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Fanatiška sekta
išsižudė su savo vadu

Perskaitęs duok kitam!
Eina nuo 1972 m.

Laiškai iš Gulago

Georgetovvn. — Gvajanos ka nusižudyti ir kitus atvesti į savi
riuomenė ieško amerikiečių, pa žudybę.
Gvajanos vyriausybė, teisinda
bėgusių iš fanatiškos religinė
Rašo Nijolė Sadūnaitė:
vo 11 d., balandžio 7 ir 21 d., o ad
ma
savo nutarimą duoti sektai di
sektos
stovyklos
Jonestown,
pava
Mordovijos lageryje Nijolė Sa resatė nė vieno Nijolės laiško ne
delį
plotą žemės, nurodė, kad sek
dintos
pagal
Jim
Jonės,
sektos
dūnaitė parašydavo savo dėdei, gavo. "Claudijai Damm aš ra
tos
vadas
Jonės parodė vyriausy
įsteigėjo ir jos vado pavardę. Pa
gyvenančiam JAV trumpus laiš šiau keturis registruotus laiškus,
laiškus.
čioje stovykloje rasta virš 400 la bei žymių asmenų
kučius. Dauguma tų atvirukų - o ji nė vieno negavo. Gražu!
Jis
turėjęs
gražių
atsiliepimų
ir
vonų,
kūdikių,
suaugusių
ir
se
laiškelių dėdės nepasiekdavo. Ni Šiandien vėl parašiau ir įdėjau
laiškų
iš
prezidento
žmono:
Ronelių.
Didelė
dauguma
yra
ma
jolė taip pat negavo nė vieno dė savo nuotrauką, gal penktą laiš
dės laiško.
kutį gaus! Na ir cenzūra! Aš be Valstybinio saugumo pirmininkui Z. Brzezinskiui įteikiamas žymuo perduoti prezidentui J. Carteriui Bal sinės savižudystės aukos. Stovyk salynn Carter, iš sveikatos, šviei:tuosiuose rūmuose. Iš kairės: A. Gečys, Z. Brzezinski, Aušra Zerr, M. Chanin ir R. česonis.
los salėje, prie altoriaus, rastas ir mo ir šalpos sekretoriaus CaliBūdama ištrėmime — Sibire poros žodžių ant atviruko nieko
Nuotr. V. Rimšelio sektos "vyskupo" Jim Jonės lavo fano, iš viceprezidento Mondale,
Sadūnaitė gauna tik mažą dalį nerašau. Vargšeliai saugumie
nas. Jis nusišovė, ar buvo nušau iš mirusio sen. Humphrey ir kijai siunčiamų laiškų, bandero čiai... Nei gėdos, nei sąžinės
tas
šūviu į galvą.
•tų.
lių, siuntinėlių. Jos rašyti laiš kruopelytės nebeturi. Štai jų
Mirė a a. J, Reikas
r ;
Jonės, prieš tapdamas sektos
kai ad e atų taip pat dažnai ne "moralė"!
Sektos nariai jau keliskart tu
Algonąirin, M. — Lapkričio 20
vadu,
buvo žinomas liberalas,
pasiekia.
rėję
"nusižudymo
repeticijas".
Ga
1978 m. balandžio 21 d. Nijo
d. staigiai mirė a. a. kun. Juozas
kairysis.
Prieš nusižudymą jis pa
1977 m. lapkričio 14 d. laiške lė rašė: "Atėjo į centrinį paštą
J. Reikas, šio miestelio parapijos vę įsakymą apleisti šią žemę ir reiškęs: "Fašistai bando mus su
Nijolė rašo: "Man rašyti Antano užklausimas, kur dingo '1977 m.
klebenąs, 72 metų amžiaus. Ve susirinkti kitame pasaulyje, sek naikinti. Dabar jau galas. Mes
Stefos ir kitų pirmieji laiškai din gruodžio 10 d. rašytas man laiš
lionis priklausė Rockfordo vys tos nariai stojo į eilę prie metali jau nebegalime atsilaikyti".
go... Jų negavau ir turbūt negau kas iš Vakarų Vokietijos. Užklau
kupijai ir anksčiau buvo Rockfor nės skalbimo vonios, kurioje bu
Gvajanos valdininkai rado pus
siu. Daug laiko praėjo nuo jų iš simą rašė Benigna Kaiser. Jos
do lietuvių parapijos klebonas. vo sumaišytas gėrimas: vanduo, tuštėje stovykloje 800 Amerikos
siuntimo.
"Kool Aid" saldūs milteliai ir
laiško (registruoto su įteikimu)
Buvo gimęs Cicero 1906 m.
piliečių paso knygelių, rasta pu
Kiek vėliau N. Sadūnaitė rašė: aš negavau. Pašte pasakiau, kad
Šiandien šaukiama spaudos konferencija
Velionis pašarvotas Algonąuin, stipri dozė cyanido. Prie alto sė milijono dolerių pinigais, daug
"Nežinau priežasties, nors ją nu aš to laiško negavau, o kur jis
riaus stovėjęs, "vyskupas" Jonės
New Yorkas. — Iš anksto buvo d. Ukrainiečių iš viso pasaulio iš kur bus pervežtas į Švč. M. Ma
aukso, daug neiškeistų čekių, iš
jaučiu, kai kurie vilniečių laiš dingo, nežinau. Iš Benignos ne
rijos parapijos bažnyčią Marąuet- ragino visus gerti. Išgėrus puodu duotų Amerikos šalpos įstaigų,
gautas
pažadas,
kad
lapkričio
20
suvažiuos
apie
1500
atstovų,
prie
kai ilgai užsibūna Vilniuje, o tik gavau nė vieno laiško".
ką nuodų, mirtis ateidavo per 5
d. 10 vai. ryto Jungtinių Tautų jų prisidės kiti ukrainiečiai, gu te Parke. Iš čia šeštadienį laido minutes. Daug šeimų narių mirė rasta 40 šautuvų ir daug amuni
po to skrenda į Bogučanus. Lap
Prieš penkius mėnesius iš Izra
jamas Šv. Kazimiero liet. kapinė
cijos.
kričio 7 d. rašytas laiškas iš Vil elio Nijolei išsiuntė 1978 m. lie pareigūnas Gostas Papadenas, dai, lietuviai, estai, latviai.
se. Laidotuvėmis rūpinasi St. apsikabinę.
pirmasis
JT
sekretoriato
žmogaus
Spaudos
konferencijoje
lietu
Kongresmanas Derwinski pa
niaus iškeliavo tiktai lapkričio tuvišką kalendorių, tačiau ji jo
Pirmadienį iš džiunglių išlin reiškė, kad jis buvo planavęs va
Lack-Lakavičiaus laidotuvių įs
teisėms
ginti
atstovas,
priims
viams
atstovaus
Simas
Kudirka
ir
12 d. ir Bogučanuose buvo lapkri negavo. Kalendorius negrįžo ir
do 12 sektos narių, kurie nutarė žiuoti į Gvajaną kartu su kongres
penkių tautų centrinių organiza Daiva Kezienė. -Demonstracijose taiga.
čio 18 d."
siuntėjui.
nesižudyti, bet pabėgti. Stovyklos manu Ryan, kuris buvo nušau
cijų atstovus ir jų pateiktą rezo dalyvaus visų šių penkių tautų
Ispanijoje veikia
1977 m. lapkričio 29 d. Nijo
Iš Vakarų Vokietijos Sadūnai liuciją. Taip pat turėjo būti pri atstovai iš New Yorko ir iš kitų
sargybiniai į bėgančius šaudė ir tas. Dervrinskis turėjo kitų įsipa
lė rašė: "Mano laiškų (parašiau tė gauna maisto banderoles, ku
daug nušovė. Kiti išsisklaidė reigojimų ir paskutiniu momen
imta lietuvių jaunimo peticija, miestu.
Franko draugai
šešis) negavo, tik atviručių kom riose nuo įvairių maisto miltelių
džiunglėse. Ten, jei jie nebus ras
kuri jau keleri metai laukia ei
Madridas. — Netoli Bilbao te ti Gvajanos kareivių, jų irgi lau tu nuo tos kelionės atsisakė. Taip
plektą. Keista, kam jų prireikė, mišinių nuplėštos etiketės, —
gos.
roristai apšaudė futbolo aikštę, kia pavojai nuo skysto smėlio jis liko gyvas. Jis kaltina Ameri
Prašo toliau
tų paprasčiausių
laiškučių?! neaišku kaip vartoti. Cenzoriai
Tačiau
lapkričio
17
d.,
penkta
kur tuo metu sportavo policijos duobių, gyvačių ir upėse plau kos ambasadą Gvajanoje, kad ji
Nebuvo juose nieko įdomaus nė bijo net etikečių su vokiškais už
dienį,
gautas
pranešimas
iš
mi
gaudyti
nacius
komanda. Du buvo nušauti, 11 kiojančių piranų. Sektos narių neįspėjo keliautojų, kaip pavo
slapto"...
rašais. Banderolėse kažko ieško,
nėto
pareigūno,
kad
susitikimas
su
1978 m. balandžio 3 d. Sadū net celofaninius maišelius sudras
Jeruzalė. — Izraelio parlamen sužeistų. Įtariama, kad policiją giminės Kalifornijoje laukia ži jinga prasidėti su "Peoples Tem
penkių
tautų
atstovais
yra
at
ple" tikinčiaisiais.
naitė rašo: "Th. Scharf iš Vaka ko, nors per juos viskas matosi,
tas vienbalsiai nutarė raginti Va puolė baskų nacionalistai.
nių apie savo vaikus ar brolius.
šaukiamas,
nepaaiškinus,
kodėl
Nuo spalio mėnesio pradžios
rų Vokietijos parašė rusiškai laiš kas yra viduje.
karų Vokietijos parlamentą, kad
tai padaroma. Manoma, kad tai jis atšauktų šių metų gale nu baskai labai pagyvino savo veik
Korespondentai, sektos draugai,
ką centrinio pašto viršininkui,
Kuba išsigando
1977 m. gruodžio 11 d. Erieh įvyko dėl Sovietų Sąjungos dele
nurodo,
kad Jonės religinė grupė
klausdama, kaip siųsti man Weiss iš Vakarų Vokietijos rašė
matytą apribojimo statutą, kuriuo lą. Teroro polimuose buvo nu
JAV manevrų
siuntinėlius, kokiu adresu adre Nijolei: "Mano pažįstami parašė gacijos įsikišimo ir protesto.
pasibaigtų visi karo meto nusi šauta 15 policininkų, šeši civiliai, glaudė neprisitaikančius prie gy
venimo
žmones,
narkotikų
varto
Pirmadienį,
lapkričio
20
d.,
suoti, kad jų negrąžintų? Ji jau Tau daug laiškų. Dėl mums nekaltimų aiškinimai. Izraelio tei laivyno kapitonas ir aukščiausio
Havana. —Kuboje praėjusią
turi mano rašytą adresą, jį perfo suprantamųpriežasčių beveik vi šių penkių tautų — lietuvių, singumo ministras Tamir pasakė, jo teismo teisėjas. Spėjama, kad tojus, gatvės gaujų narius, perse savaitę buvo paskelbtas pavojaus
tografavo ir klijuoja ant man si mano pažįstamų tau rašyti latvių, estų, gudų ir ukrainiečių kad vokiečių statutui įsigaliojus, baskų vadai siekia išprovokuoti kiojamus ir atstumtuosius. Nuro stovis, tačiau žinia iš patikimų
siunčiamo laiško voko. Prietelių laiškai grįžo atgal į Vokietiją. Tu, — atstovai susirinko New Yorke nacių karo nusikaltėliai galės iš Ispanijos dešiniuosius. Šie, nepri doma taip pat, kad sektos vadas, šaltinių atėjo tik šią savaitę. Ku
siuntinėlių dali grąžino atgal i brangi Nijole, negalvok, kad mes aptarti tolimesnės veiklos savo lįsti iš savo slaptų urvų ir ga tardami naujai Ispanijos konsti pasikalbėjęs su kongresmanu Ry- bos kariuomenė budėjo. Pareng
rezoliucijai įteikti. Lapkričio 22 d. lės girtis nešvariais darbais, užuot tucijai, jau suorganizavę masinę an ir televizijos korespondentais, tyje buvo aviacija, priešlėktuvi
užsienį su užrašu — "nepilnas Tave užmiršome"...
adresas"... Bet tie siuntinėliai jau Cia suminėjome tik mažą dalį trečiadienį, yra spaudos konfe pasitenkindami tik tamsia alu- demonstraciją. Išaiškintas karinin pamatęs, kad kai kurie jo sektos nė gynyba ir šarvuočių daliniai.
buvo Bogučanuose, o pašto dar pavyzdžių, kaip cenzūra elgiasi rencija Jungtinėse Tautose, ne džiu ir Pietų Amerikos slėptu kų sąmokslas nuversti demokra nariai palieka stovyklą ir rengia
Kubos jėgų vadovybe sujaudi
si grįžti į Ameriką, įsakė visus nu
paisant nepalankaus nusiteiki vių auditorija.
tinę
vyriausybę.
Ispanijoje
dar
yra
buotojai mane pažįsta!"
su Sadūnaitės laiškais, bandero
žudyti. Planas buvęs numušti no žinia, kad Amerikos karo lai
1978 m. vasario 1 d. Claudia lėmis ir siuntinėliais. Saugumo m o iš JT sekretoriato pusės. Pa
Australijoje veikianti Simon daug Franko šalininkų, kurie pa lėktuvą, kai jis jau bus pakilęs į vynas artėja prie Kubos. Lapkri
Damm iš Vakarų Vokietijos cenzorių tikslas aiškus — bet ko kviesta apie 500 spaudos, radijo ir VViesenthal nusikaltėlių aiškini sigenda jo valdžios bruožų.
orą. Tuo atveju teisingumo orga čio 18 d. Washingtone buvo pa
Sadūnaitei rašė: "Jau pusantrų kiomis priemonėmis sutrukdyti televizijos atstovu.
mo įstaiga teigia, kad iš 100,000
nams atrodytų, kad įvyko lėktu skelbta apie didelius karo laivy
UNESCO baigia
Nutarta, taip pat lapkričio 26 nacių nusikaltėlių tik 20,000 bu
metų kas 14 dienų rašau Jums susirašinėjimą su Sadūnaitė. Ji
vo nelaimė. Planas nepavyko, no manevrus, kuriuose dalyvavo
po laišką"... Nijolė iš Claudijos neturi jausti vienminčių mater d., sekmadienį, 1:30 vai. p. p. vo teisti ir tik 7,000 buvo nuteis
deklaraciją
sektos ginkluoti nariai ėmė šau 36 karo laivai, su lėktuvnešiu ir
New Yorke prie Jungtinių Tau ti. Taigi, įsigaliojus statutui, apie
Damm gavo tik tris laiškus.
su povandeniniais laivais. Tik po
ialinės ir moralinės paramos.
Paryžius. — Sovietų bandoma dyti iš Amerikos atvykusius sve to paskelbimo Kubos karo jėgos
tų
būstinės
surengti
viešas
de
Nijolė jai rašė registruotus
70,000
karo
nusikaltėlių
liktų
(Bus daugiau)
monstracijas, remiant šios rezoliu laisvi, pabėgę nuo teisingumo, pa prastumti per UNESCO konfe čius dar lauke, neįlipusius į lėk gavo įsakymą grįžti į normalią
laiškus 1978 m. vasario 22 d., ko
renciją spaudos varžymo dekla tuvą. Daug liko gyvų. Buvo aiš kasdienybę. Kubos valdžia pama
cijos įteikimą. Ukrainiečių atsto reiškė Wiesenthal.
racija susilaukė kelių smūgių. ku, kad dabar prasidės investiga- nė, kad karo laivai atplaukia pul
vo teigimu, demonstracijose turė
Deklaracija, liečianti spaudą, ži cijos ir sekta bus pakliuvusi į ne ti Kubos.
tų dalyvauti apio 10 — 15 tūks
Izraelis parduoda
nių agentūras ir žurnalistų dar malonumus, bausmes. Tada "vys
tančių žmonių, nes ukrainiečių
Havanoje valdžios sluoksniai
bą,
turi būti paskelbta trečiadie kupas Jonės" įsakė visiems nusi
pasaulinio masto kongresas vyks
atidengė,
kad Afrikoje Kubos ka
daug ginklų
nį. Vakarų valstybės bando pra žudyti.
— Valstybės dep. paskelbė,
— Danijos parlamentas nubal ta New Yorke lapkričio 23 - 26
riuomenė turėjo didelių nuosto
Maskva. — Sovietų Tassas pa vesti žmogaus teisių principus, o
Kiti sektos žinovai aiškina, kad
kad per ateinančius metus bus savo suteikti Grenlandijai savival
lių.
Somalijos sukilėliai šią vasa
skelbė Kanados spaudoje pasiro sovietai kiša tekstą, kuris leidžia Jonės turėjo kažkokią nepagydo
uždaryti 12 konsulatų, jų tarpe dą. Balandžio mėn. salos gyven
rą
sunaikino
visą kubiečių batadžiusią žinią, kad Izraelis tapo valdžioms prižiūrėti spaudą ir jos mą ligą, žinojo, kad greitai teks
Mao padaręs
Brisbanėj, Australijoj, Salcburge. tojai išsirinks savo pirmą °eimą.
lijoną Ogadeno dykumoje. Ku
stambiu ginklų pirkliu. Izraelio darbuotojus.
mirti, todėl jam nesunku buvo
Austrijoj, Bremene, V. Vokietijoj, Danijos išeiviai valdė Grenlandi
bos
valdžia neseniai atmetusi Enemažai klaidų
gamybos šarvuočiai siunčiami dik
Port Saide, Egipte, Turine, Ita ją nuo 11 šimtmečio, o 1953 m.
tiopijos
vadų prašymą atsiųsti
Tokijo. —Japonijos žinių agen tatoriui Somozai Nikaragvoje, pla
sala tapo Danijos karalystės dali
lijoj, Goteburge, Švedijoj.
daugiau kareivių. Kariuomenės
nuojama pristatyti ir sunkiųjų
— Egipto - Izraelio taikos de mi. Saloje gyvena 48,000 žmonių, tūra paskelbė apie Kinijos oficia
veiksmai
tolimoje Afrikoje Kubai
liame partijos laikraštyje pradė ginklų. Izraelis neseniai patiekė
rybos vėl nutrūko. Egiptas parei daugiausia eskimų kilmės.
per
daug
kainuoja, nežiūrint so
tą akciją prieš Mao Tse Tun- Pietų Afrikai 6 raketinius kate
kalavo nustatyti taikos derybų
vietų
paramos.
— Specialūs tyrimai nustatė,
rius, 24 "žemės-žemės" klasės ra
planą su aiškiomis datomis, ka kad Amerikos ambasadą Maskvo go "asmenybės kultą". Kaltini
ketines sistemas, daug lengvųjų
mai
buvusiam
pirmininkui
Mao
da bus pradėti vykdyti Camp je bombarduojančios mikro ban
— K Tarvano atvykusi dele
ginklų bei artilerijos.
David sutarti žygiai. Izraelis tvir gos žmonių sveikatai nekenkia. pasirodė pirma sieniniuose laik
gacija
Amerikoje planuoja išleis
raščiuose, o dabar juos pakarto
Maskvos žiniomis, Izraelis par
tina, kad jokių datų nereikia.
ti 510 mil. dol. įvairioms pre
Tyrimus vykdė Baltimorės J. Hop- ja ir partijos oficiozas. Mao savo duoda ginklus Pietų Korėjai, Tai— Amnesty International pa kins un-to viešosios sveikatos sky
kėms. Taivaniečiai aplankys 22
gyvenimo pabaigoje buvęs ati vanui, Bolivijai, Čilei, Rodeziskelbė, kad Etiopijoje tūkstančiai rius.
valstijas
ir viešės Amerikoje 7 sa
trūkęs nuo realybės. Jis padaręs jai.
politinių kalinių kankinami bai — Kubos diktatorius Castro
vaites,
įvairių
javų numatoma
nemažai klaidų.
— Malaizija atsisako priimti
siose sąlygose kalėjimuose be teis buvo priėmęs Kubos pabėgėlių
pirkti už 320 mil. dol.
Kinijos laikraštis nurodo, kad daugiau pabėgėlių iš Vietnamo.
mų. Organizacija apeliavo į Eti atstovus tartis apie politinių ka
KALENDORIUS
opijos valdžią gerbti žmogaus linių paleidimą. Kubos išeivijos dabartinė partijos linija, pašalin Čia globą gavo 90,000 musulmo
dama
nuo
Mao
atminimo
"šven
nų pabėgėlių iš Filipinų, prisi
teises ir baigti politinių priešų atstovai tikisi, kad komunistų
Lapkričio 22 d.: Filemonas, Ce
tojo
vainiką",
siekia
užkirsti
ke
glaudė
ir tūkstančiai bėglių iš
kankinimą ir žudymą.
valdžia išleis apie 20,000 žmo lią pavojingiems ambicingu as
cilija, Steikintas, Dainė.
Kambodijos, Vietnamo ir Laoso.
Lapkričio 23 d.: Padėkos diena.
— Palestiniečiai
teroris nių.
menų bandymams nuversti par Malaizija neturi tiek lėšų, kad vi
Klemensas, Liukrecija, Doviltas,
tai susprogdino bombą Izrae
— Sovietų valdžia davė leidi tijos vadovybę.
sus galėtų priimti. Yra žinių, kad
Liubarte.
lio autobuse. Žuvo 4 asmenys, 37 mą Milės Laboratories įmonei
Užsienio komentatoriai nbejo- komunistinė Vietnamo valdžia
Lapkričio 24 d.: Protazas, Flo
sužeisti, daug jų - turistai iš Ka pardavinėti Maskvos viešbučiuo ja, kad kinai pasielgtų su Mao
leidžia "pabėgti" piliečiams, ku
ra, Matvinas, Valdė.
nados, Švedijos, Britanijos. Kitas se, kioskuose ir sporto stadijo- taip, kaip rusai pasielgė su Stali
rie sumoka vyriausybei 2,500 dol.
Saulė teka 6:47, leidžiasi 4:26.
sprogimas Te! Avive sužeidė du nuose "Alka-Selzer" tabletes. Pre nu, tačiau Mao minčių garbini
— Japonijos spauda skelbia,
izraelitus. Libane Al Fatah or kyba prasidės Olimpinių Žaidi mas jau sustojo, jo "raudonųjų
ORAS
k;td sovietų karo laivai naudoja Sovietų Rusijos jaunimas nenori atsilikti nuo Vakarų tr IdauBosi vakarie
ganizacija pasigyrė padėjusi tas mų, metu, kada Maskvoje laukia knygelių" citavimas sukelia ki
si Vietname amerikiečių statyta tiškos muzikos, seka Vakarų madas ir nelabai ką benori girdėti apie ko
Debesuota, lietinga. Tempera
bombas.
ma daug užsieniečių.
nų visuomenėje tik šypseną.
laivyno baze Cam Rahn įlankoje. munistinę statybą.
tūra dieną 45 L, naktį 35 l

Demonstracijos
prie Jungtinių Tautų
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Sios kadencijos metu buvo pra 60-mečio šventė įvairiai?
• Administracija dirba kas > • Redakcija straipsnius taiso savesti 22 LSS Tarybos Piranijos ir susilaukė daug dėrr
tunto vilkiukai ir vadovai VVisconsda Delis iškyloje
Nuotr. J. Tamulaičio
dien
nuo 8:30, iki 4:30. šešta C vo nuožiūra. Nesunaudotų straips10 LSS Tarybos posėdžių. Du iš bei kitataučių sp
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
'* nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
jų buvo akivaizdiniai, visi kiti net ir televizijoje.
• Redakcija dirba kasdien <•; anksto susitarus. Redakcija už
Vl-tosios Tautk.
— korespondenciniai.
8:30 — 4:00. šeštadieniais ( skelbimų turinį neatsako. Skel
pasirodymai, naktipiečiai ir pora
LSS 1978 M. SUVAŽIAVIMO BIUlETŪtIS
s i — 12:00.
\ bimų kainos prisiunčiamos gavus
LSS Tarybos nutarimu buvo Australijoje proga b
filmų parūpintų iš
Chicagos
J prašymą.
pavesta sudaryti keturias komi specialus "Skautų .
.usią sa-.aitę užsiregistra- į važiavimo Prezidiumui sėkmės bibliotekos.
sijas: A. LSS Nuostatų Komisiją; ris šiam įvykiui ai>
-?ros dalyvauti LSS 1978 m.! šiame svarbiame Lietuvių SkauB. Skautiško Lavinimo Leidiniu pat buvo išleistas l Ak;
Sekmadienį kun. Antanas Sau
spondenoiniame Suvažiavi- tų Sąjungos gyvenimo įvykyje,
komisiją; C. Finansų Komisiją; Skautų Sąjūdžio žum?.'
laitis
atnašavo Šv. Mišias. Po pie GYVATĖ GYVATEI NELYGI rinėtojai padarė išvadą: skirtin
e b rvo išsiuntinėtas Suvažiavi- ragina visus suvažiavimo daly
D. Lietuviško Lavinimo Komisiją. Vytis" gausiai iliust*.gose gamtinėse sąlygose gyve
jmo.Biuletenis Nr. 1 vius aktingai dalyvauti suvažia tų visi išvažiavom į VVisconsin
Veikliausia iš jų, ir kuri atli ris. Panašus "Skautj
Delis
miestą.
Ten,
atlikus
inva
Nuo
gyvačių
įkandimo
gelbsti
nančios vienos rūšies gyvatės
; spausdintame 34 pus- vimo procese. Nevenkime klaus
ko labai daug darbo, buvo LSS meris yra ruošiama zija
į
kiną,
Penny
Arcade
ir
krau
specialūs
serumai,
pagaminti
iš
turi kitokius nuodus. Nors fer
;pa: Pre/idi- ti, siūlyti bei pasisakyti rūpimais
Nuostatų komisija, kuriai vado- Tautinei Stovyklai /• mt
įvažiavimo j klausimais. Nedelskimc ir nepra- tuvę, visi pasukom į laivą VViscon gyvačių nuodų. Neseniai paaiš mentų aktyvumas nuoduose veik
dovavo v.s. A. Saulaitis, sekre žymėti. Vl-tos Tau
baltyminių
iražiavimo organų leiskime progos, kad kiekvieno sin upe paplaukioti. Nors sekma kėjo, kad serumai iš barškuolių vienodas, tačiau
toriavo v.s. A. Gudaitis, nariai — los proga buvo išle;s.:a=
dienio
oras
pasitaikė
lietingas
ir
gyvačių,
gyvenančių
Brazilijos
\
komponentų
kiekis
ir
aktyvu
narių sąrašas. LSS Tarybos pir- balsas būtų išgirstai
v.s. A. Bobelis, s. D. Siemaškie- lis "Budėk".
turėjom
laive
kelionę
praleisti
po
vakaruose, nepadeda, kai žmo mas gerokai skiriasi. Tai nusta
6 78 m. kade*
LSS Tarybos pav
nė, s. I. Jankauskienė, v.s. A. Sa
stegu, visų ūpas buvo geras ir vi gų įkerta gyvatė, gyvenanti tos tyta elektroforezės metodu.
KEKNAVĖS" JUBILIEJUS
musis ir ps. M. Matulaitytė. Ko Samusis organizuc'
sai neatidrėkęs nuo lietaus.
šalies rytuose. Mokslininkai ty
•'••-73
m.
veikv
misijos pirmininkas į posėdžius talkininkus ir re
:
, Akademinio Skau"Kernavės" tunto 20-jų metų
Jonas T.
atvažiuodavo iš VVaterburio au knygai "Mūsų S1Seserijos Vyriau-1 Jubiliejinis balius įvyksW» m.,
tomobiliu į New Yorką, o visi apims lietuvių ska'
TĖVU SUSIRINKIMAS
•
•-•utininkės
veiklos ap-| sausio 13 d., 7:30 v. v. Jaunimo
TeL ofiso b bato: OLympic 2-4159
kiti nariai sueidavo, nes gyvena veiklos metus. Da: b
DR. K. S. BALUKAS
ga,
"Skautų
Aido"
finansiAkušerija ir moterų ligos
New Yorke. Komisija darbą at kus, bet jis jau ger '
centro didžiojoje salėje.
DR. P. KISIELIUS
Metinis
Lituanicos
tunto
susi
ita
nuo
1969
m.
gruoGinekologine Chirurgija.
liko labai kruopščiai ir nuosek ėjęs į priekį visose
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
i. iki 1978 m. bir- Programai vadovaus v. s. Nijo rinkimas įvyks gruodžio 3 d., Jau 6449 So. Pulaski Rd. (Crawford
1443 So. 50th Ave., Cicero
liai, ilgomis valandomis svarsty tovėse. Linkime sėk
lė Užubalienė, vakarienę paga nimo centro žemutinėje salėje. Medical Building) TeL LU 5-6446 Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak..
.
dami ir diskutuodami įvairius čiame visus prisidėti prie
išskyrus trečiadienius.
ndins geriausios Chicagos šeimi- Visi tėvai kviečiami dalyvauti, Jei neatsiliepia skambint 374-8004
tingos knygos išleič
t-inio pu
nuostatų reikalus.
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.
išklausyti
svarbių
pranešimų
bei
P r i i m a ligonius pagal susitarimą.
ės, soiciams gros Neo-Lituavimo dalyvių pasiJie paruošė: LSS Vadovybės
Šios LSS kadene
pasisakyti
įvairiais
rūpimais
klau
;
estnas
TeL REliance 5-1811
•yma: ir pakiausiNutarimų Nuostatus, LSS Tary vo pravesti pas am
DR.
V
L
BLAŽYS
simais.
Susirinkimo
pradžia
11
:
LSS reikalais, bei Kernavietės visus maloniai kviebos priimti 1977.VII.2 ir LSS Su ko Ženklo kursai. Li^ttr
DR. WALTER J. KIRSTUK
PLAUČIŲ m VIDAUS LIGOS
vai. -yto.
'-••mo atsakymai į paklausivažiavimo Nuostatus, LSS Try- vai sudarė dvi skil
Lietuvis gydytojas
tikiai šios savo neeilinės
Marqtiette Medical Center
bos priimti 1978.VIII.2.
tą dalyvavo ir Sąn
S925
VVest 59th Street
6132
So.
Kedzie
Avenue.
.->ga susilaukti gausaus
LITUANICOS TUNTO
ir
Vai.:
pirmad.. antrad ir ketvirtad Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad.
Taip pat buvo aptartas ir pri dovės. Gražus kursų dalyvi'
svecst, tėvelių ir tunto
6 iki 7:30 vai. vakaro.
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
dinis kandidadtų i.
SKAUTU
SUEIGA
imtas į Tarybą ir Pirmiją narių relis jau atliko dai
Seštad. nuo i iki 3 vai.
vai. vak. Treč. ir šeStad. uždaryta.
LS •
. vbės organus o taip prietelių.
Pagal susitarimą.
kooptavimo procesas.
Tautinėje Stovykloje Am«
Ofiso telef. WA 5-2*70.
' imo dalyvių są- Prašome įsidėmėti ir iš anksto
Bendra visų Lituanicos skautų
- Visiems Nuostatų Komisijos na buvo apdovanoti O •
Rezid. tel. WAlbrootk 5-3048.
DR. IRENA KURAS
•v, b^ra^.i gra
ooti sausio 13-tosios vaka draugovių sueiga įvyks gruodžio
laraiščiais. Sveikina:- <
riams reiškiu padėką.
GYDYTOJA IR CHIRURGE
:4
žiai suskirstyti naga! rajonus i/ rą Kernavė.->" tunto 20-jam gim 10 d., 10 vai. ryto, Jaunimo centro TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
KCDIKIV I K V A l K r U G O S
Kitos trys komisijos nesusiorga
Baigdama šios k
ncij
didžiojoje salėje. Kviečiami daly
SPECIALISTE
tadieniui.
DR.
PETER
T.
BRAZIS
nizavo ir jokios veiklos neišvys- Tarybos Pirmininkė- d°:
MEDICAIi
M H M
vauti
visi
skautų
tėveliai.
.
.
.
.-.-.-^
uisi
.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
c
tė komisijų plotmėje.
3200
W.
81st
Street
Kernavės"
tunto
skautės
kinu visus Lietuvių k~; li
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. rytio
2434 West 71st Street
"ns — 634 daLietuvių Skautybės Fondas, gos vadovus ir va:?
iki i vai. noniet.
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt.
Dalyviai pasiskirstę šako
kuris priklauso LSS Tarybos Pir- Čius į septyniasdfi"
Ofs. t e l 737-1168, rez. 289-2919
VILKIUKŲ BKYLA
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir Sešt.
jjonuose sekančiai:
tik susitarus.
mijai, savo veiklos atskaitomybę aukojate?, ryžtatės ir :
Ofs. HE 4-1818; roz. PR 6-9801
pristatys atskirai. Jie savo veiklą tuvių tautos gražiaFELIKSAS BREBfEBIS
m žie
'ajcnas — Brolijo.- Lituanicos tuntui pradedant
DR. J. MEŠKAUSKAS
Dr. A n t Rudoko kabinetą perėmė
• labai išplėtė ir suorganizavo gau —jaunimui. Teįvr .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
—
>S — 6, Seserijos — 56, nauju-, darbo metus, ps. fil. Dona
SKAMBANTIS LAIKAS
sų talkininkų tinklą. LS Fondo čiausias Jūsų pastanga* ; :
tas Tijūnėlis suorganizavo vilkiuDR. E0MUND L CIARA
Specialybė vidaus ligos
151.
dėka, per tris metus buvo skiria veda mus visus į rr
2454 Weet 71st Street
'' ylą į Upham Woods, Wis- Lenktynes ir šypsenos. Gyvenimo
OPTOMETRISTAS
«ias — Brolijos —
mos piniginės sumos Seserijos ir Tėvynės Lietuvos S o s .
71-os ir Campbell Ave. kamp.
2709 W«st 51st Street
Dells apylinkėj, spalio 14 bangose. Veidu į Lietuvą. Eilėraš
Vai.:
pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir
- - L Seserijos — 34, vi- ir 15 d. Stovyklavietė priklauso čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi.
Brolijos vadovių ir vadovų lavi
T e į — GR O-2400
penktad 3 iki 7 v. p. p. Tik s u s i t a r u s
Spaudė
Morkūno
spaustuvė.
Kaina
Budžiu!
59.
nimui padėti; be to, buvo pa
Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir
W!sconsino universitetui. Buvo- su persiuntimu $3.48.
ketv. 1-4 ir 7-9: a n t r a d . Ir p e n k t
remta ir skautiškoji spauda. V.s.
10-4;
SeStad. 10-3 vai.
•:akvydinti
kabinose,
gerai
Telef. — 282-4422
v.s. Lii"- Mili
as — Brolijos —
Užsakymus
siųsti
"DRAUGO"
" Č. Kiliulis, v.s. f i L J. Gimbutas,
LSS Tarybc
5 — 0, Seserijos — 3 viso 7. pavalgydinti ir supažindinti su tos adresu.
DR. ROMAS PETKUS
Ofis. teL 785-4477; R«z. 246-283»
v.s. K. Nenortas, v.s. F. Kurgo
apylinkės praeitimi ir augmenija.
AKIŲ U G O S — CHHM.-RGI.IA
nienė ir s. S. Šatienė pramynė PRASIDĖJO DRAUGLN
n. — Brolijos —
Ofisai:
Idimai, laužas, prie laužo
DR. L DECKYS
111
XO.
V7ABASH AVE.
pirmuosius LS Fondo takus ir
S
—
9,
Seserijos
—
63
viso
GfYDYTOJA IR CHIRURGE
KURSAI
4200 XO. CENTRAI, AVE.
tvirtai pastatė į veiklos kelią. Lin
Specialybe — » r r u ir
Valandos pagal susitarimą.
Emocines ligos.
Lituanicos tunto i
kiu jiems sėkmės ir ateityje.
Vidurio
raj.
—
Brolijos
—
CRAWFORD MEDICAL BLDG.
DR. FRANK PLECKAS
Šios kadencijos darbų ir pas ganizuoti kursai jau p r
tą
tik
išėjo
iš
spaudos
5S.
—
58
Seserijos
—
106,
6448 So. Palaski Road
(Kalba lietuviškai)
tangų koncentracija buvo sutelkta ti. Dar priimami na' kur
226.
OPTOMETRISTAS
Lietuvių Skautų Sąjungos 60-me- tės.
"TH£ YI0LATI0HS 0F HUMAfl RIGHTS IN
DR. A. B. GLEVECKAS
Tikrina akis. Pritaiko akiniu* t r
čiui paminėti. Sąjungos plotmėje
Kursai vyksta dve
JAV Ramioj) vandenyno raj.
("titact
len-ses"
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
S0VIET
0CCUPIED
LlTHUANIA"
šis paminėjimas susidarė iš dvie trečiadienį vakarais ir
— B
—30, ASS. — 7, Se- *
2618
W.
71st
St.
—
1W. 787-5149
T « . — BE 8-5893
jų Tautinių Stovyklų: pagrindinė nio ryte, kas antrą i
[jos — 30, viso 67.
Vai
pagal
susitarimą.
Uždaryta
treč
AReportfor 1977
Specialybė Akių ligos
— Australijoj ir pagelbinė — kas antrą sekmadienį,
;
" us susumavus, suvaDR. LEONAS SEIBUTIS
8907 West lOSrd Street
— Bdited by —
čiadienį kursų sesija
Amerikoje.
no
dalyviai
pasiskirsto
sekau
INKSTŲ, PŪSLES IR
Valandos
pagal
susitarimą
I Australiją nukeliavo graži kričio 29 d., 7:30 va>. .
DR. THOMAS REMEIKIS
PROSTATO
CHIRURGIJA
261,
ASS
—
81.
šimtinė mūsų jaunimo iš Šiau mo centro 106 kamh.
Ofiso tel. — P B 8-2220
2656 W. 68rd Street
Didelio
formato.
Išleido
The
Litihuanian
American
ComLS
S
rės Amerikos ir dvi sesės iš Ang madienių kursų sesija
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
ity 1978. Kaina gu persiuntimu $5.48. Užsakymus siųsti:
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
lijos. Australijos Tautinė Stovyk džio 3 d. 12:15 vai.
kad šiais meir ketv. nuo 5-7 vakare
JOK S A
Visi draugininkaila sušaukė apie 400 sesių ir bro
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Oiica^u, IU. 60629
ažiavime dalyvauti turi
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545
VAIKŲ
LIGOS
lių. Vl-ji Tautinė Stovykla Ame jėjai-jos ir adjutantą;
.. vien skautininkai ir vado;
2656
West
6Srd
Street
DR. J. j . SIMONAITIS
rikoje sušaukė 1,000 sesių ir bro mi pasinaudoti šia p
V. "-tas pilnateisis 18
Pirmad.. antrad., ketvirtad. )r p e n k t
G Y D Y T O J A S
lių iš keturių kontinentų. Joje bei papildyti vadov •
jkęs ^a.iungos narys, už
n u o 12 iki 2 vai. ir n u o 5 iki 8 vai
vaX.
seStad.
nuo
1
Iki
4
vai.
Adresas
4255 W. 68rd Street
dalyvavo 18 sesių ir brolių iš lingas žinias.
siregistravusių skaičius yra perOfiso telef. R E 5-4410
Australijos, 3 iš Anglijos ir vie
Atrodo, kad jauni
Re-etdenctjos telef. O R 8-0617
O**. PO 7-6000
Rez. OA 8-7278
NEBUS SUE r
na sesė iš Brazilijos. O ką be
mą,
šj
kartą
ypatingai
mažai
suOfiso vai pirm. ir ketvirtad. nuo
Ateinanti sekmadien? f; Kri
DR. A. IENKINS
kalbėti apie Los Angeles ir Omamėfimo parodė ir savo teisė
1 ligi 3 v. popiet pagal susitarimą.
čio 26 d.), Chicago
hos vienetus, kurie, nežiūrint la
jo. Per^'elgus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Oftootel. HE 4-21M. N a m u GI S-Ctt.%
vienetų sueigų nebbai tolimų atstumų, prisiuntė la
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
Viduri'
8844 West 68rd Street
Vartų, Kernavės, I
DR. V. TUMAS0NIS
bai gausingas grupes į Tautinę
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
nepasinaudojo ir
Nerijos tuntai visierr
Valandos
pagal
susitarimą
C H I R U R G A S
Stovyklą. Čia pasidarbavo Seseri
nema:'
aičius skautininkųlintuvai išmetamieji vamzdžiai ir ki
sesėms, jų tėveliams •
2454 VVest 71st Street
jos ir Brolijos Vyriausi Skauti
-kių.
nei
LSS
vsdijų
narių
ir
tonti pataisymai. FIRESTONE THtES.
radariams — rėmėja
Vai.: pinu., a n t r a d . ketv. ir p e n k t a d
1092 N. Western Ave., Chicago
ninkai ir jų Vadijos, čia daug
Wheel alignment and balancing.
lonių Padėkos Dic^
2-5 tr «-7 — ii a n k s t o susitarus.
Tel. 48M441
pasidarbavo ir vienetų vadovai,
Brakes.
Shock
absorbers.
Mufflers
ir poilsingo savaitga-rnu pavyvJžiu či?
Dr. K. A. IUCAS
TeL ofiso PR 6-6446
nuo kurių pastangų ir priklau
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
kėja
Australijos
rajonas,
kurių
ODOS
UGOS — CHIRURGIJA
sė Vl-tos
Tautinės Stovyklos
F. C. WINSKUNAS
Change of oil and filters.
NERIJOS T U N T O
net 151 narys dalyvauja šiame so7110 W. 127 S t , Palos Heights
Amerikoje gausūs skaičiai ir jos
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
TeLttl-0730
. Vidurio rajone pagir
TĖVUSUSIRINpasisekimas.
8107 We«t 71st Street
Valandos pagal-susitarimą
tinas
Ih skaičiumi Nerijos
Valandos: l-« vai. popiet.
Nerijos tunto vad •
Bendrame Vl-tos Tautinės Sto
S, kurių net
Treč. ir se&tad. pagal susitarimą.
vyklos štabe dirbo keletas LSS čia visus tėvelius ir n
:
įstaigos Ir boto teL 652-1881
• ••
^istravo strvažiaOfs. teL 586-8168; namo 881-8772
Tarybos narių, dirbo vadovai — lyvauti svarbiame sug
2423 Wott 59fh Street
Tel. GR 6-7777
Ra "i?iu cfldevDR. FERD. VYT. KAUNAS
vadovės iš įvairių vietovių vie ris įvyks trečiadienį,
DR. PETRAS ŽLI0B A
nįr-rc< !
ms galėtu būti ir ma
BENDROJI MEDICINA
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro,
ningai ir organizuotai vienam d., 7:30 vai. vak. tari
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
•nitu-čiu viene1407 So.49tn Oorat, Ckero, m .
6745 West 6Srd Street
stovyklos tikslui, todėl ir nuotai mugės darbų dirbtu ••; . skauti
šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet,
d
Kasdien 10-12 ir 4-7
ka buvo gera ir darbas nesunkus. ninkų Gasnerių na n
Vsl.:
pirm., antr, ketv. ir penkt.
šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS ČESAS
Utkjnm
trM
ir
ieitad
2-T;
seitadienJsis
pagal susitarimą.
Vi-toji Tautinė Stovykla ir So. Rockwell, Chicar
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Amerikos lietuviai ir

gerai žinąs ir apie dabartinę Lie
tuvos būklę. Tuose kraštuose da
bar esanti Vakaru ir Rytų įtam
pa. Lietuvos geografinė padėtis
yra dviejų kultūrų sankryžoje.
Prieidamas prie Amerikos už
sienio politikos paryškinimo, jis
pradėjo kalbėti apie susitikimą
su popiežium Jonu Paulium II.
Jis nustebo ir susigraudino, kai
popiežius prabilo lietuviškai. Jo
14 metų sūnus Romoje padare
jam priekaištą, kad nemokąs sa
vos lenkų kalbos. Esą, popiežius
kalbėjo lenkiškai, o jis taip ir ne
supratęs, ką popiežius lenkams
kalba. Motinai nemokant lenkų
kalbos, ir sūnus savo tėvo kal
bos neišmokęs. Iš čia Brzezinski
vystė savo mintį apie etninių gru
pių sudarytą Amerikoje mozaiką,
kurioje reiškiasi Amerikos dau
geriopa kultūra.

LIETUVOS KARIUOMENE

tais. Visur stengiamasi stabdyti
neribotą ginklavimąsi. Žmogaus
teisės Amerikos gyvenime sudaro
stiprybės pagrindus. Tų teisių ir
paties žmogaus vertinimas visame
pasaulyje vis daugiau ir dangiau
išplis.
Atsisveikindamas
privačiai
prisiminė
ir
apie
Vilnių,
kad jis ten yra buvęs. Jis man pa
sakė, kad Vilnius yra nesantaikos
ir vienybės miestas. Žinoma, jis
turėjo mintyje lenkų ir lietuvių
santykius.

Lapkričio 23 dieną švenčiame uždrausta
organizuotiems
ir
Lietuvos kariuomenės atkūrimo, ginkluotiems vykti savo tėvų
šventę. Tą dieną 1918 metais kraštą ginti. Nekreipdami į tai
buvo išleistas pirmasis įsakymas dėmesio, Amerikoje susidarė lieLietuvos kariuomenei kurti, nors tuvių brigada ir Lietuvos Liuosykai kurios pastangos ją organi- bes (laisvės) Sargų būriai. Vy
žuoti buvo anksčiau atliktos.
rai mankštinosi, reguliariai susiŠiandieną, po 60 metų perspėk- rinkdavo ir laukė progos vykti
tyvos apžvelgiant Lietuvos ka- Lietuvon.... Organiztorius sekė
• riuomenės atliktus darbus, reikia šnipai (už tai tektų mūsų *broPrezidentienes priėmimas
pasakyti tiesą, kad, jeigu nebūtų liams' lenkams padėkoti, nes jie
buvę kariuomenės, nebūtų ir ne- nuolat skundė mūsiškius, kad,
Prezidento žmona Roselyn
priklausomos Lietuvos. Reikia tik- esą, lietuviai organizuoja kariuoCarter priėmė mūsų visą delega
tai apgailestauti, kad mūsų ka- menę lenkus mušti). Lenkams
ciją Baltuosiuose rūmuose. Ji vie
riuomenė buvo kiek pervėlai su- buvo leista organizuoti savo kašai nekalbėjo, bet su kiekvienu iš
kurta ir kad kai kurie ano meto riuomenę dar prieš evakuaciją iš
eilės pasiveikino ir susipažino
vadovaujantieji politikai buvo Prancūzijos.Toks ar panašus leiJi atrodė paprasta ir nuoširdi. Su
padarę klaidą, tvirtindami, esą, dimas lietuviams nebuvo duotas
visais bendravo ir sutiko fotogra
kariuomenė nereikalinga, Lietu- ir todėl tik nedidelė lietuvių ka
Atstovaujant prezidentui Ro fuotis kaip ir kas norėjo ir suge
vos nepriklausomybė būsianti iš- rių — savanorių dalis pavėluotai
moje, su popiežium Brzezinski bėjo fotografą gauti. Be oficialiu
gauta diplomatiniu keliu, ypač įvairiais keliais į Lietuvą nuvykalbėjo apie pasaulio sumateria fotografų buvo ir keletas lietuvių.
pasiremiant 1918.11.16 aktu, Lie- ko." Bet iš tų, kaip rašo K. Jur- Prezidentienei Rosalyn Carter įteikiami gintaro karo'-iai, kaip lietuvių dėkingumo dovana. Iš kairės R.
Česonis, JAV LB krašto valdybos vicepirm., Aušra Zerr (kalba), Visuom. reik. tarybos pirm., A Gečys, lėjimą ir jo hedonizmą. Visam Jai buvo įteikti gintaro karoliai ir
tuvos valstybės tarybos paskelbtu gėla (194 p.) "daugelis ameri- LB krašto vald. pirm., ir prezidentienė Rosalyn Carter.
Nuotr. V. Rimšelio pasauliui reikia dvasinio pagrin raudonų rožių puokštė. Čia pat
neutralitetu ir JAV prezidento kiečių nebegalėjo atgal į Amerido, kuriuo galėtų remtis visų vals kitame kambaryje buvo pyragai
Wilsono 19181.8 paskelbtais gar- ką grįžti dėl duotosios Lietuvos
tybių politika. Prezidento Carte- čiais apkrautas didžiulis stalas, ir
siaisiais keturiolika punktų.
kariuomenėje priesaikos. Ameririo politikoje vyrauja žmogaus padavėjai pilstė kavą.
Cia ir slypėjo dvi dideles klai- kos vyriausybė jiems atsakė piVertinant Lietuvių Bendruo
teisių gynimas. Tai yra žmogaus
dos, kurių dėka mes gerokai pa- Hetybės teises, nors jie ir tarnamenės
pastangomis Baltuosiuose
dvasinių vertybių aikštėn kėli
vėlavę parodėme mūsų pastan- vo
Amerikos
kariuomenėje",
mas, ko laukia ir prašo prezi rūmuose priėmimą, reikia paste
gas kariuomenę kurti. Kurių nors Tiek iš K. Jurgėlos liudijimo,
dentas iš popiežiaus. Jonas Pau bėti, kad prezidentienei lietuviai
mūsų paskelbtų aktų priešai ne*
lius II jau du kartus kalbėjo apie nebus nežinoma tauta. Susipaži
skaitė, mūsų žemes ir žmones
Daugelio pamirštą K. Jurgėlos
žmogaus teises. Jis kalbės ir to nime iš pristatymo gal tik keletas
kiek įstengdami glemžė, neutra- liudijimą mes pakartojome todėl,
Lietuvių Bendruomenes pastangos duos gerą derlių
liau, o prezidentas savo politiko pavardžių, kaip Simas Kudirka ir
liteto nežiūrėjo, o minėti Wilso- kad iškeltumėm Amerikos lietuje nuo žmogaus teisių gynimo kitos išliks atmintyje, bet j : ne
no punktai bent jau Lietuvai bu- vių pastangas besikuriančiai LieV. RIMŠELIS
JAV Lietuvių Bendruomenės ta
Zbignievv Brzezinski mums niekad neatsisakys.
pamirš, kad tai buvo didelis lietu
vo fikcija tuo labiau, kad jų 6 p. tuvai padėti ir savo krauju. Tuo rybos VIII suvažiavimas Wakalbėjo apie pusę valandos. Jis
vių delegatų būrys.
sakė: "Rusija turi būti neliečia- metu visose lietuvių kolonijose shingtone, 'D.C., yra žymus tuo, pasirodys bent iš tolo praei norėjo mus supažindinti su Ame
Toliau Brzezinski aiškino, kad
ma, Vol nusistatys savo gyvavi- buvo suorganizavę apie 1500 He kad jo proga Amerikos preziden damas prezidentas. O štai mes rikos užsienio politika. Jis muc Amerikai reikia stiprinti ir plės
mo formą". Štai dėlko JAV-bės tuvių vyrų, kurie buvo pasižadė- to žmona Roselyn Carter ir Zbig- būsime priimti vienuose ir kituo visus nustebino savo akademiniu ti ryšius su savo sąjungininkais.
kM
pripažino Lietuvą de jure vienos ję į Lietuvą vykti ir kariauti. Bu- niew Brzezinski, valstybės saugu se rūmuose. Jie vienas kitą klau- išsilavinimu ir kalbos gilumu. Reikia jai užmegzti ir plėsti ry- & 1 "* ™°®» m ^
P
iš paskutiniųjų, tiktai 1922.VI. vo rūpintasi įsigyti ir ginklų.
mo reikalams prezidento asisten iinėjo, ar kitos tautybės kada Dar labiau nustebino mus }0 sius su naujaisiais kraštais. Jis su- sakoma, u- tuo jam truputį pa28 ir tai tiktai po labai kietos ir
Jeigu tokio didžio Ameri- tas, priėmė didelį būrį lietuvių. nors lankėsi čia su tokiu dideliu nuoširdumas ir lietuviškų reika minėjo Pietų Amerikos kraštus. dėsi trumpam laikui, išmokyk
neatlaidžios Amerikos lietuvių kos lietuvių dalinys būtų laiku į Iš įvairių Amerikos valstybių bu atstovų būriu.
lų pažinimas. Jis sakė, kad gerai Branduolinių ginklų tramdymui » žvejybos meno, ir jis jau pakovos.
Lietuvą nuvykęs, jis be abejo bū vo sukviesti 256 atstovai. Pirma
pažįstąs Lietuvą. Jis kalbėjo apie reikia palaikyti ryšius su Sovietų į d ės pats sau visą gyvenimą. IsKai jau visi susėdome, prisis gražią ir garbingą Lietuvos isto Rusija ir ieškoti bendradarbiavi- į mokyk jį pasidaryti sau žvejytų turėjęs nepaprastai didelės į- dienį, lapkričio 20 d., 12:45 vai.
. Amerikos lietuviai visomis iš- takos tiek karine, tiek organizaci- p.p. visi stovėjome netoli Baltųjų tatė Mike Chanin, prezidento a- riją. Lietuva buvo didelė ir ga mo bei susitarimo. Amerika pa- Į bos reikmenis, tai būsi padėjęs
(Deputy linga valstybė, jos ribos ėjo nuo laiko ryšius su trečiuoju pašau-1 jam ne tik išlaikyti save, bet ir
galėmis padėjo Lietuvai kariuo- ne prasme, sustiprinęs kitų lais- rūmų prie 17-tOs ir G gatvių sistento pavaduotojas
assistent
to
the
President).
Jis pa Baltijos jūros iki Juodųjų jūrų. Jis liu, — su neturtingaisiais kraš-! jaustis nepriklausomu.
menę kurti. Jie rinko jos reika- vės kovotojų dvasią ir nepriklau- kampo, kaip telegramose buvo
lams pinigus, šiltus drabužius, soma Lietuva būtų atitrūkusi sa- nurodyta. Saugumo policija turė sakė, kad turįs kalbėti vietoj
Anne Wexler, pristatė prelatą
kitas daiktines gėrybes, siuntinė- vo etnografinėse sienose.
jo patikrinti dokumentus. Se Geno Baroni, Victorią Mongiarjo savo atstovus ir darė viską, kad
Žinoma, mes nepriekaištaujanuosiuose egzekutyviniuose biu do, abudu dirbančius etninių rei
kariuomenė būtų galimai stiprės- me JAV-bių ano meto vyriausyrų rūmuose buvo numatytas su kalų srityse, įvertino Aušrą Zerr,
nė ir gerai aprūpinta.
bei, kad ji Lietuvai, kaip mažai
sitikimas su Zbigniewu Brzezins- Algimantą Gečį, Rimą Česonį,
Tačiau jie taip pat gerai žino- ir silpnai valstybei, dargi jos nė
kiu.
kaip valstybės departamentui ži
jo, kad laisvė veltui neduodama, pripažintai, nepadėjo, bet vis dėlnomus ir artimus asmenis, ir
kad reikia ją iškovoti ir apginti, to ir dabar, po 60 metų, skaudu,
Lietuvių organizacijų atstovai
prabilo apie ekonominę politiką
Laisvė reikalauja kraujo ir gyvy- kad jos politikai neleido Ameribės kainos. Tokią didelę gyvybės kos lietuviams, kovojusiems už
Mačiau bent penkis VLIKo ats Supratome, kad turi paskirtį mus
auką jie pasiryžo Lietuvai duoti. Amerikos reikalus ir liejusiems tovus, kelis atstovus iš Amerikos supažindinti su prezidento rū
Norėdami galimai teisingiau už ją kraują, vykti padėti savo Lietuvių tarybos. Čia buvo taip pesčiais ryšium su infliacija ir ki
ir objektyviau atpasakoti ano tėvų žemei,
pat visų mūsų organizacijų atsto tais ekonominiais klausimais.
meto įvykius, nes pacituosime ii*
vai. Kol patekome į didžiulę salę,
Politinė ir tautinė apžvalga
gesnę pastraipą iš Kosto R. JurVisa, ką čia citavome ir rašė- kur mus visus susodino, buvo lai
gėlos (dabar istorijos mokslų me, yra žinoma tiktai istorija, ko tarpusavio pokalbiams ir pa
Susitikime su Zbigniewu Brzedaktaras) rašinio "Amerikiečių Dabartinės Lietuvos atsikūrimo staboms. Mano dėmesį pagavo zinskiu mūsų programos viena
kariai", paskelbto "Savanorio" aplinkybės bus kitokios. Bet ir vienas pokalbis apie Lietuvių dalis turėjo būti įteikti per jį pre
knygoje, išleistoje 1929 m. Kau- nauju Lietuvos atsikūrimo atveju Bendruomenės mūsų visuomenę zidentui žymenį, išreiškiantį įver
ne. Autorius (193 - 196 p.) tada jos likimą be abejo spręs ir lems jungiančią galią, kad jos vadai tinimą ir dėkingumą už žmogaus
rašė:
ne deklaracijos, ne pripažinimai, stengiasi ne skaldyti, bet jungti teisių gynimą. Tai ir buvo atlik
"Amerikon važiuodavo iš Lie- ne atskirų politikų pareiškimai, visus lietuvius bendram tikslui. ta, kai Brzezinskis buvo pristaty
tuvos jauni vyrai, nenorėję ca- bet pirmoje eilėje pačios paverg- Kiti kalbėjo apie amerikiečius, ku tas. Dr. Algirdas Budreckis įteikė i Prezidento asistento valstybinio saugumo reikalams Z. Brzezinskio pranešime lietuvių visuomenes atstovai
rui tarnauti kur nors Sibiro ty- tos tautos: ar jos bus pakan- rie susirinkę stovinėja prie geleži dar knvgą
"Lithuania 700 'Baltuosiuose rūmuose. Pirmoj eilėj iš kaires: R. ir R. Cesoniai, Baltųjų rūmų atstove etniniams reikaruose, todėl nestebėtina, kad A- karnai sąmoningos ir ar pajėgs nės tvoros ir žiūri į parką, ar ne Years".
į lams Vicki Mongiardo, PLB pirm. V. Kamantas, T. ir A. Gečiai, A. Rudis ir kt.
Nuotr. V. Rimšelio
merikos Jungtinėms Valstybėms išvyti priešą ir apginti savo sieįsikišus į didįjį karą, jų karo jė- n as.
rie buvo vokiečių sugaudyti Lietuvos pasienyje. Iš čia,. šokių žaidimų įrengimų kvartalas su parku. Ko tik
kasdieną būdavo sudaromi ešalonai, po 300-400 žmo-įten nebuvo! Žmonės ypatingai mėgdavo pasivažinėti
gose tarnavo su viršum 40,000
1919 - 1920 metais Amerikos
nių ir traukiniais siunčiami į Vokietijos gilumą, kaip j elektriniu traukinėliu po dirbtinius kalnus. Traukinėlietuvių (pagal oficialius Ameri- lietuviai buvo sutelkę apie 1500
pagelbiniai daliniai. Kiek per tas kareivines perėjo! lis, pakilęs į kalną, neria į pakalnę ir vėl į karną, o
kos J.V. karo departamento da- savanorių Lietuvos laisvei ginti,
Letuvos piliečių tikrai nežinau, tik gerai atsimenu, išlindęs per tunelius, apsukęs ratą apie kalną, vėl sus
vinius). Iš nepilno milijono lie- Tai buvo maždaug prieš 60 mekad mano registracijos numeris buvo 14.700. Tačiau aš toja stotyje, iš kurios išvažiavo.
Buv. Lietuvos kriminalinės policijos
tuvių Amerikoje tai nepaprastai tų. Reiktų mums, minint Lietuvos
Čia girdėjosi merginų klykavimas ir džiaugsmas,
buvau nepaskutinis, nes po manęs atvežė ir daugiau
valdininko atsiminimai
stambi 'kontribucija' Amerikai, kariuomenės atkūrimo sukaktį,
pabėgėlių. Taip pasibaigė mano policijos tarnyba ir dau rodos, kad pasaulyje karo nėra. Be to, dauguma mėg
Amerikos armijon lietuviai dau- bent pagalvoti, kokią pagalbą
STASYS TRINKA
giau savo tėvynės, kurioj gimiau ir užaugau, jau ne davo pasivažinėti ratu, kuris, rodos, buvo 300 metru
giausia stojo savanoriais... Prezi- žmonėmis ir kitais dalykais mes
aukštumo. Pakilęs į viršų iš ten galėjai matyti visą
bemačiau.
dento Wilsono tautų apsispren- įstengtumėm pasiųsti Lietuvai, 46
miestą,
kuris lyg gulėjo po tavo kojomis.
Po kelių dienų su transportu, kuriame galėjo būti
dimo pažadai daug ką viliojo ir k a j jj v ėl įvairiais būdais, įskaiTą naktį laimingai pasiekėme Tauragę. Vieną nak apie 400 žmonių, iš Tilžės geležinkelio stoties atvažia
Tačiau ilgai džiaugtis Vienos miestu mums neteko
mūsiškiai rimtai tikėjosi atgauti tant ir ginklo jėgą, gins savo ne- tį pernakvoję, sekančią dieną apsistojome netoli Klai
vom į Oldenburgo miestą ir buvom patalpinti į tankų ir vieną sekmadienį, apie 2 valandą, išgyvenome pirmą
Lietuvai nepriklausomybę, jei priklausomybę,
pėdos krašto, vokiečių repatrijanto Krepšo ūkyje. Ry
jį bombardavimą Atskridę lėktuvai bombardavo mies
tiktai pavyktų karas laimėti. KeReikia dar pastebėti, kad mes, tojaus dieną Krepšas susikrovė į vežimą savo turtą, ir dalinio kareivines, kurios buvo apie 3 kilometrus už to centrą ir esančius už miesto žibalo sandėlius. J san
liolika tūkstančių lietuvių buvo nenuneigdami JAV-bių galimos su savo šeima išvažiavo į Vokietiją. Likę jo ūkio šei miesto. Tankų dalinys buvo išvykęs į frontą, todėl ka dėlius matomai pataikė, nes į padanges iškilo, lyg koks
pasiųsta Prancūzijon, ir daugelis pagalbos Lietuvos laisvinimo mininkais, tvarte radome paliktą kiaulę, kurią pasker reivinėse mažai kareivių tesimatė. Keletas senesnio grybas, juodų dūmų debesys. Vokiečiai gyrėsi, kad nuamžiaus kareivių buvo paskirta apmokyti mus rikiuo
ten žuvo. Ateiviai vyrai sudarė darbe, nesudėtumėm visų mūsų dę turėjome ką valgyti.
tės. Tačiau jiems to daryti nereikėjo, nes savo tarpe mušę 13 lėktuvų. Po to, jau pasidarė pavojinga važi
žymų Amerikos kariuomenės nuo- vilčių į jos vienos rankas, kaip
turėjome buvusių Lietuvos kariuomenės karininkų, nėti į Vieną, nes vis dažniau pradėjo lankytis lėktuvai
Apleidžiame Lietuvą. Tilžėje ir CMdenburge
šimtį ir, būdami fiziškai gerai šiuo metu sutartinai daro visi
viršilų ir puskarininkų. Buvome suskirstyti į kuopas ir bombarduoti miestą.
suaugę, buvo siunčiami frontan. trys mūsų veiksniai. Amerikos paUž kelių dienų gavome įsakymą važiuoti į Šilutę ir vadovaujami mūsų pačių ir viršilų kasdieną po ke
•
O karas Prancūzijoj buvo ne rama, be abejo, būtų labai geras. ir ten padėti vietos policijai saugoti gyventojų, turtą,
Aerodrome
letą va landų, žygiuodavom kareivinių rajone, dainuo
ir mielas dalykas. Bet Amerika nes beveik visi to miesto gyventojai buvo išbėgęi į Vo dami lietuviškas dainas, nuo kurių skambėjo visas ka
juokai."
Po 3 savaičių buvome suskirstyti į grupes po 30nuo Lietuvos yra labai toli, o pa kietiją. Į Šilutę atvykome su sunkvežimiu, kuris pri reivinių rajonas.
40 žmonių ir išskirstyti į apylinkėje esančius aerodro
O ką lietuviai už tai gavo? ti Lietuva maža. Esama įsitiki klausė privačiam šoferiui, nenorėjusiam pasilikti pas
mus.
Aš patekau į Markesdorfo aerodromą, kuris yra
Virš Oldenburgo dažnai praskrisdavo amerikiečių
Leiskime toliau atsakyti minė nę, kad Lietuvos laisvės klausi bolševikus. Lengvą mašiną, kuria atvažiavome 3 Šiau ir anglų lėktuvai bombarduoti Berlyną, bet Oldenbur apie 20 kilometrų nuo Vienos miesto, netoli Vienos mą lems ne tiek kurios nors di lių, vokiečiai iš mūsų atėmė ir vartojo savo reikalams
tam istorikui P. Jurgėlai.
Linco plento. Aerodromą radome gerokai bombų ap
go jie nelietė.
delės
valstybės akcija, kiek pa
"Pasibaigus karui, lietuviai aPo kelių dienų gavome įsakymą važiuoti j Tilžę
daužytą. Liko tik vienas angaras ir porą mūrinių na
Vienoje
merikiečiai sukruto organizuotis čios lietuvių tautos dvasinis, fi ir prisistatyti vokiečių saugumo policijai, kuri turėjo
mų, kuriuose gyveno kareiviai. Čia irgi dirbome prie
į karių būrius vykti Lietuvon. zinis bei karinis pajėgumas net mums duoti nurodymus, ką tolias daryti. Čia gavome
Praslinkus trims savaitėms, iš Oldenburgo trauki slėptuvių statybos ir kitų darbų. Gruodžio mėnesio pa
Deja, Wilsono pažadai ne visiems sunkiausiomis tautai sąlygomis,
įsakymą atiduoti visus turimus ginklus ir asmens do niu atvažiavome j Austrijos sostinę Vieną. Iš 3toties baigoje, aš buvau paskirtas į taip vadinamą, kalnų ko
buvo lygūs, ir lietuviams buvo
b. kv.
kumentus. Taip pat iš mūsų atėmė dvi rašomąsias ma žygiavome apie 3 kilometrus pėsti, kol pasiekėme As- mandą, kurios pareiga buvo numuštam lėktuvui nu
šinėles, kurias buvome atsivežę iš Šiaulių policijos pernb aerodromą. Cia dirbome prie įvairių darbų ir kritus, surinkti lėktuvo metalo laužą ir jį atgabenti į
PIRKS Vt 510 MIL. DOL. , viso numato pirkti maisto, tech raštinės. Po to, mus nuvežė į kareivines ir visiems, ne slėptuvių kasimo. Tačiau dažnai būdavom laisvi ir nie aerodromą. Čia darbas buvo sunkus, nes reikėdavo iš
nikos gaminių už 510 mil. dol. žiūrint amžiaus, išdavė vokiečių kariškas uniformas, ko nedirbome Kadangi mūsų niekas nevaržė, tai lais kasti iš žemės įsmigusius motorus ir juos pakrauti ant
Speciali Taiwaho 54 asmenų Taiwano prekyba su JAV-mis kurioms iš anksto ant kairės rankovės buvo užsiūta valaikiu tramvajumi dažnai važiuodavom apžiūrėti sunkvežimio, kad būtų galima parvežt į aerodromą. Iš
•
prekybininkų delegacija praeitą per metus pasiekė 5.6 bil. dol. trikampio formos lietuviška vėliavėlė.
Viencs miestą, kuris yra labai senas ir kuriame yra ten lėktuvų dalys būdavo siunčiamos į fabrikus kaipo
laužas perdirbimui.
Kareivinėse radome ir daugiau buvusių policijos garsioji šv. Stepono katedra.
savaitgalį lankėsi Chicagoje. Taiwanas pardavė u i 1.7 bil.
Cia padarė daug užpirkimų. I i dol. daugiau negu pirko ii JAV. tarnautojų, batalionų kareivių ir civilių gyventojų, ku
Visų dėmesį patraukdavo Prateris. Tai ištisas vi(Bus daugiau)

LIETUVIŲ ATSTOVAI
BALTUOSIUOSE RŪMUOSE

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS

kivyskupas toks paprastas ir ne
formalus. Prisikimšęs riestą pyp
kę tabako, sako: "Aha, tai j ū s
irgi lietuviai !Gal pažįstate mon
sinjorą Bačkį? Jis dirba Vatika
no
diplomatinėj tarnyboj". " N e ,
JULIUS VEBLArns
pažinti tai nepažįstame, bet iš
Vieną vakarą Algirdas Patrick spaudos žinome, kad toks yra",
Pažintis su žymesniu žmogu
mi dažnai būna kuo nors ver man paskambina ir sako: "Ži kone unisonu atsakome su Irena.
tinga, juo labiau, kai susitinki nai, Juliau, norėčiau, kad jūs su
Čia jis papasakoja įdomių epi
su pasižymėjusiu diplomatu, ku žmona pas mane atvažiuotumėt
rio veiklos kelias nusitiesęs ilgą ir padėtumėt man praleisti va zodų iš savo tarnybos komunismetų virtinę. Gana pripuolamai karą su popiežiaus atstovu. Tu rinėje Vengrijoje. Jam tekę da
įvairiuose lyvauti su Austrijos kardinolu
teko susipažinti su Vatikano ak neblogai nusimanai
redituotu atstovu prie Jungtinių reikaluose ir man "pagelbėsi", F. Keonigu kardinolo MindszenTautų New Yorke. Toks yra Va kad viskas kuo oriau praeitų". ty derybų byloj. Tuo metu jis
buvęs dar monsinjoras. Pasisa
tikano atstovas arkivysk. Giova- Pasiūlymas priimtas.
nni Cheli.
Sekmadienio vakare, lapkri kiau, kad esu perskaitęs šio gar
Buvo taip. Mano bičiulis Al čio 5, sėdame su žmona Irena saus vengrų kardinolo memua
kad su kai
girdas Patrick (Petrėnas) šią va į vežėčią ir po gero pusvalandžio rus. Čia jis pastebėjo,
1
kuriais
kardino
©
Mindszenty
at
sarą keliavo po Europą su vie atsirandame Algirdo dailiai sunu savo draugu kunigu ir dau tvarkytoj sodyboj, esančioj New siminimų teiginiais jis nesutin
giausia laiko praleido keliauda Brunswicko laukų gale. Mus pa kąs. Jis buvęs per daug kietas,
mi po Italiją. Taip bevažinėda sitinka šeimininkas ir jo manda principingas ir per atviras.
mi, jie patyrė, kad to kunigo gios bei simpatingos dukraitės Pasibaigus derybom kardinolui
bičiulis arkiv. Cheli yra kažkur Cindy ir Adriana. Pats Algirdas Mindszenty buvęs įteiktas Vati
Alpėse, nes jis aistringas kalnų triūsia sušilęs virtuvėje ir ruo kano diplomatinis pasas ir 1971
laipiojimo mėgėjas. Abu nutarė šia savo svečiams "kažką ypa m. rugsėjo 29 dieną, dalyvau
jį aplankyti. Nuvažiavę j kal tingo". Simfonijos garsai liudija, jant Amerikos ambasadoriui ir
aus, jį susirado ir Algirdas greit kad šiuose namuose klasikinė visam personalui, jis išėjo gat
vėn už ambasados ribų, ironiš
su juo susibičiuliavo ir įdomiai muzika pagarbiai laikoma.
praleido laiką. Sutarė, kad arkiPagaliau atvyksta ir garbin kai pavadintoj Laisvės aikštė.
vyskupas, grįžęs prie savo parei-1 gasis svečias
arkiv. Giovanni Ten laukę du automobiliai, tu
gų Jungtinėse Tautose, pirma j Cheli. Jo šoferis
Jugoslavijoje rėję jį nuvežti iš Budapešto į
proga jį aplankys jo namuose • augęs kunigas Lawrence Zorza. Vieną. Buvęs labai jaudinantis
Xew Brunswick, New Jersey.
' Susipažinę nustembame, kad ar momentas, kai senelis kardinolas

Jas turėjo pakankamai Šviesuo
lių, kurie rizikavo savo gyvybėm,
kad mūsų spausdintas žodis ne
numirtų- Ir šiandien negausi
Amerikos lietuvių grupė išleidžia
per 30 laikraščių bei žurnalų.
Susidarėme įspūdį, kad šis at
stovas yra kuklus ir dalykiškai
išmaningas žmogus, sugebąs ras
ti kalbą ir su paprastais žmonė
mis. Laikrodžio Todyklės jau rodė
vėlyvą vėsaus rudens naktį. Ry
toj laukia darbas.
Tarėme ačiū jaunam Amerikos
lietuviui Algirdui už nepamirš
tamai įdomų vakarą.
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SUSITIKIMAS SU POPIEŽIAUS ATSTOVU

LST korp! Neo-Lithuania vyr. valdybos pirm. Cezaris Modestavičius padeda rožę ant kapo korporacijos
mecenato dr. Devenio. lapkr. 11 d. minint korporacijos 56 metų įsikūrimo sukaktį. Nuotr. Vyt. Račkausko
apsikabino su Amerikos ambasa
dorium atsisveikinimui ir iškėlęs
rankas palaiminęs
Budapešto
miestą, o kartu visą Vengriją.
Antrame automobilyje
sėdėjęs
arkiv. Cheli su gydytoju. Abu
automobilius lydėjusi saugumo
policija.
Vakarienės metu užvedėm kal
bą apie ką tik išrinktą naująjį
popiežių Joną Paulių II. Arkivys
kupas pareiškė, jog jis manąs,
kad reikalai galį tik pagerėti,

BEST WISHES TO OUR MANY
FRIENDS
FOR A HAPPY THANKSGIVING
Courtesy of

PETER W. PETERSEN
CO. INC.
General Contractors
176 Stripe Court, VVaukegan. III.
BEST VVISHES T O OUR FRIENDS AND PATRONS
FOR A JOYOUS T H A N K S G I V I N G
Courtesy of

MATH IGLER CASINO
" H O M E OF THE S I N G I N G VVAITERS"
Make RcMrvations Now For Ow Christm* Show Begmning Thursday.
November 23rd And Each Nite Thru Sunday January 14, 1979
1627 W«st Melro»e Chicago. Illinois Phone: 935-2000

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS A N D ASSOCIATES
FOR A HAPPY T H A N K S G I V I N G
Courtesy of the

MURPHY MOTOR EXPRESS
PHONE - MURRAY 1-1150
2920 SOUTH 19TH AVENUE BROAOVIEW, ILLINOIS

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS A N D ASSOCIATES
FOR A JOYOUS T H A N K S G I V I N G
- Courtesy of the -

ARCHER CALIFORNIA RENTALS
Trucks - Vans - Trailers - Ali Sizes
4051 South California Ave.. Chicago, Illinois
Phone: 847-0630
BEST VVISHES TO MY MANY FRIENDS
MOST JOYOUS THANKSGIVING
COURTESY OF

DR. FAUSTO CIUILINI
PHONE: 767-3171
4324 VVest 63rd St.
Chicago, Illinois
BEST VVISHES T O OUR FRIENDS AND PATRONS
FOR A JOYUS T H A N K S G I V I N G
From

BONANZA SIRLOIN PIT
8150 SO. CICERO, BURBANK, ILL.
PHONE: 424-5884
BEST VVISHES T O OUR FRIENDS A N D PATRONS
FOR A MOST JOYOUS T H A N K S G I V I N G
Courtesy of the

SKYVIEW RESTAURANT
Complete Menu Of Fine Foods
Open 24 Hours
FAMILY DINING - AMPLE PARKING
4801 W. 63rd St. Corner Cicero Ave.
Chicago, III. Phone: 767-1896
BEST VVISHES TO OUR MANY FRIENDS T H R O U G H O U T
CHICAGOLAND
FOR A HAPPY T H A N K S G I V I N G
Courtesy of

STANDARD OIL
DlVISION OF AMOCO
200 East Randolph St.,
Chicago, III.
Phone: 856-6111
BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS
FOR A HAPPY THANKSGIVING
- Courtesy of -

WEBER'S BAKERIES
2 LOCATIONS TO SERVE YOU
5 4 2 5 W. 63rd St., P h o n e 434-7776
7053 W. A r c h e r Ave., P h o n e 586-5092
CHICAGO, ILLINOIS

BEST VVISHES TO OUR MANY
FRIENDS
FOR A JOYOUS THANKSGIVING
Courtesy of the

EGAN FUNERAL HOME
Phone - 582-2000
3700 W. 63rd St.,
Chicago, III.
BEST VVISHES TO OUR MANY
FRIENDS
FOR A JOYOUS THANKSGIVING
Courtesy of

ypač katalikams už geležinės už
dangos. Stebėjosi tokiu atkakliu
lietuvių katalikų savo teisių gy
nimu okupuotoj Lietuvoj. Kai šių
eilučių autorius jo paklausė, ko
dėl katalikiškoj Italijoj yra tiek
daug komunistų, jis atsakė, kad
italų komunistai esą menko įsi
tikinimo ir ne tokie fanatikai,
kaip Rusijoj. Išreiškiau viltį, kad
naujasis popiežius Maskvos siste
mą pažįsta daug geriau negu
italas popiežius, nes jis daug ne

BEST WISHES TO OUR MANY FRIENDS & ASSOCIATES
FOR A JOYOUS THANKSGIVING
Courtesy of

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES
FOR A MOST JOYOUS THANKSGIVING

A - 1 TOOL CORPORATION

Courtesy of

1425 A r m i t a g e Ave., Melrose P a r k , Illinois
Tel. 345-5000

AMERICAN INVSCO

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS
FOR A JOYOUS THANKSGIVING
COURTESY OF

622 WEST DIVERSEY. . .PHONE: 929-6100
720 NORTH MICHIGAN. . .PHONE: 664-7900
400 EAST RANDOLPH. . .PHONE: 861-1144

THE FRENCH KITCHEN

CHICAGO, ILLINOIS

3437 WEST 63RD ST.,CHICAGO, ILLINOIS
PHONE: 776-6715
BEST VVISHES TO OUR FRIENDS
AND PATRONS
FOR A JOYOUS THANKSGIVING
Courtesy of

SHANGHAIRESTAURANT
3552 W. 26th St.
KIRKS HALF SIZE SHOP
Chicago, Illinois
Phone 233-4273
Phone
- 277-0827
2145 W. 95th St.
Chicago, III.

BEST VVISHES TO OUR MANY
FR ENDS
FOR A HAPPY THANKSGIVING
From the

BERVVYN PET SHOP
FuH line of pet needs. also iive pets
2829 S. Harlem Ave, Berwyn, III.

Tel. Pioneer 9-0660

BEST VVISHES TO OUR MANY
FRIENDS
FOR A HAPPY THANKSGIVING
Courtesy of

"AABA"
WINDOW C L E A N E R S &
JANITOR SERVICE
Phone: 283-2222
4151 West L a w r e n c e A v e .
C h i c a g o , 111.
BEST VVISHES TO OUR MANY
FRIENDS
FOR A HAPPY THANKSGIVING
Courtesy of the

LEITZA DIE & T O O L CO Inc.
Phone - 271-1408
5462 N. Damen Ave., C h i c a g o , III
BEST VVISHES TO OUR MANY
FRIENDS AND PATRONS
FOR A HAPPY THANKSGIVING
Courtesy of

BEST VVISHES TO OUR
FRIENDS AND PATRONS
FOR A JOYOUS THANKSGIVING
Courtesy of

PARK LAWN
PHARMACY, INC.
Phone - 735-6221
4324 W. Marquette,
Chicago, III.
BEST VVISHES TO OUR
MANY FRIENDS
FOR A JOYOUS THANKSGIVING
Courtesy of

S E N N P K . N U R S I N G HOME
Phone: 769-2626
5888 N o . R i d g e A v e . ,
C h i c a g o , 111.
BEST VVISHES T O O U R FRIENDS
AND P A T R O N S
FOR A JOYOUS T H A N K S G I V I N G

VALIANT RESTAURANT
Phone - 422-0345
7844 So. Cicero Ave.
Chicago, III.

Courtesy of the

CHATEAU R Ę S T HOME
Phone: 824-2010
3410 M i l w a u k e e A v e .
N o r t h b r o o k , 111.
BEST VVISHES TO OUR FRIKNDS
AND PATRONS
FOR A JOYOUS THANKSGIVING
Courtesy of

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS
AND PATRONS
FOR A HAPPY THANKSGIVING
- From -

VILLA S W E D E N
Phone- 334-1883
5207 N. C l a r k St.,
Chicago, 111.

BEST VVISHES TO OUR MANY
FRIENDS
FOR A JOYOUS THANKSGIVING
Courtesy of

BEST VVISHES TO OUR MANY
FRIENDS
FOR A JOYOUS THANKSGIVING
Courtesy of

LOU'S M A R T I N
SERVICE STATION
3510 S o . A s h l a n d Ave.
C h i c a g o , 111. T e l . 847-8331
BEST VVISHES TO OUR MANY
FRIENDS
FOR A HAPPY THANKSGIVING
From the

THE GLOBĖ
T op prices paid for
Junk cars.
Phone: 296-5568
280 Old Higgins Rd.,
Det Plalnes. III.

REEDER HEATING
AND AIR CONDITIONING

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS
AND PATRONS
FOR A JOYOUS THANKSGIVING
Courtesy of the

BEST VVISHES TO OUR MANY
FRIENDS
FOR A HAPPY THANKSGIVING
Courtesy of

JA MAR JEVVELERS
4915 Oakton Street
Skokie. ILL.
PHONE 679-0010

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS
AND PATRONS
FOR A HAPPY THANKSGIVING
Courtesy of

JOHN ZENGLER
CLEANERS
Phone: 432-2800
2020 First St.. Highland Park. III.
BEST VVISHES TO OUR FRIENDS
AND PATRONS
FOR A HAPPY THANKSGIVING
Courtesy of the

OLD PRAGUE
RESTAURANT
Phone 863-1106
5928 Wett Ctrmak Rd.
Cicero. Itl.

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS
AND PATRONS
FOR A JOYOUS THANKSGIVING
From the
SOUTHVVEST F E D E R A L
SAVINGS A N D L O A N ASS'N
Phone- 436-4600
3525 W. 63rd St., Chiccgo. Illinois
BEST VVISHES TO OUR MANY
FRIENDS
FOR A HAPPY THANKSGIVING

FAITH TRUCK L I N E S , INC.
14326 S. Wood S t r e e t
BEST VVISHES TO OUR MANY
Dixmoor, Illinois
FRIENDS
P
h o n e - 389-5620
FOR A JOYOUS THANKSGIVING

MATTHEVV'S S U P R E M E
HOMEMADE S A U S A G E
SHOP
Tel. - 5 2 3 - 2 8 0 9
4328 S. A r c h e r A v e . ,
C h i c a g o , 111.

MING'S CHOP SUEY
RESTAURANT
6525 W. Archer Ave.
Chicago, Illinois
Tel.: 586-2929

teisybės yra pats asmeniškai pa
tyręs. Arkivyskupas su tuo suti
ko.
Garbingasis svečias nemažai
teiravosi ir apie lietuvius. Abu
su savo jaunu šoferiu kunigu
Zorza nustebo, kad Brooklyne
yra naujas lietuvių Kultūros ži
dinys. Abu nežinoję, kad čia yra
tokių darbščių lietuvių pranciško
nų, dirbančių svarbų kultūrinį
darbą. Paaiškinau, kad lietuviai
per ilgas Rusijos carų okupaci-

Seniau Sudargas, t a s vieni
šas rusų - vokiečių sienos kam
pas, buvo garsus kontrabandos
centras. Pro čia daug jaunų lie
tuvių bėgo į laisvą Ameriką,
kaip i Pažadėtąją 2emę, nuo
karinės tarnybos carui, nuo Si
biro, nuo kalėjimo ir šiaip nuo
sunkaus, beviltiško darbo dva
ruose. Kartu Sudargas buvo
reikšmingas prislėgtai Lietuvai,
kaip knygų iš Prūsų slapto ga
benimo svarbiausias centras.
Čia gyveno, veikė ir mirė "knyg
nešių tėvas" kun. Martynas Se
deravičius. Ant jo kapo 1932
metais suvalkiečiai pastatė gra
žų paminklą.
S. Kolupaila

Sheet Metai Work
4621 W. 63rd S t T e l . 767-7100

SLUDGE REMOVAL &
SEYVER SERVICE
PHONE: 889-5175
5316 W. D i v e r s e y .
Chicago. Illinois

BEST VVISHES TO OUR
FRIENDS AND PATRONS
FOR A HAPPY THANKSGIVING
Courtesy of

BARTECKI S PHARMACY
Accurate Prescription Service
42S9 W. 63rd SL. Chicago. III.
Phone - RE 5-5868

BEST VVISHES TO OUR MANY
FRIENDS
FOR A JOYOUS THANKSGIVING
Courtesy of

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS
FOR A HAPPY THANKSGIVING

MAROUETTE NATIONAL
BANK
PHONE - 476-5100
6316 SOUTH WESTERN AVE.,
CHIICAGO, ILLINOIS
BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES
FOR A JOYOUS THANKSGIVING
Courtesy of the

CHICAGO LAKESHORE
HOSPITAL
4 8 4 0 No. M a r i n e D r i v e , C h i c a g o , 111.,
Phone: 878-9700
BEST VVISHES TO OUR MANY
FRIENDS AND ASSOCIATES
FOR A JOYOUS THANKSGIVING
COURTESY OF

Action Automatic Transmissions
4300 WEST 63rd STREET
CHICAGO, ILL. PHONE: 735-4536
BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS
FOR A MOST JOYOUS THANKSGIVING
Courtesy of the

Public Federal Savings
and Loan A s s o c
Member of the F.S.L.I.C.
3 LOCATIONS TO S E R V E YOU:
8300 So. Marauette Ave. - Phone: 221-4828 - Chicago. 111.
615 Wentworth Ave. - Phone: 862-5530 - Calumet City, 111.
1400 Torrence Ave. - Phone: 868-4000 - Calumet City, 111.

BEST VVISHES TO ONE AND ALL FOR A
HAPPY THANKSGIVING
Courtesy of the

A - H RENTAL SERVICE

RIDGELAND NURSING HOME
T«i: 597-9300, 12550 Ridgeland
Ave-. Palo* HeighU. Illinois

1934 VVaukegan Road, Glenview. Illinois
Phone - 729-3716

BEST VVISHES TO OUR MANY
FRIENDS
FOR A HAPPY THANKSGIVING
Courtesty of

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES
FOR A MOST JOYOUS THANKSGIVING
Courtesy of the

KASPAR HARDWARE
3732 W. 63rd St., Chicago, Illinois

Phone - 735-2181
BEST VVISHES TO ONE AND ALL
FOR A HAPPY THANKSGIVING
Courtesy of

A FRIEND
BEST VVISHES TO MY MANY
FRIKNDS
FOR A JOYOUS THANKSGIVING
Court*»y of

BASEMENT
VVATERPROOFING
Phone: 597-0544
4109 We«t 127thSt.
Alaip. I I I .

THOMPSON AMBULANCE
SERVICE
5 3 1 3 South M a p l e w o o d , C h i c a g o , Illinois
P h o n e : 776-1000

Best Wishes t o all for a joyous
Thanksgiving
Courtesy of

RICHARD J. ELROD
SHERIFF OF COOK COUNTY

u

mm**9
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DANGORAIŽIŲ LENKTYNES
Šiaurės Amerikos miestų dan- Jis tik 7,2 m nusileido niujorgoraižiai vienus stebina žmo- kiečiui, bet j o 705 gyvenamieji
gaus proto, architektūrinių su- \ butai ir 28 a u k š t u s užimančios
gebėjimų užmoju, autorių drą- kanceliarijos labai g r e i t
buvo
MIELI DETROITIECIAI,
"Kovas" plaukikai puikiai ir gra
sa, o kitus slegia šių plieno ir užimti. Tarp 6 ir 12 a u k š t ų i š l TALKĄ T A U T O S F O N D U I žiai atstovavo lietuvius, išsiko
betono statinių vaizdas, temdan-! sidėstę garažai, kuriuose telpa
Tautos fondas paskelbė pini voję specialius atžymėjimus ir net
čių saulę ir dieną paverčiančių; per 1000 automobilių. Sakoma,
ginį vajų. TF-das remia Vyriau septynias I-sias vietas.
tamsa. Po prasidėjusios JAV g y \ kad čikagiečiai n e m ė g s t a šio
siojo Lietuvai Išlaisvinimo komi
J. Urbonas Senatorius Robert P. Griffin apsilankė Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos Kultūros centre, Detroite, čia ventojų migracijos nuo miestų niūraus dangoraižio. Sako, j o g
teto (VLIKo) darbus. Jo darbų
matyti senatorius Robert P. Griffin Žiburio lituanistinės mokyklos mokinių tarpe, šalia senatoriaus mo centrų į pakraščius, priemies- tai y r a tamsių J A V miestų, slosritis yra šakota: politinė, infor P A M I N Ė T U ORGANIZACIJŲ kyklos vedėja Danute Jankienė, kairėje mok. Pr. Zaranka.
Nuotr. J. Urbono čius ir n e t į tolimesnius nuo gaus šios šalies gyvenimo ir j o s
C E N T R O SUKAKTIS
macinė ir visuomeninė. Yra su
miestų rajonus pasigirdo balsų, niekada neišsprendžiamų prodaryta "Žmogaus teisių komisija"
Detroito Lietuvių organizaci
kad dangoraižių e r a jau praė blemų simbolis.
S. Kymantaitės-Čiurlionieiš L. Bendruomenės, Altos ir Bal- jų centras, sutrumpintai vadina lę, ieškodamas jaunų veidų. Ke Sukauskas ir Juozas Leščinskas. kos:
jo.
Bet Amerikos miestai vis
Prieš penkerius m e t u s New
fo atstovų. Jai
pirmininkauja m a s Dlocu, buvo įsteigtas 1943 liolika meninės programos daly
Alfonasas Nakas nės "Aušros sūnūs" ir A. Kairio
stiepiasi.
Konkurencija
t a r p Yorke, Manhateno saloje, p a 
"Karūna". įėjimas suaugusiems
prof. D . Krivickas. Ši komisija m. lapkričio 14, tad maždaug tuo vių ir keletas dar tikrai jaunų
SENATORIUS GRIFFIN PAS 3 dol., jaunimui 1 dol. Kas no stambių J A V kompanijų, ban s t a t y t a i dvynių, kurių kiekvie
yra. labai svarbi,
besiruošiant laiku, kai kitose JAV lietuvių ko Dloco veikėjų. Tik keletas! Viso
LIETUVIUS
rės, galės pridėti didesnę auką kininkų, biznierių verčia kaž nas turi po 110 aukštų. T a i
Madrido konferencijai.
Rengia lonijose dygo Altos skyriui. Nors je šimtinėje žilagalvių, savo pen
aštuntąjį
rudenį
mi specialūs
memorandumai Dlocas oficialiai į Altą niekada kiasdešimt
Lapkričio 4 d. senatorius Ro- paminklo pastatymui Chicagos kuo atkreipti visuomenės dė- buvo aukščiausi pasaulyje p a ta^autiJuose įsikūrė
apie politinį, religinį bei visuo nebeįsiliejo, bet nuo pat įsisteigi- buvau vienas iš pačių jauniausių. be-t P. Griffin apsilankė Dievo tautinėse kapinėse, kur bus nu mesj, prašmatniau atrodyti už L ^
savo
konkurentą.
Tai
va,
dėl
ko
vežti
a.a.
Mikšienės
palaikai.
Apvaizdos lietuvių parapijos Kul
meninį lietuvių persekiojimą So mo iki šių dienų čia atlieka Altos Deja, deja!).
nės prekybos centras.
ir nenori Chicaga nusileisti New
skyriaus pareigas ir visas Vasario
tūros
centre
ir
vizitavo
L.
B.
Det
Detroito
visuomenė
dar
gerai
vietų pavergtoje Lietuvoje.
Su akademine programa pus
Berods, 1974 m.
Chicagoje
YorkuL
Paruoštas spaudai pagrindinių 16-šios minėjimų metu surinktas valandį pavėlavus, paskubomis roito apylinkės Žiburio lituanis prisimena, kiek daug džiaugsmo
buvo
užbaigta
110
a
u
k
š
tų Sears
Juk d a r visai neseniai " E m - b-vės centro s t a t y b a . Šis ultraĮ buvo iššaukti svečiai: latvių ats- tinę mokyklą. Jo pasitikti buvo yra suteikę įvairūs scenos pasiro
duomenų ir žinių apie Lietuvą lei aukas Altai atiduoda.
Dloco 35-rių metų gyvavimo i tovas su ponia (pavardės neuž- susirinkę gražus būrelis detroitie- dymai, o ypatingai prisimena or pair
State
Building"
buvo modernios a r c h i t e k t ū r o s pastadinys anglų kalba. Ruošiamas
platus veikalas anglų kalba apie sukaktis buvo paminėta š.m.' sirašiau), estų atstovas Raymond čių. Kadangi jis lapkričio 5 d. ganizacijos, kurioms tie pasiro- • Į H i M i m i . i pasauly^namas. J b i ^ ^
pats
telpiausias
n a
1931 m>
u.
Lietuvą. Paruošia specialius biu lapkričio 12 d., Bronze W h e e l j Tralla su ponia, sava-<nis kūrė- šventė savo gimtadienį, moki dymai atnešdavo nemaža pelno.. 1 Q 2 a u k š t a i k ^
^ „ ^ turistus~, o~ iš Dra- ,mas pasauly. J a m e gyvena 8000
Dearborn
Heights! jas, teisininkas Jurgis Kiaunė iš niai, vadovaujami mokytojo Pra Todėl kviečiame visus atsilanky-. TO4
letenius anglų kalba spaudai. restorane,
gai ^stebino
' P r a butų nuomininkų ir dirba apie
Eltos biuleteniai periodiškai lei mieste, Detroito vakariniam pa-' New Yorko. Paskubomis perskai- no Zarankos, sugiedojo Ilgiausių ti ir savo atsilankymu pagerbti
^
^ ^
č į u g a m e n - 8500 "Sears"
ir įvairių kitų
krašty. Iškilmėse' dalyvavo apie j rytos ir raštu sveikinusių)ų pa- metų. Ta proga L.B. Detroito a- a.a. Zuzaną Arlauskaitę-Miksie- j ^ g - j ^
džiami šešiomis kalbomis.
Ilgą laiką dalis šio k o m p a n i j ų tarnautojų.
jm.
pylinkės
pirm.
įteikė
jam
Simo
tvardės:
kongresininko
James
Vlikas glaudžiai
bendradar 120 žmonių.
nę ir jos darbą lietuvių kultūri 446 metrų aukščio pastato buvo
Kudirkos knygą "For those still
Keletu patriotinių žodžių minė! Blanchard, Detroito mero Colebiauja su LB, Aha, diplomatine
nėje veikloje.
tuščia. Nepasitikėjo šiuo milži-'
at sea" ir poniai Griffinienei tarnyba ir PL Jaunimo
s-ga. jimą pradėjo dabartinis D l o c o Į m a n Young, rinkimus pralaimėGal gerai pažįstamų žmonių at nu niujorkiečiai, o iš turistų
tautinę juostą. Po to jis lankėsi
— Žmonės, kurie dirba, k a i
Nuolatinį kontaktą palaiko su pirm. Raymondas S. Sakis. Invo- Į jusio JAV senatoriaus Robert
liekama programa nėra toks pa | nemažai ir ant jo stogo pasikel
International institute, kur vyko
kiti
skęsta abejonėj; žmonės,
JAV vyriausybe. Vlikas budi Lie kacinę maldą atliko Šv. Antano Griffin, kongresininkų J. Dingell,
trauklus magnetas kaip atvažiuo ti pabūgdavo.
tautybių mugė - turgus. Čia jis ap
kurie
drįsta, kai kiti išsigąsta.
tuvos teisių sargyboje pasaulio parapijos klebonas kun. Kazimie Broadhead, dar poros amerikie
jančių iš kitur, ypatingai mūsų
lankė lietuvių kambarį, kurį kas
Beveik po trisdešimties me- tik jie pastato puikų t a u t o s r ū 
arenoje. Vlikas kalba į Lietuvą per ras Simaitis. Programos vadovė čių politikų, Altos garbės pirm.
visų jau gan išlepusiems sko
met suorganizuoja Kultūros klu
tų
Chicagoje buvo pastatytas mą ir iškelia jį iki d a n g a u s
Romos ir Vatikano radijo kasdien. Vitalija Vaškelytė perskaitė miru Kazio Bobelio, LB Detroito apyl.
niams, bet tikimės kad atsilankiu
bas, kur jam klubo vardu buvo
100
aukštų juodasis plieno mil- skliautų,
Be to. naudoja Voice of America sių Dloco steigėjų, pirmininkų ir atstovo Kęstučio Keblio, savano
sių neapvilsime. Tebūna jūsų at
įteikta knyga
"Lithuania 700
Ralph Waldo E m e r s o n
ir Free Europe radijo stotis.
silankymas ne tik a.a. Mikšienės žinąs "Džono Henkoko centras", i
įžymesnių darbuotojų pavardes: rių kūrėjų bei ramovėnų — Ka
years".
zio Daugv)»do, birutininkių —
prisiminimas,
bet
kartu
paskati
etro
Medonio,
Mato
Šimonio,
VeMieli Detroito ir jo apylinkių
'
Kaip visi gerai žinome, senato nimas besidominčiam teatru jau
Kristinos Daugvydienės, Lietuvos
lietuviai, kaip matome, Vliko ros Motuzienės, Helen Rauby,
vyčių ir Dievo Apvaizdos parapi rius Robert P. Griffin yra geras nimui perkelti lietuvišką žodį į
darbai platūs ir labai svarbūs. Justino Pilkos, Juozo Ambrozės,
jos atstovų.
lietuvių bičiulis. Gaila, kad rinki sceną.
D . Jankienė
Detroite sudarytas komitetas iš dr. Jonikaičio ir Zuzanos Arlaus
mus pralaimėjo.
J.U.
Meninės
programos
metu
Regi
kaitės
Mikšienės.
Jos
ir
jie
buvo
TRUMPAI
pirm. Jurgio Mikailos, vicepirm.
na
ir
Kristina
Butkūnaitės
pa
pagerbti
minutėlės
susikaupimu.
Vinco Tamošiūno ir Eugenijos
ŠEIMOS ŠVENTĖ
— Dievo Apvaizdos parapi
Bulotienės, ižd. Vlado Staškaus Pavardėmis iššaukti ir prie gar dainavo šešias pramogines dai
j
o
s
visuomeninių reikalų komi
Dail Stasei ir Stepui Smalinsir sekr. Antano Musteikio prašo bės stalo išrikiuoti buvę Dloco neles, sau prisitardamos gitara.
pirmininkai: Feliksas Motuzai Dainavo labai švelniai, jausmin kams persikėlus iš Southfieldo į t e t a s gruodžio 3 d. r u o š i a py
paremti Tautos Fondą ir paleng
kreipiasi
Livonia ir įsigijus naują sodybą, ragų išpardavimą i r
vinti pavergtos Lietuvos laisvini (steigėjas), Marija Sims, Pranas gai. Gaila, kad bene keturių dai
jų šeimos artimesni bičiuliai vie \ parapijos moteris, k a d keps
mo darbą. Paaukojęs- 25 doL -ar Polteraitis, Ignas Skirgaudas, Jo nelių metu mikrofonas beveik ne
ną šeštadienio vakają subėgo pa nius suaukotų. Komitetui vado
veikė,
dainininkėms,
atrodo,
ne
nas
Gaižutis,
Alfonsas
Nakas,
dr.
daugiau galės gauti nemokamai
sveikinti naujakurius.
žinant
ir
dainuojont
perdėm
vauja V y t a s Petrulis.
Kazys
Karvelis,
Rapolas
Valatka,
Eltos biuletenį, jei to pageidaus.
tyliai.
Dainelių
vardų
neminė
Dievo Apvaizdos parapijos kle
Aukos atleidžiamos nuo mokes Elzbieta Paurazienė. Kazys Vei
siu,
nes
programoje
neįrašyta,
kutis,
Bernardas
Brizgys,
Anta
bonas kun. V. Kriščiūnevičius
čių.
UŽTERŠIMO A U K O S
nas Sukauskas, dr. Vincas Misiu- kas jų kompozitoriai, nei kieno šventino jaukias patalpas, o po
Prie Šv. Antano parapijos au
Aplinkos užteršimas Japoni
lis ir Raymondas Sakis (dabarti žodžiai.
sveikinimo žodį tarė Vyt. Kutkus
kas priiminės V. Tamošiūnas,
joje
pasiekė tokį mastą, k a d j i s
nis pirm.). Kai kurie iškviestieji
\Vindsoro mergaičių tautinių ir Vyt. Alantas. Prie šampano
prie Dievo apvaizdos — Č. 5aneatėjo, nes arba yra apsigyvenę šokių ansamblis Neris pasirodė taurių kartu buvo prisimintas ir tapo visos tautos socialine pro
deika. Aukas galima įteikti bet
šiltuose kraštuose, arba ligų kan su keturiais šokiais: blezdinginiu pagerbtas rašytojas V. Alantas, blema. Iš vyriausybės paskelb
kuriam komiteto nariui.
kinami. Išrikiuotiems Izolda Čer jonkeliu, abrūseliu, čigonėliu ir ką tik laimėjęs "Dirvos" novelės t ų duomenų matyti, k a d per Senatoriaus Robert P. Griffin apsilankymas Dievo Apvaizdos parapi
A. Mušto r kis
nienė prisegė po gėlytę. Nebeat subatėle. Šoko keturios poros. Pra konkursą. Abiems Smalinskams pastaruosius penkerius metus jos Kultūros centre. Nuotraukoje: Algis Rugienius — JAV LB Detroito
apylinkes p-kas, sen. Robert P. Griffin, klebonas kun. V. Kriščiūnevi
menu, ar programos vadovė žo nešėja — Rita Genčiūtė. An visų svečių vardu buvo įteikta pri- nuo ligų, kurias sukėlė aplin čius. Lietuviškų Melodijų radijo valadėlės vedėjas ir respublikonų par
PASIŽYMĖJO S P O R T O
džiu paskelbė, bet į mirusiųjų samblio vadovė - Eleonora Stane I siminimui dovana ir kartu pra kos užteršimas, Japonijoje mirė tijos veikėjas Algis Zaparackas ir Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos
KLUBO KOVO PLAUKIKAI
Dloco veikėjų sąrašus nepate' cs vičiūtė . Holmes. Šokiai atlikti leista keletas valandų, prie J. Ku- 1829 žmonės. Susirgimų,
Nuotr. Jono Urbono
ku tarybos pirm. Jonas Urbonas.
Pabaltiečių plaukimo varžybo velionis Ksaveras Semaška, bu
grakščiai, entuziastiškai,
nors rienės, I. Alantienės, B. Astašai- rių priežastis aplinkos t a r š a ,
se, įvykusiose lapkričio 11 d. To vęs pirmininkas.
grindys nebuvo tinkamos.
tienės ir kitų ponių paruoštų vai per tą patį laikotarpį p a d a u g ė 
ronte, Detroito sporto klubo Ko
• t n n v
u m n v « 0 LL I S I 0 N , E X P E R T S
Meninei daliai pasibaigus, su šių. Šioje šeimos šventėje dalyva jo dešimt kartų. Japonijos sa
vo plaukikai pasirodė geriausiai
Sukaktuvinę dvidešimties mi
B
O
D
Y
W
0 RK
* STANITVUSUS
vo ir šv. Antano parapijos kle los jau seniai vadinamos "už
iš visų Šiaurės Amerikos lietuvių nučių kalbą pasakė dr. K. Karve giedotas Tautos himnas.
(Feode*)
PUrta* Pataisymą*
terštu
archipelagu".
Tačiau
Dloco veteranei E. Paurazie- bonas kun. K. Simaitis.
plaukikų klevelandiečiai
buvo lis, vienas iš retų auksaburniu, ga
Tranftmissions — Dažymas — Motoro
vyriausybė mažai d a r o efekty
A.
antrieji.
linčių kad ir valandą kalbė'.i be nei paraginus, išlenkta po šam
— Karoserijos (body) ir Sparnų darbas
pano
taurę.
Prasidėjo
vakarienė,
vių žygių, k a d būtų užkirstas
paskyręs
Rungtynėse dalyvavo ir laimė užrašų. Porą minučių
PAGERBTAS IN2. ALFAS
kelias tolimesniam žmonių gy
2637 W. 47th St., tel. 523-1249
jo sekantys Kovo plaukikai: Lai- Dloco steigimosi bei didžiųjų dar kurios metu visą laiką grojo amo- J
ŠUKYS
rikiečių
orkestras.
Po
jos
dar
buj
venamos
aplinkos
teršimui.
la Grigaraitė — dvi I-as ir dvi bų istorijai, prelegentas daugiau
Ohieftgo, Itltnots 60632
Švyturio jūrų šaulių kuopos pir
II-ras vietas. Rūta Grigaraitė — sia kalbėjo apie JAV ir aplamai vę keletas sveikinimų žodžiu, bet
jm.
dvi II-ras ir vieną III-čia vietą, pasaulio politiką. Į pabaigą vėl šio rašinio autorius nebcdalyva- mininkas inž. Alfas Šukys gim
tadienio proga buvo pagerbtas
Randa Šnarpūnaitė — vieną I- grįžęs prie Dloco temos, akcen vo. Iškilmės baigėsi šokiais.
tavo
visiems
žinomą
aksiomą:
ne
-mą ir trys II-ras vietas.
Sukaktuvių proga išleistas 12 nelauktose vaišėse. Lapkričio 10
Stipriausiai pasirodė nugalėda idėjos sensta, o jomis gyveną žmo pusi. leidinėlis, kuriame išspaus d. Bukšnių sodyboje, Dearborn,
mas gana stiprius estų plaukikus nės. Dloco idėja - Lietuvos laisvė dinta programa, pirm. R.S. Šakio Mich., susirinko būrys švyturieRonoldas Grigaras, laimėjęs vi ir nepriklausomybė - pati gra sveikinimo kalba, Antano Vaite- čių sesių ir brolių šaulių
(VYKDYSITE SAVO SVAJONE — TURĖSITE
Bukšnys pasveikino Šukį gimta
sas keturias I-sias vietas ir gavo žiausia. Ragino Dlocui šia idėja no straipsnis apie Dloco veiklą,
dienio
proga,
ir
pakvietė
vaišin
geriausio plaukiko atžymėjimo toliau gyventi, veikti politinėje ir keletas nuotraukų ir keliolika or
NEUŽMIRŠTAMŲ PRISIMINIMŲ
kultūrinėje srityse. Linkėjo jaunė ganizacijų bei asmenų sveikini tis. Buvo kalbėtojų ir linkėtojų, o
taurę.
Taigi, Detroito sporto klubo ti. (Čia akimis klaidžiojau po sa- mų. Leidinėlį paruošė Antanas visi svečiai sugiedojo Ilgiausių
metų.
Grupė St
Išvykstame
Grįstame
G.I.T.
Miestai h- Naktys
Sesės šaulės Šukiui įteikė dova
Saus. 5
$1049.09 (Apex fare)
3ruod. 22
Vilnius 5, VarSuva 3, Leningradas 3, Maskva 2
nų. Solenizantas, dėkojo, teigda
$849.00
$779.00
Kovo
15
Kovo
5
Vilnius 5. Varšuva 2
mas, kad jei visi posėdžiai būtų to
$899.00
Kovo 22
Kovo 31
$84109
Vilnius
5, Maskva 2, Kopenhaga 1
kie sklandus, galima būtų dirbti
$899.00
Bal. 21
$849.09
Bal. 12
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1
ir gyventi 100 metų.
$899.00
Geg. 3
$849.00
Bal. 23
Vilnius 5, Varšuva 2
Tikrai buvo jaukus ir nuošir
$899.00
Geg. 12
$849.00
Geg. 3
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1
$899.00
Geg. 24
$849.00
Geg. 14
Vilnius 5, VarSuva 2
dus Alfo Šukio pagerbimas.
(Group
30
fare)
Birt.
2
$899.00
Geg.
24
Vilnius
5. Maskva 2, Kopenhaga 1
Ant. Vaitėnas
(Group 30 fare)
Birt. 23
$899.00
Biri 14
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1
(Super apex fare)
Liep. 10
$1249.00
Birž 26
A.A. REŽ. Z. MIKŠIENĖS
Vilnius 5. Varšuva 5. Kievas 3". Kopenhaga 1
(Super apex fare)
$119990
Liep.
4
Liep.
19
Vilnius 5. Riga 3, Leningradas 3, Maskva 2,
PRISIMINIMO VAKARAS
Kopenhaga 1
A.a. aktorės ir režisierės Zu
$1249.00
(Super apex fare)
Rugp. 7
Liep. 24
Vilnius 5, Roma 5, Maskva 3
$1199.90
(Super apex fare)
Rugp. 24
Vilnius 5. Riga 3, Leningradas 3, Maskva 2,
Rugp. 8
zanos Arlauskaitės-Mikšienės pri
Kopenhaga 1
siminimui ruošiamame vakare,
$1249.00
(Super
apex
fare)
Rūgs.
S
Rugp.
21
Vilnius
5,
VarSuva
5. Kievas 3, Kopenhaga 1
kuris įvyks gruodžio 3 d. 5 vai.
(Group 30 fare)
Rūgs. 6
Rūgs. 15
$849.00
Vilnius 5. Maskva 2, Kopenhaga 1
vak. Kultūros centro salėje, prog
$899.00
Rūgs. 29
$849.90
Rūgs. 20
Vilnius 5, Maskva 2. Kopenhaga 1
ramą atliks Karolis Balys, Pauli
$84900
Spal. 25
$799.00
Spal. 1S
Vilnius 5. VarSuva 2
na Heiningienė, Živilė Idželytė
Vienos dienos ekskursija į Kaimą ir pasės dienos keltame į Trakas iškaitoma.
Danutė Jankienė, Virgilijus Kas
putis, Linas Mikulionis, Dalia NaTRANS INTERNATIONAL T0URS, LTD.
vasaitienė ir Vincas Žebertavičius. Bus perduodama J. Aisčio,
Kreipkitės į JONĄ ADOMĖNĄ
535 Fifth Avemie
1978 m. lapkričio 11 d. DLOC iškilmingai atšventė eavo 35-kių metų sukaktį. Matyti garbės stalas. Iš kai- Vyt. Alanto, B. Brazdžionio, L
New York, N. Y. 10017
rės: Reimondas Tralą su žmona-estų atstovas (užstotas), Janis Kokanis su žmona-estų atstovas, kun. Ka- Tanu?VfAs p' JCiršos N MazaKelionių vadovas
212-697-7257
omieras Simaitis. Elzbieta Paurazienė (užstota), dr. Kazimieras Karvelis— paskaitininkas, adv. Reimon- . . . _ '
' ,_ . .' -* «. 1.
das Sakis — pirmininkas, Feliksas Motuzas - - steigėjas, P. Karvelienė ir Vitalija Vaškelytė — programos l a , '. U " Račiūnaitės ir V. L\•Group 30 fare" tori M t 39 ar dMgfcu keleiviu.
vedėja. Gretimo stalo viešnios: Gaiiutienė, dr. Martyna Miškinienė ir Leopoldas Miškinis.
linskaitės rastų ištraukos ir suNuotr. K. Sragausko I vaidintos dvi vaidinimų ištrau

APLANKYKITE LIETUVĄ 1979 METAIS
SU MOŠŲ EKSKURSIJA
KAINOS
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DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m- lapkričio mėn. 22 d.
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BOSTONO ŽINIOS

S0PHIE

.a^&į^Vyg-'

GUIDE

BARČUS

V T B A I
I B MO TEBY *
HELP W ANTED — VYRAI
B E A L E STATE
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos i i WOPA
KXCIXI.KNT OPPORTCN1TY FOB
Lietuvių kalba: kasdien n u o pir
madienio i k i penktadienio 3 : 0 0 —
MAGMINE OKRAT0R
3:30 vai. popiet. — Šeštadienį ir
6-room home with formai dining
Po Work With Soft Metals.
Muat
liavo knovledge of st&ndard macbine
sekmad. n u o 8:30 iki 9:30 v . ryto. room. Large kitchen,
plūs extra
pracUces and be able to re»d
Telef. 434-2413
CH00SE Y0UR HOURS! shop
•neasuring instrumeuts.
kx.
tTJM)
1480 A. M.
Contact U'aily Ksaatea
FULL OR PART TIME
OLD LIXE OOMPA.VV
7150 & MAPLEWOOD A V E .
RE/MAX
S45-O2S0
CH1CAGO- ILL. 60629
lst, 2nd and 3rd Shifts
south, i n c
Tel. 861-1300
SEEKING YOUNG MAN
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlK
$688 t o $860 Per Month
.Narna* — Srajooe: s batai, 4 TOTo Start
To learn management
šaldymas, a t o m i n i
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiii. nloa, centraliaU
Minimum 2 years ezperience
slėptuve, s auto garažas.
2 balko
of insurance inspection firm.
nai. Patlo. Marauette Parko centre.
on 3742/129.
Mušt have car.
Mūi. b o n g a k m . S mlacaml. OraExcellent Fringe Benefits

VEITAITĖS LAIŠKAS

tį, tel. 268-0578. Užsisakyti rei
#26,500
kia iki lapkričio 21 d., vėliau
Studentė Daiva Veitaitė (Vei- užsisakantiem gali pritrukti vie
tas) parašė didžiajam dienraš tų.
čiui "The Boston Globė". Tas
A. GALDIKAS —
laiškutis tilpo lapkričio '16 d.
laidoje.
PEISA20STAS
Daiva rašo, jog, gyvendama
Adomas Galdikas yra peisažisBostono kolegijos bendrabutyje,
tas, nes jis piešė išimtinai gam
apie popiežiaus mirtį sužinojusi
tą. N e tą gamtą, kurią jis ima to,
tik sekančią dieną, tačiau ji žino
ne tą medį, kuris stovi pakelėje, ir
jusi visus taškus apie BC futbolo
ne tą kelią, kuris bėga tėviškėn,
$14.000.
*iai uilaikytaa.
Žaidynes tą pačią dieną. Praeitą bet tai, ką dailininkas išgyvena,
l e l . — 922-3088
>'amaa
kr tavernos
S. P. D. SYSTEMS
sekmadienį, lapkričio 5 d., norė ką jis įsivaizduoja, tą įspūdį, ku
Minis,
tse.000.
Apdraustas perkraustymas
dama ištrukti iš kolegijos mikros rį jam gamta daro. Teoretiniai
Excell. Opportunity For
9525 S. 79th Avenue
Kūr. namą*.
Didele taverna. aaJ«
{vairių atstumų
kopinio
pasaulio, nusipirkusi jį galima priskirti impresionis
apie 200 svečių
3 batai po • kamb.
$86.000.
Hickory Hills, Illinois
"The Boston Globė". Ją įdoma tams: ir jie tapė įspūdį. Galdikas Studentės ateitininkės demonstruo
Tel. 876-1882 arba 876-5996
ja
Lansinge
už
įkalintus
disidentus
vę
pasaulio žinios. The US- į savo kūrybą įdėjo ir vidinį iš
TEL — 598-2770
ŠIMAITIS
REALTY
iinmiiiimiuiiiiiiimuiiiiiiiiuimimiim.
-VVbrld News skyrius ją supyki gyvenimą, todėl jo kūriniai yra Gajauską ir Petkų
Background m mecnanical drawInsurance — lnoome Tax
Nuotr. K. SontoB iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiii
ing a mušt Knowledge of decimals
nęs. Vietoje sužinoti apie pasau tokie savotiški ir skirtingi. Išsta
lį, ji ten veik nieko neradusi. tyta buvo 43 -paveikslai. Kiekvie
Į 2951 W. 63rd St.. 436-7878 Gift shop at OHare Airport. 7 to and fractions.
Užsieniečiai draugai
pareiškę, nas jų buvo savotiškas, turįs sa
CaU 476-6898
žio, kurį kuria didelis ir gabūs dai Spalvotos ir Paprastos. Radijai, j
3:30. Monday thru Friday. Good pay,
jog amerikiečiam pasaulis gulįs vo skirtingą kompoziciją savo ko
Stereo ir Oro Vėsintuvai
iiiiiiiiiiiiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
free
uniforms,
free
parking,
paid
va4922 S. Western Avenue
lininkai. Jie gi yra amžini. Toks
Pardavimas ir Taisymas
tarp Los Angeles ir N e w Yorko loritą, ir savo nuotaiką.
LIUKSIŠKl 6 BOTŲ
cation and health insurance. Mušt
ir yra Galdikas.
miestų.
MIGLINAS TV
speak English. Start Immediately.
RIDGEMO V I SQUAKE
Elena Vasyliūnienė
Dailininkas į nedidelį plotą įToKau Daiva rašo, ji manan
APABTMENTINIAI
NAMAI
2346 W. 69th S t , telef. 776-1486
CALL: 636-7578 Between 9 - 4
llllllllllllllilIlUllllllllllllllllllllllllllllllll
ti, kad laikraščių paskirtis esanti talpina didelį kalną, debesis,
Uoksas C botą namai tu butu
Between 9 — 4
auklėti žmones ir parodyti jiems, dangų ir visą eilę medžių. Jo pa PATEISINAMAS GINKLAS
Kn Eaual Opportunity Employer M / F
savininkui
llllllUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIimillllllllllllllllim i
kad pasaulis nėra vien Amerikos, veikslų kompoziaija yra tobu
"Face bnck" tvirtas mūras. Pil
£xcefient Opportunity For
Permanent full time position.
SIUNTINIAI į LIETUVA
Žinomas prancūzų rašytojas
Bostono ar Bostono kolegijos sie la, rodosi, nieko negali žmogau
nas rūsys su apšildomom grindim
Good benefits. Good salary.
IN—HOME SALES
ir kitus kraštus
išimti, nes ten nieko nėra nerei Marselis Prustas iškvietė į dvi
nose.
ir vonia. Visi pilnai įrengti su "apDžiugu, kad jauna
studentė kalingo. Jo kompozicija yra stip kovą vieną rašeivą. Įteikdamas NEDZINSKAS, 4065 Archer A ve. pliances" įskaitant ir indams plauti for energetic, vivacious people. Leads
Call Rich — 344-7272
Pilnai įrengtas skalbimui provided. Full or part time. Moming
tai pastebėjo ir paraše laikraš ri ir įdomi. Galdiko koloritas yra rašytojui vizitinę kortelę, šis Chicago, IU. 606S2, telef. »?7-5980 mašiną.
Located in western suburb
hours.
čiui. Juk Amerikos laikraščiai įvairus, bet jis išlaiko puikiau jam tarė:
HiimiimiiinmmiHiiimiiHiiniiiiiiiiiiiii i kamb.
Gali Mr. Anderson 687-7493
Nuo sienos iki sienos kilimai.
nuo seno taip formavo amerikie siąją koreliaciją ir harmoniją.
— Suteikiu jums teisę pasi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii
Galima pasirinkti pilusi "unproved"
tį, kad jis domėtus tik sportu ir Atspalviai tarp savęs yra išba rinkti ganklą!
K.VPKRlt.VCKD
sklypą.
lansuoti
ypač
saulės
spalva
gel
ReUree
or seml-retlree. Daytime
P
A
R
D
A
V
I
M
U
I
kinu, o visi kiti reikalai būtų vie
— Puikui — atsakė Marselis
hours to suit. Salary dependent on
Potvynio
kontrolės
projektas,
pir
tona,
visa
gama
ši
spalva
spindi
KILIMUS
IR
BALDUS
nos mažumos rankose.
experlence.
Prustas. — Atiduodu pirmenybę
mas Cook County rajone.
H — M ir vaškuojame
Ask for Adolpb Wilkens
medžiuose. Rodosi, kad medžiai
Parduodamos iš Lietuvos gau
rašybai.
Jūs
užmuštas!
jm.
RAPID DIK A MOLD OO.
viso rūsiu grindis.
RCPINASI SAVO PARAPIJA
yra saulės persunkti, net jų kon
Pageidaujant galima gauti paskalą. tos lininės medžiagos.
S< hiller Parfc. TeL — S78-5770
J. BUBNYS — Tel. B E 7-5168
Lapkričio 12 d. Sv. Petro pa tūrai skęsta saulės spinduliuose,
Atdara kiekvieną dieną
. VVELDER, EXPER1EMCED
Kreiptis teL — 254-3217
nuo 10 v. r. iki 7 v. «,
rapija So. Bostone rengė parapi nors nei vieno spindulio dailinin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiim IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIUU1BIUHI1UUUIIUI
on
jos palaikymui bazarą. Šios pa kas nenupiešė. Medžiai kvėpuoiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiitiiiimiiiiiiiiiiiiiu
I05th Street & Major A ve.
rapifos parapiečiai yra labai pla-!ja saule, o saulės nėra paveiksle.
R EAL E S T A T E
MIG & STICK W0RK
(2 blokai į vak. už Central)
Dailininkas
mėgsta
piešti
me
čiai išsimėtę ir dažnai net per
Good P a y for a Goxx^ Man
Skambint
Radijo Valanda j a u 38 metus tar Vonių, virtuves sinkų ir vandens
sumą bažnyčia būna apytuštė. džio gyvybę, o toji gyvybė gi re nauja
New Jersey. N e w Tork ir Con- šildytuvų specialistai. Virtuves ir
422-2565 arba 725-5550
Tačiau šis bazaras įrodė, jog pa miasi saulės šviesa ir šilima. Ne necticut lietuviams !
TEL. — 247-2532
Svarus 7 kamb. namas ir 2 auto ga
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. llllllllllllllllllllllllillllllllillllllillllililiit
rapiečiai savo parapiją remia. Ži rasite pas Galdiką kontrastinių, Kas šeštadienį nuo • iki 5 vai. poplytelės. Glass blocks.
ražas. 2 vonios. Naujas gazu šildy
Sinkos
MAINTENAHCE
piet Iš WEVD Stoties New Yorke
noma, tą daugiausia įrodė mote staigių, beprasmių spalvų: visos 1330 kil.. AM ir nuo 7 iki 8 vai. vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
mas. Nauja elektra. $24,800.00 Tuoj
Need exper. man for restaurant
galima užimti. Arti ofiso.
MlSCELLANEOUt*
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto
rys. Kokių puikių dalykų jos pri spalvos yra piešiamos apgalvotai, vak. 97.9 meg. FM.
cleaning. Full time position. Good
2-jų ankstą maro namas ir 2 au pay.
arba po 5 vai. vakaro
Direkt. F>r. Jokūbas J. Štokas
nešė į bazarą pardavimui, kad subalansuotai, tokios, kokios jos
1467 Force Drlve
'Hiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiii. to garažas. Apie $6000.00 pajamų.
SERAPINAS — 636-2960
ZEPHYS RESTAURANT
parėmus savo parapiją. Jos taip yra gamtoje. Kartais medžiai tam
Mountainside. N. J. 07092
Naujas stogas ir gazu Šildymas. Ap
1777 W. VVilson Avenue
Tel. 232-55*5 (oode) 201
M.
A.
Š
I
M
K
U
S
IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIimilllllllllllllHIIIIII
pa
milžinais
galiūnais,
atsiranda
pat parengė ir gerus užkandžius
sauga nuo potvynio. Alum. langai.
NOTAKY
PLBLJC
TeL — 728-6070
tamsios,
net
juodos
spalvos.
Gali
Kviečiame
taip
pat
klausytis
Lietu
OfOOafE T A I SERVICE
atsilankiusiem. Pirkėjai galėjo įsi
Galite pirkti už $41,800.00.
višku kultūrinių valandų anglų kalba Apsimoka skelbtis dieo D R A U G E
42M S o . Maplewood, teL 2S4-7450
Modernus 15 metų maro namas.
gyti visokių net ir tautinių audi skaityti toki .paveikslą nelyginant j iŠ Seton Hali Universiteto radijo sto- nes jis plačiauaiai skaitom** ne
ies (New Jersey WSOU. 89.5 m«g.
Taip pat daromi VERTIMAI.
knygą:
ar
tai
dailininko
tamsios
2
butai ir profesionalui liuksus ofisui HELP WANTED — MOTERYS
nių, drožinių ir visokių kitokių
!"M) Pirmad. 7:30 - 8:30 vai. vakaro. tuvių diearašu*. g i skelbimų kai
GIMINIŲ iškvietimai, pildom)
patalpos. Daug priedų. Marauette
mintys,
ar
tai
jo
nusivylimo
jaus
dalykų. Tai ir yra įrodymas, kad
t o s yra visiems prieinamos)
PILIETYBB8 PRAŠYMAI ir
(Vadovauja prof. J. Stnkas)
Parke. Aukšta kokybe. $50.000.00.
kitokia blankai
parapiečiai savo parapijos neuž mai, ar tai kova už būvį, kurri 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII!
Gražus platus sklypas ir garažas GENERAL OFFICE
niekam
nėra
lengva.
iiiiiiiiiiMiiiiiiiiminymiinMiumiiHiiiiii
miršta ir ja rūpinasi.
Marauette Parke. Vertingas pirkėjui.
Varied Office duties in small office
iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiimniiiiiiii
Parapijos klebonu yra kun. An
Kiekvienas paveikslas dvelkia
near Circle Campus. Good transPACKAGE
E
X
P
R
E
S
S
AGfcNCY
tanas Baltrušūnas. Seniau Čia didele vidine jėga, temperamen
portaition Figure aptitude and
MARIJA
NOREIKIE>£
buvo net keli kunigai, o dabar tu. Ar tai dailininko grumtynės
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
2625 We$t 7lst Street typing skills a muet. Company paid
tik vienas klebonas. Bet tai n e su šiuo pasaulio tamsybėmis, c
Labai pageidaujamos geros rūiie*
benefits. Top salary.
tik lietuviškų parapijų bėda, ku gal tai jo nusivylimas gyvenimu
prekes. Mnluf a Iš Europos sandčUu. Tel. 737-7200 ar 737-8534
,2608 W . SS St.. CbJcafo, AL 0OS3S.
nigų trūksta ir kitose parapijose. ir kova už tolimesnį būvį? Žiū
TEL. — WA S-3787
LAMINET C0YER 00.
Paskutinėmis dienomis mūsų kle rėdamas į paveikslus užmiršti, j
iiiiiiniiniiniiimnHiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiii
bonas buvo susirgęs ir net nukad tai tik gamtos įspūdis, jauti Į ^ g l o b o j a pirmyn choro valdyba, širdingai dėkoja visiems, kurie savo
1250 W. VMBurenSt.
Leiskite mums priminti, kad
vežtas į ligoninę, bet dabar jis tą vidinę jėgą, kuri šį paveikslą I a^a prisidėjo prie pammkk) pastatymo.
iiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiin
or phoae: 226-2153
yra sugrįžęs į kleboniją.
Paminkk) projektas ir pastatymas kainavo 5,681.50 <k>l. Iki šiol surinkta
sukūrė.
BUDRAIČIO REALTY
aukų 2,189.00 dol. Likusią sumą sumokėjo a. a. muz. Steponavičiaus naš
ENCIKLOPEDIJŲ
S J & R E N A S per krausto baldus ir namų pardavimo {staiga tapo priimta
Šioje parodoje Galdikas yra į- lė Alė.
kitus daiktus. I r iš toli miesto lei
U2BAIGTUVĖS
i National Association of Realtors.
Aukotojų skaičius didelis ir visų čia išvardinti negalima, tačiau norime
vairus ir savo tematika: net gadimai ir pilna apdrauda.
paminėti
sekančus,
stambesnėmis
aukomis
prisidėjusius,
muz.
Steponavi
Primenam, kad Enciklopedijų! lėtum paklydęs pasakyti, kad tai
Tuo pačiu išplečia nuosavybių pirki
l e l . — rVA 5-8063
čiaus gerbėjus: Viola ir Antanas Plieniai 150 dol., po 100 dol. Aldona ir
užbaigtuvės įvyks gruodžio 3 d. I ne to paties dailininko kūriniai. Algirdas Braziai, John G. Evans & Sons, Bemgna ir Juozas Laurušoniai, iiiiiiiiiimiiiiiiiiiHimiiiiiiiinmiiiiiiiim mą bei pardavimą ir tolimuose prie
I n v e n t o t y Takers
Į rengimo garbės komitetą pirmi- j Ramus birželis, kuris tik tuo var- Lietuvių Operos Choro nariai, Midland Savings & Loan Assn., Waiter Rask
miesčiuose.
Evonlng & Weekend posttloos are
KODEL EIKVOTI PINIGUS
sutiko
būti kardinolas j du yra vadinamas, tiesiasi iki ir Marija ir Antanas Rudžiai: po 50 dol. John ir Florence Drigot, Juzė Gul
a\ ai I abi o. \Vorfc 20 to 30 hoors per
ninicu
Taip
pat
žinotina,
norintiems
per
M'eek. Kvcnings start between 5:30 A
dangaus, o priešingoje pusėje bmienė, A. Keliuočių šeima, Jadvyga ir Kazys Poškai, Barbora SmoleAPŠILDYMUI?
mus pirkti bei parduoti, jums patar s p. m. & lašt «mUl between 1 A S
Humberto Medeiros, o taip pat
liei.ė,
M.
ir
J.
Norvaišis
ir
Talandžiai.
Dar
yra
pasižadėję
keletas
organi
a. m. U'eekend hours start betweeo
nariais kongresmanas
Joseph milžiniški kalnai bei debesys, ku zacijų ir pavienių asmenų papildyti šį fondą ir tuo pagerbti taip daugp pasi
Ką išleidžiate
namų apšildymui, naus ne vienas ar du asmenys, bet ".> A e a. m. A lašt ontll bctween S
rie
tik
tokiais
yra
iš
vardo.
Ir
virš
tūkstančio
profesionaliai
toje
sri
& r> p. m. Yoo. can choose tbe dajrs
Moakley ir Bostono majoras Keaukojusio Lietuvai ir lietuvybei asmens atminimą. Visų aukotojų sąrašas tas išeina laukan per stogą ir sienas.
tyje paruoštų pardavėjų su 250 įstai tm Mhidi you are <\\ allable. Paid
viename
ir
kitame
paveiksle
yra
Mes
dabar
turime
tokį
gaminį
izo
bus atiduotas lietuvių muzikologijos archyvui.
v i n H. White.
tratning — transportatton
prorlded
gų
from oor office to tbe in ventery.
Paminklą projektavo skulptorius Ramojus Mozoliauskas. Paminklas pa liacijai, kuris gali visą tai sulaikyti,
Norintieji užsisakyti stalus po mintis, jausmas, išgyvenimas.
Su pilna izoliacija galima kuro su
Taigi j mus kreipdamiesi sutaupy Monday and Tuesday 9 - 4 p.m.
10 asmenų, gali kreiptis į inž. Galdiką reikia pamatyti. Ji nu statytas šį pavasarį lietuvių tautinėse kapinėse ir buvo pašventintas kapų naudojimą sumažinti iki 50%.
puošimo dienoje.
site laiko ir pinigo. Norintieji pirkti
pasakoti
nėra
įmanoma,
kaip
nė
Tuesday eve 4 - 7 p.m.
Stašaitį tel. 436-6075, inž. J. DaAr negalvojate, kad jau laikas tei rasite platų namų pasirinkimą, o parra
įmanoma
išpasakoti
viso
groNuoširdus
ačiū
visiems.
Čį, tel. 769-4362 ir L. Lendraigiamai veikti?
WASHLNGTOX
duodantieji greitą ir teisingą patarna

KEYPUNCH
OPERATORS

A. V I L I M A S
M O VI NG

Keyline Pašte Up

CASHIER

TELEVIZIJOS

TRUCK D RIV E R
and Receiving Clerk

MACHINISTS

VALOM E

Lietuvos atsiminimai

PLUMBI NG

NAMAI TAI AUKSAS

Valdis Real blate

PADĖKA

K K MUZ. KAZIO STEPONAVIČIAUS
PAMINKLO STATYBOS FONDAS

DĖMESIO!

M O V I NG

PART

TIME

H

Chicagos Lietuvių Choro Pirmyn Vaidyba
Pirm. ALGIRDAS BRAZIS
Fondui aukos priimamos Midland Savings & Loan Taupymo Bendrovėje.

Brangiai motinai mirus,
Etenutę Razmienę ir dr. Petrą Kisielių ir jų
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.
Nijolė ir Balys Poškai
su šeima

Tai Lietuvos žvalgybos ii kontraivalgybos paslaptys
kurias aprašo J. DEMERECKIS savo knygoje.
Kaina minkštai, virieliai 14.00. kietais $5 00
Gaunama _
0 R a U GIS. 4646 W. 63rd St., Chicago, III. 60629
iiiitutiiiMiMiitiiutifiuttiiMiuuiHtiuHiinuiiiiiiHiiiiiinHtuuiniimiiiuiiiuuiii

EKPANSION SYSTEMS
2637 VV. 63rd St., Chicago
Tel. 436-3606

INVENTORY SERVICE
542S W. 95Ui S t , Oak Lawnr III.

vimą.

Budraitis Realty Co.
4243 W. 63rd Street
Tel. — 767-0600

un vKOTMAaaunn COAO
OSGifiO,

{•airh} prekių (Mstrlnklnisii nebrsjftgi*l A tniinų sandelio.

SIUNTINIAI I LIETUVA
SSSS 8 . H a k t f d St.. OH«cs«o, IU. SOSOT
0501 W. SSth St., CtUcMffn. 111. SOS Z*
Telef.: SSS-S7S? — SS4-SS20

Vytautas Varantinss
IHIIIIIIIIIinilllMIIIIIIIIIIIIIIIIUUIlIilIlIlMI

Suma, parašyta po pavardes, reiškia įnašų iŠ viso.
10% — 20% — SO% pta-Ua mokėsit*-

Y YRAI

I R

BURGER

iHiiiiiiiitimtiifiiiiiiimimtuiiiiimttiHii
COSMOS PARCELS EXPRES8

Lietuvių Fondo 1978 spalio 28 vajaus proga padidino savo jnasus ar
naujai įstojo, kurie nebuvo paskelbti vajaus programoje.

Savanorio ir Kontražvalgybininko Atsiminimai

Del nemokamo apskaičiavimo
skambinkite

M A R Q U E T T E PARK
6 kamb. marinis. Gazu šildymas. 2
maš. mūr. garažas. Arti 66-os ir
Washtenaw. Prieinama kaina.
BUTU NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardanms*
Oraodlmsl — IUCOSM Tas
Notarlataa — Vertimai

MOTERYS

KING

Needs Help In Palos Park
AOrlandPark
COUNTER HELP
CASHKERS DAYS
Full Tune — Part Time
No exper. required.
Excellent working conditions.
Good Pay Scale.
Apply To Manager In Person
8024 W. 11 Ith S t , Palos Park
. 7l4f W. 159th S t , Orlaivi Park .

PO
o i apdrmuds ODO wani— kr mnumtoMllo paa m o s .
$50.00 Rimkus, M. D. $1,550.
An Kqual Opportunity Employor M / F
$100.00 Daunoras, Juozas ir Jane $600.00, Gasiūnas. Stasys $200.00. Juodi
FRANK
ZAP0LIS
9.
B A C E V I Č I U S
kis. Leonas ir Genevieve $100.00, Kilius, Povilas $300.00, RudzmsSSOSH W«M SStn StrMt
ftt55 S. Kedzie Av. — T78-22S3
kas, Juozas ir Elena $300.00, Razma, Kazys ir Danutė $100.00,
Platinkite "Draugę".
Chlcaco, mtaota
Steponaitis, Juozas $200.00, Vienužis, Rimas, V. M. D. ir Janina
Telef.
OA
4-SSS4
$1,100.00, Roma MasrJenė $500.00.
$200.00 Budy, Joseph ir Dora $400.00.
Perskaitę "Draugą" duokite
$500.00 Valaitis, Jonas, M. D. ir Joana $1,700.00.

BELL

REALTY

Perskaitę "Drauc;". duokite kitiems pasiskaityf

Jį kitiems paaiakaityti.

JAUNIMO

žemutinėje
salėje.

Parodos atidaryme gros
B. PAKŠTO TRIO.

MŪSŲ

kolonijose

Rochester, N. Y.

LIETUVIŲ BENDRUOMENES BRIGHTON PK.
APYLINKES

I
|

25 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS

•

St, Petetsburg, Ra.
LB RINKIMU KOMISIJA

Rugsėjo 9 d. Rochesteryje su
mainė aukso žiedus Jūratė Krokytė ir Rimantas Stirbys. Šv. Mišias
atnašavo Šv. Jurgio bažnyčioje,
jautrų pamokslą pasakė ir palai
mino jaunųjų santuoką
kun.

Floridos apygardos valdyba,
remdamasi JAV LB krašto valdy
bos bendraraščiu iš 1978 m. spa
lio 31 d., sudarė 9-sios LB tary
bos Floridos apygardos rinkimų
komisiją tokios sudėties: Jonas Jasinskas — pirm. Leonas Kačins
kas ir Stasys Vaškys — nariai.

Tad tenebūna suklaidinta To
Apygardos valdyba ronto, Chicagos, Detroito, Los
Angeles ir kitur gyvenantys ma
no artimieji bei bičiuliai. Esu tik
— Yra vargų kiekviename paprastas eilinis ir visiškai nežy
amžiuje, bet, atsigręžus į toli mus lietuvis.
Kęstutis Žygas
mą, nebesugrįžtančią
praeitį,
nesimato juodų dėmių, — tik
tai skaisti, spindinti jaunystė!
Alė Bota

— Rūkytų ir kiaulė pypkę,
bet apatinė lūpa trumpesnė.
Liet. patarlė

Rimantas Stirbys, žema^ių
patriotų Prano ir Praksėdos Jtirbių, sūnus, taip pat veiklus lie
tuviškame gyvenime, šiuo metu
ruošiasi magistro laipsniui iš ko
munikacijos Philadelphijoje Ri
mantas ir Jūratė redaguoja "Bridges'* žurnalą.
Jauniesiems akademikams Ro
chesterio lietuviai linki laimin
gų metų vedybiniame gyvenime
ir sėkmės toliau garsinti Lietu
vos vardą, kuo jiedu jau yra spė
ję pasižymėti.
— Sol. Birutė Aleksaitė, gar
sėjanti dainininkė iš Suvalkų tri
kampio, dainuos Rochesteryje lap
kričio 25 d. Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos salėje. Koncerto pradžia
8 vai. vak. Koncertą ruošia L.
Bendruomenė. Kviečiami lietu
viai į koncertą ir iš tolimesnių
apylinkių.

•i

A.f A.
KAZYS Č E S N A U S K A S
J a u suėjo vieneri metai, kai negailestinga m i r t i s a t s k y r ė
iš mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą ir senelį, kurio n e t e k o m e 1977
m. lapkr. 28 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes j o niekados negalėsime u ž m i r š 
ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną r a m y b ę .
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos lapkričio
sekmad., 7 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje.

A. t A. ELENAI KISIELIENEI
Lietuvoje mirus, jos dukrą ELENĄ RAZMIENC ir
sūnų dr. PETRJ| KISIELIŲ nuoširdžiai užjaučia
me.
Dainavos Ansamblis

EUDEIKIS
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
4330-34 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

A.

A.

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
Telefonas — YArds 7-1741-2

Klebonas St. Margaret Mary parapijos
Algomram, Illinois

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Ant. Saulaitis. Tiek bažnyčioje,
tiek vestuvių pokylio salėje sve- į
čiai vos sutilpo. Santuokos iškil
mes bažnyčioje praturtino L. Bnės choras, vadovaujamas J. Ado
maičio, ir sol. B. Čypienė gražio
mis solo giesmėmis. Vargonais
grojo muz. R. Obalis.
Vestuvių pokylio programą vy
kusiai pravedė Andr. Barauskas
iš Chicagos. Jaunajai nuotakai
Jūratei buvo įteikta įvairių orga
nizacijų gražios dovanos, i ūiiiiį
gražių lietuviškų vestuvių Ro
chesteryje, atrodo, dar nėra bu
vę.
Jūratė yra Rochesterio lietuvių
veikėjo Broniaus ir Juozės Krokių duktė.
Jūratė labai uoliai reiškėsi Ro
chesterio lietuvių jaunimo veik
loje. Šoko tautinius šokius, daina
vo L. B-nės chore, mokytojavo
lituanistinėje mokykloje, buvo
radijo valandėlių gabi pranešė
ja, ėjo skyriaus studentų ateiti
ninkų pirmininkės pareigas, va
dovavo ateitininkų stovykloms
Dainavoje ir Neringoje, vaidino
keliuose vaidinimuose, Ji daug pri
sidėjo prie Pasaulio Lietuvių jau
nimo sąjungos įkūrimo, gražiai
atstovavo Rochesterio skyrių an
trame P. L. Jaunimo kongrese Chicagoje ir dalyvavo trečiame P. L.
Jaunimo kongrese P. Amerikoje.
Ji yra baigusi mokytojų kolegi- ]
ją Brocktone, N. Y. Studijas tęsė
Philadelphijoje Temple universi
tete, kur įsigijo magistrės laips
nį iš pedagogikos. Ten šiuo metu
dirba savo profesijoje.

apylinkes valdyba

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI

KUN. JUOZAPAS J. REIKAS
Jūratė Krokytė-Stirbienė

Kviečia LB Brighton Parko

LAIŠKAI DRAUGUI

LIETUVIAI
FLORIDOJE

NAUJA SEIMĄ

SENŲ PLOKŠTELIŲ GARSAI davo 20 fonografų. Inžinierius
Barkas jieško šių originalių vo
Amerikiečių inžinierius Dž.
lelių, tada jis atrinks įrašų po
Barkas ruošiasi gaminti stereo!
VARDAN TEISYBĖS
ras fonografuose, kurios atlikė
patefono plokšteles iš praėjusio,
Lapkričio 13 d. "Draugo" sky šimtmečio pabaigos ir šio šimt-; jo kairėje ir dešinėje, o po to
perrašys viską į vieną plokšte
riuje "Aplink mus" buvo įdėta to
mečio pradžios įrašų. Mat da- j
lę — dabartinė sinchronizacijos
kia žinutė: "Kęstutis Žygas, Clelykas toks. kad iš pradžių ma-,
veland, Ohio, žinomas (mano patechnika tai leidžia. Tai, va,
br.) lietuviškų organizacijų vei sinio garso įrašų kopijavimo taip bus gauti stereo įrašai iš
kėjas, prie prenumeratos mokes metodai buvo netobuli ir iš vie praeities.
jm.
no originalo — vaškinio volelio
čio pridėjo didesnę auką. Ačiū".
— buvo galima padaryti labai
Vardan teisybės turiu pasaky mažai kopijų. Todėl darydami
ti, kad esu kelių organizacijų1 įrašą, fakrikantai stengdavosi — Jaunystė, kaip vasaros
sąrašuose, bet labai ir labai retai pagaminti kaip galima daugiau džiaugsmo puota, baigiasi. Dau
tenumaksiu į jų susirinkimus. O originalų: pasitaikydavo, kad gelis draugysčių nukrinta, vys
ir narystės mokestį sumoku tik dainininką a r muzikantą apsup
ta.
Alė Rūta
gražiuoju paragintas.

4

LAPKRIČIO 25 D. 7:30 v. vak. JAUNIMO CENTRE
iškilmingas sukakties minėjimas.
Bus trumpa {
akademine programa, L. Vyčių choro dainų pyne
"Subatos vakarėlį", banketas ir šokiai grojant
6. Pakšto orkestrui. Reaervacijoms tel. 376-3186.

26 d.,

Maloniai kviečiame visus — gimines, d r a u g u s ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir k a r t u s u mumis pasimelsti už
a. a. Kazio Česnausko sielą.

Buv. kapelionas JAV Laivyno Il-me Pasauliniame kare
Mirė lapkr. 20 d , 1978, sulaukęs 72 m. amžiaus.
Gimė Cicero, Illinois.
Kūnas bus pašarvotas ketv., lapkr. 23 d., 3 vai popiet St. Mar
garet Mary bažnyčioje. Gedulingos pamaldos bus penktad., H vai.
ryto. Po to velionis bus pervežtas j Chicagą ir pašarvotas LackLackawicz koplyčioje. 2424 W. 69 St., nuo 5 vai. iki 9 vai. vak.
Laidotuvės įvyks šeštad., lapkr. 25 d. Iš koplyčios 11 vai. ry
to bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir pažįstamus dalyvauti
šiose laidotuvėse.
Laidotuvėmis rūpinasi Šv. Kazimiero Seserys.
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
*•

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

Nuliūdę: žmona, duktė, s ū n ū s ,
žentas, marčios ir a n ū k a i

Mažeika & Evans

A. t A. ELENAI KISIELIENEI
Lietuvoje mirus, brangiam dr. PETRUI KISIELIUI ir
mielai poniai ELENAI RftZMIENEI netekus brangios
mamytes reiškiame gilią užuojautą ir meldžiame
Aukščiausiai} stiprybes Jums ir Jūsų šeimoms.
Izabelė, Loreta ir Pijus Stončiai
Danguole ir Almis Kuolai

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2 5 3 3 W e s t 71 S t . , C h i c a g o
1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v., C i c e r o

A.

A.

Tel.

ONA JUODVALKIENE

476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

GUDAVIČIŪTE
Gyveno 4457 S. Talman Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė lapkr. 20 d.. 1978, 2 vai. r y t a sulaukus 80 nv amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Eržvilke.
Amerikoje išgyveno 29 m.
Pasiuko dideliame nuliūdime vyras Steponas, 2 sūnūs: Simas,
marti Barbora ir Alvydas, duktė Kristina, vaikaitis Tomas, 2 seserys:
Stefanija Mikalukienė su vyru Stasiu ir Lietuvoje Stasė Petraitienė
su vyru Alfonsu ir jų šeimos, sesers sūnus Saulius, sesers duktė
Laima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami
Kūnas bus pašarvotas trec., 2 vai. popiet Petkaus Marauette
koplyčioje, 2533 W. 71 Street
Laidotuvės įvyks penktad., lapkr. 24 d. Iš koplyčios 8:45 vai.
ryto bus atlydėta j švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta į kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, sūnūs, duktė, marti ir vaikaičiai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 SO. L I T L A M C A AVE.

Tel. YArds 7-3401

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

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

PETRAS BIELIŪNAS

Mylimai Mamytei

4348 SO. CALIFORNIA AVE.

A. + A.

STEFANIJAI KASULAITIENEI miras,
ALGIRDE J. KASULAITĮ su Seimą ir kitus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Paulė ir Petras Balčiūnai
Dr. Zinaida ir Petras Kazlai
Jadvyga ir Petras Maldeikiai
Veronika ir Jurgis Šklėriai

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RU0MIN
3319 SO. LITLAMCA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

Mielai mamai, uošvei ir senelei

A. t A. ELENAI KISIELIENEI mirus,
gerb. dr. PETRJį KISIELIŲ ir šeimą nuoširdžiai už
jaučiame.
Alfonsas Keliuotis su seimą
Živile ir Algis Modestai

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED SI REET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 5flth \>e.. ( K FRO. III..

Tel. OLympic 2-1003

J. J-kus

•

•
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DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m lapkričio mėn. 22 d.
x Švč. M. M. Gimimo parapi
jos rudens festivalį, įvykusį
lapkričio 11—12 d., aplankė ke
li tūkstančiai žmonių.

IŠ ARTI
IR TOLI
l

L VALSTYBES*

ŽVAIGŽDUTĖ

X Pauline Kankalis, Chicago,
— Poetui Tomui Venclovai
BĮ., atnaujindama prenumeratą,
lapkričio 4 d. Montrealyje pil
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos
skyriaus
įteikė 10 dolerių auką savo dien
nutėlėje Aušros Vartų parapi
Redaguoja J. Plafes. Medžiagą siusti: S206 W. 65th Place, Cbioago, EL 60629
raščiui stiprinti. Maloniai dėko jos salėje Akademinis Montreax "Draugas" šiandien išeina jame.
lio Sambūris įteikė 500 dol. V.
8 puslapių. Ketvirtadienį — Pa
x Marija Skodžienė, Chica Krėvės premiją už eilėraščių
dėkos dieną "Draugas" neišei go, m., lankėsi "Drauge", pra
PADĖKOS DIENA
A š grybų nepažinojau. Parinkinį "98 eilėraščiai". Svečią
na.
Tą dieną redakcija ir ad tęsė prenumeratą ir įteikė auką.
matęs tokius gražius grybus dėpristatė V. Zižys, įvadinį žodį
Padekos diena yra sena Ame- į
. .
_. ° __ . .
ministracija
bus uždarytos. Dėkojame.
'
'
tarė dr. H. Nagys, paskaityda- rikos krašto šventė su daugeliu jau j krepšį. Nuėjau pas maŠiandien redakcija ir adminisX Justina Kazelienė i š New mas savo ir svečio eilėraščių.
mą ir parodžiau savo grybus.
tradicijų. Ji prasidėjo, kai pir
aracija dirba kaip kitais šio Yorko atsiuntė malonų laišką,
Laureatas paskaitė jo mėgsta mieji piligrimai pabaigė savo Mama nusijuokė ir pasakė, kad
kiadieniais. Po Padėkos dienos kuriuo labai teigiamai įvertino
miausių žymiųjų poetų verti laukų darbus, ir žiemai atei tai nuodingi grybai
— penktadienį, "Draugas" išeis "Draugo" gerą lietuviško gyve
Man ji papasakojo, kad bū
mus, taip pat keletą savo eilė nant, surengė Dievui Padėkos
kaip paprastai.
nimo informaciją ir paskyrė raščių.
Sakėsi esąs labai pa šventę. Jie Amerikoje jau buvo dama maža prisirinko tokių pat
x A. a. Antanas Nakas, dipl. auką. Ačiū.
tenkintas už įvertinimą ir pre gyvenę vieną metą — sunkų grybų.
teisininkas, muzikas — pedago
x Vaclovas Kleiza, kaip rašo miją, ypač už tokį gausų daly
Man labai gaila buvo, bet
gas, dailininkas, širdies smūgio "Europos Lietuvis" lapkričio į vavimą. Jis kvietė remti disi metą. Jie žinojo, kad ateinanti turėjau juos išmesti. Mano se
ištiktas mirė lapkričio 20 d., 14 d. laidoje, atvykęs lapkričio j dentų pastangas ir žadinti tau žiema bus irgi sunki. Prieš tai sutė buvo pririnkusi gražių ba
jie surengė didelę puotą ir pa
Šv. Kryžiaus ligoninėje. Kūnas 18 d. praleis tris dienas Londo tos viltį.
Po oficialios dalies kvietė indėnus. Jie juos kvies ravykų, o brolis daug raudoni
bus pašarvotas ketvirtadienį, ne, kur jis numato susitikti su gražiai pasirodė lituanistinės
kių. Mama prisirinko lepšių, o
dami norėjo parodyti, kad yra,
...
4 vai. po p.. Petkaus laidotu- DBLS centro valdyba, LB ir
draugai,
o
n
e
priešai.
I
n
d
ė
n
a
i
,
;
^
P
^
n n k o Eimučių. Man
vių koplyčioje, 2533 VV. 71 St. P L j S k o n greso rengimo komi- ^ ^ o s mokiniai s u montažu, Į
buvo
liūdna,
kad a š turėjau
Atsisveikinimas
su velioniu į t e t u
LaDkričio 21 d. i š v v k s t a ! k u r * P a r u o š ė B i r u t ė Vaitkunai- į n o r e d a m i būti draugiški, atnešė
grįžti be grybų.
įvyks penktadienį, 7:30 vai. vak., į R 0 mą, vėliau į Vokietiją, kur j tė - Nagienė. Iš Otavos daly- kalakutų i r kukurūzų. Piligri
Baravykus, raudonikius, lep
Laidojamas šeštadienį. Plates lapkričio 25 d. dalyvaus E u r o -1 ' v a v o p r o f * G ' P r o c u t a ' dr. J u r " mai nežinojo, kas tai buvo, nes
Piešė Ina silgalytė, Clevelando Sv. Ka
kus,
inž.
J.
Danys
ir
kiti.
šius
ir kelmučius mama išvirė. Padėkos Dienos stalas.
Europoje
kalakutų
nebuvo.
Visi
nis mirties pranešimas bus pos Kraštų bendruomenės pir
zimiero lit. m-los mokinė
gražiai linksminosi. Vaikai žai Visi valgė ir gardžiavosi. A š
"Draugo" penktadienio laidoje. mininkų suvažiavime Vasario
KANADOJE
dė žaidimus su indėnais, o tė vienas pats nevalgiau, nes man
x Mike Bilandic, Chicagos 16-os gimnazijoje.
—
Auksinio
Amžiaus
klubo
vai
vieni kitiems pasakojo įvai atrodė, kad visi tie grybai y r a
miesto burmistras, kartu su sa
GALVOSŪKIŲ NB. 4
X Kun. dr. Kęstutis TrimaKALAKUTAS
Ruta
" Montrealyje metinis — rias istorijas. Piligrimams taip nuodingi.
vo žmona lankėsi Lietuvių Tau- j kas skaitys paskaitą * Nauji ju-1
ATSAKYMAI
Gyveno kartą kalakutas.
tiniuose namuose
ir dalyvavo j dėjimai katalikų tarpe ' ALRKF prieškalėdinis bazaras spalio patiko, kad po t o kiekvienais
Mama paaiškino, kad nuo
Aplinkui sodas ir daržai.
ten suruoštoje Teniso klubo va kongreso metu lapkričio 25 d . ' 2 8 " 2 9 dienomis Aušros Vartų metais šventė Padėkos dieną su
I. Katilas arba puodas ant
dingi
grybai yra musmires.
Kiemas visas lyg jo butas, —
!
karienėje. Užsukę į namų vir Kongreso posėdžiai bus Nekal- Parapijos salėje praėjo su dide- kalakuto patiekalu ant stalo.
ugnies.
Eik skersai ir išilgai.
Paulius Sidrys
Kęstutis Brakauskas,
tuvę, domėjosi lietuviškų val to Prasidėjimo parapijos salė- U u pasisekimu. Bazarą pradėjo
Gaidys draugystę jam palaikė,
gių gamyba, išreiškė malonų je Brighton Parke.
parlamento atstovas iš Otavos Lemonto "Maironio" lit. m-los Dariaus - Girėno lit. m-los 8 sk.
Iškėlęs skiauterę aukštai,
mokinys. "Perkūno vėjas".
mokinys.
nusistebėjimą, kad šiais laikais
x Maria Rudienė, BALFo pir J. Cambell; sveikindamas klubą,
O
ta paraudus lyg aguona,
lietuviai patys gaminasi skanų mininkė, bus prof. A. Varno i t e i k ė socialinės gerovės minisšvietė prieš saulę raudonai.
ir sveiką maistą, džiaugėsi na pagerbimo akademijos vedėja terės dovaną — 1780 dol. čekį
Kalakutą gaidys klausia,
mų tvarka, švara ir išreiškė Akademija ir banketas įvyks tolimesnei klubo veiklai ir pro
Sako laiko nedaugtausia,
savo dėkingumą.
Rytoj plunksnas tavo peš
gruodžio 2 d. Tautiniuose na- jektų vykdymui Svečią klubo
vardu
pasveikino
Buzienė
ir
pa
Ir į stalą kepsnį neš!
x Lietuviu skautu s-gos 6 0 muose.
dėkojo
už
dovaną.
Svečiui
ba
m. gyvavimo proga, Margučio; X Slidininkų klubas, kuriam
SuMu, bukhi... Kas man peš?
radijo programoje šį penktadie-! priklauso ir lietuvių būrelis, zaras savo turtingumu ir įvai
Tave vanagas greit neš.
Kalakutas taip atkirto,
nį kalbės rašytoja v. s. Nijolė rengiasi žiemos iškyloms slidi rumu padarė labai gerą įspūdį.
Vos ant Sėmės nepavirto.
Bazare
buvo
matyti
klubo
narių
Jankutė - Užubulienė.
nėjimui. Lietuvius gali infor
>
— dailininkų V. Lapinienės, A.
x A. a. prelato Mykolo Kru muoti Lietuvių slidinėto jų klubo
Kalakutas buvo storas,
Vazalinsko ir J. Šiaučiulio pa
Kojos stiprios su nagais,
pavičiaus aštuonerių metų mir atstovas Billie Bulota (3817 S.
veikslai. Bazaras davė 1,759
Visas
plunksnomis apaugęs,
ties sukaktis bus minima gruo Campbell Ave., Chicago, HL
dol. gryno pelno.
Plika
galva
ne juokais.
džio 3 d. šv. Mišiomis Marijonų 60632).
Gi ant snapo karo kutas,
koplyčioje ir susikaupimo v a 
x Dalins A. Brazdžionis, Los
Visi žino — kalakutas.
landėle vienuolyno salėje.
Tik neilgai jis ten buvo.
Angeles, Calif., dėkodamas už
li, žiūrėkite brėžinį.
x
Virginija
Žukauskienė, šventines korteles, atsiuntė 10
Staiga ėmė ir pražuvo.
Jadvyga Mockaitienė, Juozas dolerių auką. Labai ačiū.
m . Arbūzo skundas: "Lietu
Katrė kalakutą peša
Bacevičius. Natalija Vaznelienė
Ir
į
stalą
kepsnį
neša.
voje mane arbūzu vadina. Ame
x A . Adomaitis, Manchester,
ir Alvydas Vasaitis ištraukė
Kalakutas taip patiko,
rikoje
— pumkinu. Kai ateina
Ct., užsisakė "Drauge" įvairių
ŽIEMĄ SUSTOS DARBAI
Kad nė kąsnio nebeliko.
laiminguosius bilietų numerius,,..
.
,
-—.»-_.
Kaukių vakaras, mane visaip
Piešė Lilija Birutė Gelažytė. Clevelando
kurie laimėjo Operos dovanų |«etuviskų knygų uz 50 dolerių
Wacker gatvės pertaisymo Valgome Padėkos pietus.
Albina
Kašlubienė
j
kankina. Išima vidurius, išŠv. Kazimiero lit. m-los mokinė
paskirstyme pinigines dovanas. ir atsiuntė auką. Ačiū.
darbai, kurie gerokai trukdė
piausto Šonus, įdeda žvakę, kuri
x Stasys Barzdukas, Cleve- Chicagos susisiekimą, sustab
GALVOSŪKIAI N B . 7
x Suktinio tradicinis \ aka- j
RAGANA
Taip po visų šių nuotykių ne- mane degina. Pagaliau išmeta
~ » i land. Ohio, padėkojo už šventi- domi iki pavasario.
ras įvyksta gruodžio 2 d. ses-;
pajutom, kai atėjo pirmadienis į šiukšlyną. Ar ne baisu!
Vieną naktį, kai dangus buvo
korteles ir atsiuntė auką.
nes
I (mįslė)
ir mes turėjome grįžti namo.,
tadienį, 7 vai. vak. Jaunimo
SUDEGĖ KŪDIKIS
IV. Bookkeeper.
juodas ir mėnulis buvo geltonas,
centre. Įdomi programa. Šilta Ačiū.
toli
(plona)
panelė
Labai
Kristina Garbaliaoskaitė,
Šešių mėnesių kūdikis Joseph ragana išbėgo i š savo namo ir
V. Knygą, eglę — aiškus
x Jonas ir Adelė Šiaučiūnai,
vakarienė. Gros Neo-Lithuania
(10
taškų).
tarė:
"Dabar
y
r
a
Halioween
spiauna.
Toronto
"Maironio"
l
i
t
m-los
Taylor
žuvo
gaisre,
kuris
su
moteriškosios giminės daikta
žinomi klevelandiškiai, maloniu
orkestras. Visi kviečiami.
mokinė. Kanada. vardžiai.
naikino šeimos namą 8320 So. šventė, a š einu vaikų gąsdinti".
Mokytoją, siuvėją,
laiškeliu
padėkojo
už
dailias
ka
(pr.).
Ir ragana nulėkė ant šluotos.
"Mūsų pasaulis".
Luella
Ave.,
Chicagoje.
lanką — gali būti vyriškosos ar
lėdines korteles ir atsiuntė di(Žiūrėkit
piešinį).
Vienas
Ragana skraidė virš didelių ir
x Lituanicos futbolo klubo
moteriškosios giminės daikta
; desnę auką. Dėkojame.
berniukas
mokyklos
suole
rado
PERKA BRITAI
tradicinis balius įvyks šį šeš-į
mažų namų ir v i s nematė vai-,
.
-„
PADĖKOS DIENOS
vardžiai.
Cia jie moteriškos gi
Ant jų
tadienį, lapkričio mėn. 25 d., i x Dėkodami už kalėdines kor
NUOTYKIAI
P°Pienau^
*#*****•
A. B. Diek bendrovę Chica- kų. Tada raganos katinas ta-i buvo
minės, nes pagal uždavinio są
kažkas nupiešta. J i s su6:30 vai. vakare, Šaulių namuo- Į teles, aukų po 5 dol. atsiuntė goję už 102 mil. dol. perka bri-1 re: "Gal vaikai nuėjo į mišką?"
g a b a j n ^ „ t polygą
moteriškosios giminės turi
t
Padėkos dieną m e s važiavo
Prof. Jonas Kuprionis, Van tų General Electric, Ltd., ben-jTada ragana nuskrido Į
se.
Šokiams gros "Vytis" or
mišką!
^
_
«
_
^
_.
^
_
i
Pn^-^a pieriaus lapo, bet joks vaizdas me į Perry Sound. T e n mūsų būti daiktavardžiai.
Nuys,
kestras.
Vietas
rezervuotis
ir pamatė du vaikus,
drovė.
nušoko nuo" šluotos ir pradėjo! • * * * > •
P a m a g " * ^ J 5 * S*ldraugai turi vasarnamį. Mes
kviečiame iš anksto klube, \ Juozas Briedis, W. BloomBEISBOLO AIKŠTĖS
, ^
jus geriau sugebėsite už aną ten nuvažiavome apie ketvirtą madienį mano broliai mėgino
field,
2614 W. 69 S t , telef. 476-9100.1
i vytis vaikus.
Vaikai greičiau
berniuką. Už atliktą darbą gau valandą. Ten nuvažiavę valgė nueiti ligi tokos gražios salos.
Fel. Blauzdys, Detroit,
(pr.).
Pagerinti
beisbolo
aikštes bėgo už raganą. Ragana supyLeonas Keženius^ Willowick,
site (10 taškų).
me kalakuto ir visokių skanu Jie nuėjo daugiau kaip pusę
18-je parkų Chicagos parkų j ko ir metė šluotą ant vaikų,
x Prof. Adomo Varno pager-1
Andrius A. Burkūnas, Farmynų.
kelio ir įklimpo. Mes turėjome
bimo akademijai ir banketui j
distriktas paskyrė 133,108 dol. i Vaikai parvirto. Kai ragana
mington,
atė
38vaikus
važiuoti laivu ir juos paimti
MIRĖ
KBOCH
^
°
P
'
9*
pakilo
ir
Buvo
labai
šalta
diena.
Mums
stalus ir vietas rezervuoja Olga'
Vienas vyras zoologijos sode
Ve. Prižgintas, Los Angeles,
pagavo raganą už nosies. Jie sutiko gyvulių prižiūrėtoją ir reikėjo šiltai apsirengti.
Vaičaitienė 7:00 — 2:00 vai. j
Sek Jie visi buvo sušalę.
Helen Ratkus, Miami Beach. ' Didžiųjų
Chicagos Kroch - . nešė ją namo. B e t ragana taip paklausė: "Kiek jūs turite
tel. 925-3211, kitu laiku — tel.!
Visiems maloniai dėkojame.
Brentano
knygynų
kūrėjas j spardėsi, kad vaikai turėjo ją paukščių ir žvėrių savo sode?"
582-9784 ir E. Kolbienė tel. j
Adolph
A.
Krock mirė Tueson, j paleisti.
776-4324.
(pr.) Į
x Aukų po 5 dolerius at
— "Cia yra 30 gahrų ir 100
Ariz., sulaukęs 8 6 m. amžiaus.
Ruta Karosaitė,
siuntė :
kojų". — 'Tas nieko nepasa
x MIAMI BEACH, FLORI
Jis buvo gimęs Austrijoje, 1902 Bostono lit. mokyklos mokinė.
L. Barauskas, Melrose Park,
ko!" — "«0, taip!" Kaip jūs
DA, Jazbučių Motelyje, 8910
metais.
Kazys Minca. Miami,
GRYBAI
manot? Pamėginkite sužinoti
Collins Ave.. žemos vasaros kai
A. Galdikas, Los Angeles,
BUVĘS FBI DIREKTORIUS
kiek paukščių ir žvėrių. (10
nos iki gruodžio mėn. 1 5 d.
Vieną vasarą, mes nuvažia
Al Manvydas, Milford,
GB2CAGOJ
taškų).
Dviems asmenims savaitė nuo
vome į Montrealį praleisti va
Kazys Domarkas, Highland.
$70.00. Skambinti vakarais tel.
Cl. Kelley, buvęs FBI direk saros atostogų. Apžiūrėję mies
Visiems maloniai dėkojame.
(305) 865-2678. Okeanu ir
torius, pasitraukęs į pensiją, tą, išvažiavome į Laurencijos
pliažas čia pat.
(sk.)
x Dail. A. Petrikonio pa dabar dirba Gemprints firmoje, kalnus. Apsistojome pas tetą,
Suaugęs žmogus turi < •
veikslai vėl gaunami Chicagoje. Chicagoje. Ta firma atlieka dei jos vasarnamyje.
dantų burnoje. Vietoje brūkš
X NAMAMS PIRKI I PA
Pasirinkimas didelis ir įvairus, mantų žymėjimą, kas labai
Pirmos dienos buvo nuobo nelio įrašykite skaičių. (5 taš
SKOLOS duodamos mažais mė
kainos neaukštos.
Išstatyti svarbu apdraudos firmoms k- džios. Tada mes nuėjome rinkti kai).
nesiniais jmokėjimais ir priei
Terroje, 3237 W. 6 3 S t , Chi teisingumo įstaigoms,
turin grybų į didžiulį, tankų, kalnuo
namais nuošimčiais.
cago. m , 60629, teL 434-4660. čioms reikalų s u vagystėmis.
tą mišką. Ten galima sutikti
Mutual Federal Savings, 2212
Išrinkite ir išrašykite vienas
(sk).
ir meškų.
CHICAGOI
\Vest Cermak Road — Telef.
Aš nelabai norėjau grybauti, kaitinius daiktavardžius (to
3 MBL GYVENTOJŲ
VI 7-7747.
<«k.)
mes niekada nebuvom tokiame kius, kurie nevartojami daugis
Chicaga turi apie 3,074,084 miške. Mes pasiėmėm krepšius kaitoje). Drąsa, tiesa, kūryba,
X Jei SKILANDŽIU tau tik
Advokatas
JONAS
G1BAITIS
gyventojus
ir yra antras savo ir išėjome grybauti. A š pama statybai, sąžinė, sąlyga, sąsiu
reik, tuoj pas PETRĄ ir užeik!
6247
So.
Kedsde
Avenne
didumu miestas JAV-se.
Pir čiau daug visokių grybų. Tai vinis, jaunimas, liaudis, elge
— INTERNATIONAL MEAT
TeJ. - 776-1225
mą vietą užima New Yorkas su buvo baravykai, raudonikiai, sys, keliavimas, kelionė, kelias,
MARKET. Medžioklinės dešre
Chicago, ITinois 60629
7.42 mil. gyventojų. Tačiau musmirės ir daug kitokių. Man purvynas, pieva, dirva, ieva,
les, kumpiai, aviena, veršiena,
dešros ir t. t. 2913 W » t 63rd Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak Chicagoje gyventojų mažėja. geriausiai patiko musmires, nes siela, rūpestis, darbas. U ž tei
Vejasi Los Angeles, dabar turįs jų galvos buvo raudonos su bal singai išrinktą žodį gausite po
St.. Chicago, • , Tel. 436-4337.
Seštad 9 vai. iki 1 vai. d.
1 tašką.
2.74 mil. gyventojų.
tais taškais.
(•k.).

TV

•

CHICAGOS
ŽINIOS

n.

m.

rv.

