslo ir Pramonės
Giedrys. Abiejų valandėlių įra
Šeima Chicagoje" ne "Būtinų". muziejuje rugsėjo 24 d., sekma
Foto parodą ruošia Chicagos šymo darbą atlieka Aldo Baliuf
JONAS NARBUTAS
|
Už klaidą atsiprašome.
dienį. 1 ir 2:30 vai. p. p. Šokiai Istorijos draugija Clark st. ir konis.
f
Pirmoji dalis (1919—1936). Autoriaus leidinys 1978 |
X E. Baltrušaitienė, Chicago, įvyks prisimenant Meksikos ne- North Ave. kampas. Ji atidary£
m.,
432
pusi. Kaina su persiuntimu 9,50 dol. Leidinyje su- I
Audrius Leonas Gureckas, D.D.S,
SUVALKŲ TRIKAMPY
m., atnaujindama prenumeratą priklausomybės dieną, kuri bu- Į ta rugsėjo 15 ir bus atdara ligi
šiais metais baigęs odontologiją H telkta įdomios Lietuvos sportini gyvenimą liečiančios me- §
vo rugsėjo 16 d. Grupę sudaro | spalio 31 d. Kai kuriose nuopridėjo auką. Ačiū.
—
Vaitakiemyje
įvyko
praj
Londono, Ont., universitete. Tonios į džiagos ir daugybė nuotraukų.
5
I šokėjai iš East Chicagos ir Ga- Į traukose matyti net labai seni
H*m<*
mnVvVln
T-VT
kl
dailioio
<
Gureckienės
ir
a.
a.
Antano
Gurecko
X Lietuvos Dukterų dr-jos ry, Ind. Muziejus yra 57 st. ir
Užsakymus siųsti:
=
miesto vaizdai. Fotograf i jose I r £ s m ° ^ k £ į V 1 ^ , 1 1 0 3 ° ' sūnus, gimęs Hamiltone 1953 m. Ak- =
rudens balius rengiamas Jauni Lake Shore Dr. kampas.
zodzl
"Drangas", 4545 W. 63rd S t , Chicago, m . 60629.
1
matyti arkliais traukiami tram°
Konkursas.
g y v a v o t y v u g s k a u t a s fcrepSnjnkas Moke _ I
mo centre spalio 21 d., šeštad.,
Kraana
vajai, susisiekimas upe, pirmieji
™ ' Navininkų, Pnstavo- si V y s k Valančiaus mokykloj Ha- H
BJinojaus gyventojai prideda extra 45 et. taksų.
E
KELIAUNINKU
7:30 vai. vak. Programą išpil
mx
>unSK0
inu
danzoraižiai
I
**
*
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S
e
Smalėnų,
miltone.
Baigęs
Bishop
Ryan
gimnaAUTOBUSAIS
dys sol. Vanda Stankienė, akom?uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiinni?
Vaitakiemio
ir 9 Vidugirių
metus
Lonkyklų
51 mokinys.
I vieta mo-1
ati-'. ziją
*"*> Hamiltone,
universitete dvejus
studijavo
chemiją.
ponuojant .^žuok> Stelmoko or
LANKYMO
VALANDOS
J
Chicagos miesto susisiekimo
' Baigęs odontologiją daktaro laipsniu,
kestrui. Šokiams gros tas pats (CTA) pareigūnai skelbia, kad
Brookfieldo zoologijos sodas teko Punskui, H — Vaitakiemio atidarė savo kabinetą St. Catherines, J*
orkestras. Bus vertingų dovanų per pirmus šių metų 8 mėnesius' paprastomis dienomis uždaro- mokyklai.
Ontario.
laimėjimui. Šalta-karšta vaka
rienė, ruošta O. Norvilienės.
OKUP. LIETUVOJE
GRAŽIAUSIEMS JŪSŲ KNYGYNAMS
mas ligi spalio pabaigos 6 v. • .
Prašome
stalus
užsisakyti
— Petras Venclova, jaunas
Atidaromas 10 vai r. Įėjimo mo
skambinant parengimo vadovei
V. Peferaičio
kestis nuo 12 metų ligi 64 m. rašytojas, parašė pirmąją apsa
P. Vaičaitteme* tel. 737-2882 ir
Lietuviškai - angliškas žodynas
1.50 dol. Ligi 11 metų vaikams kymų knygą, 126 pusi., kuri bu
vakare 582-9784. Bilietus įsigy
ir pensininkams nuo 65 m. tik vo Vilniuje išleista.
ti Lietuvos Dukterų namuose,
A. Baravyko
50 et. Vaikams ligi 6 metų ne^
27S5 W. 71 St. Bilietų kaina 10
— Apie Ievos Simonaitytės,
Angliškai - lietuviškas žodynas
mokamai.
dol.
(pr.)
mirusios rašytojos laidotuves iŠ
Šie du iodynai yra naujai perspausdinti didesnėmis rai
Vilniaus pranešama, kad jos pa
X DR. ANTANO LTPSKK)
SOUTHWEST SIMFONINIS laikai buvo pašarvoti Meno dar
dėmis, didelio formato (9x6' colių), 580 ir 590 puslapių, la
naujausius tapybos kūrinius bus
ORKESTRAS
bai lengvai skaitomos raides ant ryškiai balto popieriaus, su
buotojų rūmų Baltojoj salėje,
stipriais kietaia viršeliaia.
galima pamatyti meno parodoj
Southwest simfoninis orkest kur juos aplankė daugybė vil
rugsėjo 27-30 ir spalio 1 d. d.
Atskiri tomai po $10.00; abu tomai tik $18.00 (pastas ir
ro koncertas su solistais bus niečių ir iš kitų vietovių atvy
persiuntimas
$1.25 už tomą ir pridedami mokesčiai Illinois
J. Centro mažojoj salėj
bu
gruodžio 2 d., vasario 17 d. ir kusių lietuvių. Paskutinę pagar
valstybės
pirkėjams).
vusioj Čiurlionio galerijoj. Pa
balandžio 21 d. P e r sezoną or bą jai atidavę ir komunistų par
Tikrai graži dovana jaunom lietuviškoms ar maišytoms
rodos atidarymas rugsėjo 29 d..
kestras duoda tris spektaklius. tijos vadeivos, su sovietinės Lie
šeimos.
Kiekvienas lietuviškas knygynas turėtų didžiuotis
7:00 v. v. Visi kviečiami, (pr.)
Spektakliai vyksta Mother Mc tuvos ministerio pirmininko pa
šiais tomais.
X Taupymo bendrovei reika St. Bafeeko Lietuviu kultūros muziejaus Chicagoje Motery gildą rugsėjo j Auley aukšt. mokykloj, 3737 vaduotoju J. Rusenko priešaky
DRAUGO
KNYGYNAS
Informacijų dau- je. Laidojant kalbas pasakė A
linga tarnautoja dirbti pilną lai 20 d laukia viešnių iš La Grange Community ligonines, kurioms bus apro- y y ^ 99 ^
dyta
lietuvių
kolonija.
Nuotraukoje
matyti
gildos
nares,
kurios
priims
vieš-.
.
«it»ikti
Ross
Music
4545
W.
63rd Street
Maldonis, J. Lankutis, J. Baltu
ką ir mokanti rašyti mašinėle.
nias. Iš kaires: Jean Vance. Julia Pupeli*. Margi Mankus. Mary Krauchu-1 .£» au ^
f j f 1 ^ JTZL
>
Chicago, III. 60629
Kreiptis į Mutual Federal Sa nas. File Katauskas, Sylvia Wenckus7r Blanche Kezes.
į Store, 4865 W. 95 st. Orkestras šis, o klaipėdiečių vardu — A.
2alys,
Priekulės
vid.
mokyklos
vinas tol. 847-7747.
(sk).
Nuotr. V. Noreikos | yra įsisteigęs 1964 m.
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