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Nelengva įgyvendinti

Partizanų kovos
(Tęsiny*)
kad paskutiniu metu viešuose su
Moksleiviai ir mokytojai, mū sirinkimuose, kur būna svarsto
sų kariuomenės atstovai ir kiti mi komunistinės statybos ir kiti
lietuvių šviesuomenės sluoksniai, klausimai, kai kurie kalbėtojai
visi kartu paimti, sudarė žymiai jau drįsta partizaninį judėjimą
mažesnę partizanų dalį, negu kai Lietuvoje pristatyti kaip pilietinį
mo gyventojai. Tiesa, pasaulis karą.
neatkreipė reikiamo dėmesio į
Partizanų kovų Lietuvoje laiko
mūsų partizanų kovas, bet tau tarpiui nušviesti būtina ir labai
ta partizanų lūpomis ir veiks skubu rinkti žinias apie asmenis,
mais tarė okupantui, kad ji nori dalyvavusius kovose, apie jų žy
būti laisva, kad ji pavergėją su gius ir kitus įvykius, susijusius
tinka su ginklu, o ne su duona su partizanų judėjimu. Užsienio
lietuvių spaudoje apie partizanų
ir druska.
2. Partizanų dėka mūsų kaimas kovas yra paskelbta labai maža
liko lietuviškas. Rusai koloniza duomenų. Apie jų kovas daugely
vo Lietuvos miestus, o į kaimus je Lietuvos vietovių visai nėra
nedrįso kelti kojos... Latvijoje ne žinių. Tiesa, yra kai kurių žinių
buvo partizanų, užtat ten kaimai apie partizanus bei jų veiklą sau
gumo archyvuose, bet mes netu
labai surusėjo.
3. Partizanų kovos Lietuvoje rime perdaug vilties, kad kuomet
1944-54 m. užims garbingą vie nors tie archyvai pateks į mū
tą lietuvių tautos istorijoje, kaip sų rankas. Jie gali būti sunaikin
Įrodymas, kad lietuvių tauta pa ti. Laikas bėga, išmirs žmonės,
sipriešino antrajai rusų okupaci ! kurie nusineš į kapus ir daug
jai (I-ji okupacija buvo 18 amž. į mums brangios istorinės medžiagale). Tai buvo lietuvių tautos jgos.
sukilimas prieš tarybinę invazi į Tad dar laikas imtis skubaus
I darbo. Reikia rinkti duomenis
ją.
Ne veltui pralietas partizanų į apie partizanų kovas Lietuvoje ir
kraujas, kaip ne veltui lietuviai juos skelbti pogrindžio spaudoje.
išsižudė Pilėnuose, kaip ne veltui
beginkliai lietuviai gynė Kražių
SKAUSMAS
bažnyčią nuo ginkluotų kazokų. Prieš akis regiu siaubingą vaizdą
Čia nesiimsime išvardinti visų at Neramios vaikystės rytmety:
vejų istorijoje, kai lietuvių krau Partizanų kūnus niekšai mindo
jas, atrodo, veltui buvo liejamas Ir nebylų skausmą motinų širdy!
ginant savo laisvę ir žmogaus tei
ses. O tačiau jo dėka gyva mu Ar galėjo kas skausme paguosti
myse lietuviška dvasia. Ir mūsų Ir nušluostyt ašaras gailias
partizanų pralietas kraujas, jų Nuo tų motinų ir sesių skruostų,
pasipriešinimo dvasia įkvepia ir Kai slapta sodindavo gėles?!
ateity įkvėps Lietuvos vaikus tęs i
ti jų pradėtą kovą už Lietuvos Aušta rytas — gėlės jau išrautos,
laisvę ir nepriklausomybę
Verkia žemė rytmečio rasa.
Tarybinė propaganda visą lai Verkia širdys, despotų užgautos,
ką skelbė ir tebeskelbia, kad par Vėl išniekinta sūnų auka!...
tizaninio judėjimo Lietuvoje nebu
vę, kad buvę tik "banditai". Čia Laiko tėkmėje žiedai nuvyto,
nemėginsime įrodinėti tos pro Ji nuplovė kraujo to klanus.
pagandos melo ir jos nesėkmin Nesulaukė broliai laisvės ryto,
gumo. Ją griauna ir tas faktas. I Nesugrįžo į gimtus namus.
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Europos rinkos vienybę

Popiežius Jonas Paulius II pirmą

Paryžius. — Europos Bendro narių tarpą. Tose šalyse žemės
sios rinkos vadai pranašauja, ūkio produktai visada būna daug
kad ateinantieji metai bus labai pigesni ir todėl sudaro pavojų
svarbūs Europos vienybei. Admi kitų rinkos valstybių ūkininkams.
nistracinės komisijos primininkas Neseniai vyko "karas" tarp Pran
anglas Roy Jenkins, kuris ilgus cūzijos ir Italijos vyno gaminto
savo gyvenimo metus pašventė jų. Dabar kitos rinkos valstybės
Jungtinės Europos idėjai, įspėjo padavė Britaniją į teismą, nes ji
savo kalboje, kad Europos poli uždraudė įvežti į Britaniją bul
tinė ir ekonominė unija galėtų ves iš kitų šalių — Europos eko
būti įgyvendinta, jei atskiros nominės bendrijos narių. Britani
valstybės parodytų daugiau pa jos valdžios požiūriu, draudimas
stangų ir kovotų su nacionalisti būtinas, kadangi vietiniai ūki
ninkai nepajėgūs išlaikyti konku
nėmis tendencijomis.
Artimiausiu laiku reikės iš rencinio spaudimo iš žemyno.
spręsti tris svarbius Europos vie Kitų rinkos šalių nuomone, bri
nybei klausimus: išvystyti bend tai pažeidė laisvos prekybos tai
rą Europos valiutą, išrinkti Eu sykles. Jau ne-pirmą kartą nacio
ropos parlamentą, kuris eventu naliniai Britanijos interesai prieš
aliai taptų Europos vyriausybe ir tarauja rinkos interesams. Dar ne
priimti tris naujus narius: Ispa sibaigė ir "žuvų karas", kilęs po
niją, Portugaliją ir Graikiją, ku to, kai Londonas vienašališkai už
rios ne tik siekia įstoti į Euro draudė gaudyti silkes prie Škoti
pos rinką, bet ir turi moralinę jos krantų.
kartą pasirodo žmonėms susirinkusiems Šv. Petro Bazilikos aikštėje
teisę būti jos nariais.
Nežiūrint Jenkins raginimų,
Šiuo metu rinkos organizacija daug britų politikų laikosi nuo
turi savo rankose visas pažangos monės, kad Britanija padarė klai
Kanados rinkiniai — galimybes. Jei viena ar kita ša dą įstodama- į Europos rinką
lis atmestų šią progą, Europos ir siūlo jai iš ten pasitraukti.
smūgis valdžiai
vienybės klausimas būtų atidėta:
Ottavva. — Kanados papildo ilgiems laikams, pareiškė Jen
Pavergtų Tautu
muose parlamento rinkimuose kins.
Bendros valiutos įsteigimui te
valdančioji liberalų partija pra
komiteto posėdis
reikia
geros valios. Amerika su
laimėjo penkias vietas Ontario ir
savo doleriu linkusi kreivai žiū
lybių taikios koegzistencijos".
Pavergtųjų
Europos Tautų
vieną — Manitoboje.
rėti
į
naujos
Europos
valiutos
Niekas neabejoja, kad jaunas,
Generalinio
komiteto
me.tinis
Opozicija tvirtina, kad kana
r
veikas, linkęs | atletiką, geras diečiams įkyrėjo premjero Trude- įsteigimą. Praktika parodė, kad Į posėdis įvyko 1978 m. rugsėjo
slidinėtojas ir alpinistas, popie au vadovavimas ir ekonominiai bendra Europos valiuta galėtų 14 d. New Yorke Vyriausio Lie
žius savo pareigoms tinka visais negalavimai. Rinkimų kampani būti stipri, padengta europiečių tuvos Išlaisvinimo Komiteto pa
atžvilgiais. Tik kai kuriose Itali- į joje nemaža vaidmenį sudarė ir produkcija ir ekonominiu stipru talpose. Apžvelgta praeitos ka
jes vietovėse pasireiškė nusivyli Quebeco separatistinis judėjimas. mu.
dencijos veikla, įvertinta tarp
mas, kad po 400 m. italų popie Daliniai rinkimai davė laimėjimą
Liuksemburge buvo susitarta tautinė padėtis, numatyti atei
žių, netikėtai buvo išrinktas sve naujajai demokratų
partijai ir pakelti Vokietijos markės vertę ties darbai, išrinkta valdyba ki
timtautis. Vienas italas užsienio konservatoriams.
4 nuošimčiais, kada Olandijos ir tų metų kadencijai. Valdybon
korespondentas nusiskundė, kad
Belgijos piniginiai vienetai bus išrinkti: Stefan Korbonski (len
Italiją kankina ekonominės, poli
pakelti
dviem nuošimčiais. Da kas) — pirmininku. Dr. Bro
Japonija daugiau
tinės problemos, teroristų gaujų
nija, Liuksemburgas ir Norvegi nius Nemickas — vicepirminin
siautėjimas, ir, dabar, štai, po
ja savo piniginio vieneto vertės ku, Miron Butario (vengras) —
pardavė prekių
piežius bus neitalas. Kas mūsų Inekeis.
iždininku ir Feliks Gadomski
Tokijo. — Japonijos užsienio
talijos laukia?
Sunkiausia Europos Rinkos (lenkas) generaliniu sekreto
Lenkijos kunigai pripažįsta, prekyba davė rugsėjo mėn. 2.1 kraštams bus priimti Ispaniją. rium. Dr. B. Nemickas toms
kad kardinolas "VVojtyla buvo iš bil. dol. perteklių, kada rugpiū- Graikiją ir Portugaliją į rinkos pareigoms perrenkamas jau tre
tikimas kardinolo Wyszinskio rė čio mėn. tas perteklius buvo 1,25
šiai kadencijai.
(E)
mėjas ir pagalbininkas kietuose bil. dol.
Gyvuliu teisių
Japonija jau kuris laikas dau
konfliktuose su komunistiniu
Lenkijos režimu. Iš kitos pusės, giau eksportuoja prekių, negu
deklaracija
kardinolas Vvojtyla buvo laiko perka, nors šiemet pasunkėjo ja
Paryžius. — Jungtinių Tautų
mas lankstesniu, diplomatiškes- ponų plieno eksportai. Tas atsi
mokslo
ir švietimo organizacija
liepė į plieno pramonės produk
niu santykiuose su valdžia.
UNESCO
Prancūzijoje pakelbė
ciją. Šią padėtį pataisyti japonų
Naujasis popiežius gerai pažįs
universalinę
"gyvulių teisių dek
planuotojai tikisi su komunisti
— Ugandos prezidentas Ami
ta komunizmą. Jis jaunystėje yra nės Kinijos rinkos atidarymu. Sa laraciją".
Plačiai išgarsintoje
nas
aplankė pietinę Ugandąjkur,
dirbęs fabrike, turi gerą vardą vo pramonės pažangai Kinijai konferencijoje buvo paskelbta,
tarp Lenkijos darbo žmonių ir teks pirkti daugiau plieno.
kad gyvuliai turi teisę gyventi jo skelbiamomis žiniomis, vyksta
mėgsta jaunimą. Jis turįs labai
nekankinami ir neskriaudžiami. kovos, nes Tanzanija užpuolusi
šiltą, paprastą, kuklią asmeny
Pasmerkiami žmonių veiksmai, Ugandą. Tanzanija griežtai pa
Smith
sutinka
bę.
kaip vėžių metimas į verdantį neigė žinias apie ataką.
— Japonijos valdančioje par
puodą, šunų palikimas namuose,
derėtis su priešu
tijoje
- liberalų demokratų eilėse,
važiuojant atostogų, ar prievarta
Paskyrė premiją
kilo
skilimas.
Partijos gen. sekreVVashingtonas.
— Rodezijos penėjimas žąsų.
orius Ohira pareiškė išstatysiąs
Kalkuta. — Eugenijaus Balzan premjeras Ian Smith pareiškė,
Konferencija stipriai pasmerkė
savo kandidatūrą į premjerus ir
kad
jis
mielai
sutiktų
dalyvauti
vardo tarptautinė premija asme
mokslininkų tyrimus su gyvu
nugalėsiąs
dabartinį premjerą
konferencijoje
su
prezidento
Carniui, pasižymėjusiam kovoje už
liais, medžiotojus ir cirko trene
Fukudą.
žmonijos santarvę ir broliškumą, terio atstovais ir neatsisakytų sės rius. Gyvulių teisių deklaracija
— Šiauriniame Jemene įvyko
šiais metais yra paskirta seseriai ti prie bendro stalo su Rodezijos nieko nekalba apie maistui skir
juodaisiais
teroristais,
kurie
rei
sukilimas
prieš pulk. Ali Saleh
vienuolei motinai Teresei iš Kal
tų gyvulių kančias.
kalauja
jo
pašalinimo.
vyriausybę,
kuri laikoma nuosai
kutos. Motina Teresė yra pagar
kia ir provakarietiška.Suimtų su
Prezidentas Carteris atsisakė
Nobelio premija
sėjusi visame pasaulyje. Jau kelio
kilėlių laukia karo lauko teismas.
priimti
premjerą
Smith,
tačiau
lika metų ji dirba Indijoje ir ki
amerikiečiui
— Irako naftos ministeris Abvalstybės
departamentas
mano,
tuose Azijos kraštuose, su nepap
dul Karim pranašavo, kad naftrastu pasiaukojimu, rūpindamasi kad pavyktų sušaukti visų šalių
Stokholmas. — Amerikietis
tą eksportuojančios valstybės ga
konferenciją,
kuri
galėtų
ieškoti
padėti alkstantiems, vargstanekonomistas Herbert Simon lai
li suskilti. Irano ir Saudi Arabijos
sprendimų
Rodezijos
ateičiai.
tieni, sergantiem ir visiem nelai
mėjo 1978 m. Nobelio premiją
atsisakymas
pritarti naftos kainų
mingiesiems. Tuo tikslu Motina
už ekonominius mokslus. Jis pla
pakėlimui reiškia išdavystę, pa
Arabai svarsto
Teresė yra įsteigusi seserų vienuo
čiai studijavo ir aprašė ekono
sakė Karim,- lių kongregaciją, kuri dabar yra
minių organizacijų struktūrą ir
Libano
padėtį
išsišakojusi ne tiktai įvairiuose
sprendimų siekimo procesą.
Tolimųjų Rytų kraštuose, bet ir
Beirutas. —Arabų valstybių
Ekonomistas Simon yra sep
KALENDORIUS
kitose pasaulio dalyse. Eugeni pasitarime apie Libano ateitį Si tintas amerikietis per paskuti
Spalio 18d.: Lukas Ev., Trifojaus Balzan premiją sudaro pen rijos užsienio reikalų ministras nius 10 m. laimėjęs ekonomikos
kių šimtų tūkstančių šveicarų Khaddam pareiškė, kad Sirijos premiją. Šiais metais amerikie nia, Jodotas, Jaugilė.
Spalio 19 d.: Izaokas, Fredesfrankų suma.
svarbiausias uždavinys sustabdy čiams jau buvo skirtos keturios
vinda,
Sangėla, Gritė.
ti Libano krikščionių kolabora Nobelio premijos.
Saulė teka 7:05, leidžiasi 6:07.
— Vienas iš triiii jaunuolių, vimą su Izraeliu.
kurie planavo pavogti atominį
Beirute karo paliaubos buvo degė pramonės rajone buvusias
ORAS
povandeninį laivą, kalėjimo celė sutrukdytos neilgai trukusio ar naftos atsargos. Tiršti dūmai den
Debesuota, gali lyti, tempera
tilerijos susišaudymo, kuris pa- gė miestą.
je bandė pasikarti.
tūra 60 1.

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II
ŠUKELE DAUG VILČIŲ
\Vashrngtonas. —Viso pasau
lio spaudoje daug nuostabos ir
kalbų sukėlė faktas, kad katalikų
Bažnyčios popiežiumi buvo iš
rinktas kitos tautybės, ne italas,
kardinolas. Prezidentas Carteris,
grįžęs iš Camp David. reporte
riams pareiškė žinąs kardinolą
VVojtylą, naująjį popiežių Joną
Paulių,kaip puikų teologą ir kie
tą darbininką. "Jis ir dr. Brzezin-.ki yra seni draugai", prezi
dentas pareiškė jaučiąs šilumą ir
dėkingumą už šį naują vadą, Amerikos lenkai turi būti ypač iš
didūs, pareiškė prez. Carteris.

Ispanijos užsienio reikalų mi''nisteris Marcelino Oreja Aguire
policija, praėjusį
sekmadienį, pažymėjo, kad lenko kardinolo
Austro advokato
netoli nuo Lenkijos ir Čekoslo išrinkimas popiežiumi dar kartą
tardymas
vakijos pasienio suėmė įtakingąjį patvirtina Bažnyčios universalu
čekoslovakų "Chartos - 77" sąjū mą ir jos sugebėjimą atsiliepti į
Praga. — Čekoslovakų policija džio atstovą ir kovotoją už žmo naujųjų laikų problemas. Pran
sutrukdė tarptautinės Amnesty or gaus teises Jaroslav Sabata. Apie cūzijos katalikų vyskupų konfe
ganizacijos atstovui advokatui tai Vakarų laikraštininkam Pra rencijos pirmininkas arkivysku
Wolfgang Aigner dalyvauti trim goję pranešė kiti "Chartos - 77" pas Roger Etchegaray pareiškė,
jauniem čekoslovakam Brno mies sąjūdžio nariai, pažymėdami, jog kad neitalo išrinkimas ir dar iš
te iškeltame teismo procese. Trys Sabata buvo suimtas, siekiant jam socialistinės - komunistinės ša
jauni žmonės — du darbininkai sutrukdyti susitikti su Lenkijoje lies, yra Bažnyčiai reikšmingas
ir vienas tarnautojas, — buvo veikiančio vadinamojo "Sociali įvykis, kuris turės didelių pasek
teisiami už Chartos - 77 sąjūdžio nės savisaugos" komiteto nariais. mių.
dokumentų platinimą, apkaltini- Turimomis žiniomis, ta pačia
Daug komentatorių
mano,
nus juos veikla prieš valstybę ir proga buvo suimti ir trys minėto kad komunistinio bloko kardino
socialistinę santvarką. Kitas jiem jo lenkų komiteto nariai.
lo išrinkimas pabrėžia religinių
iškeltas kaltinimas buvo tas, kad
laisvių reikalingumą Rytų Euro
teisiamieji klausėsi Čekoslovaki
poje. Lenkijos religinių reikalų
joje uždrausto pop-muzikos an
ministeris Kazimierz Kakol pa
Rumunijos
samblio "Plastic peoplc" įregist
sakė, kad lenko iškėlimas į tokią
asmens kultas
ruotų plokštelių. Jiem gresia nuo
aukštą poziciją kiekvienam len
trijų mėnesių iki šešerių metų ka
Bukareštas. — Sovietų komu kui suteikia didelį pasitenkinimą.
lėjimo bausmė. Austras advoka nistų partijos slapta propaganda Lenkų užsienio reikalų viceminis
tas Aigner, Amnesty organizaci į prieš Rumunijos valdžią, ypač tras Josef Gzyrek pareiškė viltį,
jos pasiųstas stebėti proceso eigą, prieš jos prezidentą Nicolae kad "naujasis popiežius, kilęs iš
teismo dieną, prie tribunolo rū Ceausescu, pabrėžia rumunų ska lenkų ir gimęs Lenkijoje, gerai
mų, buvo policijos sulaikytas ir tinamą "asmenybės kultą". Ru žino, kas yra karas ir kokia yra
daugiau negu tris valandas tar munijos prezidentas jau dukart taikos kaina ir toliau sieks valsdomas. Advokatas buvo paleistas buvo apdovanotas "socialistinės
teismo posėdžiui jau pasibaigus, Rumunijos herojaus" titulu. Jo
atidėjus bylos nagrinėjimą vėles uniforma, kaip kariuomenės vy
Bavaru rinkiniai
niam laikui. Grįždamas atgal į riausio vado, pilna įvairiausių
Bona. — Bavarijos rinkimuose
Austriją, advokatas pasienyje bu medalių. Rumunų spauda pabrė
daugiausia
balsų laimėjo Franz
vo vėl sulaikytas ir dar dvi valan žia prezidento genialumą ir kū
fosef
Strauss
vadovaujama krikš
das tardomas apie Amnesty orga rybingumą "filosofijos,
politi čionių socialistų unija, gavusi
nizacijos veiklą Čekoslovakijoje.
nės ekonomikos, istorijos, švieti apie 60 nuoš. visų balsų. V. Vo
mo, mokslo ir kultūros srityse". kietijos valdančioji socialdemo
Dabar Ceausescu garbinamas kratų partija gavo 31 nuošimtį
Sueme čeką ir
kaip geriausias medžiotojas. Kar ir laisvųjų demokratų partija —
patų kalnuose jam pavyko nu 6.5 nuoš.
kelis lenkus
šauti didžiausią bet kada Euro
Manoma, kad Straussa- taps
Vakarus tik dabar pasiekė ži poje matytą lokį. Ligšiolinis re Bavarijos provincijos premjeru
nia, kad Čekoslovakijos policija, kordas buvo Jugoslavijos Tito ir bandys siekti V Vokietijos
bendradarbiaudama su Lenkijos rankose.
kanclerio vietos.
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IŠKILIAUSIAS 1978 M. ĮVYKIS
Įspūdžiais dalinasi v. s. Sofija Jelioniene
(Tęsinys)

• Redakcija straipsnius taiso sa
j tremtinė sesė E. Juciūtė, kun. St
• Administracija dirba kas
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
! Yla ir II TS laužvedys ir daugelio
Pirmąją stovyklos dieną atva
niu, nesaugo. Juos grąžina tik ii
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
žiavo amerikietis paštininkas ir TS dainų autorius s. V. Bražėnas,
anksto susitarus. Redakcija už
•
Redakcija
dirba
kasdien
skelbimų turinį neatsako. Skel
padėjo antspauduoti laiškus pir taip pat ir Worcesterio miesto me Toronte ruošto LSS šešiasdešimtmečio minėjimo pamaldose šv. Mišių aukas neša LS Brolijos vyriausias
8:30 — 4:00. Se£i£d;eniais
bimų kainos prisiunčiamos gavus
8:30 — 12:00.
mosios dienos antspaudu. Tai ras, vedęs lietuvaitę. Jo rūpesčiu skautininkas v. s. Sigitas Miknaitis, LSS Tarybos pirmininke v. s. Lilė Milukienė ir LS Seserijos vyriausia
prašymą.
prie
miesto
rotušės
visą
savaitę
pats svarbiausias stovyklinis suve
skautininke v. s. Irena Kerelienė.
Nuotr, V. Bacevičiaus
nyrąs. Antrąją dieną amerikietis kabojo lietuviškoji trispalvė. Meras
paštininkas atvežė į atovyklą papasakojo, kad buvo daug pa
dailininkai V. K. Jonynas, Dan muzika, šokiais, vaišėmis ir daina.
300 laiškų iš visų pasaulio kraš klausimų, kieno toji vėliava ir žmona v. s. Apolonija Blynaite- sų organizacijos užuomazga, pir \ERIJOS TUNTO SUEIGA
Šenbergienė,
taip
pat
labai
akty
kokia
proga
ji
čia
yra
iškabinta.
mieji veiklos žingsniai, žingsne Sekmadienį, spalio 22 d., Jau guolė Jurgutienė ir Ringailė Zo- Sekmadienį, spalio mėn. 22 d.,
tų ir antspaudavo juos TS ant
informuojami via Skaučių Seserijos vadove nuo liai...
spaudu. Tai lobis pasaulio fila Klausėjai buvo
nimo centre įvyks svarbi Nerijos tovienė. Vėliau, 7:30 vai., turėsi 12:30 vai. po pietų vyks iškilmin
pat
pirmųjų
skautiško
judėjimo
apie
Lietuvą
ir
jos
padėtį.
Gausi,
akį
užburianti
buvo
ir
telistams.
tunto sueiga. Sesės, pilnose vasa me linksmavakarį — koncertą, ga Tuntų sueiga ir akademija.
dienų.
Tai
reto
darbštumo,
pa
Šia proga Detroito skautai ma
meniškų tautodaulės dirbinių — rinėse uniformose, renkasi 9:15 kurio metu meno programą iš
Stovyklos vadovybė gavo daug
Iki antros savaitės vidurio per
pildys sktn. Stepo Kairio Muziki loniai kviečia visus brolius skau
stovyklos paštą buvo išsiųstą a- sveikinimų raštu. Širdimi ir min- j reigingumo skautiškas duetas: jų medžio, audinių, kriauklių, ke vai. ryto.
timis
čia
dalyvavo
ir
mūsų
paverggausi
šeima
iki
provaikaičių
im
ramikos
ir
kitų
įvairių
ekspona
pie 12 tūkstančių laiškų; iki sto
Sueiga bus pradėta Šv. Mišio- nis vienetas iš Toronto ir Det tus, seses skautes, kur jie išsisklai
tieji
sesės
ir
broliai
skautai
Tėvytinai
tebegyvena
skautybės
ideatų
paroda.
Tai
nesuskaičiuojamų
vyklos pabaigos tas skaičius, be
mis, 9:30 vai. r., didžiojoje salėje. roito Mergaičių vokalinis ansamb dę bebūtų, į Detroito iškilmingą
darbo
valandų
rezultatas
ir
dide
abejonės, pasiekė apie 15 tūks nėje, ten prie Nemuno, prie Ne- lais. Stovykloje buvo maloni proPo pamaldų, ten pat vyks iškil lis vadovaujamas muz. Stasio Sli ir linksmą šventę. Jūs būsite čia
lė
reprezentacija
prieš
svetimtau
ga
sveikinti
v.
s.
V.
Šenbergą,
šven
žio. Po to čia seks vaišės ir šokiai. maloniai priimti —viešnagė jums
nes,
prie
Baltijos,
kur
kadaise
tančių. Beje, labai gražų keturių
minga tunto sueiga.
čius.
Dažnai
galėjai
išgirsti
nuo
čiantį
savo
amžiaus
aštuoniasde
D. M. G.
Bus linksmas vakaras visiems su parūpinta.
spalvų suvenyrini ženklą, lipina laisvai degė mūsų sukaktuviniai
BALTIJOS
VAKARAS
stabos
pilnus
balsus,
kai
jie
ap
šimtą
sukaktį.
Gyvenimo
našta
mą ant vokų, sukūrė žymusis laužai.
mūsų dailininkas V. K. Jonynas.
Šeštadienio pavakary vyko iš jam buvo lengvesnė, pasirams žiūrinėjo ir atsistebėti negalėjo Prez. Antano Smetonos laivo
Nepaprastai grakščių linijų ir me kilmingas paradas. Tribūnoje sė čiuojant dailiai drožinėta, jam do mūsų nagingų, darbščių sesių j. budžių vyresnioji įgula š. m.
TeL ofiso ir bato: OLympic 2-4159
ir brolių meniškais
sugebėji
DR. K. G. BALUKAS
talinis sukaktuvinis ženklelis, su dėjo aukščiau išvardintieji sve vanota skautiška lazda.
gruodžio mėn. 2 d., Jaunimo cen
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
projektuotas dail. J. Spakevičiaus. čiai ir vadovai. Pro juos, dainuo Turiningas, ideologinis, giliai mais. Šią parodą suruošė s. Ina tro didžiojoje salėje rengia tradi
Ginekologine
Chirurgija.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Nenortienė
iš
Bostono;
ji
pati
—
Stovyklinis medžiaginis ženklelis, dami skautiškas dainas, šauniai išmąstytas buvo čia beviešinčio v.
cinį
Baltijos
vakarą.
Visi
kviečia
6449
So.
Pulaski
Rd.
(Crau-ford
1443
So.
50th
Ave., Cicero
nešiojamas prie uniformos — pražygiavo visas tūkstantis (ir dar s. Antano Saulaičio žodis. Šis skau emalio, keramikos dirbinių me mi iš anksto pasižymėti savo įvy- Medical Building) Tel. LU 5-6446
Kasdien
1-3
vai.
ir
6-8 vai. vak.,
toks pat, kaip ir Australijos TS, su viršum) skaučių ir skautų, su tininkas — veteranas yra buvęs nininkė.
išskyrus trečiadienius.
kių kalendoriuje šią datą ir va Jei neatsiliepia skambint 374-8004
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.
tik jo spalva žalia (vietoj mėly važiavusių čia net iš tolimų pa LSS Tarybos pirmininku, Skau
Skautamokslio paroda, suruoš- kare dalyvauti. J. budžiams tal- Priima ligonius pagal susitarimą.
nos). Ta pati buvo ir stovyklinė saulio kraštų, ne tik maloniai pa tų Aido redaktorium, V-sios TS ta s. K. Matonio ir v. s. kun. A. kins Nerijos tunto Nendrių gintaTel. REliaace 5-1811
daina.
bendrauti, bet ir išreikšti savo iš viršininku, Lietuvoje buvo LSS Saulaičio rūpesčiu, pristatė visą j r j u įgula,
DR. V L BLAŽYS
DR. WAUER J. KIRSTUK
Paprastai kulminacinis punk- tikimybę Lietuvai, jų tėvų ir pro štabo nariu. Daugelis jo gyveni skautišką mokyklą, kurią turi iš-i
PLAUČIŲ m VIDAUS LIGOS
mo
metu
pašvęsta
skautybei:
Lietuvis gydytojas
Marąuette Medical Center
eiti kiekvienas skautas, pradeda-j
DETROITAS KVIEČIA
tas stovykloje tai tikras darbyme- Į tėvių kraštui
daug
rašyta,
skaityta
paskaitų,
6132
So.
Kedzie
Avon
u.-.
3925
59th Street
tis vadovams, o visiems kitiems i Buvo nešamos atstovaujamų
mas nuo pirmojo mazgelio, nuo j §. m . s p a i j 0 m e n . 2 1 — 2 2 die- Vai.: pirmad., antrad Ir ketvirtad. Vai.: pirmad.,West
antrad., ketvirtad. ir
vadovauta
kartu
su
žmona
v.
s.
— paradavimas, pasisvečiavimas, j kraštų vėliavos, vietovių plaka6 iki 7:30 vai. vakaro.
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
pirmojo kelio ženklo. Reikėjo ste-, n o m i s Detroito Baltijos ir Gabijos
Ona
Saulaitiene.
Tai
antras
veik
Seštad. nuo 1 iki S vai.
vai. vak. Treč. ir -Seštad. uždaryta.
bėtis,
kokio
pabendravimas, na, ir visokios j tai. Dundėjo smėlėtos aikštės ta
išradingumo yra tuntai, skautų tėvų komitetas ir
Pagal
susitarime.
Ofiso telef. \YA 5-2670.
įdomybės.
f kas, kai lietuviškų maršų ritmu lios skautiškos šeimos duetas, tiks mūsų jaunimas, kuris mėgsta akademikai skautai ruošia viešą
liau, šios kvartetas — tėvai, sū gamtą, joje gyvena, lavinasi, grū
DR, IRENA KURAS
P.ezid. tel. WAlbroo>k 5-3048.
šeštadienio popietę stovyklos žengė mūsų skautiškas jauniir ištaigingą Lietuvos Skautijos 60
GYDYTOJA IR CHIRURGE
nus, duktė.
dinasi, išmoksta savimi pasirū metų įsikūrimo šventę. Visa šven Tel. ofiso HE 4-5649; re*. 388-2233
valgyklos salėje buvo suruoštas mas. Nuo jo neatsiliko ir senimas,
KCDIKIV IR VAIKŲ LIGOS
Paskutinioji
Vyriausioji
Skau
SPECIALISTĖ
pinti.
priėmimas kitataučių skautų at- dar Žvalūs ir budintys vadovai,
tės programa vyks Lietuvių Kul
DR. PETER T. BRAZ'S
tininke
Nepriklausomybės
laiko
MEDICAL,
Bl'tLDINO
stovams ir svečiams. Susirinko j kurie per keturis išeivijoj deŠio didžiulio sąskrydžio proga tūros centre, 25335 W . Nine Mi. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS !
3200 W. 81st Street
tarpiu
dr.
Ksavera
Žilinskienė,
čia
apie 250 dalyvių. Priėmimą vedė Į šimtmečius neleido išblėsti skauValandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
pasinaudota sumosiant kelis su- 'Rd., Southfield, Mich. Šventės pra
2434 West 71st Street
iki i vai. popiet.
ir buvo pranešėja v. s. G. Mato- j tiškai ugnelei. Kiek dar juose atsilankiusi, tryško džiaugsmu, važiavimus, posėdžius. Sąjungos i gramą prasidės šeštadienį, spalio Vai.: pirm., antr.. ketv ir penkt.
energija,
nejausdama
amžiaus
Ofs.
t e l 737.1168, m . 239-2919
vai. popiet, treč. ir šešt.
nienė. Kalbėjo ir sveikino (lietu-1 skautiškos dvasios, energijos! Šie
reikalus aptarė susirinkę Tarybos; 21 d., 6 vai. vak. su Mero paro- 1:00 - 5:00 tik
susitarus.
vių ir anglų kalbomis) LSS Ta-1 mūsų gerbiami veteranai, kurių naštos. Rodos, dar taip neseniai' nariai; LS Fondas, sukvietęs vie-įdos atidarymu. Šioje parodoje su
Ofs.
H E 4-1818; rez. PR 6-9801 u "
ji
vedė
Seseriją
Pažaislio
pušyno'
rybos pirmininkė v. s. L. Milukie- i daugumas net visą penkiasdešimtį
tovių atstovus arba jų įgaliotus i savo meno kūriniais dalyvauja Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
DR. J. MEŠKAUSKAS
nė, Lietuvos konsulas A. Simutis j metų tebežygiuoja skautiškoje ri- takais...
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
žmones, svarstė ateities veiklos „
DR. EDMUHD L CIARA
Specialybė vidaus ligos
iš New Yorko, naujai išrinktas! kiuotėje, šio jubiliejaus proga reiš- Kelias dienas praleido čia ir visą išvystymą, būdus sutelkti daugiau timmmiiiiiiiiimimiiimuuiiiiimiiiuiti
2454 We*t 71st Street
OPTOMETRISTAS
PLB valdybos pirmininkas s. fil.; kė savo džiaugsmą ir pasididžia- dešimtį metų išbuvusi Vyriausia finansų, kad jų procentais bū
71-os ir Campbell Ave. kamp.
Skautininke
v.
s.
Ona
ZailskieS
0
P
H
I
E
B
A
R
Č
U
S
2709
West
51st
Street
Vyt Kamantas, Pirmūnas v. s. P. vimą mūsuoju atžalynu. Šioje stotų galima pagelbėti skautiškajai
Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. ir
RADIO ŠĖMOS VALANDOS
Tel. — GR 6-2400
penktad. I iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
Jurgėla, Nekalto Prasidėjimo Se- į vykioje buvo puiki proga juos nė, stovyklavusi kiekvienoje iš veiklai įvairiais būdais, kaip kad
Vai.: pagal susitarimą.: pirmad. Ir
Visos programos i i WOPA
serų vienuolyno viršininkė se-j pakalbinti. Štai LSS Pirmūnas v. I visų ruoštų TS. Tai viskuo besi- iki šiol iš turimų išteklių buvo
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir 10-4; šeštad. 10-3 vai.
Telef. — 282-4422
suo Margarita, buvęs Gilwellioį s Petras Jurgėla, prieš šešiasde-1 dominti, visur spėjanti, viskuo daroma.
madienio iki penktadienio 3:00
3
DR. ROMAS PETKUS
kursų vyriausias vadovas Charles j šimt metų įžiebęs skautišką ži- Į nuoširdžiai besidžiaugianti mūsų
Sekmadienio popietį kiekviena! =30 vai. popiete — Šeštadienį
Ofis. teL 735-4477; Rez. 246-2839
AKIŲ LIGOS — CHTRVRr.l.lA
Beecher; čia dalyvavo ir PLJSpir-I burėlį Vilniuje, laisvės rytui Lie- j vyresnioji sese. Džiaugsmingai ji pastovyklė pristatė svečiams lie sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto.
"
Ofisai:
Telef. 434-2413
DR. E. DECKYS
mininkė G. Juozapavičiūtė. Mie-' tuvoje išaušus. Kalbamės sėdė- [ sveikino Seserijos Sutartines s t o tuviškus papročius: Trijų karą
111 XO. WABASH AVE.
1490 A. M.
GYDYTOJA IR CHIRURGE
la buvo svečių tarpe matyti mūsų; darni ant kelmo, tyliai ošiant šilo vykios dalyves, o pasveikinusi s u - ! ^ „ j ^ ^ vestuvių, pabaig4200 XO. CENTRAL A V E
7159 S. MAPLEWOOD AVE.
Specialybe — Nervo n*
Valandos pagal susitarimą.
brolį Simą Kudirką, anot jo paties, į medžiams.
Aplinka
natūrali, simąste... Prieš akis iškilo skau tuvių. mirusiųjų pagerbimo.
Emocine* Ilgos.
CHICAGO,
DLL.
60629
tiškos
veiklos
metų
virtinė,
o
dauniformuotą skautą savo širdyje. \ skautiška. Pirmūnas — skautišCRAWFORD MEDICAL BLDG.
DR. FRANK PLECKAS
(Bus daugiau)
iiiimiiimiimmitmiiiiiimmiimiiniiiui
Visi jie tarė skautams prielankų.ka uniforma, su visais atžymėji- bar — džiugus apsilankymas
(Kalba lietuviškai)
6449 So. Pulaski Road
žodį, reiškė linkėjimus, vertino j mo ženklais, gyvai besidomintis VI-joj!
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHMiniiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiiiiintiiiMiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiHm
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius tr
skautiškąjją veiklą, ypač lietuvis j viskuo, ką čia, stovykloje, mato. Savaitgalį taip pat buvo ati
DR. A. B. GLEVECKAS
( ontact lenses"
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis | GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kojo auklėjimo srityje.
Prisiminimų taku grįžta jis į pir- darytos trys atskirose palapinėse |
2618 W. 71st St. — TeL 737-5149
įruoštos
parodos.
Viena
jų
—
iš
TeL — BE 3-5893
Visą savaitgalį čia praleido ir j mosios Vilniaus skautų skilties
E lemas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virše- Į
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč
dokumentinė
Šiame priėmime nuoširdžius svci- sueigas, ano meto skautišką dis sami skautiškoji
Specialybė Akių ligos
paroda, kuriai eksponatai buvo | liai. Išleido Lietuvos Kataliku Bažnyčios Kronikoms |
DR. LEONAS SEIBUTIS
3907 West 103rd Street
kinimus reiškė mūsų broliai ir se cipliną, pasakoja apie nesulaiko gauti iš v s Br. Kviklio archyvo.
INKSTŲ, PŪSLfiS IR
|
leisti
Sąjunga,
Chicago,
1978.
Kaina
su
persiuntimu
f
sės latviai, estų, vengrų atstovai mą jaunatvišką entuziazmą, nes Pačią parodą stovykloje sutvarkė
Valandos pagal susitarimą
PROSTATO
CHIRURGIJA
ir gan didelis amerikiečių skautų buvo žengiama nauju, dar nepa j . v. s. A. Gasnerienė. Šioje paro | $4.91. Hl. gyventojai prideda ekstra 20 et. taksų.
|
2656
W.
68rd
Street
Ofiso
tel.
—
PR
8-2220
ir vadovų būrys. Juos galėjai tirtu lietuviškos skautybės keliu. doje buvo skautiškų ženklų,
Vai.
antrad.
nuo
1-4
popiet
matyti vaikščiojančius stovyklos O buvo jis nuostabiai patrauklus žymenų dar iš nepriklausomos i
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd Str., I DR. JANINA JAKŠEVI61US
ir ketv. nuo 5-7 vakare
J O K S A
rajone viskuo besidominčius, klau — viskas sava, pačių rankomis Lietuvos laikų ir taip pat iš išei | Chicago, UI. 60629
Ofiso tel. 776-2880, rezkL 448-5545
|
kuriama!
V
A
I
K
Ų
LIGOS
sinėjančius, besiperkančius skau
vijos laikotarpio. Čia galėjai pa ^MIIMlilIlIlIlIlIlIlIlilIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIHIHUr
2666 W e s t 63rd Street
DR. J. J. SIMONAITIS
tiškus filatelinius suvenyrus ir tau
Pirmasis vyriausias skautinin- matyti pačius pirmuosius skautiš
Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir pankt.
OY D Y T O J A S
todailės bei skautiškus dirbinius. ikas. I-sios ir H-sios Tautinių sto kos literatūros, skautamokslio lei
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki S vai
Adresas 4255 W. 63rd Street
vak. šestad. nuo 1 Iki 4 vai.
Priėmimo metu Zigrida ir Al vyklų viršininkas v. s. Valdema- dinius, kuklius, pageltusiais laOfiso telef. RE 5-4410
fredas Gaujeniekai, latvių skau ras Senbergas į stovyklą atvyko su pais, bet brangius, nes tai — mūRcTktenctJos telef. GR 80617
Ofs, PO 7-6000
B e s . OA 3-7278
tų vadovai, stovyklos viršinin
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo
DR. A. JENKINS
i 1 ligi 3 v. popiet pagal susitarimą.
kei v. s. L. Milukienei dovanojo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofiso tel. HE 4-2123. Namu CI 8-«l»S
specialiai išdrožinėtą dekoratyvi
Padangos.
PrieV.inių
ratų
reguliavi
nę lėkštę su šūkiu Budėk ir skait
3844 West 63rd Street
DR. V. TDMAS0NIS
mas ir balansavimas. Stabdžiau Dus
meniu 60.
Valandos
pagal
susitarimą
CHIR URGAS
lintuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
Vengrų skautų vadovas savo
2454 West 71st Street
ti pataisymai. FTRESTONE U R E S .
sveikinimą baigė šiais žodžiais:
Vai.: pirm., antrad., ketv. tr penktad
1662 N. Westem Ave., Chicago
Wheel alignment and balancing.
"Ir jūs, ir mes kovojame dėl savo
2-5 tr 6-7 — iŠ anksto ausitania.
Tel. 489-4441
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
kraštų laisvės. Noriu priminti,
Dr. K. A. JUČAS
TeL ofiso PR 6-0446
kai jums bus reikalinga pagal
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
F. C. WINSKURAS
ba, pasikvieskite mus!".
Change of oil and filters.
7110 W 127 St., Palos Heigbts
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Savaitgalį stovyklą aplankė ir
TeL Ml-0730
3107
W**t
71st Street
Valandos pagal susitarimą
mūsų sąjungos veteranai: Pirmū
Valandos: 1-4 vai. popiet.
nas Petras Jurgėla, skautininkai
TreC. ir SeStad. pagal susitarimą.
Valdemaras ir Apolonija Šenberįstaigos ir boto tel. 652-1381
Ofs.
teL 586-8166; narna 381-3772
2423 Wes» 5 t t h Strett
Tel. GR 6-7777
gai, Antanas Saulaitis, dr. Ksave
DR. FERD. VYT. KAUNAS
DR. PETRAS ŽU0BA
ra Žilinskienė, Ona Zailskienė,
Veikia
nuo
7:00
vaL
ryto
iki
8:00
vaL
vakaro,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BENDROJI MEDICINA
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"Draugas" turi išlikti

NEPRIKLAUSOMAS VISŲ LIETUVIU DIENRAŠTIS

TREČIASIS PASAULINIS KARAS
Ai jis tikrai bus ir koks bus

Pastaruoju metu dėl infliacijos ką dienrašti.
— begalinio kainų kilimo iš vieBet yra ir didesnių aukų. Štai
da lapės politiką. Kai lapė buvo
J. VAICELTONAS
Žmonija jau pergyveno du pa
nos pusės ir vis daugiau mūsų pereitos savaitės pabaigoje Kazys
nepatenkinta savo uodega, ji ją
saulinius karus, kurie jai padarė
tarpe pasireiškiančio išeivijos se- Algenis iš New Yorko, dėkodamas
didelių materialinių ir moralinių svarstyti įvairiai, bet tikrovė bus iškišo iš urvo ir atidavė šunims,
nėjimo, nepakankamo jaunųjų "Draugui" už gerus ir drąsius
nuostolių. Ar greitai kils trečia viena. Sovietai yra labai apsigink o šunys už uodegos iš urvo iš
pajėgų įsijungimo į aktyvų lietu- pasisakymus dienraštyje, atsiunsis pasaulinis karas — nežinia. lavę, bet jie turi daug išorės ir traukė visą lapę.
vių gyvenimą leisti gerai infor- tė 1000 dolerių auką. Tokia
Tvirčiausias NATO partneris
Daug kas aiškina, kad Ul-jį pa vidaus priešų. Stalinui buvo leng
muotą nepriklausomą dienraštį stambi suma gerokai sumažina
saulinį karą pradės Maskva, kaip viau kariauti, nes jis neturėjo yra V. Vokietija, nors ir jos ka
nėra lengva.
"Draugo" bėdas, o jo redaktorius
riuomenė nebe ta, kokia ji buvo
II-jį pradėjo Berlynas ir Maskva.
Atsirado ir techniškų sunku- ir leidėjus skatina ir toliau neat- Šį kartą tenka nubraukti pavadi Tolimųjų Rytų fronto, o Brežne II-jo pasaulinio karo metu. V. Vo
mų. Spaudos technikos priemo- laidžiai kovoti už tiesą, už geres nimą Berlynas ir liks — Maskva. vui tas frontas gali būti svarbes kietijos kancleris ir karo minisnės ir mašinos, naudojamos jau nį lietuvį, visomis išgalėmis gin Hitleris, pradėdamas II-jį pasau nis, negu Vakarų. Nors kinai nė teris turėjo pasitraukti iš savo pa
keletą dešimtmečių, susinešiojo, ti skriaudžiamųjų — šmeižiamų- linį karą, sutarė su Stalinu pulti ra gerai apsiginklavę, bet Kinija reigų dėl prokomunistinių ten
JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos pirm. Aušra Zerr (kairėje) su
yra kolosas. Kai Sovietai savo ka
paseno, atsiliko nuo gyvenimo jų reikalus.
Lenkiją, o vėliau Stalinas jam rius ir ginklavimą padalys dviem dencijų. Ir kiti NATO nariai sa prezidento Carterio asistente Araie Wexler Baltuosiuose rūmuose.
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V b*«e savo darbus. Iš apyskaitų ruose. Bet vėliau ir tarp jų pra-jj e ; vokiečiams buvo pražūtingas
kaip
to dugną. O tie lėktuvai gabens
ai« ir "Draugas"
Ar stiprus NATO kamienas po 100-200 karių kiekvienas.
PRANCŪZIJOJE
namą karšto metalo techniką, paaiškėjo, kad visa eilė Chi- sidėjo karas. Tą karą Laimėjo antras frontas, juo labiau jis bus
Stalinas,
nes
jam
labai
daug
pa
Amerika?
Ji
silpnesnė,
negu
bu
pražūtingas
Sovietams.
Stalinas
cagos
lietuvių
organizacijų
ir
pa
perėjo į modernišką ofsetinės
"Prancūzijos
automobilistai
Ar Sovietai naudos atominius
spaudos techniką. Vargas atsiliku skirų skaitytojų buvo savo dien dėjo Vakarai ir JAV. Hitleris dėl neturėjo nepatikimų satelitų, o vo II-jo pasaulinio karo metu.
važinėja
kaip
užsispyrę
idiotai".
ginklus?
siems: nebegalima gauti reika raščiui palankūs: šiltai atsiliepė tų pačių priežasčių tą karą pra dabar visi Sovietų Sąjungos sa Ano karo metu visa Amerika vie
Toks buvo oficialus komentaras,
telitai yra nepatikimi. Jei satelitų ningai kariavo prieš nacinę Vo
lingų mašinų dalių, raidžių mat į kvietimą paremti dienraštį, už laimėjo.
Suprantama, kad Sovietai Va kurį pasakė Prancūzijos tauti
Sakoma, kad III-jį pasaulinį kariuomenės ir nepultų Sovietų, kietiją. To nebus kariaujant su karus puls visų rūšių ginklais,
ricų, įvairių detalių, trūksta tech sisakė banketui stalus, gražiai at
siskaitė
ir
tuo
nuoširdžiai
padė
karą
Maskva pradės 1985 m. rug tai juos pultų satelitinės tautos, Sovietų Sąjungą. Jau Vietnamo bet nenaudos atominių ginklų, nės tarybos susisiekimo saugu
nikų pasenusioms sugedusioms
kojo už ilgalaikius patarnavimus. sėjo 5 d., puldama Vakarus. A- kurios yra Maskvos pavergtos. Jos karas parodė jos silpnumus: ji kurie galėtų pakenkti ir jiems mo viršininkas, gavęs paskuti
mašinoms pataisyti.
Nedėkingų organizacijų buvo, teitis parodys, ar ta pranašystė Sovietus pultų sabotažo ir parti nepajėgė sumobilizuoti reikiamo patiems. Jei Sovietams puolimas nes susisiekimo statistikos ži
skaičiaus karių. Daug į kariuo nepavyktų, tada Maskvos politi nias.
Pridėkime dar labai pablogė- palyginti, nedaug. Bet ir jos, tu- tiksli. Kodėl tą karą pradės So zaniniais veiksmais.
menę šaukiamųjų vyrų tapo de
Iš tų statistikos žinių jis pa
jusį pašto patarnavimą, dėl ku- rime v { j č i U ) g a l pasitaisys ateity- vietai? Daug kas aiškina, kad so
Sovietų
disidentai taip pat zertyrais. Tapo dezertyrais ir kai niam biurui nebebūtų išeities: jie matė, kad Prancūzijoje važinė
rio daugelį skaitytojų dienraštis ; e
vietai yra labai apsiginklavę ir
yra Maskvos priešai. Jie sudaro kurie kariai. Jei kiltų III-sis pa turėtu žūti ar panaudoti atomi ja 18 milijonų automobilių ir
pasiekia gerokai pavėluotai, daž
jiems nėr prasmės laukti, kol
krašto gyventojų didžiumą. Yra ir saulinis karas, Amerika tų dezer nius ginklus (T. St. 1978. IX. 17, per metus užsimuša bevažiuo
nai po kelis numerius iš karto.
jie patys iš vidaus bus sužlugdy
A. 12).
Gausis bėdų bei rūpesčių visu"Draugas" gauna ir tokių laiš- ti. Sovietų Sąjungoje žmonių gy komunistų, kurie nori atsikratyti tyrų turėtų dar daugiau. JAV ne
Kažkodėl karo teoretikai sako, jant 13000 žmonių. 1977 m.
ma. Neveltui liaudies priežodis ku> kuriais skaitytojai klausia — venimas labai skurdus. Karas komunistinės santvarkos, nes ir turi karinės prievolės, o kariuo
160.000 automobilistų buvo nu
jiems ji yra baisi našta, nežiū menę papildo savanoriais. Tai kad pirmosios atominės bombos bausti už važiavimą per raudo
sako, kad būdos vaikščioja ne pa- k u o i i e 8 a l ė t u s a v o dienraščiui skurdo akis nukreips kitur.
rint, kad Sovietų komunistai turi didelis ir brangus minusas. Net kristų ant Anglijos, Birminghavienės, bet kelios iš karto, susi- Padėti. Tokių būdu yra. Bandysiną šviesą. Jis pamatė, kad
Kad
Sovietai
nori
pradėti
karą,
m
geras fizines ir ekonomines gyve JAV penkių žvaigždžių genero mo miesto, kuris turi 2 mil. gy
kibusios. Antroji priežodžio dalis e keletą nurodyti,
ventojų. Esą, iš tų dviejų milijo milijonas prancūzų buvo nu
linksmesnė: "Bėdos susikibusios
Pirmiausia reiktų bandyti pa- rodo faktai. Maskvoje KGB areš nimo sąlygas. Komunizmo vi las Bradley tą klaidą pastebėjo,
nų gyventojų iš karto žūtų 300, bausti už per greitą važiavimą,
ir praeina".
ieškoti "Draugui" naujų prenu- tavo visus amerikiečius, kurie de daus priešai reiškiasi dabar, o bet tos klaidos nemato JAV vy
000 sunkiai sužeistų —250,000 100.000 sumokėjo baudą, kad
*
meratorių. Labai gerai daro tėvai, monstravo prieš karą. Karo nori dar labiau jie pasireikš karo riausybė. JAV vyriausybė bijo tik
ir lengvai sužeistų — 500,000. nesustojo prie "stop" signalo.
Kai kurios bėdos jau praėjo, kurie iš pradžių kuriamoms nau- Maskvos maišalai, karo nori ir metu. Sovietams teks skirti daug Maskvos. Kai Maskva suriko, kad
63.000 automobilistų
buvo
Taigi per 50 proc. to miesto gy
"Draugo" dienraščio leidimo joms šeimoms užsako dienraštį, Sovietų liaudis. Maskvos marša divizijų saugoti satelitų kariuo amerikiečiai apsigynimui nega
sulaikyta,
nes
jie
nebuvo
ap
ventojų būtų daugiau ar mažiau
naštą jau 60 metų nešanti Lietu- Jis gali būti užsakomas ir kaip lai nori užkariauti pasaulį, o So menes. Reikės išlaikyti keletos mintų neutroninės bombos, ame
paliesti branduolinių ginklų vei drausti ir 39.000 automobilinin
vių marijonų vienuolija, daugelį dovana bet kam, bet kuria proga, vietų liaudis per karą tikisi su milijonų KGB armijas vidaus sau rikiečiai tos bombos gamybą sus
kų neturėjo teisės važiuoti, nes
silaukti
geresnių
dienų
—
gal
gumui užtikrinti.
tabdė. Sovietai pareikalavo, kad kimo. Žinoma, kad atominės
kartų gelbėjusi "Draugą" iš rū- Be to, yra dar nemaža gerų lietubombos
sprogimo
metu
tempera
neturėjo šoferio leidimo.
JAV jiems parduotų reikiamą
pesčių bei vargų, ištiesė savo vių, kurie dėl įvairių priežasčių žlugs baisusis komunizmas Euro
Vakarai
Kita skaitlinė, dėl kurios
technologiją, amerikiečiai vykdo tūra išsivysto iki 14 mil. laips
dosnią ranką, įruošdama bran- "Draugo" neskaito. Yra ir tokių, poje.
nių
karščio,
todėl
4
km.
spindu
Prancūzijoje
nereikia stebėtis,
Ar Sovietai laimės tą karą? Tai Vakarų pasaulis turi savo kari jų reikalavimus. Toks amerikie
giai kaštavusią ofsetinę spausdi- kurie jo nežino. Paskata, pavyzliu
viskas
sutirptų.
yra
8000
automobilininkai,
ku
nimo techniką. Jos dėka "Drau- džių pasiuntimas
—įteikimas jau kitas klausimas, bet jie gali nę NATO organizaciją. Ar ji yra čių moralinis ištižimas labai
rizikuoti jį pradėti. Jei maršalas labai galinga? Iš atskirų kraštų džiugina Sovietus. Sovietai dar
Kodėl Sovietai atominiais gink rie buvo nubausti už važinėji
gas'r švariai
atspausdinamas, čia galėtų kai ką laimėti.
Stalinas
laimėjo
II-jį
pasaulinį
sudaryta kariuomenė negali būti prieš II-jį pasaulinį karą yra pa lais pirmiausia pultų Angliją? mą naktį be šviesų. Iš statis
Skaitytojai džiaugiasi, galėdami
Organizacijos galėtų dažniau
karą,
kodėl
maršalui
Brežnevui
labai galinga. Kai prancūzai pa sakę (Molotovas), kad Sovietams Gal dėl to, kad Anglija, kaip ir tikos žinių nematyti, ar tai bu
gražu dienraštį į rankas paimti, s k e ] b t i s « D r a u g e » , n e p a miršne tiktai pasiinformuoti, kas lie- d a m o s a t s i ų s t i n e tiktai s k e l b i m u nepamėginti laimėti III-jį pasau sitraukė iš NATO, tame fronte bus lengviausia kariauti su ame- II-jo pasaulinio karo metu, būtų vo šoferio kaltė ar Prancūzijos
elektros šviesos
atsirado didelis plyšys. Grasino •t * v * •
NATO karinė bazė Europos fron autobomilių
tuviskame gyvenime visame pa- t e k s t u s ^ n u o t r a u k a s > fa, i r a u . linį karą.
įrengimas
kaltas.
Teoretiškai
tą
karą
galima
tai padaryti ir turkai. Turkai ve- nkieciais.
tui. Maskva ir dabar labai puola
šaulyje vyksta, bet ir vertingų k ą u ž t a k i o s me džiagos paskelbiAmerika karui pradeda ruoštis Anglijos konservatorių vadę M.
straipsnių pasiskaityti, pasigerėti mą. Juk vien tiktai vieno pa
Šie skaičiai ypatingai vertė
tada,
kai
jai
ant
galvos
jau
kren
Tatcher,
kuri
šaukia,
kad
Angli
lietuviškumo gyvenimo ir veik veikslo (klišės)
Prancūzijos
susisiekimo saugu
pagaminimas
ta bombos. Pearl Harbor bombos ja pabustų, nes iš rytų ateina di mo viršininką sielotis, nes
los vaizdais, nuotraukomis, ap kaštuoja 10-20 ir daugiau dole
visam JAV kraštui nebuvo pa desnis pavojus, negu jis buvo Didwžiojoje
rašymais.
Britanijoje
yra
rių.
vojingos, o keli šimtai atominių 1940 m. Tą pat sako ir V. Vokie 18 milijonų automobilių, bet
Turime gerų vilčių, kad neto
Skaitytojai prašomi nepamirš
bombų, pasėtų ant JAV didžiųjų tijos krikščionių demokratų par
limoje ateityje, kai jau bus visiš- ti atsiskaityti už nusiunčiamas
praeitais metais
susisiekimo
miestų, padarytų didžiulius nuo tijos vadas H. Kol. Patys Sovie
kai pereita J ofsetinę^ spaudos k o r t e l e S j k a i e n dorius, laiku at
nelaimėse užsimušė tik 7000
stolius ir sukeltų chaosą, kuriuo tai prisipažįsta, kad jie labiau bi
techniką, mūsų dienraščio tech- n a u j i m i p r e n u m e r a t a _ t a i su _
A. T.
stengtųsi pasinaudoti komunis jojo V. Vokietijos kanclerio A. A- žmonių.
niškieji spaudos reikalai dar pa- m a ž i n a s u s i r a S i n ė į i m 0 išlaidas.
tai.
denauerio, negu dabartinių kanc AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
gerės.
JAV
didžiuojasi,
kad,
prasidė
lerių socialistų.
*
Chicagos miesto pareigūnai
jus
karui,
amerikiečiai
savo
ka
, .
__
.
Chicagoje suruoštas "Draugo"
tvirtina,
kad apie 40% automo
Jei
prasidėtų
pranašaujamas
rius ir ginklavimą oro tiltu grei
Ar yra kūnų nors vilčių gauti b a n k e t a s a t n e š ė n e m e n k ą n a u .
bilių
taisymo
išlaidų yra dėl to,
tai permes į Europą. Atlanto oro III-sis pasaulinis karas, nukentė
pašalpos dienraščiui leisti iš ne- d ą chicagos organizacijos ir atstiltas tai ne buvęs Berlyno oro til tų ir JAV. Nukentėtų dėl to, kad kad taisoma blogai, be reikalo
hetuviškų sakmių, iš savivaldy- k i r f a s m e n y s > k u r i e naudojasi
tas, kurio nepuolė Sovietų avia II-jo pasaulinio karo metu netu ar apgaulingai.
bes bei valdžios įstaigų? Galime . . D r a u g u » jj p a r ėmė. Bet yra ir
cija. Jei prieš Atlanto oro tiltą rėjo gerų politikų, kurie būtų nu
šaltai atsakyti - nėra, o jeigu d
{ a u d i d e s n i ų i r ma žesnių koSovietai pasiųs keliasdešimt nai matę tą pavojų. JAV padarė II-jo pasaulinio karo metu JAV
.r tokių galimybių atsirastų var- l o n J j U ) k u r j u
organizacijoms
daug klaidų, padarė žmonijai kariavo ne toje pusėje. Kurioj
giai jau tektų tokiomis malone- -Teaugąs" j a u daugelį metų tar 'Draugui" paremti bankete Chicagoje keletas svečių. K kairės: Vita kintojų eskadrilių, daug ameri
daug
nemalonumų. JAV guber pusėje JAV kariaus III-jo pasau
kiečių transporto lėktuvų su ka
inis pasinaudoti. Juk niekas pi- n a u j a N e v f a o s OTganizacijos už Valatkienė, dr. Br. Valadka, Stefa Kisielienė ir dr. P. Kisielius.
natorius
Walace pasakė, kad linio karo metu?
Nuotr. J. Kuprio riais ir ginklavimu nueis į Atlannigų veltui nemeto. Kas duoda, o ^
ribų linkusios padėti
beveik visais atvejais žiūri, kam 'Draugui". Daugiau yra tokių,
duoda, ir įpareigoja tam tikra, o kurįQS n o r f ^ ^ g a m i fr n | e k o
šautuvą ir kardą. Vienu žodžiu tarp jų kilo didelė ne-! šakojo, kad jiems besiklausant pas Paulauską buvo
ne kitokia kryptimi veikti, rašyti. n e d u o t i ^ ^ ^ j u s k e i b imai
i
santaika, kuri baigėsi tragiškai, nes, tėvas šautuvo šū-1 atėjęs apie 20 m. amžiaus kaimyno Urnikio sūnus
Tokie įpareigojimai, kad ir ge- « D r a u g e » į parengimus sutrau
!
viu buvo sužeistas į petį ir patalpintas į Telšių ligoni- i ir paprašė Paulausko, kad jam paskolintų vežimui
k u s i o s valios lydimi, ne' visada k j a d
lankvtoju
ir
a t n eša
I nę, o sūnus už tą nusikaltimą patekio ilgiems metams branktą, kuris esąs reikalingas mėšlui išvežti, nes savo
butų lietuviams naudingi Tokio- § i m t u s _ t ū k s t a n č i u s pei n o . O
į kalėjimą.
neturįs. Paulauskas su Urnikiu kartu išėjęs į kiemą,
mis pašalpomis naudodamasis g tQ «<D
Buv. Lietuvos kriminalinės pofiujos
u i » tik penkinė ar
Vedant
kvotą,
paaiškėjo,
kad
vieną
vakarą
Pau
iš kur netrukus grįžęs į gryčią vienas Paulauskas. Pras
dienraštis nebebūtų nepriklauso- d e š i m t i n ė n u b
0 k a r t a i s ir
valdininko atsiminimai
lausko
sūnus
pakvietė
pas
save
du
savo
kaimynus
linkus apie 10 minučių pasigirdo šūvis, nuo kurio bu
mas visų lietuvių dienraštis, jis _ i e k o
pasiklausyti
radijo,
nes
būsianti
labai
įdomi
programa.
vo sužeistas Paulausko tėvas. Man kilo įtarimas, kad
veiktų taip, kaip jam globėjas įSTASYS TRINKA
Besiklausant
radijo,
staiga
pasigirdo
šūvis,
nuo
kurio
Paulausko
sūnus pasamdė savo kaimyno Urnikio sūnų,
sakinėtų, ką rodo kai kurių kitų
Tad kodėl gi negalėtų būti
16
Paulausko
tėvas,
kuris
gyveno
antrame
namo
gale,
ats
kad nužudytų jo tėvą. su kuriuo jis bylinėjosi, ir kad
laikraščių leidimo praktika.
"Draugo" labui suruošti parenAtvykęs į įvyko vietą ir susipažinęs su kvota su kirame kambaryje, buvo sužeistas į dešinįjį petį. Po vietoje prašomo brankto jam padavė karišką šautuvą,
Juk visi gerai žinome, kad iš- girnai tokiose kolonijose, kurioeivijoje yra tautinių grupių var- ms dienraštis skiria daug vietos: žinojau, kad paminėtas Paulauskas turėjo ūkį, kuria sužeidimo Paulausko kaimynas pasikinkęs savo ark kad nušautų jo tėvą. Tuo tikslu, kad nekiltų įtarimas,
du leidžiamų laikraščių, kurie Detroite, New Yorke, Clevelan- me buvo apie 40 ha žemės. Jis turėjo suaugusius sūnų lį, Paulauską nuvežė į Telšių ligoninę, kur jam buvo su kad jis pats tai padarė, specialiai pasikvietė du savo
veikia prieš pačias tautines gru- de, Los Angeles, Omahoje, Flori- ir dukrą, kurie rengėsi sukurti savo šeimas. Kadangi teikta pirmoji pagalba. Apžiūrint Paulausko tėvo kam kaimynus pasiklausyt radijo, kad turėtų liudininkus,
pes, jas neigiamai įtaigodami, doje, Hot Springse, Hamiltone, Paulauskas buvo apie 60 metų amžiaus ir pats savo barį buvo rasta, kad piktadaris šovė per langą į prie kad jis iš savo kambario niekur nebuo išėjęs. Kad pa
skaldydami. Tik tokių pašalpų Londone, Montrealyje ir kitur, ūkio apdirbti ir prižiūrėti negalėjo, tai jį perleido savo stalo sėdėjusį Paulauską ir, kad kulipka perėjusi per tikrinčiau, ar kaimynui Urnikiui tikrai buvo reikalin
negaunąs laikraštis, pačių skaiSvarstytinų klausimu, ar kar- sūnui ir, kad jis už tai turi jam duoti išimtinę, būtent: '\jo dešinįjį petį atsitrenkusi į sieną nukrito ant žemės. gas branktas, aš su valdininku Dailidoniu nuėjome į
tytojų remiamas bei išlaikomas, tais nebūtų tikslu, pvz., "Drau- kiekvienais metais po keletą centnerių grūdų, jo 2 Apžiūrint kulipką. buvo rasta, kad ji buvo iššauta iš Urnikio ūkį, kuriame Urnikio sūnų radome kieme kaž
gali ir turi būti nepriklausomas, go" romano premijos įteikimo iš- karvėms pašarą, kurias jis pasiliko sau, ir ru kariško šautuvo.
ką bedirbant. Paklaustas, ar jis tą vakarą buvo nuėjęs
Klausinėjamas
Paulausko
sūnus
save
kaltu
pasi
dens
metu
nupenėtą
kiaulę.
Apie
tai
jie
pas
Telšių
no
*
kilmes iš Chicagos į kurią kitą
pas Paulauską pasiskolinti brankto, atsakė, kad buvo.
tarą padarė ūkio perleidimo sutartį Be t a į tą sutartį kėsinime nužudyti savo tėvą neprisipažino ir jo kaltei Kai jo paklausiau kokiam tikslui jis buvo reikalingas,
Šias mintis mes nebe pirmą koloniją nukelti,
kartą skelbiame ir jas skaitytojai
Jeigu norime, kad ir toliau buvo įrašyta, kad visi gyvuliai ir žemės apdirbimo nebuvo jokių įrodymų, nes tuo laiku, kai buvo pada atsakė, kad buvo reikalingas, kad galėtų išvežti mėš
gerai žino. Tačiau, nežiūrint dau- "Draugas" būtų visų geros valios įrankiai priklauso jam ir, kad jis jais leidžia savo sū rytas pasikėsinimas nužudyti jo tėvą, jo bute buvo du lą, nes savo neturėjo. Kai paklausau, kur jį padėjo,
gelio sunkumų, "Draugas" vis dar lietuvių jungtis, kad dienraštis nui naudotis tik iki to laiko, iki jis pildys sutartį. O kaimynai, kurie patvirtino, kad jis iš savo kambario sumišo ir pradėjo dairytis po kiemą, lyg ieškodamas
brankto.
yra didžiausias pasaulio lietuvių už Lietuvos nepriklausomybę ko- jei nepildys, tai jis turi teisę gyvulius ir žemės apdir niekur nebuvo išėjęs.
Klausinėjamas laikomas ligoninėje Paulauskas įdienraštis, turįs tūkstančius skai- votų, kad mūsų tautiečių intere- bimo įrankius parduoti.
Kai dar kartą paklausiau, kur jį padėjo, pasakė,
Sūnus gavęs ūkį vedė vieno ūkininko dukrą ir ga tarė, kad jį pasikėsinti nužudyti galėjo tik jo sūnus,
tytojų. Prisirišimą prie dienraš- sus gintų, savo tautiečius nuolat
kad grąžinęs Paulauskui. Iš jo kalbos supratau, kad
čio ir meilę jam rodo gausūs skai- informuotų, turime dar daugiau, vo 6.000 litų pasogos. Po kurio laiko jo sesuo ištekėjo arba jo pasamdytas asmuo, nes kitų priešininkų, ku- meluoja, todėl valdininko Dailidonio paprašiau, kad
kerštavę arba grasinę nužudyti, nežinąs.
tytojų laiškai, gausios aukos, at- kaip lig šiol jį remti tiek raši- į kitą ūkį, kuriai jis turėjo atiduoti kaip pasogą gau ne būtų
-_.'
. .. ,. . . . ,
.
,
v
Jis su juo pabūtų kieme, o pats, nuėjęs
į gryčią, prade
Klausinėjami liudininkai, kūne tą vakarą buvo I. „ J . J T ,
,,
... . . ..J\t
tT-,
siunčiamos garbės prenumeratos, niais, iliustracine medžiaga, savo tus 6.000 litų. Taip. kad jam iš gautos pasogos nieko
jau Urnikio tėvą klausinėti, kada jis išvežė mėšlą ir ar
Iš mažų aukų susidaro didės- nuomonėmis, pasisakymais, tiek neliko. Apie 2 metus tėvas su savo sūnum gyveno ge-1 atėję pasiklausyt radijo, patvirtino, kad Paulausko su i jis savo sūnų siuntė pas kaimyną Paulauską, kad pa
!
nės. Atsiskaitymas už korteles, lėšomis. Tik tada jis įstengs at- ruoju ir tarp jų nesusipratimų nebuvo. Vėliau tarp jų nrs, jiems besiklausant radijo, niekur iš savo buto ne
siskolintų branktą. Urnikio tėvas tada pasakė, kad
kalendorius, įvairius "Draugo" likti savo uždavinio — būti ne- kilo kivirčai, ir tėvas savo sūnui iškėlė Telšių apylin • buvo išėjęs ir, kad pasigirdus šautuvo šūviui buvo sa
mėšlą jis išvežęs j laukus prieš savaitę laiko, ir kad
patarnavimus, knygų užsakymai priklausomu viso pasaulio lietu- kės teisme bylą, būtent, kad sūnus jam skirtas mal ro kambaryje, todėl buvo neaišku kas galėjo pasikė
brankto
pas savo kaimyną skolintis sūnaus nesiun
kas sudegino, kad jo gyvuliams skirtą pašarą savo gy sinti žudyti Paulauską.
"Drauge", ten pat pirkimas įvai- vių dienraščiu,
Papildomai klausinėjami paminėti kaimynai, ku- tęs, nes savo turįs.
rių rankdarbių, stiprina lietuvisb. kv.
vuliams sušėrė ir panašiai. Sūnus apskundė savo
(Bus daugiau)
tėvą Telšių policijai, kad jis be leidimo turi karišką j ne buvo atėję pasiklausyti radijo pas Paulauską papą
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DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. spalio mėn 1 8 d

Amerikos Lietuviu Tarybos pareiškimas

BOSTONO ŽINIOS

C L A S S I FI E D

GUIDE

Su dideliu apgailestavimu no- į laisvojo pasaulio
demokratija,
rime atkreipti visuomenės dė- į n o r ė d a m a ją sunaikinti. To pamesį, kad didžiosiose komunika j sekoje v i s pasitaiko įvairių t a u D £ M £ S I O
B E A L E S T A T E
* U S H J J L J U « A N tAJLb
1
lės Reventienės iš N . Y. ir krikš- i cijos priemonėse, televizijoje su į t ų a s m e n i m s kaltinimų, a t e i n a n Į ~*
JAUNIMO
AIDAS
Spalio 7 d. Bostone koncertavo I t o t ė v o J o n o K n a š o i š Q u i n ° y j "Holocaust" filmu ir Chicagos čių iš t ų pačių Sovietų Sąjun-I'
$29.900.00
10% — 20% — 30% pigiau
Hamiltono
mergaičių
c h o r a s L P r i e 6-aziai padengtų stalų I " S u n - T ^ e s
dienrašty
s m e r , g o s šaltinių, iš kurių A m e r i k o s !
o i apdrauda nuo ugnies Ir automo
VIZITINIŲ
KORTELIŲ
!
1 apartmants neur Lithuanka Plaza bilio pas mua.
A j o -r J c
i
i
i Rimos mamyte Gražina ir Juozas kiant L. Kairį, n e t nelaukiant žurnalistai bando p a d a r y t i klai
In good condition. With garage.
Aidas, l ą dieną b vai. vakaro L, • * - . . . . — - _
___/-_ i
JREIKALU
FRANK
ZAP0LIS
(TJM)
I - . • n-i- v- j . c
„
Bakšiai skaniai vaisino susirinku- teismo sprendimo, yra metami dingai p r i s t a t o m a s sensacijas.
Lietuvių Piliečių d-jos So. Bos-. .
„
.„ ., .
. f. , ,.. .' . .
. .
Tv XT _
S308H
W«M
»5th Stre*«
Vizitinių kortelių naudojimas yra
RE/MAX
Kodėl t i e p a t y s
žurnalistai gražus paprotys. Biznieriai jas pla
tone salė jau buvo pilna. Trum-1 T t * * * • " ¥ Bruzgys t teike Į n e p a g r ^ kaltinimai i r visai
Chicaco, IlUnoU
iš Lietuvos atvežtą Aro Marijaus mūsų tautai.
—
3611300
neparašo apie šiandien vykdo čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo south, mc.
pu žodžiu Bostono tautinių šokių
Telef. G/» 4-SO&4
prosenelės dovaną, bonką specia
Apsvarsčiusi šį reikalą, savo m u s ž u d y m u s komunistinių dik mų atstovams turėti gražias vizi
sambūrio, kuris organizavo šį
Marquette Parke. Savininkas parduo
laus gėrimo.
posėdyje, Amerikos Lietuvių t a t ū r ų Kambodijoj,
Vietname, tines korteles.
koncertą, vadovė O n a Ivaškienė
da gerai užlaikytą mūr. namą apie 28 iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii
Kreipkitės j "Draugo" adminis- metų senumo. 70 ir Campbell apyl.
Taryba griežtai smerkia b e t ko- i Laose, a p i e tebevykdomą j a u
KRIKŠČIONIŠKI
Šiltai pasveikino Hamiltono mer STAŠAIČIU
FACKAGE EX PRESS AGK-NCY
.HAKIJA NOREIKIENC
kios diktatūrinės sistemos jun-J38 metai tautinį genocidą Lie- i { £ g ? p ^ Š o n ^ ū s ?
^ ^ 2 butai — 5 kamb. ir 4 kamb. 2 maš.
DARBAI
gaičių chorą ir jo dirigentą, o
1
garažas.
Skambinti
po
5
vai.
vak.,
girną su lietuvių t a u t a Lietu- j tuvoje, L a t v i j o j e ir U k r a i n o j e
taip pat apgailestavo, kad solistas
SIUNTINIAI | LIETUVA
mu.
Mielus bostoniškius Antaną ir
sekm. ir Sešt. visą dieną tel. 778-8039.
Labai paseidaujamoa (ero* roiiea
vių tauta yra laisvos demokra-| i r t. t , apie nelegalią PabaltiStrimaitis susirgęs ir jo čia nesą.
prekės. Maistas ii Enropoa sandelių.
Bronę Monkevičius užpuolė ligos. L ^ d v a s i o s > n u s i s t a č i u s i p r i e š j j o v a l g t y b i J okupaciją, apie per
2608 W. 69 St.. Chicaco, OL 90*39.
M-ta ir Tahnan. Labai gerai išlai
TEL. — WA &-27S7
Chorisčių amžius, kaip va Su jomis jie vargsta nebe meneS ^ M O M O ietuvių, %- l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l
k o r a u n i s t u , f a ž i s t u i r fcį. K
kytas
5
kamb.
mūr.
bungalow.
Pilnas
iHiHmiiiiiiiiiinmimiiiiimiiiiiiHHHiiiii
dovai sakė, tarp 14 — 18 metų. šiais, o metais. Būna atsitikimų, L , - H , . „
.._•..••>.__ „
~~ .
* .
,.. •
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valgomasis, 2 miegami, taip pat įreng 111111111•111111111111111111 f 1111 i 111 • 1111IIK t•11•11 >
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Jos visos ilgais baltais sijonais ir kad iie neeali išeiti iš namu ir ** d ^ ^ 3 5 ' Paneigiančias pa- vežtų j Sibirą, tragediją, a p i e
tas miegamasis pastogėje. Gazo šilu
ir kitus kraštus
oranžinėmis bliuskutėmis. Diri
K a t y n e ir t. t. Bet jie ten*-; NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave, ma. Garažas $35,000.00.
gentas muz. Jonas Govedas. Kon- • meilė ir pagalba. Tik nesenai metančias dvasinę ir fizine ver-. ^
8S-ta ir TaBay (5200 į Takarus). ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
gijąvai
d
a
r
o
sensacingus
pareiški
certas pradedamas paties diri- I Bronė turėjo dar vieną didelę opeChieago, UI. 60632, telef. 9*7-5980 Liuksusine 3-jų miegamų rezidencija. kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
Lietuvių
tauta
antrojo
pašau
mus,
nesilaikydami
n
e
t
demogento harmonizuota liaudies dai-! raciją, o Antanas namuose buvo
iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiHiinimiiiii 1!4 vonios, įrengtas rūsys, 2 maš. ga dimai ir pilna apdrauda.
linio
karo
išdavoje
išgyveno
na
kratiškų principų, apie tai, ^
'iiiiiiiiiiniiiiiiinitniiiiiiuiiiiiiiiifiiiiiiiii ražas, uždengtas patio. Šoninis įvažia- j
Tel. — \VA 5-8063
n a Beauštanti aušrelė. Ją seka! reikalingas priežiūros. Jų kaimyvimas.
$71,500.00.
Devynbalsė — M. Noviko, Kurjnystėje gyvena inž. Juozas Stašai- cių ir komunistų nelegalias, k o m u n i s t i n ė s p a u d a jiems pri- i
įHiiiiiiiiuiiiiuniiHiimimmniiniiumii
M. A. Š I M K U S
40-ta ir Arteman. 2-jų butų medi-1 iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimihiiiiiiii
I
.\OTARY PUBLIC
lygios lankos, liaudies daina har-I tis su žmona. Abu Stašaičiai, kaip žiaurias okupacijas. Komunisti s t a t o .
I.NCOME TAX
SERVICE
nis. Reikia savininko. Tik $22,000.00. Į
nė
okupacija
tebesitęsia
i
r
šian
"Sun-Times"
straipsnis
y
r
a
monizuota A Mikulskio, Plaukia I kad pirmieji krikščionys padėdavo
4259 So. MapfcffOOd, tel. 254-7450
1
49 h* RodtweH 2% aukšto medinis
sau laivelis — S. Šimkaus, Susi- į vienas kitam, taip ir jie padeda dien, naikindama lietuvių tau didelis m o r a l i n i s užgavimas ne
Taip pat daromi VERTIMAI.
Gerai
išlaikytas. Pilnas rūsys. Centr
tinius,
kultūrinius,
religinius
pa
tik paliesto asmens, j o šeimos,
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
tikt tave norėčiau — K. Kavecko. žmonėm. Monkevičių
šeima,
KILIMUS IR BALDUS
gazu
šildymas.
$30,900.00.
pročius
ir
toliau
tebevykdo
fi
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
bet
ir
v
i
s
ų
Amerikos
lietuvių.
Plauname ir vaškuojame
Si daina turėj'o būti dainuojama kuri jiems nėra nei giminės, nei
kitokie blankai
394a ir Albany. Geras 2-jų butų
visų rūsių grindi*,
zinį
lietuvių
genocidą.
Mes p r o t e s t u o j a m e prieš to- j Iiliiiiiiiiiiilliliiitliiiimiiiiuiitiiimttiiim po 4 kamb. mūrinis, ir 3-jų kamb. bu- > J. BUBNYS — Tel. B E 7-5168
su solistu, bet jam nesant, be j'o. vaišių draugai, o jie ją globoja
Tų okupacijų pasėkoje dau- kią t a k t i k ą ir organizuojame iiriiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmniiiinisiii; telis rūsy. $54,000.00.
Ilgesio daina — A. Bražinsko ir dieną ir naktį. Jie padeda ir ki
UlIlillIlIIlIilIllIlIlIlIlilUUIlIIIIIIIllUlllIlII
tiems,
jeigu
išgirsta
ir
žino,
kad
j
gelis
jaunų lietuvių, net nepil- teisinę i r moralinę pagalbą, k a d i
Laumės juosta — M. Vaitkevi
T E L E V I Z I J O S
6«-ta ir Washtenaw. Geram stovy
inamečiu, buvo jcga, prievarta. b ū t ų i š r y š k i n t o s teismo nepa-į Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 8 butų mūras. 6 butai po 4 kamb.,
čiaus. Po kiekvienos dainos gar reikalinga pagalba.
2 butai po 3 kamb. $17.280.00 me IŠNUOMOJAMA — FOR RENI
siausi ir ilgiausi publikos plojiLaikuose, kad net draugai pa- i &™ikti į okupanto tarnybą ir tvirtintų kaltinimų klaidos
ir Į
Stereo ir Oro Vėsintuvai
tinių
pajamų.
Savininkas
prašo
mai.
kad b ū t ų pabrėžtas lietuviu
Pardavimas ir Taisy-as
miršta draugus, patekusius į be- t u r ė * > Vr™*3- N s a k y m u s .
IŠNUOM. 4 kamb. butas Gage
$100,000.00.
Griežtai atmetame kaltini- t a u t o s atsiribojimas nuo įsi
Po 15 min. pertraukos, mer das, vis ieškodami pateisinimo dėl
Parke, šilima ir šiltas vanduo. Tik
MIGLINAS
suaugusiems. Jokių gyvuliukų. Skam
gaitės jau žaliomis bliuskutėmis nesilankymo, darbu ar kitais už- °™*> paremtus tik iš Sovietų jingimų į bet kokių d i k t a t ū r ų I . ^ w e9įh s t telef 7 - 6 _ 1 4 8 6 iei galvojate
bint
po 5 v. v. tel. 476-7304.
renkasi scenon. Ši antroji dalis siėmimais bei atstumais, Stašai-! Sąjungos įstaigų gautais duo- tarnybą.
iiiiimiiiiimimiiMiiiiiiiiiii' imunini
PARDUOT, NUOMOT AR
!
Amerikos Lietuvio T a r y b a inmiimiiiiiiiiiiiiiimtmm
pradedama Nemunas atves Z. čiai ir be draugystės nelaimėn p a - menimis. Sovietų Sąjunga i r ,
miimm
APDRAUST
IŠNUOM. 2 gražus kamb. su bal
DebraoVenckaus ir F. Schuberto, Širdies tekusius prisimena ir globoja net 1 šiandien y r a didžiausia i r žiau- ]
įvairių prekių pasirinki'.
dais, moteriai. Atskira vonia. Ga
Jūsų nuosavybe, prašome kreiptis J
•.tai l£ mūsų sandėlio.
limybe naudotis virtuve. Marguette
daina M. Noviko ir Prisimink — tekusius prisimena ir globoja net' riausia visų teisių bei susitari- j
LINKSMYBIŲ SALA
COSMOS
PARCELS
EXPRES6
Pke.
Skambint 925-1693
A- Raudonikio. Tada Putinai, per naktis, kada iš svetimo buto nių laužytoja ir j ų skelbiami kai •
c i • IMTIH ' * '
IPTIIV *
Meilė ir Dainuokim po du visos reikia eiti net tiesisi i darbą Tai tinimai y r a paremti melu ir fal
Chicagos miesto planuotojai
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IŠNUOM. 5 kamb. (2 mieg.) apšild. butas. Jokių gyvuliukų. 68-os
.trys M. Noviko. Šią paskutinią tikrai krikščioniška meilė ir' dar- į sifikacijomis. Komunistines dik j pą lankiai
svarsto s u m a n y m ą
^ % B į Z ? £ S £ £ % ; £ S
4243 W. 63rd Strtet
ir Artesian apyl. 776-4345.
Telel.: S2S-27S7 — 254-3320
ją išmokę važiuodami į Bostoną. bai, kuriais gyveno pirmieji krikš- i tatūros taip pat, kaip i r nacių, į ežere u-engti pramogų salą iruest
o
gyventojų
poilsiui.
Sala
gali
Vytautas
Val&ntinas
Po ilgų ir nenuilstančių plojimų, čionvs.
i tikslas y r a sunaikinti
visus
Išnuom. 6 kamb. butas. 2-ras aukš
Tel. — 767-0600
iimiiHHiiiHiiiiimmimiiiiiimiiiiiiHini'
pakartoja Dainuokim po du, nes
tas. Be gyvuliukų. Skambint bet
jiems nepritariančius ir tai pa būti į r e n g t a už 8—10 metų.
-—.
.. . ..,,..
PARENGIMAI
kuriuo laiku tel. 778-8623
kaip dirigentas sakė, nieko dau
siekti jie naudoja visokias prieNamas — ST»3onė: t butai, 4 voiiimiiimiiiiiiiiiiiMiiimiimiiimiiiMiiii
M
A
R
Q
U
E
T
T
E
PARK
giau neatsivežę.
nloa cantrallnia
šaldymas, atomini
Spalio 22 d. Lietuvių Piliečių i mones. J i e deda visas pastan2 balko
DAUGYBĖ
LIETUVOS
MIESTE 4 butų marinis. Gazu šildymas. Ga slėptuve, i auto garažas.
nai. Patio. Martjuelte Parko centre.
HELP WANTED — MOTERYS
Miela, ir širdį kutena jaunų D-jos So. Bostone Surum burum. !gas sukompromituoti lietuvių LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros. MIC ražas. Numažinta kaina — $54,900.
Mūr.
bumraltm.
s
miegami
Gra
Spalio
28
d.
Lituanistinės
moj
ir
kitų
tautybių
išeiviją,
nes
išbalsų lietuviškos dainos. Džiu
knygoje:
$14,000.
19 metu mūrinis. 5Vi kamb. (3 liai uilaikytaa
gu, kad choro vadovas muzikas kyklos tėvų komiteto parengi- į eivija geriausiai pažįsta j ų žiau
tnieg ). Gazu-oru šildymas. Arti St.
Namas
Ir
^ u s metodus, naudojamus paJonas Govedas, perėmęs chorą iš mas.
"MARUOS GARBINIMAS Louis ir 77 St. Padarykite pasiū biznis. 181,000. tavemoa sretainea With good typing and bookkeeping;
Spalio 29 d. Izidoriaus ir Vyte-1 siekti pasaulio dominavimo, ir
lymą
solisto Vaclovo Verikaičio, moka
Dideli taverna, sali good phone manner. Polish and EngMūr.
LIETUVOJE"
nio
Vasyliūnų koncertas Jordan į apie tai nuolat skelbia Ameriapie 200 svečių. 3 butai po 6 kamb lish speaking. NW side. Good salary.
jį išlaikyti tokiame gražiame ly
BUTU NUOMAVIMAS
$85.000.
j kai ir visam laisvam pasauliui, Knyga yra tik teologinė, ji dėl {dc
Pleasant working conditions.
Good
gyje ir nesubyra. Tiesa, ir pats di jHall.
Namą
pirkimu
—
Pardavimą
benefits.
Ask
for
Debbie
263-2668.
Spalio 28 — 29 d. Bostono uni- j įspėdami apie
komunistinius mių vietovių aprašymo ir dėl JOJ
Š
I
M
A
I
T
I
S
R
E
A
L
T
Y
rigentas yra jaunas. Tai juk vie
Valilji—
gausios istorinės medžiagos tinka pa
tikslus.
nintelis toks mergaičių choras versitete Baltijos tautų festivalis.
InTOrauce — Income Tmz
1
—
—
I
— lacome Tax
sdakaityti kiekvienam lietuviui, besi
Kai visas pasaulis ieško tai dominčiam Lietuvos istorija ar vi*>
Lapkričio 4 — 5 d. dail. A. Galmūsų išeivijoj. Linkėtina, kad
Netariatat — Vertimai
HELP WANTED VYRAI
2951 W.63rdSt., 436-7878
jis išliktų ilgus metus ir dar dau- į diko darbų paroda Tautinės S- kos ir ramybės, komunistinė tovėmls. Knyga didelio formato, 44C
sistema ir šiandien, 34 metai psl. — kaina $3.00. Galima ją įsigyti
giau sustiprėtų, juk jis atlieka di gos namuose.
WAREHOUSE SHIPPING
""Drauge".
delį lietuviško gyvenimo darbą.
J.
B A C E V I Č I U S
Lapkričio 11 d. Jaunimo an po antrojo pasaulinio k a r o pa
AND RECEIVING MES
Kad ir į šį koncertą, jis sutraukė samblio "Sūkurys"'
renginys baigos, tebetęsia karą s u visa llllllllllllllllllimilllllllHIlillHlllllllllllli %ĘSa S. Ked^ie A \ e . — 7lX-2iSS
We need warehouse man. fork lift
daug lietuviško jaunimo. Kai ki Brocktone.
Naujai 4 kamb. namas j vakarus, dirvers, packers and assemblers.
tais kartais sunku prisiprašyti at
• • • i kur grynas oras ir arti Cnicaga. Pi
Lapkričio 11 d. Hamiltono niiiiimiiiiiiimimiiiiiiiiiimimimiiiiiii
PEER BEARING CO.
gus — J53.500.00.
vykusiem svečiam nakvynės, šio "Aukuro" vaidinimas Worcestery.
Dr. Jur. Martynas Anysas
870-S311 Ask for Mr. Berry
aukštų mūro namas ir 2 au
choro dalyvės buvo tiesiog išgraib
KODĖL EIKVOTI PINIGUS to 2-jųgaražas.
Lapkričio 12 d. Baltų D-jos
Seniausia Lietuvių Radio programa
Apie $6000.00 pajamų.
stytos, o kitiem net ir neteko. Ma- koncertas, dainuoja Dana StanNaujoj Anglijoj iŠ Stoties WNSR,
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
APŠILDYMUI?
D A B A R
norre ir tikime, kad šis choras j kaitytė.
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
sauga nuo potvynio. Alum. langai. Į S I G Y K I T E
Ką išleidžiate namų apšildymui, Galite pirkti už $41,800.00.
ATSIMINIMAI
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
turi būti laukiamas visose lietu-j Lapkričio 19 d. Lietuvos katas išeina laukan per stogą ir sienas.
dama
vėliausių,
pasaulinių
žinių
san
Modernus 15 metų mūro namas.
viškose kolonijose. Dar kas cha- j r į U omenės sukakties minėjimas
Mes dabar turime tokį gaminį izo 2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
Spaudai paruošė Dr. M. G. trauką ir komentarai, muzika, dainos
THE F 0 R T Y YEARS
rakteringa, kad šio koncerto ren- į u e t . Piliečių dr-jos salėje So. į Slavėnienė. Įvadą parašė Dr. ir Magdutes pasaka. Sią programą liacijai, kuris gali visą tai sulaikyti,
patalpos. Daug priedų. Marųuette
gėjai Bostone, pagal choro reika- j Bostone.
Į Juozas Jakštas. Išleido Kultū- veda Steponas ir Valentina Minkai. Su pilna izoliacija galima kuro su Parke. Aukšta kokybe. $50,000.00.
0F DARKNESS
lavimą, sekmadienį turėjo už
Gražu platus sklypas ir garažas
Lapkričio 19 d. sol. Violetos I ra* Remti Draugija Chicagoje. į Biznio reikalais kreiptis į Baltic Flo- naudojimą sumažinti iki 50%.
Ar negalvojate, kad jau laikas tei Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.
*
Kieti viršeliai. 4 2 6 pusi. Kainajri»ts — gSlių bei dovanų krautuvę,
prašyti šv. Mišias šio choro in Balčiūnienės koncertas.
giamai
veikti?
_ ~„.er;„»vHrv„, <c 1 n 01
!502 E. Broadway. So. Boston, Mass.
tencija, kuriose dalyvavo ir visas
Parade Dr. Jnozas Vaišnora
Gruodžio 3 d. Lietuvių Enci su persiuntimu $10.91.
D*l nemokamo apskaičiavimo
,m ^ T c l e f o n a / ^ ^
T e n pat
choras.
Iš bažnyčios skubėjo klopedijos užbaigtuvės Liet. Pilie
skambinkite
Apie istorinius lietuvių kovos
Užsakymus siųsti D r a u g a s ; gaunamas dienraštis "Draugas" ir ratiesiai į autobusą atgal į H a m i l  čių d-jos salėse.
te
metus.
4545
W.
63rd
St.
Chicago,
ID.
j
»
*&%
pasirinkimą
lietuviškų
knyUPANSION
SYSTEMS
2625 West 7fst Street
toną.
KAMERINĖS
MUZIKOS
60629
i**
I anglų kalbą išvertė
2637 VV. 63rd St., Chicago Tel. 737-7200 ar 737-8534
Padėka taip pat priklauso šio
iimiiiiiiMimiiimiiiiiiimiiiiUMiiiiiiiiiii Juozas Balevičfos
KONCERTAS
BOSTONE
koncerto rengėjam — tautinių
Tel. 436-3606
Kaina $2. Kietais viršeliais — 3.
LTUKSISKl 6 BUTŲ
Metinis smuikininko Izidoriaus
^
šokių sambūrio vadovam IvašŠi įdomi knyga gaunama:
a
—
e
—
—
c
—
P
*
—
.
'••.
—
RIDGEMONT SQUAHE
kam.
O n a Ivaškienė jau per ir pianisto Vytenio M. Vasyliūnų
tiifiiifiiiiiitiftimvniitiMtiiiitMtMii*t.ikiiii
DRAUGE, 4545 W. 63 SU
APABTMENTINIAI NAMAI
40 metu su tautiniais šokiais koncertas Bostone įvyks sekma
Antanas Rubšyv
STASYS
YLA
Chicago, 111. 60629
džiugina ne tik mus lietuvius, bet dienį, spalio 29 d. 3 vai. po pie
Hutam f butų namai tu botu
tų
Jordan
Hali
mažojoj
salėje.
I-ji
dalia.
Eaygoje
10
skyrių.
Naujojo
T
e
s
t
a
m
e
n
t
o
:
taip pat jos sambūris yra kviečia
Bendrij" ir j o s savimonė, jos lopšys istorijoje. Senojo Tesmas į tautybių festivalius ir kito Bilietų kainos tik 2.50 dol. Pro
"Face brick" tvistas mūras. Pil
testamento tauta. Izraelis. Krikščionybė. Naujos sandoros
kias amerikiečių šventes bei pa gramoje Brahmso, Griego ir Gai
nas rūsys su apšildomom grindim
delio veikalai — sonatos. Tai jau
Eendrija. Jėzus — Naujojo amžiaus p r a n a š a s . J o darbai.
ir vonia. Visi pilnai {rengti su "ap- lillllllllllllllllllllllllllllimilliiiniiiiiliiiil
rengimus.
Šeimos kūrimo vyksmai. Port- pliances" įskaitant ir indams plauti
labai reta proga pasigėrėti kame
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų t a r p e , J o išmintis.
Aido choro vadovas yra muzi rinės muzikos programa, ypač sa
folio — iliustracijos: Zita So- maliną. Pilnai {rengtas skalbimui
Samprata, Dievo t a u t o s s a m p r a t a .
kas Govedas, administratorius — vo kompozitoriaus, kurio juk nie
deikienė, Irena Mitkutė. Išleido kamb.
(1911 - 1927 - 1977)
Išleido KRIKŠČIONIS G Y V E N I M E , 1978. Kietais vir
Nuo sienos iki sienos kilimai.
J. Pleinys, o valdybą sudaro: R. kur kitur neišgirsi. Bostoniškiai
Amerikos Lietuvių bibliotekos
šeliais,
394
pusi.
Kaina
su
persiuntimu
$
8
5
0
.
U
ž
s
a
k
y
m
u
s
Galima
pasirinkti
pilnai
"improved"
Kvedaraitė, L. Kalvaitytė ir A. kultūrininkai nuoširdžiai laukia
leidykla Chicago i 1978 m. Spau
ZMONfeS — LAIKAI — DARBAI
siusti. DRAUGAS, 4545 W. 6?rd Str., Chicago, D. 60629.
Redagavo STASYS BARZDUKAS
Pleinytė; rėmėjų komitetas: E. mi ir kviečiami gausiai atsilanky
dė M. Morkūno spaustuvė. Lei sklypą.
Išleido
ATEITIS Ateitininkų Šal
Potvynio
kontrolės
projektas,
pir
Ciparienė, G. Jodelienė, J. Gied- ti.
d
i
n
y
s
didelio
formato,
180
psi.—
4>
mas
Cook
County
rajone.
pos
Fondo
lėšomis 1977 m. 216
rfmienė, H. Norkienė. B. Vidugi
Kaina su persiuntimu $21.27.
pusi.
•£MiiiniHiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH!iiiMimmmiiiiniiiniiiiiiiiiiiiimiimr£
ris, J. Stankus ir J. Pleinys
Užsakymus siųsti: Draugas. Pa«eidaajaBt galima gauti paskolą.
Kaina su persiuntimu $2.30. Už
5
4545 W. 63rd S t , Chicago, V..
Atdara kiekvieną dieną
PAKRIKŠTYTAS
ARAS
sakymus siųsti:
mip 10 T. r. Ud 7 T. T.
60629.
MARIJUS
KNASAS
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t
JONAS NARBUTAS
105th Street A Major Ave.
iiiHiiniiiimmiiiiintiiiiiiiiiiiiiiiiinniiii
Spalio 7 d. Sv. Kazimiero baž
Vytautas F. BELIAJUS
Chicago, UI. 60629
(2 blokai j vak. už Central)
Pirmoji dalis (1919—1936). A u t o r i a u s leidinys 1978 | iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimimimiiMiiiiiimiT
nyčioje Brocktone kun. Šakalys
{vairūs pasakojimai suristi su lie-1 p m., 432 pusi. Kaina su persiuntimu 9,50 dol. Leidinyje su- 5
Skambint
pakrikštijo Aro Marijaus vardu tuviikais papročiais. Augių kalboje.; S telkta įdomios Lietuvos sportinį gyvenimą liečiančios me- 5
MINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIII
422-2565 arba 725-5550
Rimos ir Alfredo Knasų, gyv. A u t o r i a u s leidinys, 100 pusi. 1977 s l l » 0
'\ •„ A*ntrvVJ> „ „ ^ „ M I T , ,
Remkit tuos biznierius, kurie
Quiney, pirmagimį sūnų.
m. Kaina m persiuntuSu $5.30.' H ^ ^ ^ l r daugybe nuotraul
Tą pačią dieną Tautinės S- Užsakymus siųsti
E
Užsakymus siųsti:
Apdraustas perkraustymas PLATINKITE "DRAUGĄ". skelbiasi "Drauge".
gos namuose So. Bostone, kelios
D i w « u , 4645 W. 63rd S t ,
"Draugas", 4545 W. 6Srd S t , Chicago, m . 60629.
Įvairių atstumų
deSimtys sukviestų giminių ir bi
OUflsfoo, m . 60829
niinojaus
gyventojai
prideda
e
x
t
r
a
4
5
et.
taksų.
ž
Tel. 376-1882 a r b a 376-5996
čiulių laukė atvykstant Aro Ma
i
§
rijaus ir jo krikšto motinos EgHllilIlIlIlIHIlIltlIlIlIlIlIlilIlIUilIlIliilIUIl

M O V I N G

VALOM E

Budraitis Realty Go.

SECRETARY

BELL

REALTY

DABAR, NE RYTOJ!

RADIO PROGRAMA

KOVA DĖL KLAIPĖDOS

Valdis Real Estate

f RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ

LIETUVIŲ ŠEIMOS
TRADiajOS

ATEITININKU KELIU

V

ONA

Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje

A. V I L I M A S
M O V I N G

Perskaitę "Drauge", duokite kitiems pasiskaityt

"4iiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiMiiiuaui«uii»iiiiHMM«nHiiiiiHiiuuiimmmmn«»iiiHMimn»'

JONAS P A U L I U S H
Antrojo dešimtmečio pirmojo ti tuos brolius ir seses, kurie
CHICAGOIE
penkmečio laikotarpyje
kuopos Gen. T. Daukanto jūrų šaulių
kuopoje
eidami
šauliškų
keliu,
vadovybės ir narių pastangomis
Naujasis
popiežius
Jonas
turėjo
Gen. T . Daukanto jūrų šaulių Aukščiausiojo pašaukti,
Paulius n būdamas kardinolu
kuopos narių skaičius toli per apleisti mūsų gretas. Jų amžinam
du kartus lankėsi Chicagoje:
žengė šimtinės ribą, atkreipė atminimui atiduodame jūrinę
1969 m. ir 1976 m., kai buvo
reikiamą dėmesį į administraci šaulišką pagarbą. Mūsų mirusių
atvykęs j Eucharistinį kongre
nį apsitvarkymą, finansiškai su jų gretose amžinybėje rikiuojasi
są. Tada jį kard. Cody ir už-[j
stiprėjo ir d a r plačiau pasireiškė Antanas Kulikauskas, jonas Kli
kvietė į Chicagą. Su juo tada
už kuopos vidaus veiklos. Greta mas, Alfonsas Paukštys, Anta
specifinių jūrinių šauliškų apraiš nas Dobilas, Petras Lengvinas ir susitikę čikagiečiai džiaugėsi,
kad jis nuoširdus i r malonus.
kų stiprinamas ryšys su vietos Rima Utarienė.
šaulių daliniais, glaudžiai bend
Taip pat su pagarba turime pri VAŽIAVO UŽRIŠTOM AKIM
raujama ir bendradarbiaujama
siminti tuos, kurie 15-kos metų
Laikraštininkų stebimas Al
su šauliams giminingomis Lietu
kuopos veikloj tvirtai stovėjo prie fonsas Curatolo visiškai užriš
vos Kūrėju Savanorių, LKVS " R a 
Gen. T. Daukanto jūrų šauliu t o m akim važiavo Michigan gat
movė", LDK Birutės dr-jos orga
kuopos vairo: V. Kulboką, B. Kli ve ir paežerės keliu iki Clark
Gen. T. Daukantą Jūrų šaulių kuopos 15 metų veiklos sukakties mi nizacijomis ir siekė bendravimo mavičių, M. Maksvytį, J. Pranaitį, prekybos centro Chicagos šiau
nėjimo banketo metu, rugsėjo m. 23 d. Chicagoje, kuopos vadovams G. su LSS-gos J ū r ų skautais. Talki , V. Semašką ir J. Ulevičių.
rėje. Jis sakosi t u r į s vidinį re
patrioti
Kuzmienei ir B. Aniuliui asistuojant, LŠST Moterų vadovė S. Cecevi- ninkavo lietuviškoms
gėjimą,
dėl t o susidūrimo neįvy
čienė traukia laimingą numerį, dovanas paskirstant
nėms organizacijoms, finansiš
Lietuviška trispalvė, meilė tė
ko.
Nuotr. P. Malėte* kai rėmė lietuvių radiją, televi vynei Lietuvai ir Baltijos jūrai bei
ziją ir spaudą. Neaplenkiami ir Lietuvos Šaulių sąjungos garbinga
labdaros darbai, kuopos moterų vėliava veikloje tebūna mums švy laisvės, Lietuvos, kaip jūrinės
valstybės, atstatymas.
sekcijos vykdomi.
turys, siekiant pavergtai tėvynei
E. Vengianskcs
Darniai žygiuojant šauliškuoju
Chicagos Gen. T. Daukanto pos laivas plaukiojimo
sezono
jūrų šaulių kuopa šiais metais metu tarnavo ne tik kuopos na keliu kuopos ribose kasmet orga
švenčia savo sėkmingos veiklos riams, vandens sporto ir jūrinės nizuojamos bei pravedamos na
penkiolikos metų sukaktį. Šia pro programos vykdymo entuzias riams šaudymo varžybos, orga
ga bent prabėgomis tenka pa tams, bet ir lietuviškai visuome nizuojama ar dalyvaujama tradi
žvelgti į jos jūriškai
Šaulišką nei, mėgstančiai laivais paplau cinėse Chicagos-Detroito-Cicero
veiklą kaip pradininkės išeivijo kioti ar pažuvauti. Gen. T. Dau jūrų šaulių rengiamose Jūros die
je. Ji padėjo pagrindą ir Lietuvos kanto kuopos ir lietuvių jūrų nose, aktyviai reiškiamasi bend
Saulių sąjungos jūrų šaulių ša šaulių reprezentacijos
reikalais riniuose šaulių centrinių organų
Išleido LKB Kronikos 4 tomą ir lapkričio mėn.
kos gyvai besireiškiančiam judė organizuojamos tolimesnės išvy šauliškuose renginiuose ir, reika
išleis L K B Kronikos 1 tomą anglų ir po to 1 tomą is
talkon
jimui.
kos Michigano ežero bangomis į lui esant, įsijungiama
panu kalbomis, kurios bus plačiai paskleistos tų kal
Atsikūrus Lietuvos Šaulių są Union Pier, Mich., Sand Dunes, I juos vykdant. Kuopos laivas, be
bų kraštuose. Kitais metais bus leidžiami
sekantys
jungai išeivijoje, jos veiklą ple Ind., Kenosha, Wisc. ir kt. Kuo eilinių plaukiojimų ir reprezen
Kronikos tomai.
čiant, buvo atkurta ir nepriklau pos laivas 1974-1975 m. Michi tacinių kelionių, ypač gražiai pa
Mieli lietuviai!
Įsigykite LKB Kronikos 4 tomą,
somos Lietuvos laikais
gražiai gano ežere plaukiojo "Simas Ku sireiškė savo talka 1977 metų
o
neturintieji
ir
pirmuosius.
Gavusieji nepamirškite
kultūrinės
stovyklos
veikusi jūrų šaulių šaka. Jūrų dirka", o nuo 1976-jų metų "Gen. Šaulių
atsilyginti. Sąskaitų nesiunčiame.
šaulių dalinio steigiamajam su T . Daukantas II" vardu atžymė U n i o n Pier, Mich., programą vyk
dant.
tas.
Jo
stiebą
puošė
lietuviška
sirinkimui sušaukti 1963 m. ko
Prisidėkite prie lietuvių tautos rezistencinės kovos,
Jūrų šaulių bendros veiklos
vo 15 d. Chicagoje buvo suda trispalvė.
padėdami
išleisti Kronikos knygas anglų ir ispanų kal
aplinkybėms ir sąlygoms ple
ryta paruošiamoji komisija. Į ją
1973 metais Chicagoje atšvęs
bomis ir k a r t u įsijungdami į Kronikoms Leista Sąjungą.
įėjo A. Adomaitis, J. Hofmanas, ta Gen. T . Daukanto jūrų šau čiantis 1977 m. vasario 6 d. Ci
Metiniai nariai aukoja ne mažiau kaip 5 doL, amžinieji
S. Gasneris, M. Maksvytis ir J. lių kuopos veiklos pirmojo de cero Vasario 16 dienos minėji
nariai — 100 doL ir mecenatai — 1000 dol.
Aukoto
Ulevičius. Komisijos darbams sa šimtmečio sukaktis ir įžengiama mo proga kartu su Cicero jūrų
jams
išduodami
kvitai
ir
jų
aukos
atleidžiamos
nuo fešaulių "Klaipėdos" kuopa, suda
vo patarimais talkininkavo ir į antrojo
dešimtmečio jūrinės roma bendra Chicagos rajono
deraiinių mokesčių. Už visus gyvus ir mirusius narius
tuometinis s-gos pirmininkas a.a. veiklos kelią, kuriuo žygiuojant
kasdien aukojamos šv. Mišios. Paaukojusieji ne mažian
A. Valatkaitis. Komisija, padėju kuopos veikla dar daugiau ple jūrų šaulių rinktinė jūrų šaulių
kaip 100 dol., bus įrašomi leidžiamose knygose.
veiklai
koordinuoti.
Šios
pirmo
si daug pastangų, paruošė dir čiama.
sios Lietuvos Šaulių sąjungoje jū
vą pirmajam lietuvių jūrų šau
LAUKIAME AUKŲ ! ATKREIPKITE DĖMES!
rų šaulių rinktinės įsteigimo ini
Pradedant
antrąjį
veiklos
de
lių būrio JAV-se steigiamajam su
į MOŠŲ PRAŠYMUS !
sirinkimui, įvykusiam 1963 m. šimtmetį, Chicagos Gen. T . Dau ciatorė buvo Gen. T . Daukanto
liepos 26 d. Cihcagoje. \ susirin kanto jūrų šaulių kuopa, kaip jūrų šaulių kuopa.
Malonėkite aukas siųsti ir Kronikos k n y g a s užsisa
kimą, kuriame dalyvavo ir s-gos organizacija, užregistruota Illi
Užbaigiant 15-sius veiklos me
kyti
bei čekius rašyti šiuo vardu ir adreso: L K B Kroni
pirmininkas, atvyko 31 lietuvių nois valstijoje ir nuo 1973 m. tus, Gen. T . Daukanto jūrų šau
koms
Leisti Sąjunga, 6825 So. Talman Ave., Chicago,
jūrų šaulių atsteigimo entuzias lapkričio 9 d. pagal gautą iš liu kuopa Chicagoje drąsiai žiū
Illinois 60629, USA. Kur veikia Sakingos skyriai, aukas
patvirtintą
tas, padėjęs pagrindą atkuriamos valst. sekretoriaus
ri į ateitį, tvirtai stovėdama ak
galima įteikti jų valdyboms.
jūrų šaulių šakos pirmojo dali charterį (Nr. 21574) veikia, kaip tyviųjų šaulių dalinių gretose.
nio Gen. T . Daukanto jūrų šau pelno nesiekianti lietuvių orga
LKB Kronikoms Leisti Sąjungos
Minėdami kuopos veiklos pras
lių kuopos organizacinei veiklai. nizacija "The National Navai
Valdyba
Guard of Lithuania in Exile, mingą 15-kos metų sukaktį, su
| skausmu širdyse turime prisiminSteigiamojo susirinkimo metu, Inc." vardu.
į Chicagos jūrų šaulių būrį įsto
jo 22 susirinkime dalyvavę asme
nys — steigėjai. Buvo sudaryta
būrio valdyba ir siekiama oficia
Ateitininkių Koip! Giedros gaibes pirmininkei
laus Saulių s-gos pripažinimo. I
pirmąją jūrų šaulių būrio valdy
bą išrinkti: P. Adomaitis, P. Gramontas, S. Gasneris, M. Maks
A. A.
vytis, P. Rimkus ir J. Ulevičius.
Jie ėmėsi darbo jūrinę šaulių veik
mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui dr. BA
lą organizuoti ir plėsti. Esant pa
MASILICNAITĖ
LIUI PALIOKUI, dukterims INDREI ir AUSTO su
kankamam narių skaičiui, jūrų
Staigiai mirė 1978 m. spalio 16 d., 11:30 vaL ryto, sulaukus 72
šeimomis ii kartu liūdime.
šaulių būrys po trijų mėnesių
m. amžiaus.
s-gos centro valdybos buvo pri
Gimė Chicago, m., augo Lietuvoje, sugrįžusi Chicagoje Marpažintas ir patvirtintas. Tuo pa
Vyresniosios Giedrininkes:
ąuette Parke išąyveno 31 metus.
čiu pirmas jūrų šaulių dalinys
Nuliūdę: vyras Boleslovas, dukterys Indrė su vyru Donatu Ti
Kultūrininkes ir Visuomenininkas
— G e n . T. Daukanto jūrų šau
jūnėliu ir Austė su vyru Mindaugu Vygantu, anūkėliai: Daina, Ra
lių kuona įririkiavo į darnias Lie
sa, Aras, Nida, Vaiva ir Gytis. Kiti giminės: O. KarpusTcienė ir
jos Semia, Jonas MaleiSka ir jo šeima, dr. Bronius Valatka, jo
tuvos Šaulių sąjungos gretas Chi
žmona dr. Vita ir jų šeima, inž. I. MaleiSka, jo žmona ir šeima,
cagoje.
Lietuvoje brolienė Kazė MasUiūnienė ir jos sūnus Liutovaras su šei
P e r palyginamai trumpą laiką
ma.
Jonas Paliokas su šeima ir Veronika Trepokienė su šeima.
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių
Priklausė Giedros korporacijai, Ateitininkams sendraugjams,
VIENERIŲ
METŲ
MIRTIES
SUKAKTIS
kuopa tinkamai susiorganizavo,
Ateitininkų Šalpos Fondui, Baliui, Panevėžiečių klubui ir kitoms
pradėjo reikštis jūrinėmis, kultū
organizacijoms.
i
rinėmis, visuomeninėmis, patrio
Kūnas bus pašarvotas ketv., 2 vai. popiet Petkaus Marąuette
tinėmis, reprezentacinėmis ir ki
koplyčioje, 2533 W. 71 Street.
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė
iš mūsų tarpo mylimą tėvą, uošvį ir senelį, kurio netekome 1977
Laidotuvės įvy*s SeStad.. spalio 21 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto
tomis veiklos apraiškomis. Orga
m. spalio 20 <L
bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje
nizuojami kuopos nariams navi
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
gacijos kursai, rengiami plaukio
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.
lydėta J Sv.KazJmiero kapines.
jimo sezono atidarymo ir užda
Seimą prašo gėlių nesiųsti, o jų vietoje aukoti šv. Mišioms, lab
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos spalio 20 d., 7:30
rymo bei kiti parengimai, daly
darai ar švietimui.
vai. ryto švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos baž
vaujama kitų organizacijų šven
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
nyčioje.
tėse, minėjimuose, aktyviai įsi
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
jungiama į Chicagos šaulių da
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už
NuHūdęrVyras, dukterys, žentai ir anūkai.
a. a. Michael Sturono sielą.
linių bendrą veiklą, užmezgamas
Laid. direktorius Donakl A. Petkus - TeJ. 478-2345
ir palaikomas ryšis su Lietuvių
Nuliūdę: Duktė, sūnus, marti žentas ir anūkai
Jūrų skautijos ir Kenoshos ameri
kiečių užjūrio karo veteranų or
ganizacijų nariais. Reprezentuo
jant lietuvius jūrų šaulius, Gen.
T. Daukanto jūrų šaulių kuopos
vėliava plevėsavo kitų organizaci
liūdinčią žmoną EUGENIJA, dukteris VITALIJĄ,
jų vėliavų tarpe.

DAUKANTENAMS PENKIOLIKA METŲ

LKB KRONIKOMS LEISTI
SĄJUNGA

A.fA.

Emilijai MasiHūnaitei-Pdiokienei

EMILIJA PAUOKLENE

A. t A. Michae! Šiurenąs

A. t A. MARIJAI ČIŽIENEI mirus,

nuoširdi užuojauta dukrai ALICIJAI ir žentui dakta
Kreipiamas reikiamas dėmesys
ir į jūrines programos organiza
vimą, vykdymą ir plėtimą. įsigy
jamas savas laivas, kuris, "Gen.
T. Daukantas" vardu plaukiojo
Michigano ežere, tamavo jūri
nės veiklos propagavimui. Kuo

rui HENRIKUI SOLIUI ir anūkui STEPUI.

Pranas iucaitis k Stasys
Jankauskas

JL t A. MOTIEJUI BOGUTAI mirus,

NIJ0LC, BIRUTĘ su Šeimomis, sūnų JONĄ su šeima
ir kitus artimuosius giliai užjaučiame.

Leopoldas ir Paulina Heitiingai
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Mūsų klube narei

A. t A. EMILIJAI PALIOKIENEI

I

mirus, jos vyrą dr. B. PALIOKE, jų gimines ir art*- £•
muosius giliausiai užjaučiame.
f-

Panevėžiečių klubas

1

A. t A. KAZIO BABICKO
dešimties metų mirties sukaktį minint, spalio 22 d.,|
sekmad., 11 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje, bus at
našaujamos šv. Mišios už jo sielą.
£
Gimines, draugai ir artimieji prašomi dalyva
ti ii kartu pasimelsti.

|

EUDEIKIS
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 KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
T e l e f o n a i L A 3 - 0 4 4 0 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
T e l e f o n a s — Y A r d s 7-1741-2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
•

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

PETKUS
T Ė V A S IR S Ū N U S
M A R Q U E T T E FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2 5 3 3 W e s t 7 1 St., C h i c a g o
1 4 1 0 S o . 5 0 t h Av., C i c e r o
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 SO. LITLANICA AVE.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS
2314 VV. 23rd PLACE
2424 W. 69th STREET
11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111.

Tei. Vlrginia 7-6672
Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J . RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
144* So. 5#Hi Ave., CICERO. II.L.

Tel. OLympic 2-1003
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IŠ ARTI
IR TOLI

x Amerikos lietuvių Tary
bos suvažiavimas įvyks spalio
121 d. Liet. Tautiniuose namuose, Chicagoje. Registracija pra1 A. VALSTYBĖSE
Isidės 8:30 vai. ryto, o 9 vai.
— Birutė Šlepetytė - Venskuprasidės posėdžiai. Vakare 8 vienė, PLKOS atstovė Tarptau
! vai. ten pat bus banketas susi- tiniams ryšiams ir žmogaus
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
! rinkimo dalyviams ir svečiams. teisių komiteto pirmininkė pa
Redaguoja J. Plaėas. Medžiagą siusti
X Kazys Algenis, Woodha-' Banketą
organizuoja
Irena saulinėj katalikių moterų unijoj,
3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629
ven, N. Y., mums atsiuntė j Kriaueelrūnienė ir Jonė Valai- atvyks iš Paryžiaus ir pasakys
malonų laišką, kuriuo nuošir-; tienė.
pagrindinę kalbą lietuvių kata
Aš jiems neleisčiau iš manęs
KAI UŽAUGSIU
džiai padėkojo "Draugui", jo re-! * Sol. Danos Stankaitytės likių moterų organizuotos veik
padaryti rusą.
Vistiek lietu
daktoriams ir bendradarbiams dainų ir arijų plokštelei leisti! los ir Pasaulio Lietuvių kataliAš noriu būti daktaras.
viškai
kalbėčiau
ir melsčiaus.
už skelbiamus gerai paruoštus pagalbon atskubėjo su šimtine j *~ * o r " a n i z a c i ~ j ų į į į į o s " " 3 0
Daktaras gydo žmones. Dakta
1
Aš
nenorėčiau
apleisti savo
drąsius, lietuvių reikalus gi- Antanas ir Valerija Skriduliai,
ras turi daug darbo. Daktaras
nančius rašinius ir teigiamai su dvidešimt penkiais dol. R * - Į U O 2 g d šeštadienį
Kultūros
nori visiems padėti. Visi žmo tėvų gimto krašto.
įvertino kitus dienraščio darbus, mutė Vyšnia ir Ingrida Ramo- į
nės myli gerą daktarą. Aš no- i Jeigu aš dabar gyvenčiau Lie
? yal yak
Brooklyiie>
tuvoje, ginčiau ją ir labai ją
riu būti geras daktaras.
Šia proga jis atsiuntė didelę — nienė. su penkiolika dol. Anato-i N. Y.
I
mylėčiau.
Andrius Kalvaitis*
tūkstančio dolerių auką ir pa lijus ir Danutė Milūnai. Ren
— Hot Springs, Ark., radijo
Vincas Stasiškis,
Marąuette Parko lit. m-los
linkėjo geriausios sėkmės. To giamas ateinanti sekmadienį soClevelando
Šv. Kazimiero lit.
listės
rečitalis
taip
pat
turės
į
valandėlės
"Leiskit
į
tėvynę"
n skyr. mokinys.
kia didelė auka ne tiktai sti
m-los
7 sk. mokinys.
prina "Draugo" leidimo darbą, prisidėti prie plokštelei išleisti — Lithuanian Broadcasting
KAD? AŠ GALIU LIETUVAI
"Atspindžiai".
SPA vadovybė praneša, kad va
bet ir pakelia visų darbuotojų: s ^ y ^ i pagerinimo.
PADSTI
landėlės
transliacijos
laiko
pa
X Juzė Ivanauskienė, o ne J.
nuotaiką. Mielam rėmėjui Ka
Ivaškienė
yra L. D. K. Birutės keitimas yra tik laikinas. Spa
GALVOSŪKIAI NB. 2
ziui Algeniui esame labai dė
Aš galiu Lietuvai padėti tik
draugijos iždininkė. Netiksliai lio 22 dienos programa bus gir
kingi.
būdamas geras lietuvis, išlaiky
I (mįslė).
pavardė buvo paskelbta "Drau dima 4:30 vai. p. p., kaip ir vidamas mūsų kalbą, šokius, dai
x Kun. Jurgis šarauskas, ge" X. 16, minėtos draugijos sada per KBHS stotį, banga 590
Verpia be ratelio, audžia be
nas ir pasiųsdamas gal kiek staklių. (10 taškų).
kuris darbuojasi Evanstone, susirinkimo aprašyme.
AM. Spalio pradžioje suėjo šios
nors pinigų Lietuvos reikalams.
šią savaitę yra išvykęs į Fort
n
x Antanina Dambrauskaitė, radijo valandėlės 2-jų metų su
Aš esu per jaunas kaip nors
Wadeworth, Staten Island, N.
kaktis.
Ta
proga
gauta
naujų
ilgametė Lietuvos operos solistė,
Parašykite vieną tūkstantį
kitaip Lietuvai padėti išsilais
Y., kur yra pakviestas pravesti
pakeitė savo gyvenamą vietą ir dosnių aukų.
penkis
šimtus dviem raidėm. (5
vinti. A š bandysiu kiek galima
specialų kursą kariuomenės ka
dabar yra pasiekiama šiuo ad — Ričardo Daunoro koncer
dažniau kalbėti lietuviškai ir taškai).
pelionams apie auklėjimą ir reresu: 221 Collins Avenue, Apt. tas Clevelande įvyks spalio 28
stengsiuos išlaikyti savo tėvų
m.
Uginę veiklą. Jo kurse duodami
8, Miami Beach, Fla. 33139. d. Rengia Liet Bendruomenės
papročius.
Tai
tiek
dabar
aš
psichologijos ir dvasinio vado š i a p r o g a j i s v e U d n a
(Žiūrėkite piešinį). Nuspala
galiu Lietuvai padėti.
mjrrindai
Dalvvauia'
s*™
P
"
>
apylinkės
valdyba
Lietuvių
dievokite
viena kuria nors spalva,
vavimo
zįstamus linki sėkmės. Kartu nų proga. Bilietai į koncertą
tas vietas, kurios pažymėtos
Tomas Stankevičius,
apie 60 įvairių tikybų kariuo
Draugui' auką. jau sparčiai perkami. Visos
paskyrė ir
taškais. Sužinosite kas paslėp
Melrose
Parko
lit.
m-los
menės kapelionų. Kun. J. Ša
Ačiū.
vietos
numeruotos
ir
geresnės
ta.
Tokį piešinį atsiuntę redak
6 skyr. mokinys.
rauskas yra Chicagos arkivys
Piešė Vida Didžbalyte, K. Donelaičio lit. m-los mokinė.
x
Antanas
Bušmanas,
Worbaigiamos
išparduoti.
Dėl
bilie
toriui, gausite (5 taškus).
kupijos pastoracinės tarnybos
cester,
Mass..
mūsų
dienraščio
tų
kreiptis
į
Romą
TatarūnieJ
E
I
AŠ
BŪČIAU
.
.
.
centro narys.
x Inž. Vytautas Kamantas, bendradarbis, atsiuntė kores nę, telef. 531-5924, Jurgį Malskį
ti ponią ir išbėgo į lauką. Pa
GUDRUOLĖ RAINfc
Jei a š būčiau gydytojas, aš
PLB pirmininkas, pereitą sa pondencijų, sveikinimus ir auką. — 486-9165 ar Vladą Bacevičių
sileido
bėgti,
kad
toliau
nubėg
PASDIOKĖ
dirbčiau ligoninėje.
Aš dary
— 481-1016.
(pr.).
vaitgalį lankėsi Toronte, daly Dėkojame.
tų
ir
poniai
truktų
ilgiau
ją
su
čiau
operacijas,
turėčiau
vaistų.
X Dr. Aušrelė VenclovaitėKartą gyveno stora, išlepin rasti. Nubėgo gan toli ir pa
vavo Kanados Lietuvių Ben
Gailestingos seselės man pa
druomenės tarybos posėdžiuo Guckel, anksčiau dirbusi Misx K. J. Miliūnas, VVakefield, ta, raina katė. Jos vardas bu vargusi sustojo. Atsikvėpė ir
dėtųsouri
universitete
St.
Louis,
suse. Jis taip pat pateikė prane
Mass., užsisakė lietuviškų kny vo Rainytė. Savininkė ją lepi pradėjo vaikštinėti po nešvarias
O jei aš būčiau pilotas, įlip
*.~T laukusi berniuko, darbą buvo gų ir atsiuntė auką. Ačiū.
no jau nuo mažų dienų: girdy gatves ir gatveles. Viskuo ji
šimą tema "Lietuvos
čiau į savo lėktuvą ir skrisčiau
byla ir aukos laisvinimo reika''nutraukusi. Dabar, jam gerox Pranas Gedvilas buvo iš davo ožkos pieneliu, glostydavo biaurėjosi, bet vistiek vaikštinė
iš
Amerikos į Lietuvą. Aš
\
kai
paūgėjus,
pradėjo
dirbti
lams". Kartu su juo diskusi
Kanados į Chicagą atvykęs. visą dieną, nešiodavo po kam jo. Priėjo didžiulį plyną lauką.
jose dalyvavo Bendruomenių i VVisconsino universitete Madiso- Lankėsi "Drauge", atnaujino barius, guldydavo ją pūkų pa Jau čia viskas gražiau atrodė ir skrisčiau virš debesų drauge su
pirmininkai A. Geėyš. J. Sima į ne. Ten pat dirba ir jos vyras, prenumerata, paliko auką. Ačiū. talėlyje, dainuodavo jai lopši patiko. Slankiojo tarp žolių ir kitu pilotu.
Jei aš būčiau policininkas,
nes.
Kai Rainytė miegodavo,
navičius. Vliko atstovas ir kiti j elektronikos dr. ir profesorius.
x Aukų "Draugui" atsiuntė: ponia vaikščiodavo ant galų piktžolių. Ji įsivaizdavo esanti aš sustabdyčiau mašinas vieno
x
F.
Mandeikis,
Centerville,
asmenys. Ta pačia proga V
T* *" j Mass., prie prenumeratos mo- 4 dol. — Antanas Bertulis, po pirštų, kad jos nepažadintų. tigrė — visai tokia pat, kokią je pusėje, o kitoje pusėje leis
Kamantas dalyvavo
1
du dol. — dr. J. Kižys, K, Bas Kai Rainytė tik sukniaukdavo, matė pas savo ponią televizijo čiau joms važiuoti. Aš turė
Kankinių parapijos ir jos kle kesčio pridėjo 10 dolerių auką.
tys, F. Stankus; po 1 dol. — ponia kišdavo jai po nosim vi je. Iš pradžių jai buvo įdomu, čiau šautuvą, policijos mašiną
bono kun. P. Ažubalio sukak Labai ačiū.
X Aukų po 5 dolerius at B. Cyvienė, A. Burakauskas, V. sokius skanumynus, kad tik ją bet po kiek laiko šis žaidimas ir radio siųstuvą.
tuvinėje šventėje.
A. Petrovas. Visiems dėko patenkintų. O kai katė nusi atsibodo. Katė sugalvojo pa
siuntė:
Labiausiai aš noriu būti toks,
x Balfo seimas įvyks spalio
snausti, bet jai dūrė į šonus.
jame.
Clara Gečas. Chester,
koks
dabar esu, nes aš turiu
čiaudėdavo, ponia taip išsigąs
28 d. Švč. M. M. Gimimo para
x Mokyt. Jonas Kavaliūnas davo, kaip žydas kryžiaus. Ta Pagaliau susirado patogesnę mamą ir tėtę.
Ona Didžbalienė, Addison,
pijos salėse, 6820 So. WashteAleksas Kraučenka, Behvood, buvo išrinktas Beverly Shores da tuojau veždavo ne pas vie vietą ir užmigo. Kai atsikėlė,
Gailius Draugelis,
naw Ave. Ten pat įvyks ir
rv.
Balfo skyriaus pirmininku, Ona ną, bet pas penkis specialistus, buvo visur aplinkui tamsu, o Rochesterio lit. m-los mokinys.
Juozas Savickas, Trenton.
iškilminga vakarienė.
mėnulis,
žiūrėdamas
į
ją,
juokė
(Žiūrėkite brėžinėlį). Per
Pulkauninkienė — vicepirminin kad geriau nustatytų diagnozę.
Ida Valnerienė, Chicago,
"Plunksna"*
si.
Dabar
katei
pasidarė
nejau
x Teresė Galdelytė, omaniš- Antonia Butkus, Chicago.
kelkite
du pagaliukus taip, kad
ke, mokyt. Stasys Rudys — iž
JEIGU AŠ DABAR
ke. baigianti meno studijas, Visiems maloniai dėkojame. dininku ir Vytautas Kasniūnas Galvojo, kad čia buvo rimtas ku. Rainytė buvo alkana h- no
pasidarytų keturi kvadratai, o
reikalas, bet tai katei neatras rėjo grįžti namo, bet negalėjo
GYVENČIAU LIETUVOJ
buvo į Chicagą atvykusi daly
vienas iš jų būtų didesnis, negu
X L. J. Stančikas, Downing- — sekretorium. Valdybos na davo jokios ligos.
rasti kelio atgal. Klaidžiojo ir
vauti Akademinio skautų są ton. Pa., prie prenumeratos riai pradėjo piniginį vajų. Rei
Jeigu aš dabar gyvenčiau Lie kiti trys. (10 taškų).
klaidžiojo
po
aukštąsias
žoles.
jūdžio metinėje šventėje, šia mokesčio pridėjo 10 dolerių au kia džiaugtis, kad visi gausiai
Rainytės gyvenimas buvo ge
V.
tuvoje, aš padėčiau kitiems lieproga ji, kun. Antano Saulai- ką. Maloniai dėkojame.
ras,
bet
ji
vistiek
buvo
nepaten
Vienos
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American TravH Service Bu- tadienį. spalio 20 d., 7 vai. vak. paguldytas Loretto ligoninėje
Danutė Gilvydytė,
reau. 9727 S. Western Ave*, Jaunimo centre. Čiurlionio gale- dr. F. Kauno priežiūroje. Lan
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