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Carterį apvylė
derybų sunkumai

S "Aafeot" lfr. 11 (51)

Tardymai

Washingtonas.
— Amerikos
diplomatams bandant padėti iš
spręsti Izraelio-Egipto derybų
sunkumus, prezidentas Carteris
PBS televizijoje
pareiškė, kad
abi pusės parodė pakankamai už
sispyrimo. Jis ragino derybų da
lyvius mažinti reikalavimus, pa
galvoti apie savo vaikus ir anū
kus, ieškoti kompromisų, nenu
traukti derybų.
Kolumnistas Jack Anderson
skelbia apie prezidento Carterio
nusivylimą Izraelio Beginu, ku
ris, atrodo, sutinka su nuolaido
mis, bet vėliau, namie sutikęs
kritikus, atsisako savo pažadų.

LIETUVOS TSR
PROKURORUI

GHICAGO, ILLINOIS 00621

TELEPHONE- (312) 585-4600

Nr.268

NA TO karo manevrai
atidengė daug

tardytojų klausimai liudytojams
rodo, kad jam kol kas nėra api
brėžto kaltinimo. Tardytojai, apUdamo Eriko, Viktoro, klausinėdami liudytojus, daugiau
gyv. Taline, Sypruzės 196-31 sia lietė Lietuvos grupės stebėti,
Bona. — V. Vokietijoje baigė kad naujieji lėktuvai būsią ma
kaip vykdomi Helsinkio susitari
PAREIŠKIMAS
si dideli NATO karo pratimai. žiau triukšmingi už senus F-4,
mai veiksmus, taip pat Estijos, LieSalia vokiečių kariuomenės daly kuriuos jie pakeičia.
kreipiuosi į Jus dėl Petkaus j tuvos ir Latvijos nacionalinių
vavo amerikiečiai, kanadiečiai, Olandijoje NATO aviacijos lėk
Viktoro, Antano, baudžiamosios į judėjimų komitetų veiklą (kal
britai,
olandai ir kiti karinio pak tuvai gali pakilti tik tarp 8 vai.
tinimai išprievartavimu ir homo
bylos Nr. 47
to
valstybių
daliniai. Kai kuriuos ryto ir 5 vai. popiet, o savait
seksualizmu sugalvoti, norint apV. Petkus, Lietuvos grupės,
pratimus buvo pakviesti stebėti galiais jie gali būti naudojami
stebinčios kaip yra vykdomi Hel šmeižti, ir tam, kad dezorientuo
ir svečiai: Varšuvos pakto stebė tik didelio pavojaus atveju.
sinkio susitarimai, narys, yra ži tų visuomenės nuomonę). To
tojai,
Švedijos generolai, kinų at
Danija ir Norvegija, kurioms,
nomas ir gerbiamas visuomeni kiu būdu dauguma klausimų
stovai.
kartu
su V. Vokietija, pavestas
nis veikėjas. Jo areštas 1977 m. lietė visuomeninių organizacijų
Aminas
sutiko
Manevruose
paaiškėjo
daug
sąsiaurių
į Baltijos jūrą gynimas,
rugpjūčio mėn. sukėlė nusistebė veiklą, kuri iŠ pateiktos tardy
NATO
struktūrą
apsunkinančių
politiniais sumetimais nesutinka
jimą ne tik Lietuvoje, bet ir kimuose medžiagos ir liudytojų
atitraukti jėgas
netobulumų.
Atskirų
valstybių
įsileisti į savo teritoriją svetimos
tur, tiek Tarybų Sąjungoje, tiek parodymų niekaip negali būti lai Prezidentas Carteris priėmė Baltuose Rūmuose Irano sosto įpėdinį prin
Londonas.
—
Britų
žiniomis,
daliniai
naudoja
savo
ginklus,
kariuomenės.
Uždraustas ir bran
koma nusikalstama. Tenka ma cą Rėzą, jo 18 metų gimtadienio proga. Šacho sūnus baigia Texas lakū
už jos ribų.
Ugandos
prezidentas
Aminas,
savo
radijo
siųstuvus.
Tarp
ats
nų
mokyklą,
šiuo
priėmimu
prezidentas
išreiškė
Irano
šachui
savo
pa
duolinių ginklų laikymas tose
Ryšium su V. Petkaus baudžia nyti, kad Petkaus byloje nr. 47ramą dabartiniuose sunkumuose.
spaudžiamas Nigerijos valdžios, kirų pratimų buvo išbandytas valstybėse.
nėra
nei
nusikaltimo
įvykio,
nei
mąja byla mano bute buvo pa
sutiko nutraukti karo veiksmus JAV kariuomenės staigus perme
V. Vokietijos gynybos ministe
daryta krata, Mane ir mane pa sudėties. Tardytojai juos stengia
su
Tanzanija
ir
įsakė
kariuome
timas
per
vandenyną
į
Europą.
rijos
gen. sekretorius Andreas
žįstamus šaukė tardyti. Dėl tesi surasti besitęsiančio tardymo
nei
pasitraukti
iš
okupuotų
Tan
Pratimuose
buvo
perkelti
14,000
Von Buelow pareiškė, kad atei
man tapo žinomos kai kurios by metu.
zanijos
žemių.
kareivių.
tyje tektų pasitenkinti mažesniais
KGB tardytojų veiksmai V.
los parengtinio tardymo detalės.
Politika
irgi
turėjo
nemažą
karo
manevrais. Jie nenervuotų
Nors Tanzanija sukoncentra
Dėl iškelto V. Petkui kaitini Petkaus byloje palieka labai abe
vo mūšio lauke didesnę kariuo vaidmenį. Atskirų šalių karo jė Varšuvos pakto valstybių ir ma
mo baudžiamojoje byloje nr. 47 jotiną įspūdį. Turint tikslą pa
menę, jai nepavyko persikelti per gos atskirai tvarkosi. Olandijos žiau kainuotų. Šis pareškimas vo
KGB darbuotojai davė priešta veikti apklausinėjamus liudytojus,
Kagera upę, kurios kitą krantą kariuomenėje veikia šešios ats kiečių spaudoje sukėlė nemažą
raujančius paaiškinimus arba iš taikomos neleistinos priemonės.
Singapūras.
—
Kinijos
viceĮ
mynų
kišimosi,
be
kurstymų,
be
kiros kareivių unijos. Amerikie triukšmą. Tačiau panašios nuo
laiko Ugandos jėgos.
vis atsisakė ką nors aiškinti. Pvz., Pateikiu keletą pavyzdžių, kaip
subversijos.
Kinijos
premjeras
aiš
čiams sunku suprasti, kaip ka monės laikosi ir Vokietijos gyny
vyr. leitenentas Jurijus Laree- buvo stengiamasi paveikti liudy premjeras Teng Hsiao-ping atvy
kino,
kad
reikėtų
skirti
santykius
reiviai gali turėti 40 valandų sa bos ministras Hans Apel, sukė
ko
į
Singapūrą,
kur
jį
pasitiko
į
vas 1977 lapkričio mėn. liudyto tojus:
tarp
valstybių
ir
santykius
tarp
vaitę
ir savaitgaliais turi būti lęs NATO vadovybėje daug kri
vienas
iš
Pietryčių
Azijos
di
jui Juliui Niklusui pasakė, kad 1. Martas Niklusas. 1977 m.
partijų.
Husseinas
jam
atsakė,
laisvi
nuo
užsiėmimų.
tikos. Organizacijos gen. sekreto
Petkus kaltinamas vieno berniu rugpjūčio mėn. kapitonas Otsas, džiausių komunizmo kritikų, Sin
kad
tokį
skirtumą
sunku
supras
Kai
kurių
dalinių
radijo
ir
ry
gapūro
premjeras
Lee
Kuan
Yew.
rius Joseph Luns net skundėsi
ko išprievartavimu. 1978 m. sau apklausinėdamas Martą Niklusą.
ti,
ypač
kada
vyriausybės
ir
par
šių
įrengimai
skiriasi
nuo
greti
Po
vizito
Tailandijoje
ir
Malaizi
dėl
Apel pareiškimų kancleriui
sio mėn. apklausinėjamam liu pareiškė, kad jis uždraudžiąs Ni
tijos
vadai
yra
tie
patys
asmenys.
mai
stovinčių
kitų
šalių
ryšių
joje
premjeras
Teng
Singapūre
— Egipto prezidentas Sadatas
Schmidtui.
dytojui Enui Tarto majoras Ma- klusui duoti kai kuriuos parody
Tengas
savo
pareiškime
pa
aparatūros.
Kartais
pasitaikė,
baigs
savo
kelionę
ir
grįš
į
Pe
pareiškė,
kad
derybos
su
Izraeliu
Vyriausias NATO kariuomenės
ratas Žukovas paaiškinti kuo mus. Po to kapitonas Otsas davė
sakė:
Pekinas
ragina
užsienio
ki|
ė
j
į
kryžkelę.
Egiptas
norįs
tai
kad
vienas
tankų
dalinys
negalė
kiną.
a
t
0
vadas,
amerikietis
generolas
kaltinamas V. Petkus atsisakė. Niklusui pusę valandos, kad šis
nus
tapti
gerais
piliečiais
tų
ša
jo
susisiekti
su
kitu,
greta
vei
kos.
Šiandien
į
VVashingtoną
at
Tailandija
priėmė
Kinijos
va
Alexander Haig, pasibaigus nese
Majoras Lazarevičius Mariui Nik apsigalvotų ir pakeistų jau duo
lių,
kur
jie
gyvena,
tačiau
kinai
kiančiu
daliniu.
dą
ir
delegaciją
ne
tik
draugiš
vyksta
Egipto
viceprezidentas
tar
niai jo tarnybos kadencijai, pra
tus
parodymus.
1978
m.
sausio
lusui pasakė, kad Petkus kaltina
savo
gyvenamoje
vietoje
turėtų
kai,
bet
net
šiltai.
Tuo
tarpu
tis
su
prez.
Carteriu.
šė, kad ji būtų pratęsta ne dve
Karo
korespondentai
praneša
mas antitarybine propaganda, mėn. majoras Lazarevičius pareiš
džiaugtis
pilna
lygybe.
Malaizijos
sutikimas
buvo
korek
— Chicagos miesto meras Bi- iš "mūšių lauko", kad Britani jiems metams, bet tik vieneriems.
bet kuo ji pasireiškė — nepaaiš kė, kad paimtų kratos metu ver
Malaizijoje
problemos
tarp
ki
tiškas,
bet
nebuvo
šiltas.
Kinai
landic vakar paskelbė biudžetą jos karo aviacijos jaunas lakū Jis baigia tarnybą ateinančių me
kino. Lazarevičius dar papildė, tingų Nikluso daiktų (foto apa
nų
ir
malajiečių
nesibaigia.Premsudaro
trečdalį
Malaizijos
gyven
nas gauna mažesnį atlyginimą tų lapkričio mėn. Jis yra kiek
—
1.3 bil. dol.
kad KGB nustatė ir homoseksua rato, rašomosios mašinėlės) grą
jero
Tengo
vizitas,
pareiškė
Ma
tojų.
Malaizija
ilgai
kovojo
su
už
Londono autobuso vairuotojus. nusivylęs savo pareigomis. Tarp
lizmo atveji, tačiau neišprievar- žinimas priklausys nuo to. ko
— JAV žemės ūkio sekretorius
laizijos
premjeras
Hussein,
buvo
komunistais
gavusi
nepriklau
Kada į Olandiją buvo permesti įvairių politinių
interesų, jam
tavimą.
kius parodymus tardvtojui duos
naudingas, nes leido susipažinti Hong Konge pareiškė, kad Kini nauji karo aviacijos F-15 nai daugiausia tenka tarpininko ir
somybę
ir
Kinija
visada
rėmė
ja bus pastovi klientė medvilnei
Nors jau greitai bus 6 mėn. Niklusas.
Malaizijos sukilėlius. Malaizijos su Kinijos pažiūromis.
kintuvai, priėmimo ceremonijo problemų "glostytojo" pareigos.
(Bus daugiau)
nuo V. Petkaus arešto, tačiau
Singapūre vicepremjeras Teng ir javams pirkti.
kinai skundžiasi, kad jie traktuo
se Olandijos gynybos ministeris Politiniai stebėtojai skelbia, kad
— Brazilija Amerikoje užpirko didesnę savo kalbos dalį skyrė
jami blogiau už malajiečius, nors susitiks tas pačias problemas, čia
gen. Haig norįs kandidatuoti į
gyveną kinai yra paveikti laisvo didesnį kiekį sojos pupelių.
kinų
rankose
yra
daugiau
pramo
lėktuvų
sukeliamam
triukšmui.
Amerikos
prezidento vietą 1980
Lengviau bus
Irane mažiau
— Prezidentas Carteris patvir Jis ramino vietinius gyventojus, m. rinkimuose.
nės ir biznio, negu malajiečių gyvenimo idėjų. Daug jų geres
nius ryšius randa su Taivano ki tino daugiau lėšų civilių gyny
valdomų.
gauti pilietybe
smurto veiksmu
bai, jų evakuavimui iš didmies
Tailandija turi ilgą sieną su nais, negu su Pekino režimu.
Teheranas. — Irano naftos
čių karo metu.
Washingtonas. — Tarp dauge komunistiniu Laosu, todėl Kini
darbininkai, neslėpdami savo nu
lio naujų įstatymų, kuriuos pre jos palankumas valstybei labai
— Pagerėjo Amerikos santy
sistatymo prieš užsieniečius dar
K, Waldheimas
zidentas pasirašė paskutinėmis svarbus. Tailandijai gali grėsti
kiai
su Argentina. Eksporto —
bininkus, vieną britą ištraukė iš
dienomis, vienas (Public La\v Vietnamo ekspansija, o Malai
Importo bankas, kurio paskola Ar
automobilio, apstumdė, o auto
padare klaida
95-579) liečia pilietybės gavimą. zijai negresia.
gentinai buvo
sustabdyta dėl
mobilį sudegino. Britas važiavo
New Yorkas. — Komentatoriai žmogaus teisių
Visi Amerikoje reziduoją svetim
pažeidinėjimų,
Malaizijos
premjeras
Hussein
į darbą naftos valykloje Ahvazo
šaliai, senesni negu 50 metų ir iš premjero priėmimo banketo me tvirtina, kad Jungtinių Tautų dabar duos 280 mil. dol. paskolą
mieste, nors iraniečiai streikavo.
sekretorius Kurt Waldheim pada pirkti mašinoms Yacireta užtvan
gyvenę šiame krašte bent 20 me
Vienintelės riaušės dar vyko tų, gali gauti pilietybę be jokių tu aiškiai pasakė, kad Malaizija rė diplomatinę klaidą, priimda
kai.
prie Kaspijos jūros, Lahijano mies anglų kalbos skaitymo ir rašymo norėtų būti taikoje, palikta viena mas Kambodijos valdžios pakvie
su
jos
rūpesčiais,
be
jokių
kai— Kinija paleido iš kalėjimo
te, kur minia bandė deginti ban egzaminų, kuriuos turi praeiti
timą atvykti į Kambodiją. Jam
20
m. iškalėjusi japoną, jau ant
kus ir parduotuves. Kariuomenė kiti pilietybės prašą asmenys.
reikėjo tokį pakvietimą surišti su
renkamas
jau
šeštą
kartą.
rą
po
sutarties su Japonija pasi
nušovė 2 vyrus, žuvo 4 metų
Vietnamo pakvietimu. Dabar jo
Drapeau rėmėjai nurodo, kad
rašymo. Jis buvo nuteistas už
berniukas, 22 žmonės buvo su
vizitas Kambodijoje gali įžeisti ne
Montrealis rinko
jis išgarsino miesto vardą sureng
šnipinėjimą kalėti iki gyvos gal
žeisti.
tik Hanojų, bet ir Maskvą.
damas Expo-67 pasaulinę mugę,
vos.
Iš Prancūzijos pirmadienį atėjo
miesto mere
Sekretorių Waldheimą kamboOlimpinius
1976
m.
žaidimus.
— Kubos užsienio reikalų mi
religinio musulmono vado KhoMontrealis. — Sekmadienį Buvo pastatytas požeminis gele diečiai kvietė atsilankyti ir pažiū nistras pasakė, kad Kuba duos NATO karo manevruose V. Vokietijoje buvo išbandyti naujausi gink
maini įsakymas pradėti genera
lai. Čia matome kareivius su prieštankine "Milan'' raketa.
rėti, kad Kambodijoje nėra lau
linį streiką, tačiau iraniečiai jo Montrealyje vyko miesto bur žinkelis, vandens filtravimo sis žomos žmogaus teisės. Jei VValdhei- Angolai visą reikalingą paramą,
nepaklausė. Teherane gyvenimas mistro rinkimai ir net jo konku tema, meno centras ir daug ki mas savo vizito metu patvirtins jei ji bus užpulta Pietų Afrikos.
—Etiopijoje dėl sausros, skė
tų projektų, kurie padarė Mont— Nors Sovietų
Sąjungoje rių puolimų ir karo veiksmų ba
ėmė grįžti į normalias vėžes. Mo rentai neabejojo, kad bus per— Prezidentas Carteris pasira
Kambodijos
tvirtinimus,
jis
už
kyklos ir universitetai dar užda rinktas jau 21 metus burmistru realį pasaulinio masto didmies gaus Vietnamą, kuris kasdien šė įstatymą, kuris
uždraudžia dolerio vertė mažesnė už rublio, dauja apie 2 mil. gyventojų. Ba
išbuvęs
Jean
Drapeau.
Jis
perčiu.
ryti. Neišeina kai kurie Irano
skelbia apie žudynes Kambodijo steigti unijas Amerikos kariuo kuris oficialiai kainuoja 1.40 dol. das 1972 m. pareikalavo 250,000
laikraščiai, protestuodami prieš
je. Jei jis apkaltins Kambodiją menėje. Unijos, kurios bandys ver Maskvos juodojoje rinkoje rublis gyvybių. Šiais metais žuvusių skai
karinės valdžios cenzūrą.
kad ji neleido jam visko pamaty buoti kareivius, gali gauti bau svyruoja tarp 1 dol. ir 50 centų. čius gali būti didesnis.
ti, tai gali supykti Kinija. Kiek das iki 250,000 dol. Numatytos Doleriui krintant Vakarų Euro
— Jungtinių Tautų pareigūnai
Prašo valdžios
vienu atveju. VValdheimas pažeis baudos ir kareiviams, kurie stos į pos biržose, Maskvoje dolerio ver tariasi su Vatikano kurija apie
tė liko pastovi, net pakilo.
savo įstaigos neutralumą, tvir unijas.
apsaugos
popiežiaus Jono Pauliaus II kelio
tina
jo
kelionės
kritikai.
—
Siaurės
Airijos
policija
sura
— Egipto prezidentas Sadatas nės į New Yorką galimybes.
Lusaka. — Zambijoje gyveną
do
slaptą
protestantų
ginklų
pranešęs Maroko karaliui Has- Jungtinės Tautos kviečia popiežių
balti ūkininkai pagrasino sude
Kinija griežtai
fabriką ir sandėlius dviejuoBe pro sanui, kad prezidentas Carteris ateinančiais metais pasakyti aginti savo pastatus ir išvažiuoti
testantų kaimuose 30 mylių nuo žadėjęs spausti izraelitus, kad jie samblėjoje kalbą.
įspėjo Vietnamą
iš Zambijos, jei vvriausybė ne
Belfasto.
Keturi asmenys suimti.
pasitrauktų iš visų
okupuotų
darys žygių apginti ūkių nuo RoPekinas. — Kinijos komunistų
KALENDORIUS
—
Ateinančiais
metais
Ameri
arabų
žemių.
dezijos juodųjų teroristų. Baltų
partijos organas paskelbė griežtą
Lapkričio 15 d.: Albertas, Ko
ūkininkų susirinkimas sekma
įspėjimą Vietnamui "atitraukti kos užsienio prekybos deficitas ga
— Ispanijoje bombos sprogi lumbą, Vaidila, Norda.
dienį skelbė, kad 300 Zambijos
savo kriminalines rankas, išties li sumažėti, pareiškė iždo pasekmas
užmušė du policininkus.
Lapkričio 16 d.: Edmundas,
baltųjų ūkininkų pagamina 60
tas į kinu teritoriją". Vedamasis retorius Bergsten. Iš 35 bil. dol.
^ajgfe
jp' f JojMhJI^^^K
Miestuose
įvyko
demonstracijos
Gertrūda,
Aiškutis, Tyda.
nuoš. Zambijos maisto produk
„~j\
griežtais žodžiais ragina Hanojaus deficito, galima laukti 25 bil. dol.
prieš smurto veiksmus, kurie pa
,-S^7*^
Saulė teka 6:38, leidžiasi 4 3 1 .
tų. Neseniai Rodezijos laisvinimo
— Neapolyje policija puolė
vadus sustabdyti provokacijas ir
reikalavo
šiemet
jau
65
gyvybių.
«^m^
ORAS
grupės juodieji pradėjo ūkininkus
^ .
»
nepažeidinėti Kinijos sienų. Padė dvi įtariamų teroristų slėptuves.
te^-^Ė^jy*
grobti, juos mušti už tariamą
Debesuota su pragiedrėjimais,
— Japonijoje naujo traukinio
tis prie Vietnamo sienos tapusi Susišaudyme žuvo trys asmenys.
*^3BHI ,*
•••••
šnipinėjimą Rodezijos
baltųjų NATO kariuomenės manevruose gausiai dalyvavo malūnsparniai. Vyko nepakenčiama ir kinai negalėsią Vienas sužeistas įtariamas tero bandyme buvo pasiektas 215 my temperatūra: dieną 50 L, naktį
valdžiai.
"kovos" tarp "mėlynųjų" ir "oranžinių" kariuomenių.
ristas buvo suimtas.
35 1.
lių per valandą greitis.
jos toleruoti.

Kinijos delegacija
lanko Singapūrą
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2 6 6 2 W . 6 5 t t S*., Cfckftgo, VL 6 0 6 2 9
476-76S6

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
metams 6 mėn. 3 men,
Chicago ir Cook apskr. $37.00
$15.00
$19.00
13.00
18.00
Kitur J.A.V
35.00
15.00
19.00
Kanadoje
U S A . 37.00
15.00
20.00
Užsienyje
37.00
9.00
15.00
Savaitinis
25.00

BURIAVIMO SEZONĄ UŽBAIGUS

1978 metų buriavimo sezone
Baltija atliko 32 plaukimus.. N u
plaukė 246.1 j ū r m . B u v o p r a 
• Administracija dirba kas 4 • Redakcija straipsnius taiso savesti d u įžodžiai, sesių ir b r o 
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta t vo nuožiūra. Nesunaudotų straips4 niu. nesaugo. Juos grąžina tik iš
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
lių. Mokomuosius plaukimus a t
V
anksto susitarus
•
Redakcija
dirba
kasdien
^
susitarus. Redakcija už
liko: M a r i u s N a r i s 17, V y t a s
8:30 — 4:00. šeštadieniais f skelbimų turinį neatsako. SkeiRupinskas 17, L. Kupcikevičius
8:30 — 12:00.
\ bimų kainos prisiunčiamos gavus
Baltijos stiebas, t a r t u m būtų 7, R a m ū n a s Vidžiūnas 6, Vla
J prašymą.
pavargęs po vasaros kelionių, d a s R u p i n s k a s 5. B u r i a v o šios
visu savo ilgiu išsitiesė Balti- sesės ir broliai: sesės N a r y t ė , A S D C h i c a g o s s k y r i a u s 1978-79 metų valdyba. I š k.: Shirley Plepytė, R a s a Griganavičiūtė, Vilija R a s u t y jos denyje. Baltija j a u • * * ^ | T „ , i , | l f f W T . Rudaitienė, b r o te: n eilėje — Vilija Vakarytė, Danutė Brazdžiūnaitė, Audronė M a t u t i e n ė ir I n a Končiūtė.
N u o t r . Ramintoa J e l i o n y t ė s anicos tuntas. Visos sesės draugi- dis įvyks ketvirtadienį, lapkričio
f i l i a i K. Miecevičius, R- P a r a k i ninkės, jų pavaduotojos ir adju- 16 d., 7:30 vai. vak. Jaunimo
zino kvapas lydi m u s 21 j ū r ninkas, A, Pocius, A. Macijaustantės
kviečiamos pasinaudoti centre. Visiems vadijos nariams
myl. į žiemos uostą.
k a s A Paulius, V. Jozaitis, R.
lose
j
a
u
plauna
puodus
i
r
il
TUNTO VADOVYBEI KEIČIANTIS
šia reta proga ir įsijungti į kur dalyvavimas
privalomas.
Dėl
Ku
Brolis Vladas Rupinskas, pa Burba, P . Bukauskas, L.
giausiais sąrašais užsirašo nak- sus.
dėjęs nuleisti stiebą, skuba na čas, V. Markevičius, V. Juzė
rintų priežasčių negalį dalyvauti
Iškilmingoje Aušros Vartų seses, vežiojo į sueigas, aukojo.! t i n i a m s puolimams. J u m s nei
nas.
mo. Brolis Aleksas Pocius, L.
t u n t o sueigoje, įvykusioje š. m pirko ir p r i t a r ė mūsų. tunto dar- į diena, nei naktis niekad nebuvo
draugininkai, iš anksto apie tai
LITUANICOS T U N T O
Kupcikevičius ir šie plaukimo
spalio 29 d. J a u n i m o centro že- bams, tariu nuoširdų ačiū.
į p e r ilga. Aš jus visas ilgai minė
praneša tuntininkui ir savo vie
VADIJOS POSĖDIS
vyriausias kapitonas Tomas Po- T L S 1 - f ^ f _ ^ « 8 „ SrU
! m u t i n ė J e s a l ė J e ' kadencijai pa-1 Pėr dvejus darbo metus ture- < siu. M a n o geltonšlipsės,
ačiū
m
Lituanicos tunto vadijos posė ton atsiunčia savo pavaduotoją.
čius, padedami įgulos vado Ra-I « * * T * 1 19™
^ i
isibaigus, pasikeitė tunto vado-ijome: 20 vadijos posėdžių, 51 J u m s visoms.
Metai prabėgo, Baltijos išlai vybė. Dvejus m e t u s tuntui sėk- • draugininkių pasitarimus, 5 pa- j
mūno Vidžiūno, pradeda pasku
Prityrusioms skautėms visi
k mui
tinę 1978 m. Baltijos kelionę. I y
**&&&
V****
mingai
vadovavusi energinga j sitarimus s u tėvų komitetais, 7 i
d a r b a i įveikiami, joms niekur
\ TeL ofiso ir b a t o : OLympic 3-4159
Vėjas stiprėja, ežeras pradeda į Budžių įgula kviečia visus skautininke Dalė
Gotceitienė tunto sueigas, kurių metu šven
DR. K. G. BALUKAS
nėra kliūčių. J ū s mūsų t u n t o
šiauštis ir kol pasiekėme Calu- į mūsų d r a u g u s dalyvauti Balti- tuntininkės pareigas perdavė tėme Vasario 16, skaučių susi
Akušerija ir moterų ligos
DR. P. KISIELIUS
d i n a m i t a s . O jūsų dainų mokėji
Ginekologine" Chirurgija.
m e t uostą, Michiganas lyg atsi- jos v a k a r e š. m. gruodžio 2 d. t u n t e ir stovyklose įvairias pa mąstymo dieną, draugovių gim
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
m a s i r j ų dainavimas dar ilgai, 6 4 4 9 So. Pulaski R d . (Crawford
sveikindamas taip pradeda mus | šaulių namuose, 2417 W. 43 St. reigas ėjusiai vadovei s. Nijo- tadienius, mamyčių dienas.
144S S o . 50th A v e . , Cicero
ilgai skambės mano a u s y s e Medical BnUding) T e l L U 5-6446
Kasdien
1-3 \al. ir 6-8 vai. vak.,
Iei
Balzarienei.
glostyti, kad net apie jūros ligą Pradžia 7:30 v. v.
Dalyvavome: šv. Jurgio suei Ačiū j u m s už darbą ir dainas.
išskyrus trečiadienius.
J
e
i
neatsiliepia
skambint
3
7
4
8
0
0
4
p r a d e d a m galvoti.
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.
Žemiau talpiname pareigas goje; Vasario 16 minėjimuose
Programą atliks j ū r ų budžiai
Priima ligonius pagal susitarimą.
Vyresnės
skautės
m
a
n
o
ir
Calumet upė — šiukšlynas.
perdavusios tuntininkės Dalės I Brighten P a r k e , Cicero ir MaTeL REiiance 5-1811
Ramu, n e t ir vėjas dingsta. Pa ir mūsų visų taip m ė g i a m a s ir Gotceitienės atsisveikinimo žo-i rijos mokyklose; vysk. Matulai- vadovių viltis. Mūsų t u n t a s lai
DR.
VL
BLAŽYS
mingas, nes iš vyresnių skauDR. WALTER J. KIRSTUK
silieka tik smarvė. Įgimta ir aktualus **Antras k a i m a s " .
P L A U Č I Ų IR V I D A U S U G O S
dį, kuriame glaustai atsispindiįčio sukakties minėjime; tarp-,
sulaukiama
draugininkių,
t a i p s a v a Chicagos smarvė, be
Lietuvis gydytojas
Gros Balio P a k š t o o r k e s t r a s , t u n t o veikla pastarųjų dviejų; tautiniame festivalyje — N a v y j ^ J *
Marąuette Medlcal Center
adjutančių,
padėjėjų.
Ačiū
6132
So.
Kedzie
Avenue.
kurios turbūt
nemokėtumėm vakarienė, laimėjimai, j ū r i n ė į m e t ų
S925 W e s t 59th Street
laikotarpyje
Pier ir kituose renginiuose.
Vai
pirmad., antrad ir ketvirtad Vai.: pirmad., antraJ., ketvirtad. ir
J
u
m
s
,
i
r
tešildo
jus
visas
mūsų
kvėpuoti.
nuotaika ir visos įmanomos
6 iki 7:30 vai. vakaro.
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir «-8
Mielos seses ir tėveliai,
Seštad. nuo 1 iki 3 vai.
vai. vak. Treč. ir šežtad. uždaryta.
Vykome j 4
suvažiavimus: s k a u t i š k ų namų, mūsų Aušros
Negražu, bet įdomu. Lenkda- linksmybės. Stalai užsakomi p a s
Pagal susitarimą.
Vartų
t
u
n
t
o
ugnelė.
Būkite
švie
mi didžiulius laivus, spėliojame, j L . Kupcikevičių
tel. 434-9766.
Ofiso telef. WA 5-2670.
1976 metų lapkričio mėn. per skautininkių — Chicagoje, Sese
sa.
DR. IRENA KURAS
Rezid. tel. WAJbrook 5-3048.
j
rijos
ir
Brolijos
—
Clevelande;
iš kurių kraštų y r a atkeliavę.| Kviečiame ir l a u k i a m e
T e g u ;miau
tuntininkės
pareigas
GYDYTOJA
IR C H I R U R G E
Šiandien
Aušros
Vartų
tuntą
Brolis Tomas veda Baltiją, mes j geri vėjai j u s visus
supučia Tuometinį t u n t ą sudarė ^220 i ^
skaučių, gintarių, j . buTeL ofiso H E 4-5849; rez. 388-2233
KfDTKIV m VAIKŲ UGOS
džių, sk. vyčių — Dainavoje.; p e r i m a vadovauti t u n t o 18-toji
valgom sumuštinius ir kvėpuo- gruodžio 2 d. 7:30 v. v. į Šau- 3kaučių i r vadovių.
SFECIALISTC
DR. PETER T. BRAZIS
t u n t i n i n k ė s. Nijolė Balzarie
Seserijos vadovių — Toronte.
MEmCAL B U £ U ) I \ f t
i lių namus. Iki pasimatymo.
jaine gerą" orą.
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
3200 W. 81st Street
Priėmiau šias pareigas ir su
ne.
Stovyklavome: R a k ė — Atgai
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
2434 W e s t 71st Street
Sesė Nijolė visiems gerai pa
iki i vai. noDiet.
vos ir Liepsnos stovyklose; 8Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt
žįstama. Tunto eilėse j a u 12 1:00 - 5:00 vai. popiet, trec". ir 5ešt. Ofs. t e l 737-1168, rez. 239-2919
nios sesės vyko į Australijos že
tik susitarus.
metų. Nei viena mugė, nei t a r p 
Ofs. H E 4-1818; rez. PR 6-9801
ASD PIRMOJI ARBATĖLĖ
je, 9-12 vai. ryte. Kursai tęsis
myną —. į Vl-tą T. S.; 57 vyko
t a u t i n ė paroda neapsiėjo b e Ni
DR. J. MEŠKAUSKAS
šešias savaites, kad patenkintų vi
me į VI T- S. JAV. .
D r . A n t Rudoko kabinetą perėrm"
jolės.
O
kiek
stovyklose
išvaikš
GYDYTOJAS
IR C H I R U R G A S
Pirmoje šių veiklos metų ASD sus norinčius juos lankyti.
čiota
takų,
kiek
išbudėta
naktų,
Specialybė
v i d a u s ligos
DR.
EDMUND
L
CIARA
Įsigijome:
6
palapines,
rota
arbatėlėje, lapkričio 4 d., daly
2454
W
e
s
t
71st
Street
O
P
T
O
M
E
T
R
I
S
T
A
S
Kursantai neprivalo kas sek
torių, foto aparatą i r sudarėme kiek rankdarbių ir kitų nudirbta
vavo arti 30 tikrųjų narių ir kan
71-os
ir
Campbell
A
v
e. kamp.
2709 W e s t 5 1 s t Street
pagelbinę draugininkei draugo darbų.
didačių. Arbatėlę savo bute ruo madienį po tris valandas juose
Vai.: pirmad.. antrad., ketvlrtad. ir
Tel. — GR 6-2400
vės knygą.
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
šė ir susirinkusias vaišino sesės dalyvauti. Pažanga ir kursų bai
Manau, kad čią valandą Ni
Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir
gimo
laikas
priklauso
n
u
o
pačių
Visose stovyklose, kursuose jolė, žvelgdama j vadoves, tėve- ketv. 1-4 Ir 7-9; antrad. Ir penkt
Vida Eudukaitė ir Asta Rama
Telef. — 282-4422
10-4; šežtad. 10-3 vai.
bei suvažiavimuose mūsų vado- 1 ; , „ *Uni
-nauskaitė. Laikas bėgo greit ir kursantų pajėgumo ir noro: įsi
gijęs
knygą,
kursantas
pasiruošia
.
.
.
.
.
.
~
nus,
tyliai
savęs
klausia,
ar
įdomiai.
DR. ROMAS PETKUS
ves
savo. m a n padės, a r pajėgsiu? Esu Ofis. tel 7354477; Rez. 246-283»
~ pasigėrėtinai
AKIŲ OGOS — CHmt-RGMA
pareigas
Kol t u r i matliko
e tokj burj į t i k r a k a d ^ ^
Sueigos pradžioje filisterė skau taim tikrą dalį namuose, o sek
dėka Aužn)S
Ofisai:
DR. L DECKYS
gerų vadovių, Aušros Vartų V a r t ų tuntą vesi į 30 metų sutininke Danutė Eidukienė kalbė madienį atvykęs į sueigas (prieš
U
i
NO.
WABASH AVE.
ar
po
sueigos)
atėjęs
į
kursus
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G E
jo m u m s apie ASD organizaciją
t u n t a s dar ilgai žydės. J u m s vi- j k a k į e s ™ į D r i l i e ' į ų *
4200 XO. CEXTRA1> AVE.
Specialybe — Xervų tr
Valandos pagal susitarimą.
ir ideologiją. Po pašnekesio su išlaiko egzaminą iš išmoktosios
soms už mažus, didelius ir di
Emocines ligos.
dalies
ir
gauna
praktiškai
indivi
sipažinome su naujomis kandida
džiausius darbelius bei parei
C R \ W F O R D HEDICAL BLDG.
DR. FRANK PLECKAS
DRAUGININKU KURSAI
tėmis. Kandidačių globėja filiste dualias instrukcijas.
gas tariu ačiū!
6448 S o . Pnlaski Road
(Kalba lietuviSkal)
rė Audronė Matutienė išaiškino,
Už kursus jokio mokesčio nėra,
OPTOMETRISTAS
Draugininkų-kių
kursai
praMielosios paukštytės, j ū s bunaujosioms sesėms, ką jos turės tik privaloma įsigyti knygą, ku
DR. A. B. GLEVECKAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
vote
mano širdies džiaugsmas į sidės trečiadienį, lapkričio 15 d.,
sąžiningai per šiuos savo kandi rios ir kitų priemonių kaina —
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
"Contact ienLse**
Jūsų čiulbėjimas stovyklose, jū 7:30 vai. vak. (Kursai vyks kas
datavimo metus vykdyti.
2618 W. 7 1 s t S t . — TeL 737-5149
5 dol. ir 20 centų. Kursai veda-'. Pradėdama eiti atsakingas parei
TeL — B E S-5893
sų paukštyčių šventės, jūsų šyp antrą trečiadienį). Negalintiems
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč
Dalyvės buvo supažindintos ir mi lietuvių kalba, knyga
Specialybė A k i ų ligos
(ofi gas, naujoji Aušros Vartų tunto senelės ir dainelės ilgai, ilgai lankyti trečiadieniais, ruošiama
su naująja ASD skyriaus valdy cialus Raudonojo kryžiaus va tuntininkė s. Nijolė Balzariene pra
DR. LEONAS SEIBUTIS
390? W e s t 103rd Street
man primins gražixsias valan antri kursai sekmadieniais, kurių
byla j seses ir tėvelius.
ba, kurią sudaro: Rasa Grigana dovėlis) anglų kalboje.
INKSTŲ, P Ū S L E S IR
Valandos
pagal
susitarimą
das. Spaudžiu jus visas prie šir pradinė sesija įvyks sekmadienį,
vičiūtė — pirm., Shirley Plepy
PROSTATO CHIRURGIJA
Nuotr. Danutės Vakares
lapkričio 19 d., 12:15 vai., Jau
dies.
Ofiso t e l . — P R 8-2220
2656 W. 63rd S t r e e t
tė — vicepirm., Vilija Vakarytė
Visi kviečiami sekmadienį, bet
nimo Centre. Visi draugininkai,
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
— sekr., Dana Brazdžiūnaitė — kuriuo larku tarp 9-12 vai. ryto džiaugsmu ir s u rūpesčiu. Su Skautės, tai t u n t o darbščio draugininkų pavaduotojai ir ad DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
ir ketv. nuo 5-7 vakare
ižd., Vilija Rasutytė — vėliavi atvykti į J. centro žemutinę salę džiaugsmu, kad manimi pasiti- sios bitelės, kurios rimtai žen jutantai raginami šiuos kursus
J O K S A
Ofiso
tel. 776-2880, rezid. 448-5545
ninke, Ina Končiūtė — korespon ir įsijungti į kursu eigą. T u r i n t j kėjo ir m a n e patvirtino vyriauV A I K Ų
L I G O S
gia skautybės keliu. O stovyk- lankyti. Kursus organizuoja Litudentė ir Audronė Matutienė — klausimų. prašoma kreiptis į k u r - ' gia skautininke, su rūpesčiu, ar
2658 W e s t 63rd Street
DR. J. J. SIMONAITIS
kandidačių globėja.
sų vedėją s. Juczą Liubinską, te!. \ pajėgsiu eiti buvusių tuntininPirmad.. antrad., ketvlrtad. ir penkt
G Y D Y T O J A S
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 Iki S vai
Antroje sueigos dalyje vaišino
kių pėdomis, a r būsiu suprasta?
Adresas 4 2 5 5 W. 6 3 r d Street
vak. SeStad. nuo i iki 4 vai.
mės skaniais tortais su arbatėle
Ofiso telef. RE &-4410
Kaip atlikau darbą, ne man
LITUANICOS T U N T O
Retldencijos telef. GR 6-061?
Ofc. PO 7-6600
Rez. GA 3-7278
ir šnekučiavomės su draugėmis,
spręsti, galiu tik pasakyti, kad
TĖVŲ SUSIRINKIMAS
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo
kurių per vasarą nebuvome ma
stengiausi ir b u d ė j a u
DR. A. JENKINS
1 ligi 3 v. popiet pagal susitarimą.
čiusios. Sueiga buvo visapusiš
Gruodžio 3 d., M vai. ryto,
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S Ofiso tel. HF. 4-2123. Namu GI 8-SIS5
kai įdomi ir naudinga.
P e r t u o s dvejus metus tunto;
Jaunimo centro mažojoje salėje
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
3844 W e s t 6Srd Street
IK įvyks Lituanicos tunto tėvų susi vadija, tėvūnas, tėvų komitetai
DR. V. TUMAS0MIS
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
ir
mielieji
tėveliai
man
buvo
PASINAUDOKIME
Valandos pagal susitarimą
rinkimas. Visi tėvai prašomi da
C H I R U R G A S
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
VERTINGAIS KURSAIS
be
galo
nuoširdūs
i
r
visada
pa-:
lyvauti.
2454 West 71st Street ti pataisymai. FIRESTONE T I R E S .
reigingi. Be gerų
vadovių, b ^
1002 N. Westem Ave„ Chicago
Vai.: pirm., ajitrad.. ketv. ir penktad
Visų Chicagos tuntų broliai ir
VVheel alignment and balancing.
Partizanės.
2-5 Ir 6-7 — 18 anksto susitarus.
Tel. 489-4441
NERIJOS T U N T O DĖMESIUI Mirgos, Gražinos,
•
sesės yra raginami lankyti ir
| Vaidilutės,
dieninio
būrelio, i
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
Dr. K. A. IUCAS
TeL ofiso PR 6-6446
baigti pirmosios pagalbos — sa
Nerijos tunto iškyla į cirką Laumių, Sutemų i r Daužvardie-:
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
ODOS U G O S - - CHIRURGIJA
F. C. VVINSKUNAS
nitarų kursus.
įvyks sekmadienį, lapkričio 19 d. nės būrelių nebūtume turėju
7 1 1 0 W. 1 2 7 S t , P a l o s H e i c h t s
Change of oil and filters.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Tel. 381-0736
Kvalifikuoti instruktoriai kur Visos užsiregistravusios sesės ir sios Kaziuko mugių, stovyklų,'
3107
W**t
71st Street
Valandos paga? susitarimą
sus veda pagal "American Red jų vadovės, bei palydovės-vai tė nebūtum galėjusios vykti j kur
Valandos: i-« vai. popiet
Cross Basic First Aid" ir kitus veliai renkasi prie Jaunimo Cent sus, suvažiavimus, n e t į dvi VI- i
_TreČ. Ir SeStad pairai susitarimą.
į s t a i g o s Ir boto tel. 652-1381
skautiškus reikalavimus. Baigu ro 9:45 vai. ryto. Iškylai vado tąsias T a u t i n e s s t o v y k l a s
Ofs. teL 586-3166: n a m e 381-3772
sieji gaus Amerikos Raudonojo vauja Juodkrantės
laivo vadė
2423 West 59th Street _ Tel. 6R 6-7777
DR. FERD. VYT. KAUNAS
Visoms vadovėms, būreliams,
DR. PETRAS ŽLI0BA
Kryžiaus "Basic First Aid certi- g.v.v. Dalia Bartkienė. Kadangi
B E N D R O J I MEDICINA
Veikia
nuo
7:00
vai.
r
y
t
o
iki
8:00
vai.
vakaro.
G
Y
D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
tėvūnui,
visiems
Tėvų
komite-l
ficate'' ir taip pat įsigys skautiš bilietai buvo užsakyti ir įgyti iš
1407 So.4&th Ooort, Cicero, IR.
6745 W e s t 6Srd Street
šeštadieniais
nuo
7:00
vai.
r
y
t
o
iki
4
vai.
popiet
kąją sanitaro specialybę.
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Deklaracijos ir tikrovė

RĖKAUS LATVIU POLITIKO ŽODIS

IŠKRAIPO ISTORIJOS FAKTUS
Nesenos istorijos įvykiai praeina pro komunistinę prizmę

Lapkričio aštuonioliktoji yra galima padaryti (ir padaroma)
latvių tautos džiaugsmo ir garbės išvadą, kad Amerikos nusistatyBR, AUŠROTAS
varė iš Kubos supuvusį diktato
Gal ne vienas sutiks, kad tai,
diena — Latvijos nepriklausomy- mas latvių tautos nepriklausomy
rių Fulgencio Batistą. Castro ne
ką
mus
išmokė
pradžios
ir
aukš
bės šventė, nes 1918.XI.18 Lat- bės teisių atžvilgiu nėra pasikeibuvo komunistas, bet jo artimiau
tesnėse
mokyklose,
ypač
kiek
tai
politines
jo
pažiūras.
Aut.).
vių Tautos taryba (Tautas Pa- tęs. Tiesa, Amerikos politikoje
Primintina, kad į tuos įvykius sių padėjėjų didžioji dalis visi bu
dome), vadovaujama pirminin- yra buvę pasikeitimų (Vietnamo liečia savo krašto ar pasaulinę is
vo kom. partijos nariai. Palaips
ko Janio Cakstės, paskelbė specia- atvejis — kai jis buvo ilgai gin- toriją, tos žinios liko mūsų gal (16 svarbiųjų) yra įtraukta Jal
niui Kuba buvo perkeista į mark
vose
beveik
visam
gyvenimui.
Is
tos
susitarimas
(kurio
Sovietai
lų nepriklausomybės manifestą, tas, bet atiduotas komunistams),
sistinę bendruomenę. Castro įvyk
torija
yra
tų
praeities
faktų
tei
niekada
nemanė
vykdyti
—
Aut),
Tačiau latviams, kaip ir lietu- tačiau nepasikeitė Washingtono
dė žymius, liaudžiai palankius so
viams, nepriklausomybę teko pa- vyriausybės tvirtinimas latviams singas perdavimas jaunesnėms Sovietų veržimosi stabdymas nuo
cialinius pakeitimus Kuboje".
tiems savo krauju apginti ir pra- išeiviams, kad JAV nepripažįs- kartoms, kad jos galėtų pažinti Berlyno blokados ligi Kuboje
praeitį
ir
iš
jos
pasimokyti.
Žmo
įrengtų
atominių
bombų
kri
(Past: Vadovėlio autoriai nė
lieti daug kraujo. 1919.1.3 bolše- tančios Pabaltijo inkorporacijos į
gus,
nežinąs
istorijos,
gali
lengvai
zės,
pereinant
į
Korėjos,
į
Vietna
puse žodelio neužsimena apie
vikai, užėmę Rygą, paskelbė Lat- Sovietų Sąjungą. Ir taip yra jau
suklysti,
spręsdamas
ir
dabarties
mo
karus.
Tikrintojo
išsamus
76žmonių pagrindinių teisių min
viją sovietine respublika. Beveik 38 metai. Tai oficialioji dalis,
painias
problemas.
rių
psl.
raportas
privers
ne
vieną
džiojimą, diktatūros įvedimą ir
tuo pačiu metu Latvijos teritorim
"išsipagirioti" ir pasižiūrėti, ko parsidavimą į Sovietų vergiją. —
joje veikė gausūs ir gerai gink
Turbūt dar visi gerai pri
Bet praktiškai tokiomis meti mename JAV universitetinio jau moko šie "kritikų" išgirti istori Aut).
luoti bermontininkų
daliniai.
jos vadovėliai, nes istorijos moky
Tačiau latviams pavyko vienus nėmis deklaracijomis ir mums nimo—tautos pažibos—demons mas formuoja jaunuolio pasaulė
Toliau rašoma:
"Didžiuliai
ir kitus sumušti. Tuo pačiu me palankiais atsišaukimais bei už tracijas, nukreiptas prieš karą to žvalgą, jo pažiūras į gyvenimą.
žemės plotai buvo atimti iš tur
tu ir lietuviai energingai kovojo tikrinimais nėra išsprendžiama limame pietryčių Azijos kampe
tingųjų šeimų ir išdalinti be
prieš tuos pačius priešus. Nepri- P r o b l e ™> nes ^
deklaracijos Vietname. Tų dažnai kruvinų
žemiams. Tuo būdu F. Castro mė
Pasaulėžvalgos spragos
klausomybės kovų eiga savaime n e P a ^ ™ , *į*
Amenka ir demonstracijų dienomis pirmose
gino nutolinti badavimą. Ir jam
Tų vadovėlių tikrintojas tei kontroliuoti buvo įvestos maisto
derino karo veiksmus. 1920.Vm. * * Y a k a n » lafslu ^era Padarę linijose vyravo vienos mums ge
gia, kad, "išskiriant tik vieną pa produktų kortelės. 2inia, taip pat
11 Latvija pasirašė su Sovietų Ru ne vieno konkretaus žingsnio rai žinomos tautybės jaunuoliai
lankią
citatą JAV užsienio poli
Pabaltijos
valstybių
nepriklauso
— komunistai, kuriems niekas
buvo panaikintas analfabetiz
sija taikos sutartį ir susilaukė jos
tikos
atžvilgiu,
visi vadovėliai yra
mybės reikalu.
negali įtikti, jeigu tik nešoka pa
mas".
pripažinimo.
Dr. Spilnerio raštas iš dalies gal jų diriguojamą muziką. Daž parašyti, neigiamai vertinant to
I minėtas
panegyrikas šio
Lietuva, Latvija, Estija savo
laikotarpio JAV politiką. O Sovie
nepriklausomybės laikais yra pa pateikia kai kuriuos šių perspekt- nam kildavo klausimas: kodėl tų politika visada stengiamasi pa straipsnio autorius atsako, kad
dariusios totališkų klaidu. Di tyvų faktus. Iš jų galima daryti šiame visa kuo pertekusiame vaizduoti tokioje šviesoje, kad jai "Fidel Castro nusavintų žemių
džiausia jų, kad nesukūrė vienin išvadą, kad faktiškai JAV-bės iš krašte atsiranda tokių išsigimė suteikiamas abejonės šydas, kai nedalino bežemiams (vadovėlio
gos santarvės, karinės sąjungos, tikro aktyviai palaiko Latvijos lių, kurie labiau nori Maskvos ar tuo tarpu amerikiečių yra nei autoriai meluoja!), bet šias že
mes suorganizavo į kolūkius ir
o gal būt ir konfederacijos. Jų (tuo pačiu Lietuvos ir Estijos) Pekino komunistinės diktatūros, giamai kritikuojama".
griaudami
savo
demokratines
in
tikėjo
didžiosiomis
inkorporaciją
|
Sovietų
Sąjungą.
valstybinius
ūkius. Tuo būdu Komunistinė Kinija domisi vakarų Europos ginklais, Kinietis karininvadai aklai
stitucijas.
Tal
delt 0
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Straipsnio autorius rašo, kad liaudis iš vienos negerovės pate kas ant Vakarų Vokietijos tanko.
valstybėmis, Tautų sąjunga ir
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"tokiu būdu negali būti abejonės, ko į kolūkinę baudžiavą. Faktas
manė, kad šios institucijos padės * tarnauja Amerikos privačių |Istorijos vadovėliai
8
a i & v n i
s
kodėl tarp JAV tėvų ir vaikų, in lieka faktu, kad, prieš F. Castro
išsaugoti Pabaltijos kraštų laisvę. ^ ^ 1 *
r . ,
garinimui reikia sunaudoti datig
GEBIAMAS VANDUO
Spilnerio
dokumentacija
vaiz
Naujausiame
"Human
Events"
terpretuojant istorijos faktus, at užimant Kubą, pastarojoje nie
Deja, Vakarų demokratijos labai
energijos. Pirkėjas Arabijoje
Į SALDI ARABIJA
nenoriai pripažino Pabaltijo vals džiai parodo, kaip šiame procese XI. 11 savaitraščio numeryje vie siranda praraja. Mat, tėvai tą is- kas nebadavo. Ir tik nuo bado at
žada per metus paimti nuo »5
tybes ir vėliau, kaip ir dabar, JAV vyriausybės sferos laimina- nas žinomas žurnalistas rašo, j toriją dažnai pergyveno ant savo siginti buvo įvestos maisto pro
Vienas olandų verslininkas iki 15 milijardų litrų vandens.
jūsų | kailio, kai jų vaikai apie tuos fak duktų kortelės. Tai tokia yra ne nori transportuoti naftos tank
niekada nesirgo mažųjų kraštų m o s P l a t i n ė s kompanijos bend- kad "nenustebkite, jeigu
Roterdamas gali tai patiekti.
gimnaziją
lankantis
sunūs
ar tus išmokomi gimnazijos suole".
sugriaunama tiesa.
nelaimėmis. Tiesa, atskiri jų po- "«*J* .Sovietų įstaigomis. Tolaiviais geriamą vandenį iš Va
Kad nepabrangintų vandens
Šio straipsnio autorius stebisi, karų Europos į Saudi Arabiją.
litikai mums kartais parodydavo shiae nu J ls a i š k m a > k a d J A V - b l u uz ~ dukra prie pietų stalo pradės paGiriamas komunizmas
transporto
išlaidų, tanklaiviai.
tam tikras dirbtines šypsenas bei
j? politikoje svarų vaidmenį | šakoti, jog iš esmės imant, Stalikaip galima rašyti ir siūlyti stu Jis veda pasitarimus su Roter
:
T
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M.'f. Herz, tyrinėdamas šiuos dijuojantiems tokius vadovėlius, damo, Le Havre ir Zeebrugge kurie atplaukę į uostą išpum
nas ir- Leninas
yra buvę gana
—
—
—simpatijas, tačiau nei viena ša vaidina ekonominiai interesai '-—
F,r m u
lis dėl Latviios, Lietuvos, Estijos v _ vadovybes ir jų patarėjai padorūs žmonės. Šaltojo karo me vadovėlius, tik dviejuose iš šešių kuriuose jaunuoliai nesuras tik uostais dėl geriamo vandens puos savo naftą, bus tuo pat
okupacijos, deportacijų, koloniza- n e z I u n \atvlxi t a u t o s reikalavimų, tu Sovietai ne tiek jau daug nu surado tiksliai aprašytus sovieti ros tiesos apie šaltąjį karą. Pa pristatymo, nes Saudi Arabijo metu jau į ištuštintus tanklaivio
skyrius įpumpuojama geriamas
cijos rusais ir dėl kitu neteisybių į * s . t e b i ?*?** ekonominius sidėjo, kaip juos kiti kaltina. nės sistemos tikslus. Viename šių skaitę tokią istoriją jie labiau kal je nėra gėlaus vandens.
vanduo, kad nebereikėtų užlairimtai neprotestavo. Pagaliau vi- g o r i u s , kūne joms teikia Jungtinės Tautos žmonijos vil vadovėlių Leninas, Stalinas ir tins savo krašto politikos vado
71 a r
čių laivas, skęsta kitų (suprask, sovietinis komunizmas aprašyti vus, o ne Staliną, Chruščiovą ir
šis verslininkas nori panau- kyti tanklaivį vandens pakrosa jų tariamos simpatijos komedi- F* *
nuostoli,
kapitalistų)
apleistas.
Kiek
tai
simpatiškoje,
tiesiog
užgiriančiodoti
supertankerius, kurie iš vimui.
Brežnevą.
ia buvo baigta iškilmingu farsu
Dr. Spilneris aiškina, kad JAV
liečia
Fidel
Castro,
tai
jis
nėra
je šviesoje.
"Ir kai vieną gražią dieną iš Saudi Arabijos atveža naftą į
Helsinkyje 1975.VIII.1, kai buvo koncernai, kurie bendradarbiauKad panaikintų vandeny naf
Tame pačiame vadovėlyje, ku kils rimtas susidūrimas tarp Rytų Nederlandą, Prancūziją ir Bel tos skonį, šis verslininkas ta
pripažintos neliečiamomis da- na ir prekiauja su Sovietų Sąjun- joks diktatorius, bet ekonomiškų
bartinės Sovietų Sąjungos sienos, ga, neturi nė mažiausio intereso ir socialinių reikalų reformuo rį F. M. Htrz laipsniavo kaip "iš ir Vakarų ir JAV prezidentas giją ir tušti grįžta į Saudi Ara riasi su viena Prancūzijos van
visas karo metu pasigrobtas že- išardyti JAV - Kremliaus sąjun- tojas".
skirtiniai kairių pažiūrų", apie kvies savo tautą burtis apie jį ir biją. Arabijoje, kur geriamas dens destiliavimo įmone dėl
Išilgai ir skersai visą JAV kon komunistų sukilimą Graikijoje, jo vadovaujamą vyriausybę, ar vanduo gaunamas distiUavimb tokios destiliavimo įmonės sta
mes, taigi ir Pabaltijo kraštus į- gą, atvirkščiai, stengiasi įtvirtinskaitant
ti jų stabilitetą, nes Latvijos even- tinentą, šie "istorijos" faktai yra tvirtinama, kad "D. Britanija, paklus jo kvietimo liberalinio būdu iš jūros vandens, jis rado tybos Arabijoje. Lieka klausi
*
tualus nuo Sovietų Sąjungos iš- brukami jaunimui tūkstančiuose stengėsi išlaikyti savo įtaką kraš šlamšto prisiskaitę jaunuoliai? pakankamą paklausą.
mas, ar visos tos išlaidos už
Švenčiant latvių tautai nepri- skyrimas griautų "Occidental JAV gimnazijų.
te. Ir todėl anglai primetė grai Jie netikės savo prezidetu. Ir kaip Nežiūrint vandens iš Euro- patį vandenį, transportą ir deskams reakcinę, žmonių neken tikėti. Jau gimnazijoje jaunuo pos transporto išlaidų, jis tikisi tiliavimą atpigins vandens kaiklausomybės paskelbimo 60 me- Petroleum" sumanymus sukurti
Istorijos tikrinimas
tų sukaktį mums malonu iškelti cheminės pramonės tinklą visačiamą monarchiją".
liai buvo mokomi, kad šio kraš galėsiąs jį pigiau ten pristatyti.
ną Saudi Arabijoje, kur litras
Žinomas
JAV
diplomatas
Mar
faktą, kad tiek tėvynėje, tiek iš- sąjunginiu mastu. Tos kompaniApie prezidento Trumano dok to politikai visada stengėsi 'pri Jūros vandens destiliavimas
eivijoje latviai vieningai kovoja jos visada pritars Venspilio uosto tin F. Herz buvo pakviestas Ge- triną, išgelbėjusią Graikiją nuo mesti savo valią' tik gero norin yra brangus, nes vandens iš- vandens yra brangesnis už btrą
benzino.
už savo krašto laisvę. Išeivijoje industrializacijai, kad jis, užnuo- orgetowno universiteto, Washing- komunizmo, tame vadovėlyje tei tiems bolševikams".
Bet toks yra projektas iš Ro
latvių mažiau kaip lietuvių. Jų dydamas Latvijos žemę ir erdvę, tone, etikos ir visuomeninės po giama, kad "JAV pasiryžo kištis į
Pasiskaičius tokių straipsnių lijonai išmokslinti savo jaunimą.
terdamo,
(t).
litikos centro patikrinti, kaip yra kitų kraštų vidaus reikalus ne galima suvokti, kodėl jaunimas
daugiausia yra Švedijoje, Vokie- taptų "visasąjunginiu uostu",
Ar tas išmokslinimas turi vykti
šaltojo tik Graikijoje, bet ir visame pa demonstruoja prieš savo valdžią,
tijoje, Kanadoje, JAV-bėse, AustTaigi latviai, nurodo J. Spil- aprašyti 16 svarbiųjų
prokomunistinėje dvasioje? H E W
ralijoje. Čia sukurtos ir jų politi- neris, nesilaiko nuomonės, kad karo įvykių šešiuose "geriausiuo saulyje, neleisdama demokratinių griauna ir degina viešas įstaigas, ministerija skiria šimtus tūks
1 1 % PAJLCKANŲ
nės ir kultūrinės institucijos. Vi- JAV dabartinė Washingtono po- se" istorijos vadovėliuose. (Past: revoliucijų plitimo".
užpuola Pentagoną. O kur dar tančių dolerių patikrinti, kaip
sus išeivijos latvius apjungia Pa- litika yra palanki pavergtai Lat- Gaila, kad straipsnio autorius ne
bavosi federalinės valdžios švie poruojas papūgos Brazilijos džiun
First National bankas ChicaLiaupsinamas F. Castro
saulinė laisvųjų latvių sąjunga — vijai.
sumini tų vadovėlių rašytojų
timo įstaigos, kurioms šie reikalai glėse, bet neranda reikalo patik goje savo stambiesiems skolin
PBLA. Tai lyg lietuvių VLIKas.
,
pavardžių, kurios vienos dažnai
Vadovėlyje rašoma: "Jaunas taip pat turėjo rūpėti? Iš federa rinti čia aprašytų 'istorijos' va tojams pakėlė palūkanas iki
išduoda tokio "istoriko" kilmę ir patriotas F. Castro 1959. I. 1 iš linės valdžios iždo išmetami bi- dovėlių.
S.m. spalio 28 d. PBLA pir
11%.
:•
Toje pačioje "Latvijoje" (X.
mininkas dr. J. Spilneris Vaka
28) A. Brivnieks mini, kad lat
rų Vokietijoje leidžiamame latviai laisvajame pasaulyje yra pa
bą gavau. To bravoro direktorium buvo naujai pa
Iš Tauragės grįžau į Šiaulius, kur gyveno mano
vių savaitraštyje "Latvija" pa- $.
... . , , - . . _ , .
_ v
?
skirtas Steponavičius, kilęs iš Telšių apskrities, kurio šeima ir dirbau Gubernijos alaus bravoro buhalte
K
sKelbe ^omų raštą apie latvių
§ v e i c a r i j o j e ) kitą
Tobago
aš ankščiau nepažinau. Jis buvo apie 40 metų amžiaus, rijos skyriuje. Birželio mėnesio vidury, prasidėjo pir-^«
tautos gyvastingumą ir išdėstė saloje,
__,_." .latvių
T T '..;_;
T7_.
• T
emigracijos sukak
taktiškas, su tarnautojais draugiškas ir komunistinių masrs žmonių išvežimas į koncentracijos stovyklas, A&
kai kurias galimybes atgauti Lat čiai paminėti. Str. autorius pa
idėjų tarnautojų tarpe neskleidė. Ar jis priklausė ko į pirmąjį išvežamųjų sąrašą, t u r būt, nebuvau įtrauk
Buv. Lietuvos kriminalinės poficijos
vijai nepriklausomybę. Raštas a žymi, kad savo laiku Sovietai lamunistų partijai -•- nežinau.
tas todėl, kad gyvenau Tauragės mieste, kur manęs nie
valdininko atsiminimai
nalizuoja realią JAV-bių politiką ^ ^ d ė T v e i c a r i j ą kisti j :~
Atvykęs į Tauragę ir susiradęs sau butą, pradėjau kas nepažino. Į antrąjį išvežamųjų sąrašą buvau j su Sovietų Sąjunga Dr. Spdne^.
§veicarijoje
dirbti sandėlyje. Cia dirbo du jauni žydukai. Vienas iš trauktas, apie ką sužinojau kiltis tarp Vokietijos ir SoSTASYS TRINKA
ka
a
6 l s
m m
S JA
jų ėjo sandėlio vedėjo pareigas, kitas buvo kasininkas. vitų Sąjungos karui.
S
\ " ?dekleracijas,
i , f ?^ apie
P rea- Leino įgimimo
sukakčiai
V-b.ų
bet
^
,
, ^ pami§ v e į . 39
Ar jie priklausė komunistų partijai, irgi nežinau, bet
v
lią Amerikos pagalbą, teikiamą
.. „
\ T *•
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Trėmimai
T*
c . ".". Z j
canjoje gyveno). Tačiau šveicaMus atleidus šilas su savo šeima išvažiavo gy su jais sugyvenau neblogai.
Sovietų Sąjungai ir nurodo su- .
.- .
, '
.
, .,
, .
°.
.,
.vi -jv rai neišsigando rusų ir neleido venti pas savo giminaičius į Kauną, o aš likau Šiauliuo
Darbas nebuvo sunkus. Sandėlio vedėjas parduoda
Dar kai dirbau Gubenijos alaus bravoro buhalte
mas kūnas Amenla išleidžia
^
^
se. Pasakius, kad tarnavau policijoje, visi manęs bijo vo iš provincijos atvažiavusiems alinių savininkams rijos skyriuje, žmonės pradėjo kalbėti, kad Šiaulių ge
Sovietų pramonei ir kitiems rei- ^
^
J J ^ j o f a k u l t ū . jo lyg raupsuoto ir su manim kalbėti nenorėjo. Bandė
alaus, apskaičiuodavau, kiek kas turi mokėti, o kasi ležinkelio stoty y r a paruošiami žmonių išvežimui gy
kalams remti.
mokslininkas, o ir mano žmona gauti kur nors darbą, bet kai pasaky ninkas gautus pinigus padėdavo į nedegamą spintą. vuliniai vagonai, kurių viename kampe yra padaromos
tūros
veikėjas>
*
paprastas revoliucionierius. Jo davo, jog aš tarnavau policijoje, tai darbo biuro vedė Užsibaigus darbui, suvesdavom balansą, už kiek alaus skylės gamtos reikalui atlikti. Tačiau kokius žmones
Dr. J. Spilneris nurodo, kad darbai baisūs ir paminklus to- jas komunistėlis, jai pasakė: "Jeigu tavo vyras tą dieną buvo parduota, sumą užpajamuodavom kasos veš, ir kur, niekas nežinojo.
latvių išeivijos vadovybė di- kiems žmonėms nepridera staty- tarnavo polkije, tai nei jis, nei jo šeimos nariai, neturi knygoje, o gautus pinigus įnešdavom į banką, Guber
Birželio 15 dieną, anksti rytą, N.K.V.D. ypatin
teisės gauti darbą". Reiškė buvome blogu ženklu pažy nijos alaus bravoro depozitan. Tuo mūsų tos dienos gas dalinys, kurio kareiviai dėvėjo mėlynas kepures,
džiausią savo dėmesį yra nukrei- ti.
darbas ir būdavo baigtas.
pusi ne į JAV-bių politikų dekTačiau, rašo A. Brivnieks, mėti ir pasmerkti bado mirčiai
vietinių komunistų padedami, pradėjo suiminėti žmo
leracijas apie tariamą Latvijos o- šveicarai mielai leido pastatyti
Sausio mėnesio pabaigoje, eidamas gatve sutikau
Gegužės mėnesio pabaigoje gavome įsakymą san nes ir su sunkvežimiais vežti į Šiaulių geležinkelio
kupacijos nepripažinimą, bet a- paminklą latvių poetams Rai- man pažįstamą vieną kunigą, kuris į savo švarko vir dėlį perduoti valstybinei prekybai. Jį perimti atėjo du stotį.
tidžiai stebi JAV-bių ir Sovietų niui ir Aspazijai. Ne tiktai leido, šutinį kišenį buvo įsikišęs raudonos spalvos nosinę. rusai ir viena moteris, rusė. Kai surašėme aktą, kokį
Atvežus į stotį jie buvo patalpinti į tam tikslui pa
Sąjungos bendravimą, kuris vyk- bet ir materiališkai parėmė. Mo- Pamatęs jį užkalbinau ir juokaudamas jo paklausiau turtą jiems perduodame, tai jie aktą pasirašyti atsisakė. ruoštus vagonus, kuriuos saugojo to pat NKVD dali
domas detentės rėmuose. Ameri- tyvas: Leninas, žmonių naikin- ką tai reiškia?. Į tai jis man atsakė sakydamas: "Da Tuo reikalu aš parašiau Taikos teismui skundą ir tik nio kareiviai. Tarp suimtų buvo daug mano pažįstamų,
kos politikos žinovai sakytų, kad tojas, negarbingas žmogus, o bar a š esu komunistas ir su jais draugauju. Jėzus Kris teismui įsakius, jie aktą pasirašė. Perėmę sandėlį, mi buvusių saugumo ir kriminalinėm policijos tarnautojų,
"Mes savo politinių veiksmų į- Rainys su Aspazija — garbingi tus taip pat buvo komunistas, nes jokio turto neturė nėti rusai pradėjo mane prikalbinėti, kad aš pas juos buvusių šaulių ir šiaip miesto gyventojų.
vertinimo procesą esame pakei- kultūros atstovai. Taip pat ir To jo". Paminėtas dvasiškis prieš bolševikų atėjimą buvo pasilikčiau dirbti kaip buhalteris, sakydami, kad jie
Kiek iš viso iš Šiaulių miesto buvo išvežta gyven
te, t y . "levelof analysis".
bago salos administracija parodė atvažiavęs į Ameriką ir rinko aukas naujos bažnyčios mane pasiųs į buhalterijos kursus į Maskvą, o kai baig tojų — nežinau. Tačiau žmonės kalbėjo, kad iš siaubų
Šios perspektyvos pakeitimas gerą valią, leisdama statyti pa- statybai. Rinko aukas ir jo įgalioti asmenys Lietuvoje. siu kursus, tai galėsiu pas juos dirbti buhalteriu. Ta miesto ir apylinkės buvo išvežta keli šimtai žmonių.
pastato latvius prieš naujus fak- minklą ten mirusiams pirmie- Tam reikalui ir aš paaukojau 5 litus. Naujos bažnyčios čiau aš nuo tos malonės atsisakiau, nes žinojau, kad Noriu paminėti, kad komunistų valdžia nepasigailėjo
pastatyti jis nesuspėjo, bet sau dviejų aukštų namą anketoje parašysiu jog tarnavau policijoje, tai vietoje nei mažų vaikų, nei sergančių žmonių. Kaipo pavyzdį
tur ir atidengia naujus JAV-So- šiems latviams emigrantams,
Šiauliuose,
Aušros alėjoj nusipirko.
kursų galiu patekti į kalėjimą, arba galiu būti išvež noriu paminėti buvusį saugumo policijos tarnautoją
vietų Sąjungos santykiavimo būLatvių tauta tėvynėje ir išeividus. Vien tiktai oficialius JAV joje tebėra gyva. Mes giliai tikiTais pačiais metais, sausio mėnesio pabaigoje tas į koncentracijos stovyklą Sibiran. Be to, pamačiau, Vladą Kožemėką, gyvenantį Šiaulių mieste, kuris Lie
pareiškimus išeivijos atstovams me, kad kelsis nepriklausoma Šiauliuose sutikau vieną man gerai pažįstamą asmenf, kad su jais dirbdamas, tai tikrai galiu patekti į kalėji tuvos nepriklausomybės laikais, eidamas tarnybos pa
kartojant ir juos analizuojant, i- Latvija, nuoširdi Lietuvos kaimy- kuris žinojo, kad ieškau darbo. Jis man papasakojo, mą, nes jie pardavę alų, vietoje kad gautus pinigus už reigas, peršalo, buvo nuo juosmens paralizuotas ir ne
kad Gubernijos alaus bravoro, Tauragės urmo sande parduotą alų padėtų į nedegamą spintą, kaip kad mes galėjo vaikščioti. Jis irgi su savo šeima buvo išvežtas
mant tiktai principinę deklaraci- nė. Dievs sveti Latviju!
liui y r a reikalingas buhalteris, ir pasiūlė man tą vietą darydavom, jie juos kišdavo į savo kišenes, kaip nuo į Sibirą; jo tolimesnis likimas nėra žinomas.
jų plotmę, — sako J. Spilneris, —
b. kv.
užimti. Žinoma sutikau. Jam tarpininkaujant, tą tarny savus pinigius.
(Bus daugiau)

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS

j negali parduoti paveikslo, aš J
pridedu šuniuką, aprišu jo koją i
ir paveikslas bus tuojau par-1
duotas. Žmonės nieko daugiau j
Lapkričio 9 d. Stockbridge, į nemato — tik raištį ant šuniu- Į
B E A L
E S T A T E
R E A L
E S T A T E
HELP U'ANTED — VYRAI
Mass., savo namuose mirė žy-1 ko kojos". Bet Rockwell ne vi- Į
:
LIETUVOS KARIUOMENĖS spalvinių galimybių panaudoji mušis Amerikos dailininkas Nor- j suomet piešė 'saldžius" pa- !:a«!iili!Mlili!lik^im!iiiii)iiiiMi!iiiii:,.!;.. ;' nffiifc /.... :;,i,;i.': ::&,•::!
0AK LAWN BY 0WNER j W00DW0HKER F0REMAN
H A J B Q O T f R PAIŽK
ATKŪRIMO 60 METU
mas ir ypatingas sugebėjimas per man Rockvveell. Jis buvo 84 v e i k s l u s : jis piešė nužudytus j
12 yr. old brick raised ranch.
Experienced o-n set-up on
SUKAKTIES MINĖJIMAS
duoti judesį. Dail. Ignas citavo ir metų amžiaus. Pradėjęs tapyti t r i s UŽ l y g i a s t e i s e s k o v o t o j u s i 6 kamb. mūrinis. Gazu šildymas,
3 bedrms, V/2 baths, wall to wall
Maebinery necessary.
ir m e r g a i t ę
vedamą policijos. • maš. mūr. garažas. Arti 66-os
carptg. Central air-cond. Gas fireLietuvos kariuomenės atkūri eilės kitų meno kritikų labai dai-' žurnalų viršelius, kurių jis pri- "47 m e t u s a š piešiau laimingąjį Washtenaw. Prieinama kaina
Excellent Salary
place. Finished family room & rec.
mo sukaktį šiais metais ruošia lininką vertinančių pasisakymus, i tapė 300, žymiems Amerikos
rrn.
with
bar.
2
car
gar.
Gas
grill.
Ir pats prelegentas labai aukštai žurnalams. Daugiausiai jo iliu- į pasaulį, laikas vaizduoti ir kiBUTU NUOMAVIMAS
For Top Experienced Man.
Jono Vanagaičio šaulių kuopa
$69,500.00. Call after 5 p. m.
vertino savo buvusį mokytoją ir stracijos ir jo paveikslai buvo i tą jo pusę" _ pasakė dailinin-!
Varnų
pirkimas
—
Pardavimas
636-9094
Bostone, bendradarbiaujant su
Call for appointment — 243-9320
Valdymas
liaudies scenos mažųjų Ameri-1 kas, būdamas 75 metų amžiaus.
vietiniais Lietuvių savanorių kū kolegą.
Č. Aleksonienė prašė seseles iš | kos miestelių. J o filosofija j 1976 metais buvo suruošta NorDraudimai — Income Tu
2500 N. Bosworth Ave.
rėjų, karių veteranų Ramovės
Notariatai
—
Vertimai
skyriais, padedant Šv. Kazimiero Putnamo perduoti bostoniškių I skambėjo taip: "Kai aš einu se- man Rock\vell diena, kur para- j
Svarus 7 kamb. namas ir 2 auto ga r t f i n r m u n u u r a m FOR
Brocktono parapijos chorui ir Bos padėką velionio našlei Magdale-1 nyn, aš matau, kad pasaulis | de dalyvavo pats dailininkas. \ B E L L
REALTY
ražas.
2 vonios. Naujas gazu šildy
MACHINE 0PERAT0R
tono Tautinių šokių ansamb nai Galdikienei, kuri leido mum nėra jau tokia tobula vieta, kaip p 0 to jis niekur viešumoje nemas.
Nauja
elektra. $24,800.00 Tuoj To M t
\Vith Soft Metals.
Mušt
J.
B
A
C
E
V
I
Č
I
U
S
išvysti
dail.
Galdiko
darbų
jo
as
aš tikėjau jaunas būdamas. Jei- sirodė. nes sirgo.
liui.
havv knoviledge of Standard machine
galima užimti. Arti ofiso.
6455 S. Kedzie Av. — 778-2233 2-jų aukštų mūro namas ir 2 au shop practices and be able to read
meninių kolekciją.
gu pasaulis ir nėra idealus, aš
Elena Vasylifinienė
Minėjimas įvyks lapkričio 19 d.
•noasuring instrumente.
garažas. Apie $6000.00 pajamų.
Buvo išstatyta: aliejus: Ru stengsiuosiu piešti jo gražiąją
iiiiiiiBaiiiiiitiiOHiagiii!;,;:: :
• to
Contact \Vally Kazalas
Rytą Šv. Petro lietuvių parapijos
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
OLD UBOE COMPANY
dens
peizažas,
Audringas
ruduo,
pusę
—
ne
egoizmą,
bet
meilę,
•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
bažnyčioje 10 v. 15 min. šv. Mi
345-0230
sauga nuo potvynio.
Alum. langai.
M. A. Š I M K U S
šios, kurias už visus žuvusius, gi Vakarop, Kalnų reginys, Vieni kurią rodo seneliai savo anū
Laikiausi nurodymu
Galite pirkti už $41,800.00.
NOTARY PCBLIC
nant Lietuvos laisvę, aukos ir pa šas medis, Rytmetis, Pavasaris, kams su jais žaisdami". RockModernus 15 metų mūro namas.
INCOME TAX SERVICE
— Atrodai geriau, negu a š tikė
V T B A I
IR
MOTERVS
Abstraktas,
Spalvų
žaismas,
Lau
I 2 butai ir profesionalui liuksus ofisui |
well piešė politikierius per 40 jausi. — sako gydytojas.
mokslą sakys, Naujosios Anglijos
4259 So. Maplewood, tel. 254-7450
; patalpos. Daug priedų. Marquette į
šaulių rinktinės kapelionas kun. mių miškas ir Abstraktas. Tem metų. Jis sukūrė prezidentų
Taip pat daromi VERTIMAI.
Gal todėl, kad laikiausi ant >
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00.
pera:
Beržai
rudenį,
Audringi
de
GIMINIU
iškvietimai,
pildomi
Eizenhoverio, J o h n s o n o , N i x o n o , j jūsų vaistų batelio esančių nuroRafaelis Šakalys, OFM, iš KenneGražus platus sklypas ir garažas j
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
bunkporto. Visos lietuvių organi besys, Audra, Ankstyvas pavasa astronauto John Gleen portre 3ymų, — atsako pacientas.
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.
kitokie blankai
zacijos kviečiamos dalyvauti pa ris, Kopų peizažas, Tėvų sodyba, tus. Metęs mokyklą, būdamas — O kokie tie nurodymai?
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiiiiuii
E X P E R
I E N C E D
maldose ir salėje su vėliavomis. žydintis sodas, Pakelėje, Ruduo 16 metų, Rockwell įstojo j me — Laikyk buteli stipriai užkimš
Vėliavų paradą tvarkys Ameri parke, Ruduo pamiškėje, Kelias į no akademiją ir šį darbą jis tą.
Permanent full time and part time
MLSCELLANEOLS
opening-s for expeiienced Tailors.
kos Legijono Stepono Dariaus tėviškę, Piliakalnis, Kalvų vieš dirbo visą savo gyvenimą. Bū
2625
West
7lst
Street
Mušt be able to speak and understand Knplish. Good saJary. all comPosto Nr. 317 komandieris Fer- kelis, Paežerėj ir Sodyba kalvo damas 76 metų Rockwell sa M l l l l l l t l l t 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 f l l l l l l t l l iiiitmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimmiii
pany bencfita INCI.UDING 20% I>ISTel. 737-7200 ar 737-8534 COl'NT
dinand Marini ir to Posto Sargent se. Įvairūs: Uolos pajūryje, Parke, kėsi, kad jo darbas vis eina ge
ON Pt'RCHASES at all our
A.
V
I
L
I
M
A
S
•itores.
Medis audroje, Pamiškėje, Lau
of Arms Stasys Trepenskis.
Namas
—
Svajone:
3
butai,
4
vo
ryn. Paklaustas, kurį paveikslą
centralinis šaldymas, atomin?
m
Apply Persormel Office
M O V I N G nios,
Punktualiai 3 vai. p. p. iškil kai pražydo, Ruduo parke, Pražy jis mėgsta labiausiai, jis atsakė:
slSptuvS, 3 auto garažas. 2 balko
do
sodai,
Pražydo
sodai,
Apleistas
nai
Patlo,
Marųuette
Parko
centre.
mingas minėjimas 368 W. BroadAfter 10 A. M.
.
r» , r» v .,. x ,.v,
tą patį klausimą buvo klausApdraustas perkraustymas Mūr. bnngakro. 3 miegami Graway So. Bostone, Lietuvių pilie parkas, Parke, Beržynėlis, MIŠKO L
. _.,
- .-. . .
žtai užlaikytas. $34.000.
Įvairių atstu a
čių draugijos 3-čio aukšto salėje. r , '. ,., ,. TZ~ ,.' „ ,. t a s u- Pikaso.
paskutinį.
Aš kąseku
Ir žinote
jis
>"anui
tr
<>vetali>£e
tavernom
Bus pagerbti Bostono ir apylin paslaptis, Šilelis, Miškelis žydi, j didžiuoju
biznis. $80.000
Tel. 376-1882 arba 37 5996
— maestro, ir atsa
f(^kkėse gyvenantieji savanoriai Lie Pasakų karalija, Beržai ir dar po- j kau tą patį ką ir jis". Kartą
STATE & MADISON
Mūr.
Didele taverna, sale
iHiHHimiiiHiiiiHinimiit' aiiiiiinniiii •įpie
200 svečiu 2 butai po 6 kamb
tuvos kūrėjai. Kalbės Naujosios ra. Dvidešimt paveikslų buvo! dailininkas pasakojo:
"kada
An Equal Opportunity Employer M/P
iiiiiiiimiiiiiiiimiiiiinit: iiuimiiiiiii J85.000.
Anglijos šaulių rinktinės nau
parduota čia pat. Ir, žinoma, tų
jasis pirm. Algirdas Zenkus. Po paveikslų vertė nemažės, o didės.
T E L E V I 2 JOS Š I M A I T I S R E A L T Y
to, plačią meninę dalį atliks Šv. Dailininko Galdiko jau nėra, o ——
Insnrance — Income Tas
Spalvotos ir Paprastos. Radijai,
•
Stereo ir Oro Vėsintuvai
Kazimiero parapijos choras, va jo darbai nebepakartojami. Likę j l i m a užsisakyti: inž. J. Dačys, tel.
HELP WANTED — MOTERYS
Pardavimas ir Taisymas
2951 W. 63rdSt.. 436-7878
dovaujamas komp. Juliaus Gaide paveikslai parvežti į N. P. Mari-. 769-4362, inž. J. Stašaitis ir L.
BOOKKEEPER
lio ir Ivaškų vedamas Bostono jos vienuolyno sodybą Putname, j Lendraitis.
M I G L I N A S TV
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii EXPERIENCED
MIRĖ SAVANORIS KORĖJAS
Mušt
do
some
typing
& other geti
to
mūsų
žymaus
dailininko
kū
Tautinių šokių ansamblis.
2346 W. 69th S t , telef. 776-1486
UUKSBK1 6 BLTŲ
Conn. Lietuviai, norintieji įsigy
JUOZAS
VALICKAS
neral
office
work.
Call:
IIIIIHIHIIIIIIIIIIHIlIlIlIUIIIIIIIIIIHIimillt
RIDGEMONT SQUAKE
Šaulės stropiai ruošiasi visus pa rybos darbų, gali kreiptis pas se
GLTY 487-5600.
iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiimii!
Lapkričio 4 d. Bostone mirė
APARTMENTINIAI NAMAI
vaišinti savo gaminiais ir kavu seles ir juos įsigyti. Tiesa, jų skai
SIUNTINIAI į LIETUVĄ
Chicago Food P r o c e s s o r s
te. Gros šokių orkestras. Taip čius nebedidelis. Pirmieji galės savanoris - kūrėjas Juozas ValicLaikius • butų namai tu butu
pasirinkti,
o
vėliau
tik
kas
bus
li
kas.
Velionis
buvo
pašarvotas
Lu
6636 So. Wentworth Ave.
pat numatomas turtingas dova
ir kitus kraštus
savininkui
kę,
įsigydami
šiuos
paveiks
bino
koplyčioje.
Lpakričio
7
d.
nų paskirstymas.
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave.
CUSTOMEK SERVICE
lus, paremsite ir mūsų lietuviš vakare įvyko organizacijų atsis
'Face brick" tvirtas mūras. PilNežiūrint nemažų išlaidų, ku
Chica 0
m
0 6 3 2 te,ef 9 ? r 5 9 8
& IN'VENTORY CL.ERK
'•Draugo" admi- |
R> - 6
'
° ! nas rūsys su apšildomom grindim
kąsias ir darbščiąsias seseles. O veikinimas su velioniu. Prie jo
rių tokio masto minėjimą ruo
seselėm pinigai yra irgi labai rei karsto pasikeisdami garbės sargy-Į nistracijoje galima pasirinkti į iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHiiiiiiiini ir vonia. Visi pilnai įrengti su "apCall GUY 487-5600.
šiant neišvengiama, šauliai, pa
įskaitant ir indams plauti
kalingi. Jos gyvena sename medi boję stovėjo savanoriai, ramovė-j vairių liaudies meno darbų: me iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTiTiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiii pliances"
mašiną.
Pilnai įrengtas skalbimui
laikydami savo tradiciją, prašo tik
Chicago Food Processors
niame lauže. Jų gyvenimui reika nai ir šauliai. Savanoriu kūrėjų] džio, keramikos, drobės, taip
kamb.
V
A
L
O
M
E
laisvos aukos, kuri, net mažiau
6636 So. Wentworth Ave.
lingos tinkamos patalpose ir jos vardu atsisveikino rašytojas Sta- Į p a t gražiai papuoštų lėlių.
Nuo sienos iki sienos kilimai.
sioji bus įvertinta ir šaulių rė
KILIMUS IR BALDUS
yra užsimojusios sau naują pa sys Santvaras, ramovėnų — žur-!
Galima pasirinkti pilnai "improved"
mėjų knygose įrašoma.
Plauname ir vaškuojame
stogę pasistatyti. Įsigyjant dail. nalistas Jonas Vizbaras, LB Bos-1 Apsilankykite j "Draugo" adsklypą.
visų rūšiq grindis.
Šauliai nuoširdžiai kviečia Bos Galdiko kūrybos darbų, būtų pri
tono apylinkės vardu Bronius Pa- ministraeiją i s pasižiūrėkite. Gal J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 Potvynio kontrolės projektas, pir Near North publishing company
tono ir apylinkių patriotinę lie sidėta ir prie seselių parėmimo.
seeks bright energetic individual for
liulis ir šaulių vardu - Juozas Sta- rasite kai ką padovanoti savo llllllllllllllimiHIIIIIIIHUIIIIIIIIIIIIUIIIIIII mas Cook County rajone.
tuviškąją visuomenę paskirti lap
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuniiiiiii
order processing departament.
Šioms
darbščioms
seselėms
lie
šaitis.
Jo
karstas
buvo
papuoštas
j
giminėms
ar
draugams
Pageidaujant
galima
gauti
patkolą.
kričio 19 d. žuvusiųjų už Lietu
PACKAGE EX PRESS A(;KNC\
The qalified
candidate mušt have
MARIJA N O R E I K I E N E
vos laisvę ir dar gyvųjų Lietuvos tuviai buvo dosnūs, tikime jie tautine vėliava, o šalia stovėjo
Atdara kiekvieną dieną
2
yrs.
experience,
strong figure aptibus
tokie
ir
toliau.
Aukojant
juodu kaspinu perrišta šaulių vė
"Draugo" adresas: 4545 VYest
kūrėjų savanorių
pagerbimui.
nuo l t v. r. iki 7 v. v.
SIUNTINIAI Į LIETUVA
tude,
ability
to
operate
an adding
labai pageidaujamos geroe rūštee
Tą atlikdami, turėsit retą progą joms galima įsigyti ir šių daili liava. Sukalbėjus rožinį, buvo 63rd S U Chicago, Dl. €0629.
machine
and
have
good
typing
skills.
I05th Street & Major Ave.
prekes. Maistas iš Europos sandelių.
dar sugiedota Marija, Marija. Ve
pasigėrėti mūsų didžiuoju Cho ninko darbų.
26©8
W.
69
St..
Chicago.
111.
00629.
For appointment contact
(2 blokai į vak. už Central)
TEI — WA 5-278"
Po parodos oficialaus atidary lionis priklausė savanorių kūrėjų iiiiiiiiiiiiiiiimiiHiiiiiiiiiuiiimimiiitiiii
ru ir Tautinių šokių ansamb
iiimiiiiiiiiniiiniTHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
mo,
seselių
rėmėjos
paruošė
lan
sąjungai, ramovėnam ir šaulių
Skambint
liu.
836-4409 Lois Wille
kytojam
skanėstų,
o
inž.
Juozas
sąjungai.
iiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiimiiiii
422-2565
arba
725-5550
Šaulių kuopos valdyba
iiiiiiiiiimitiiiiiiiiiiiiiimimimumimiiii
An Equa! Opportunity Employer
Rašys su ponia visus vaišino šam
Palaidotas po šv. Mišių iš i S 0 P H I E
B
A
R
Č
U
S
panu. Parodą aplankė per 400 as švento Petro lietuvių parapijos Į
M O V I N G
A GALDIKO POMIRTINĖ
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
menų.
N O R I
P I R K T I
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
PARODA
bažnyčios Naujosios Kalvarijos ka
Visos programos iš WOPA
kitus
daiktus.
Ir
iš
toli
miesto
lei
Leiskite mums priminti, kad
pinėse. Laidotuvių koplyčioje, baž Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
DIDŽIOJO DARBO
Ieškau pirkti senus medinius baldus
Vieno iš mūsų žymiųjų daili
dimai ir pilna apdrauda.
madienio
iki
penktadienio
3:00
—
nyčioje ir palydint į kapines da
U2BAIGTUVĖS
Tel.
—
WA
5-8063
gamintus prieš 1930 m.: Komodas,
ninkų Adomo Galdiko, kuris yra
BUDRAIČIO REALTY
lyvavo uniformuoti šauliai. Ka 3:30 vai. popiet. — Šeštadienį ir »imiinniimiiiimmiiiiniiinimiinnmii
miręs veik prieš dešimt metų,
Lietuvių didžiojo darbo - Lie pinėse, po visų krikščioniškų a- sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto.
namų pardavimo įstaiga tapo priimta stalus, kedro skrynias, kėdes. t. t .
"Oriental" kilimą, už prieinamas
Telef. 434-2413
dailės kūririų paroda Bostone tuvių enciklopedijos ir anglų kal peigų, buvo sugiedotas Lietuvos
į National Association of Realtors.
1490 A. M.
kainas. 312-891-3334
buvo surengta lapkričio 4-5 die ba lituanistinės enciklopedijos pa himnas. Karstą puošusi vėliava
KODĖL EIKVOTI PINIGUS
7159 & MAPLEWOOD AVE.
Tuo pačiu išplečia nuosavybių pirki
nomis. Parodą rengė N.P. Mari baigtuvės įvyks gruodžio 3 d. 3 buvo įteikta jo dukteriai Birutei
CHICAGO. DLL, 60629
mą
bei pardavimą ir tolimuose prie
APŠILDYMUI?
jos seserų vienuolyno rėmėjos vai. p.p. So. Bostone Lietuvių pi Šakenienei.
miesčiuose.
I s i (i f g I T E
D A B A R
iimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiir
Bostone.
Ką išleidžiate namų apšildymui,
liečių d-jos II-ro ir TII-čio aukšto
Velionis Juozas Valickas buvo
tas išeina laukan per stogą ir sienas.
Parodą atidarė rėmėjų vardu salėse (369 W. Broadway).
Taip pat žinotina, norintiems per
labai mielas, paslaugus ir labai imiiiiiiiiiimiiimmiiiiimiimiimmmiii
Mes dabar turime tokį gaminį izo mus pirkti bei parduoti, jums patar iliillllllliuillllrrmfllllllllllllllllllllllllllli
Česlava Aleksonienė. Susikaupi
Malonu pranešti, kad į Pabaig nuoširdus su visais žmonėmis.
liacijai, kuris gali visą tai sulaikyti, naus ne vienas ar du asmenys, bet
STASYS
YLA
mo minute buvo prisimintas ve
tuvių garbės komitetą sutiko įei Jo iškeliavimas amžinybėn su
Su pilna izoliacija galima kuro su virš tūkstančio profesionaliai toje sri
lionis dailininkas Adomas Gal
ti ir savo nuoširdžius sveikinimus siaurino mūsų savanorių - kūrėją Radijo Valanda jau 38 metus tar naudojimą sumažinti iki 50^.
tyje paruoštų pardavėjų su 250 įstai
dikas. Seselė Augusta iš Putnanauja N"cw Jersey, New York ir ConAr negalvojate, kad jau laikas tei g a
atsiuntė Bostono arkivyskupas ir taip jau išretėjusias eiles.
necticut lietuviams !
mo, Conn., savo žodyje sakė, jog
giamai veikti?
kardinolas Humberto Medei ros,
Sekdama tėvelio pavyzdžiu, jo Kas šeštadienį nuo * iki 5 vai. po
Taigi į mus kreipdamiesi sutaupy- \
Del nemokamo apskaičiavimo
šį yra 3-ji dailininko Galdiko pa
iŠ WEVD Stoties New Yorke
Bostono miesto burmistras Ke- duktė Birutė irgi yra įstojusi į Jo piet
site
laiko ir pinigo. Norintieji pirkti
skambinkite
1330 kil.. AM ir nuo 7 iki 8 vai.
rodą Bostone. Pirmoji buvusi su
Šeimos kūrimo vyksmai. Portrasite platų namų pasirinkimą, o par
vin H. White, kongresmanas no Vanagaičio šaulių kuopą, o vak. 97.9 meg. FM.
rengta dailininkui esant gyvam.
folio
— iliustracijos: Zita SoEXPANSI0N SYSTEMS
duodamieji greitą ir teisingą patarna
John Moakley. Taip pat pakvies taip pat ir anūkė Lidija KontauDirekt. Dr. Jokūbas 4. Stukas
O dabar jau antroji po dailinin
deikienė,
Irena Mitkutė. Išleido
vimą.
1467 Force Drtve
tas Garbės komiteto nariu nau taitė.
2637 W. 63rd St.. Chicago
Mountainstde. N*. «». 07©«2
ko mirties. Atsilankymas į Šią pa
Amerikos Lietuvių bibliotekos
Tel. 232-55*5 (oode) 20t
jai išrinktas Massachusets valsti
Velionis nuliūdime paliko duk
rodą, tai lyg susitikimas su pačiu
leidykla Chicago i 1978 m. Spau
Tel.
436-3606
jos gubernatorius Edward King. teris; aldoną Vilutienę su vyru, Kviečiame taip pat klausytis Lietu
dailininku. Čia jis savo tapybos
dė M. Morkūno spaustuvė. Lei
višku kultūrinių valandų anglų kalba
Pabaigtuves rengia Bostono lie Birutę Šakenienę su vyru, Laimę iš Seton Hali Universiteto radijo sto
darbais kalba į mus. Šie visi pa
dinys didelio formato, 180 psl.—
4243 W. 63rd Street
(N*ew J.'rsey WSOU. 89.5 meg- iriiiimiiiiHiimiiimiiiniiiiiiiimiiiiiiiiii
tuviškųjų organizacijų sudarytas Kontautienę su vyru, ir Angelę, ties
FM) Ptrmad. 7 : 3 0 - 8 : 3 0 vai. vakaro.
veikslai, kurių buvo net 43, yra
Kaina su persiuntimu $21.27.
J
vairių
prekių
pasirinkimas
oebraokomintetas. Programoje: prof. dr. o taip pat 4 vaikaičius.
(Vadovauja prof. i. Štokas)
friat ts mū.sq saadSHo.
iš paties dail. Galdiko kolekcijos,
Tel.
—
767-0600
Antano Klimo paskaita, aktorius
Ilsėkis Viešpaties ramybėje.
Užsakymus siųsti: Draugas,
COSMDS PARCELS EXTRESS
iimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiMiiiiiiiii
dar niekur nerodyti.
Henrikas Kačinskas, Algimanto
j
4545
W. 63rd St., Chicago, Dl.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IŠNUOMOJAMA — FOR R K N'I 60629.
Apie dail. Adomą Galdiką kal Kezio, S.J. filmuotas ir Pauliaus
3333 S. Halsted St.. Chicago, m . «o«nv
bėjo jo mokinys ir vėliau drau Jasiukonio redaguotas enciklope
2.VH W. «»th St.. ChfcagO, III. ftO«29
Išimom. 4 kamb. botas Berwyne iiiimiiiiiimiiiiiiimiimiiiiimiiimiiiiiii
Tflet.: »25-27S7 — 254-3320
gas dail Vytautas Ignas. Meno dijų leidimo garsinis dokumenti
dirbantiems
suaugusiems. Kilimai.
Vytautai Valantinas
Antanas Robšys
kritikas A. Chastel 1948 m. Une nis filmas, iškilmių dalyvių fil
Nuoma $235.00 mėn., įskaitoma
iiiiiiiiiiiimiitiiiiimiiiiiimiiiuiiii.iiimii
Semaine dans Paris, rašęs: A Gal mavimas ir vakarienė, sveikini
gazas ir elektra. Skambint —
I-ji dalis. Kfcygoje 10 skyrių.
Naujojo Testamento:
dikas didelis lietuvių meninin mai, muzika ir šokiai. Čia yra
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,
484-5838
10% — 20% — SO% pigiau mokėsite
Bendrij*- xr jos savimonė, jos lopšys istorijoje. Senojo Tesa i apdraad* ooo ngūlen tr automo
kas. Jo peizažai turtingi tonais, darbų pabaigtuvės, darbų, kokių
Išnuom. 4 kamb. butas angliškam oea jis plačiausiai skaitomas lie
testamento tauta. Izraelis. Krikščionybė. Naujos sandoros
bilio pas mus.
pilni nepaprasto pajėgumo bei nei viena kita tautinė grupė nė
rūsy
Marąuette Pke. Suaugusiems.
Bendrija. Jėzus — Naujojo amžiaus pranašas. Jo darbai.
FRANK
Z A P 0 L I S Jokių gyvuliukų. Arti susisiekimo, tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
jautrumo. Jo aistringas įvairių ra atlikusi ir negali didžiuotis.
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų tarpe, Jo išmintis.
S?OStt Wes« tMb Street
parko, bažnyčios. Skambint po 6 v. v. nos yrs visiems prieinamo*
spalvų medžių ir laukų stebuklų Gi mums lietuviams šios enci
Samprata, Dievo tautos samprata.
Cblcaco, HUnots
kultas negali nesujaudinti. Tais klopedijos ateičiai bus pagrindi
LL 5-9359
Telef. GA 4-M54
pačiais metais žurnale Arts, Pa niu ir neiškraipytu žinių šalti
Išleido KRIKŠČIONIS GYVENIME, 1978. Kietais vir
ryžiuje rašė: A. Galdiko išstaty niu.
šeliais, 394 pusi. Kaina su persiuntimu $8.90. Užsakymus
Perskaitę "Draugą" duokite
tuose paveiksluose matyti pajėgi
siusti: DRAUGAS, 4545 W. 65rd Str., Chicago, D. 60629.
Rengėjai kviečia visus lietuvius
jį kitiems pasiskaityti.
ir ekspresyvi technika, gilus visų atsilankyti į §į renginį. Stalus ga4>
DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. lapkričio mėn. 15 d.
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Mirė žymusis Amerikos
dailininkas Norman
Rockwell

CLASSIFIED

GUIDE

NAMAI TAI AUKSAS

TAILOR-FinER

Valdis Real Estate

Liaudies menas ir kitkas
Drauge"

VVIEBOLDT'S

BILLER - TYP1ST

DĖMESIO!

Lietuvos atsiminimai

LIETUVIŲ ŠEIMOS
TRADICIJOS

Budraitis Realty Co.

f
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RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt

ENCIKLOPEDIJOS ISTORINIO
DARBO UŽBAIGTUVES
P. ŽIČKUS

MŪSŲ KOLONUOSE
Rockford, Illinois
BALFO VAJAUS UŽBAIGIMAS

Worcester, Mass.

1

KELIU

Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje

tuviškai, bet laiko save lietuviais ~llllllllillllllllllllllllltlllltlllllllUIIIIIIIIIIIUIIIIIII!ll!HIIIIUUIIWHIII

. DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. lapkričio mėn. 15 d.

Paramount televizija šią sa
vaitę pradeda sukti filmą "Flesh
9 d., nuo 11 vai. ryto iki 6 vai.
and Blood" Chicagoje. Filma
vak., šeštadienį, klubo patalpo
vimas tęsis iki vidurio gruo
se, 67 Vemon St.5 Worcester,
džio mėn. Filmas bus apie
Mass.
boksininką, kuris iš Chicagos
Lietuvių Piliečių klubas ruošia gatvių iškyla aukštyn. Filma
Naujų Metų sutikimą gruodžio vimas vyks boksininkų klube,
$1 d., klubo patalpose 67 Vemon 1154 E. 63 gatvė, Chicagos vieš
S:., Wo:cester, Mass.
buty 546 N. Rush, įvairiose
Bilietų kaina 10 dol., vienam pakelto traukinio vietose, Staasmeniui. Bilietus prašoma įsigy- teville kalėjime, Illinois univerti iš anksto klube, nes bilietų siteto salėj Shampaign. Filmą
kiekis yra ribotas, tik 200.
CBS televizija rodys dvi naktis
„ »
: 1979 m. balandžio ar gegužės
Antanas Busmanas! .
men.

Lapkričio 19 d., sekmadienį,
Lietuvių ir anglų kalba lie ir nori žinoti apie savo protėvių Lietuvių klubo salėje, 716 India
tuvių enciklopedijų darbas yra ir jų pačių žemę. Be to, Amerikos na Ave., ruošiami Balfo pinigi
užbaigtas. To darbo užbaigimo ir kitų kraštų universitetų ir vie nio vajaus užbaigimo progą pus
šventė Bostone bus gruodžio 3 d. šosios bibliotekose iki mūsų die ryčiai, kurie bus nuo 8 vai. ry
Tai šventei rengti yra susidaręs nų raštai apie lietuvius ir Lietu to ligi 12 vai. d. Bilietus pus
specialus komitetas. Ir tai turi bū vą buvo rašyti daugiausia sveti ryčiams prašome įsigyti iš anks
ti viena didžiųjų švenčių, nes mų, yra šališki, nepilni ir daug to pas valdybos narius, taip pat
enciklopedijų išleidimas yra mū kur mums nepalankūs. Studentui, jų bus galima gauti įr prie įėji
sų tautai istorinis kultūrinis pa mokslininkui ar kultūrininkui ši mo.
minklas, kuris kalbės ateinan enciklopedija bus tikras žinių šal
Kaip ir kiekvienais metais Bal
čioms kartoms ir pasauliui apie tinis.
fo vajus vyksta sėkmingai, nes
lietuvių tautą ir Lietuvą.
LE pirmasis tomas pasirodė rockfordiečiai įvertina Balfo dar
Pirmajam Lietuvių Enciklope 1953 m., o paskutinis 1969 m., tai bus. Valdybos prašomi, neatsisa
dijos tome vyr. redaktorius prof. šešiolika metų labai sunkaus dar- kykite prisidėti darbu ir auka,
Vaclovas Biržiška rašė: "Lietu- j bo. Kai Juozas Kapočius, pasi- nes tik sujungtos rankos lengvai
vos praeityje lietuviškoji knyga j kvietęs redaktorius,
pradėjo ši pakels organizavimo sunkumus,
visada buvo vienas svarbiausiųjų į darbą, buvo labai daug skeptikų, o surinktos aukos pradžiugins
ginklų savo tautai ir tautybei iš kad iš to nieko neišeis. Ir štai, iš vargstančius. Po vajaus pinigai
saugoti. Taip jau buvo nuo pat leisti 36 tomai LE ir 6 tomai an tuojau bus pasiųsti Balfo centrui.
XVI a. antrosios pusės, kada mū glų kalba. Tai tik didelio ir sunValdyba
sų pirmosios knygos atsirado tiek i kaus darbo vaisius. Juk šios enMažojoje, tiek ir Didžiojoje Lietu- j ciklopedijos išleistos nepaprastovoje; tokį pat vaidmenį mūsųĮse sąlygose — išeivijoj. To nėra
knyga turėjo ir XDC - XX a. Bet j padariusi nei viena kita tautybė
PILIEČIU KLUBO
ypač milžinišką vaidmenį lietu
Keli žodžiai iš baigiamojo 36-to
SUSIRINKIMAS
viškoji knyga suvaidino nelem tomo redaktoriaus dr. Juozo Gir
tojo 1865 — 1904 spaudos draudi niaus: "...Pradedant Lietuvių En Lietuvių Piliečiu klubo rinkimai
mo metu, kada visa lietuvių tau ciklopedijos leidimą, I tomo pra į klubo valdybą įvyks gruodžio
ta stojo į karą prieš ligi dantų ap tarmėj vyr. red. prof. V. Biržiška
siginklavusią rusų policiją, žan buvo nurodęs, kad tautos kovoj čių kuriama tėvų žemėje".
darmeriją, pasienio sargybą. Ir už savo gyvybę spauda yra lais
Mes visi turime būti dėkingi j
tada lietuviai su jais visais karia vės ginklas. Todėl jis savo pratar LE leidėjui Juozui Kapočiui už jo į
vo tokiais ginklais, kurių nė vie mę ir baigė dedikacija: "Tau, mū sumanymą, iniciatyvą ir pastaty
na kita tauta tokiais atvejais ne sų širdyse Laisvoji Lietuva, mes mą tokio didžio paminklo. Taip
vartojo: kariavo knygomis prieš tą mūsų bendrą darbą dirbame pat turime būti dėkingi visiems
rusifikatorių šūvius ir trėmimus ir skiriame!" Baigę šį darbą, gali redaktoriams ir bendradarbiams,
iš savo krašto svetur —į Rytus ir me tarti, kad iš tiesų jį gaivino kurie tokiose nenormaliose darbo
ypač į Sibirą. Ir vis dėlto per 40 i tįkėjirrias mūsų tautos laisva atei sąlygose, pajėgė sukaupti medžia
kovos metų lietuviams pavyko j t i m i p a ž y T n i u > bet nesulaikomai gą ir pastatyti didįjį paminklą —
savo priešą subombarduoti mal- ( 2 m o n j j 0 j e gilėja laisvės sąmonė, Enciklopedijas.
daknygėmis, kalendoriais, Aušro- j Q bendrasis žmonijos žengimas į
Bostono ir visų artimų ir to
mis, Varpais, Apžvalgomis, Ūki- j l a i s v ę y r a ž e n g i m a s j r į tautų limesnių apylinkių lietuviai tu
ninkais, Tėvynės Sargais, Darbi laisvę. Asmens ir tautos laisvė yra rėtų prisiminti šventę, kuri įvyks
ninkų Balsais ir daug kitų kny neatsiejamos, nes tik laisvoj tau gruodžio 3 d. abiejose Lietuvių
gelių, knygų ir laikraščių, spaus toj ir žmogus gali būti tikrai lais Piliečių d-jos salėse So. Bostone.
dinamų Mažojoje Lietuvoje ir vas. Šioje perspektyvoje ir mūsų Reikia dalyvauti ir šio didžio dar
Jungtinėse Amerikos Valstybėse. baigtoji Lietuvių
Enciklopedija bo užbaigtuvėse. Šioje šventėje
Lygiai prieš 50 metų tą karą lie savo galutine prasme yra žygis turėtų dalyvauti visos lietuvių
tuviai laimėjo.
kelyje į nepriklausomą Lietuvą, kartos: vyresnioji, vidurinioji ir
Po to truko 40 metų palyginti kur laisvė būtų ne iš prispaudė jaunesnioji, nes šis paminklas yra
ramus lietuviškos knygos augi jų malonės laukiama, o savo pa visų.
mas ir klestėjimas. Bet vėl lietu
vių tauta susilaukė naujo ir dar
žiauresnio jau ne vien savosios
spaudos uždraudimo, bet ir pa
stangų visą lietuvių tautą išnai
kinti.
Ir todėl per visus žemynus išsi
sklaidžiusios lietuvių tautos lie
kanos vėl kovoje už savo tautos!
gyvybę vėl griebėsi seno išmėgin
to ginklo - spausdintojo žodžio
knygos ar laikraščių pavidalu.
Sis tikras ginklas dabartyje yra vi
sų lietuvių vartojamas. Bet kaip
ir kiekviename kare, kariams yra
reikalingi ne vien lengvieji, bet ir
sunkieji ginklai. Tai žinant, ap
link Lietuvių Eciklopedijos ini
ciatorių ir leidėją J. Kapočių ir
susispietė būrys bendradarbių ir
kartu su juo pradėjo gaminti šito
kį lietuviškąjį sunkųjį pabūklą.
Neatsižvelgiant į įvairius skepti
kų balsus, tas darbas pavyko or
ganizuoti, ir jis štai duodamas vi
sai lietuviškajai visuomenei ne
tik ginklu, kuris mums padės vistiek sutriuškinti geležinę uždangą,
atskyrusią Lietuvą nuo viso kul
MARIJA AŪKŠTATTS
tūringo pasaulio, bet ir, tai uždan
gai griuvus ir laisvajai Nepriklau
somai Lietuvai atsistačius, įteiks
atgijusiai tautai į rankas ir šalti
Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių ii Lietu
nį žinių apie tai, kuo gyveno lais
vos išvykimai ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusi.
vajame pasaulyje išsklaidytieji sū
Spausdino Litho-Art, Kanada, 1978 m. Išleido A. F.
nus ir dukterys, taip pat ir kitos
Navikevičius. Kaina su persiuntimu $6.23
laisvosios tautos tuo laiku, kada
pati Lietuva buvo grandinėmis ap
Užsakymus siųsti:
kalta ir visa krauju paplūdusi".
Prof. Biržiška mini Lietuvos
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago. III. 60629
okupaciją ir lietuvių kovą už lie
tuvišką žodį, lietuvišką knygą.
Sių dienų Lietuvos okupantas ru
įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiimHiHiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiitt
sas komunistas ne tik klastoja
Lietuvos istoriją, bet taip pat sten
giasi nužudyti ir lietuvišką žodį,
JONAS NARBUTAS
1
ką darė ir carų Rusija. Šiandien f
jau nuo vaikų darželio mažy
I
Pirmoji dalis (1919—1936). Autoriaus leidinvs 1978 |
čiams brukama rusų kalba. Baigę
| m., 432 pusi. Kaina su persiuntimu 9,50 dol. Leidinyje su- |
universitetus, diplominius darbus
| telkta įdomios Lietuvos sportinį gyvenimą liečiančios me- c
turi rašyti rusų kalba. Taigi iš
5
džiagos ir daugybė nuotraukų.
=
leistoji Lietuvių
Enciklopedija
yra ir bus tas nesužalotas žinių =
Užsakymus siusti:
šaltinis ir ateinančioms kartoms.
"Draugas". 4546 W. ttrd S t , Chicago. m. 60829.
|
Anglų kalba išleistoji yra mūsų
niinojaus gyventojai prideda «rtr* 45 e t taksų.
|
išeiviams, kurie jau nebemoka lie |

IŠEIVĖS

FILMUOJA CHICAGA

i

b

MA
VYTAUTUI ROJCEVIČIUI miras,
jo dukterį, ilgametę klubo valdybos narę JANINĄ
SKAMJ| ir visus šeimos narius giliai užjaučiame.
šakiu Apskrities Klubas

Brangiai motinai Lietuvoje mirus, mielus p liete
lius

ELENA RAZMIENĘ ir dr. PETRĄ KISIELIŲ
Mielam kolegai, buv. Lietuvių gimnazijos Regensburge Scheinfelde inspektoriui ir direktoriui

ir jų ŠEIMAS giliausiai užjaučiame ir kartu liūdi
me.
Janevičiai

rVfA. ADOLFUI ORVIDU1
staiga mirus, jo žmoną VACLOVĄ, dukterį BRIGITĄ TAMULIONIENĘ, mūsų buv. mokinę, ir kitus artimuosius
nuoširdžiausiai užjaučia buvę Liet gimn. Regensburge Ssheinfelde mokytojai:
A. Rūgytė, J. Masūionis, P. Nedas, P. Pupius
/ . Račkauskas, K. Skerienė, A. Skrupskelienė

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

Mielam kolegai, buv. Joniškio gimnazijos mokytojui ir
direktoriui

A. f A. ADOLFUI ORVIDUI
staiga mirus, jo žmoną VACLOVĄ, dukterį BRIGITĄ TAMULIONIENĘ ir kitus artimuosius nuoširdžiausiai už
jaučia
J. ir P. Lampsačiai, J. ir P. MasUioniai,
A- ir V. Skriduliai, P. ir V. Žolynai

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4 3 3 0 - 3 4 So. California Avenue
Telefonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h Hermitage A v e n u e
Telefonas — YArds 7 - 1 7 4 1 - 2

Mažeika & Evans
Mielai motinai Lietuvoje mirus.
Ateitininkų sendraugių valdybos vicepirmininkę

ELENĄ R A Z M I E N Ę
ir Ateitininkų Federacijos vadą

DR. PETRĄ K I S I E L I Ų
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Ateitininku Sendraugiu Valdyba

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH YVESTERN AVE.

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

A. f A.

ELENAI KISIELIENEI
mirus,
mieli ELEMŪTE, PETRH, DOMĄ ir šeimos, mes
dalinamės Jūsų liūdesiu netekus brangios moti
nos, priglaustos amžiams tėvynes žemėje.
Labanausku Seimą

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1978
m. lapkr. 12 d., 9 vai. vak. staiga mirė mūsų mylimas vyras,
tėvelis ir senelis

A.f A.
Į
ADOLFAS ORVIDAS
Gyveno Cicero, Illinois.
Gimė Lietuvoje, Sauliuose, Amerikoje išgyveno 30 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Vaclovą, duktė Brigita
Tamulioniene. žentas Pranas, anūkės Kristina Karrenberg su
vyru William, Julia Realy su vyru Michael, ir Rūta Tamulionytė. podukra Romaną Paulienė su šeima, posūnis Vitas Jonauskas su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Lietuvoje liko sesuo Stasė su šeima ir mirusios sesers So
fijos vaikai, Kanadoje pusbroliai Zigmas ir Balys Orvidai, pus
sesere J. Jasimienė ir jų šeimos.
Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 South
50 Avenue, Cicero, 111. Lankymo valandos antrad. nuo 3 vai. po
piet iki 9 vai. vak.; trečiad. nuo 2 vai. popiet iki 9 vai. vak.
Atsisveikinimas bus trečiadienį 7 vai. vak.
Laidotuves įvyks ketv., lapkr, 16 d. iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėtas į šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmona, duktė, podukra, posūnis, marti ir anūkai.
Laid. direkt. Vasaitis-Butkus, tel. OL 2-1003.

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

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE
Tel. VIrginia 7-6672
2424 VV. 69th STREET
Tel. REpubiic 7-1213
11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111.
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
1446 So. 50th Ave.. CICERO. ILI..

Tel. Olympic 2-1003

DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m, lapkričio mėn. 15 d.

IŠ ARTI
IR TOLI

X Tautinių šokių ansamblis
"Grandis" lapkričio 19 d. ryte
rengia dovanų laimėjimų pa
skirstymą Jaunimo centre. Kvie
J. A. VALSTYBĖSE
čiami laimę išmėginti visi lietu
viai ir tuo paremti mūsų šo
— Philadelphijoj Lietuvos
kantį jaunimą.
karinių pajėgų atkūrimo 60-toji
Įsteigtas
Chioagos skyriaus
skyriaus
l^^^^gi * J 3
* *
Įsteigtas Lietuvių
Lietuvių Mokytojų
Mokytojų Sąjungos
Sąjungos Chioagos
sukaktis bus minima lapkričio
x Daina Žliobaitė ir Gilius
Redaguoja I. Plakas. Medžiagą siųsti: 3306 W. 65th Pteoe, Chksgo, IL 60629
X Kun. Stasys Yla, po ope Kisielius atliks pagrindines ro 19 d. Prasidės pamaldomis Šv.
racijos Loretto ligoninėje jau les vaikams pritaikytame vai' Andriejaus parapijos bažnyčioje
pasveikęs ir galutinai pasigydęs. d ū m e l y j e "Jonukas ir Gretu- 10:30 vai. r. už žuvusius bei mi
KAUKIŲ VAKARAS
RUDENIO G R 0 2 I S
aš greitai pribėgau prie medžio tą pradėjau skaityti tą įdomią
dr. P. Kisieliaus priežiūroje, tė" Kalėdų eglutės programoje, rusius kovotojus už Lietuvos
ir į jį įsilipau. A š sūpausi me knygą "Keturkojis ugniagesys".
lapkričio 14 d. išvyko namo į kurią organizuoja gruodžio 9 d. laisvę. Bažnyčioje solo giedos ir
O rudenėli, mielas svečias
Ar kas nors kada yra matęs
— Oi, kaip t a u g e r a i . . .
dyje ir klausiausi lakštingalos
minėjimo programą atliks solis ar girdėjęs kokį žvėrį kalbant?
Putnamą.
Tu
vėl
pas
mus
atkeliavai,
Liet. Gyd. draugijos pagelbinis
suokimo, gegužės kukavimo ir
Alvyde Eitutytė,
tė Genė Ugianskienė. Paskaitą Ar gal kokį nors žmogų, ku
Gamta paliesta tavo žvilgsnio
x Lietuvių kalėdinė eglutė, moterų vienetas Liet. Tautiniuo skaitys nepriklausomybės kovų
kitų paukščių balsų. Tikrai bu
Kr. Donelaičio lit. m-los
Sustingo, ir pasikeitė vaizdai.
ris tokį baisų veidą turi ir stovi
kaip praneša Mokslo ir pramo se namuose. Bus vaikams ra savanoris-kūrėjas Antanas Ru
vo malonu.
VI kl. mokinė.
prie jūsų durų, ir galvoji, kad
ir
nės muziejaus specialus biule teliai, vaišės, Kalėdų senis
Visur
jau
lapų
pilna
—
Oi,
kaip
tau
gerai!
gys.
tie žmonės tave atėjo pagrobti?
tenis, bus gruodžio 7 d., ket dovanų laimėjimai.
Geltonų ir rudų,
— Man besisupant ant šakos,
Ar nekeista matyti tokius tik
—
Lietuvos
Atsiminimu
radi
virtadienį, 7:30 vai. vak. Bus
žalia
medžių
ir
krūmų
spalva
medis pradėjo svyruoti ir, neiš
x Lietuvos gener. konsule!
ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖS
sykį į metus ir net bijai tik
ne tik lietuviška programa, Juzė Daužvardienė, dėl kitų įsi-! jas leidžia solistų Edmundo
Pavirto Gintaru gražiu.
laikiusi pusiausvyros, įkritau į
Japonijoje dažnai matomos
Kuodžio ir Jono Girijoto naujai tada kur nors važiuoti ar net
bet ir "lietuviškas sūris".
dumbliną prūdą.
pareigojimų negalėdama daly-!
išleisti
šunį.
Čia
pasipuošęs
auksu
klevas
šiukšlių
dėžės, kurių viršus bai
įdainuotų duetų albumą "Kur
— Oi, kaip tau blogai!
vauti L B Brighton Parko apy-'
2avėte
žavi
mūs
akis,
Ar nepagalvojote, kad
gal
x
Irena
Kriaučeliūnienė, linkės sidabrinio jubiliejaus mi-; tas šaltinėlis". Šiame dviejų il
— B e t aš gerai
mokėjau giasi ožkos galva. Japonai
Už
kalno
ąžuolas
senelis
yra
tie
UFO
gyventojai,
kurie
go
grojimo,
stereofoninių
plokš
"Grandies'' ansamblio globos nėjime, atsiuntė nuoširdų savo
plaukti ir išplaukiau iš to dum mano, kad ožkoms patinka po
Liepsnoja
saulės
spinduly.
ateina
prie
visų
durų
ir
ką
komiteto pirmininkė, pabuvojusi sveikinimą ir gerus linkėjimus 1 telių albume įdainuota 27 dai
blo į mažutį, bet švarų švaru pierius. Jie šiukšles į dėžę me
nors pasako ir tas (pasirodan
nos.
kurį laiką Floridoje, jau grįžo L. Bendruomenės veiklai.
Paulius Dovainis,
tėlį ežeriuką. Jo krantai buvo ta pro "ožkos burną".
tis)
bijo,
iškiša
ranką
pro
du
namo ir vėl įsijungė į visuome
Detroito "Žiburio" lit. m-los aukšti ir statūs, tai negalėjau
— Komp. Broniaus Budriūno ris ir laukia, kad kokį nors daVAIKAS MEDYJE
ninę veiklą.
x A. a. Justina Skurvydieoe p a g e r b i m a s ^
^ ^ ^
_
į
Ca
S skyr. mokinys. "Skambutis". išlipti, bet man taip patiko tas
1880 m. balandžio mėn. 18 d.
JT~
įlvką įmestum į jo maišą?
mirties dešimtmečio proga bu-'
ežerėlis, kad nardžiau jame kaip
x Atsisveikinimas su a. a. vo prisiminta lapkričio 5 d. šv. lifornijoj, LB ir šv Kazimiero - /* *^
. , „ , _ , ... ,__
Marshfieldo
miestą (Missouri)
žuvytė.
Adolfu Orvidu bus Vasaičio - Antano parapijos bažnyčioje, choro rengiamas, įvyksta gruo
Ar nemanot, kad gal tik ko
nusiaubė sūkurinė audra.
Po
— Oi, kaip tau gerai!
Butkaus koplyčioje šiandien 7 Cicero, 111., šv. Mišių aukoje. džio 10 d. didžiojoje parapijos kie vaikai prašo pinigų, bet
audros aukšto medžio viršūnės
— Tačiau žinojau, kad turiu
salėje. Visi kviečiami dalyvau
vai. vak.
šakose ir iapucs-j buvo paste
Mišias užprašė ir pietus K. Va- ti ir pagerbti t ą asmenį, kuris nenori pasirodyti, kas jie tokie
skubėti namo. Negalėdama iš
bėtas miegantis mažas vaikas.
yra
lipti iš vandens, nes krantai bu
m 1 1 z i k i n į ^jentą
X Sophie Barkus radijo va-; balaitienės valgykloje s u r u o š ė ; ^ m e t ų ^
Iš kur audra vaiką atnešė, ne
Dabar
jau
ir
suprantame.
v o per statūs, turėjau vėl per
paskyręg
U e t U viškai muzilandėlėje lapkričio 19 d., sekma- i jos duktė Vaclovą Orvydiene;
buvo sužinota. J į paėmė auginti
Tas vakaras yra kaukių vaka
plaukti per dumbliną vandenį.
dienį, Algirdas Titus Antanai-; su vyru a. a. Adolfu. Dalyva- k a i ^ d a i n Q S ^ g i e s m ė s m e n u i
viena
apylinkės šeima.
ras
ir
tada
vaikai
eina
apsiren
^ ^ feai B r
metai
Man apie kojas vyniojosi van
lis kalbės apie rašytojo Myko vo arti 50 giminių bei artimųjų.; fr ^
gę keistais drabužiais ir prašo
deniniai driežai, ant veido pri
lo Sluckio kūrybą, jo amžiaus
! - 8 a ^ £ i Budriūnas vadovauja Los Ange saldainiukų. O žmonės paten
JUOKAS
kad
Skurvydienė,
likusi
našlė,
lipo
uodų kiaušiniai, kurie plū
50 metų sukakties proga. Tal
les Šv. Kazimiero parapijos
kinti
tokiais
juokingais
vaikais
duriavo pavii'šiuje, ir į burną
Amen kukt,
kins aktorė Vaigalė Kavaliū nepalūžo, pavyzdingai tvarkė choru.i
ir duoda jiems saldainiukų.
savą ūkį, gražiai išmokslino vi
įšoko v a r l ė . . .
Maišan smukt,
naitė. Banga 1490 A. M.
Kai pasidaro per vėlu vai
sus savo vaikus ir buvo paslau
— Oi, kaip tau blogai!
Ropes raut,
kams
vaikščioti, jie grįžta na
X Inž. Jokūbo Kregždės, vi gi visiems, kam tik jos pagalba
— Greitai perplaukusi, išli
Maišan kraut.
mo. Parėję namo jie laimingi
suomenininko ir Lietuvių evan buvo reikalinga. Jos dukra
pau į krantą, parbėgau namo,
nueina*} savo kambarius, iš
ATSIDUSĘS
gelikų reformatų žurnalo "Mūsų Į Vaclava eina motinos pėdomis: Į
išsimaudžiau, užsivilkau švaria
maišų
išpila
saldainius,
žiūri
sparnai" redaktoriaus, 75 metų dirba lituanistinėje mokykloje,,
suknele ir, minkštoje kėdėje
Ach! Ant tvoros pasidėjęs,
kokius skanius saldainius suamžiaus sukaktis suėjo spalio Balfe, Dukterų draugijoje ir!
patogiai įsitaisiau, dešimtą kar
Nuo uodegos pradėjęs.
AREŠTAVO 150
| rinko, o kiti net šokdami sudosniomis aukomis remia dau
23 d.
Paminklas
Jaunimo
centro
sodelyj.
gelį lietuviškų užmojų.
Chicagos policija, kovodama į valgo ką turi. Kai kurie vaikai Piešė Darius Bartkus, Dariaus Gi
x Lietuviškieji kryžiai ame
autobusuose, tuos saldainius taupo, o kiti kuo rėno lit. m-los 4 8k. mokinys.
x Algimantas Keželis. Chi- su nusikaltimais
rikiečių televizijoje. Š. m. lap
greičiausiai suvalgo.
areštavo 150 žmonių.
kričio 18 d. (šeštadienį) 6 vai. cago, BĮ atnaujindamas preNida Pemkutė,
RUDUO
vak. televizijos 5-ta stotis, pro- j numeratą, atsiuntė didesnę au- PAVOJINGAS AERODROMAS
Dariaus - Girėno lit m-los
Vėjas blaškosi po lauką. Pas
gramoje "On Q", rodys lietuvių ką. Jis skelbiamas Garbės pre8 skyr. mokinė.
Nustatyta,
kad
Meigs
aero
kutiniai lapai nukrenta nuo me
KLUMPĖS
liaudies meną — lietuviškuo- i numeratorium. Už paramą esadrome,
Chicagoje,
būna
tris
džių, o rudeninės gėlytės v i s dar
sius kryžius. Taip pat lietuvis-' me dėkingi.
Klumpės yra batai, padaryti
kartus
daugiau
lėktuvų
nelai
nenori pasiduoti. I r žydi viso
kus kryžius matysime ir 2-roj '< X Liet. Moterų federacijos
iš medžio. Kunigaikštis Ogins
mių,
negu
kituose
panašiuose
mis spalvomis, bet vistiek šalna
stoty lapkričio 17 ir 18 d. 6:30 Chicagos klubas Padėkos Diekis jas parvežė iš Olandijos ar
aerodromuose,
ir
proporcingai
nušaldys visus žiedelius.
vai. ryte, programoje "It's
GALVOSŪKIAI N R 6
nos proga ruošia narėms ir jų'penkis k a r t u s daugiau, negu ba Danijos. Klumpes dėvėjo
Natalija Mackevičiūtė
Worth Knowing".
kaimo
žmonės.
Jie
jas
naudojo
svečiams pietus su kalakutiena Į p r i e m i e s č i ų didžiuosiuose a e r o _
I (mįslė)
(žiūrėkite brėžinį). Kuri sa
DAUG SALDAINIŲ
tik lauko darbams. Jos buvo
x Marąuette Parko Lietuvių lapkričio 26 d. (sekmadienį) 2 dromuose.
la
vaizduojama šiame brėžiny
šiltos, nepraleido vandens ir
Kai šilta — kyla aukštyn,
namų savininkų draugijos susi vaL p. p. Liet. Tautiniuose naPer "Halloween" lijo ir buvo
je? (5 taškai).
SPROGIMAS FABRIKE
buvo nepatogios. Klumpės yra labai šlapia
rinkimas bus lapkričio 17 d., į muose, 6422 S. Kedzie Ave. Rešiais metais ne kai šalta — leidžiasi žemyn.
GALVOSŪKIU NR. S
penktadienį, 7 vai. vak. parapi-' gistruotis iki lapkričio 21 d. pas
F. W. Means bendrovės fab nebenešiojamos šiandien, nes buvo tiek daug "trick-or-trea- (10 taškų).
atpigo
odiniai
batai.
ATSAKYMAI
jos salėje.
Yra daug svarbių 0. Juodvalkienę 6620 S. Rock- rike, 2333 S. Wabash, Chicagoters".
A š gavau pilną maišą
Tomas Valtys,
reikalų aptarti.
Prašomi visi well St., tel. 925-0035 arba pas j j e ^ šeštadienį įvyko sprogimas,
saldainių.
Mano draugės taip
L Kada atsistojęs kelnes
Dariaus - Girėno lit. m-los pat gavo po pilną maišą saldai
nariai dalyvauti.
M. Macevičienę 2558 W. 69 St., ! išgriovęs pastato pietvakarių
maunasi.
IV skyr. mokinys.
tel. 476-7846. Pietūs vienam į kampą Sužeisti trys tarnauto
nių. Buvo šalta ir vėl pradėjo
x Dalia Augūnienė, Warren,
DJ. Štrausas.
asmeniui 5 doleriai.
(pr.). jai. Sprogimas įvyko nuo dar
lyti. Mes bėgome namo. A š
VIENĄ K A R T A . . .
Mich., pratęsė
prenumeratą,
IV. Kongo Respublika su s o s 
mačiau
kitus
"trick-or-trea> Tavernai reikalingas dar bininkų vartojamų tirpinimo
užsakė "Draugą" vienam asme
tine
Kinšasa ir Kongo Respub
Vieną kartą paklydau karna ters", kurie buvo
liepsnų.
apsirengę
Skam
niui ir paskyrė 10 dolerių auką. bininkas dirbti rytais.
lika su sostine Brazaville. Sos
vale. Atsitiko šitaip:
kaip dvasios, raganos, beždžio
bint po 12 vai. dieną telef. — TIRIA VAIKU SKRIAUDIMĄ
Labai ačiū.
tinės įsikūrusios
priešinguose
Mūsų visa šeima išvažiavo į nės ir t. t. Lauke, prie namo,
j Kongo upės krantuose.
PR 8-9721.
(sk.)
x Disoo demonstracija —
Blinois senato teisinis komi karnavalą. Važiavau ant "ferri- mes turėjome vieną didelį ar
V. Vyriškos gimines yra šie
Chicagos aukštesniosios lituaX šv. Mišios už a a Filome- tetas Chicagoje pirmadienį pra wheel", "roller coaster".
būzą su išpiaustytu veidu ir
! daiktavardžiai: šienas, sąrašas,
Laikas greitai bėgo ir a š no vieną mažą arbūzą, taip pat
nistinės mokyklos tradiciniame nos Medušauskienės vėlę bus vedė apklausinėjimus apie vai
dalgis, dantis, želmuo, akmuo,
vakare, lapkričio 18 d., šeštadie- atnašaujamos lapkr. 19 d., sek- kų skriaudimus, kurie gana rėjau atsigerti. Niekas kitas su išpiaustytu veidu. Mes į
skiemuo.
nį. Jaunimo centre. Lietuviškas madienį, 11 vai. ryto T. Jėzuitų dažnai baigiasi net mažųjų mir nenorėjo gerti tik aš, todėl aš juos įdėjome uždegtas žvakes
viena nuėjau. Sakiau, kad su Buvo labai gražu. Man patin
jaunimas kviečiamas.
(pr.). j koplyčioje. Giminės, draugai ir; timi.
LAUKUOSE
sitiksim prie "Merry-go-round". ka "Halloween", nes yra labai
•PgPi
x Šakiu apskr. klubo ruošia- pažįstami kviečiami dalyvauti ir
SEPTYNIOS MIRTYS
Aš gerai atsigėriau ir ėjau smagu.
(Žiūrėkite brėžinį). Per ran
Rimos arklys
ma derliaus šventės vakarienė, už ją pasimelsti.
(pr.).
saviškių
pasitikti.
Jų
t
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