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Katalikai tarybų sąjungoje
(Tęsinys)
Liūdno savo likimo ši Nau
garduko
bažnyčia
susilaukė,
palyginti, neseniai. 'Prieš keletą
metu čia gaudė vargonai, aidė
jo giesmės. Bet štai mirė kunigas.
Reiškia, atėjo laikas sunaikinti
šventovę, turinčią architektūrinę
reikšmę. Baltarusijoje įsigalėjusi
tokia praktika: jei negalima kuni
go pašalinti, laukiama jo mirties,
o jam mirus, neleidžiama skirti
naujo ir bažnyčia uždaroma.
Taip ir minėtoji bažnyčia iš pra
džių buvo paversta sandėliu. Bu
vo sunaikinti vargonai, sudaužy
ti altoriai ir šventųjų skulptūrosPagaliau prakiuro stogas. Kaž
kas pasiūlė jį užtaisyti, bet susi
laukė griežčiausio pasipriešinimo:
kiauras stogas — tinkamiausia
priemonė sunaikinti pastatą. Pra
ėjo du metai, ir bažnyčios pasta
tas nebetiko net ir sandėliui.
Šiuo metu į buvusią bažnyčią
galima patekti pro didžiules pa
matuose atsiradusias skyles. Ir
štai atsiveria vaizdas, kurio ne
įmanoma aprašyti... N e tai, kad
viskas čia sugriauta, sunaikinta
ir išdaužyta, ne... Tokių vaizdu
Baltarusijoje pamatysi visur. Cia
atsiveria daugiau — pats Šlykš
čiausias nužmogėjimo reginys, sukrečiąs kiekvieną padoresnį žmo
gų iki pat sielos gelmių. Kur

žmonės klūpojo ir meldėsi (o tie
žmonės — artimieji, tėvai, o gal
draugai) paversta kloaka, o ten,
kur kabojo šventųjų paveikslai,
primarginta tokių rusiškų užra
šu, nuo kurių raustų ar prie vi
sokių nešvankybių pripratusios
ausys...
Deja, visa tai nė kiek nejaudi
na Naugarduko valdžios pareigū
nų ir vietos ateistų. Viskas jiems
niekai, viskas čia leista, — bet
koks nusikaltimas — ne nusikal
timas, kad tik greičiau iš buvu
sios bažnyčios neliktų nė pėdsako.
Nesivaržoma nė turistų, keliau
jančių poeto Mickevičiaus istori
nėmis vietomis.
~._ . . . .
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zaunnt i taip D m a n s n i _isniekintą Naugarduko dommikonų bažnyčią, negalima neprisiminti ir antrosios Naugarduko
bažnytėlės, esančios prie pilies
griuvėsių. Si bažnyčia dar veikia.
Bet jos klebonas —senyvo am
žiaus, sovietinį lagerį iškentėjęs
žmogus. Naugarduko tikintieji la
bai susirūpinę, kad jų klebonui
mirus, šią bažnyčią neištiktų toks
pat likimas. Negi valdžios ranka
sulaikys išorėje įmūryta lenta,
skelbianti garbingą istorinę baž
nyčios praeiti, arba lenta jos vidu
je, kurioje rašoma, kad šioje šven
tovėje buvo pakrikštytas poetas
A. Mickevičius?
(Pabaiga)

VLADIMIRO KALĖJIMĄ

Britų karaliene
atvyko Žambijon
Lnsaka. — Britanijos karalienė
Elzbieta su vyru princu Pilypu
ir sūnum, princu Andrew atvyko
i Zambiją, kuri dažnai puolama
Rodezijos gynėjų. Zambijoje cen
trą turi Rodezijos sukilėlių fron
tas, todėl britų saugumo valdinin
kai patarė karalienei nevažiuoti į
tokį pavojingą kraštą. Karalienės
lėktuvas nusileido Lusakos aero
drome, kurį saugojo tūkstančiai
kareivių.
Zambijoje įvyks buvusių britų
kolonijų prezidentų konferencija,
kurią karalienė atidarys.

Kaune ir Vilniuje
daug užsienio svečių
Prasidėjo spartakiados krepšinio varžybos

Maskva. — Chicagos televizijos
Ok Lietuvos spauda skiria
32 kanalas rodo iš Maskvos šioms varžyboms Vilniuje ir Kau
"Spartacade", norint sudaryti įs ne nemažą dėmesį. Abiejuose
pūdi, kad čia vyksta įžanga į atei miestuose gatvėse pilna daug auk!
nančių metų Olimpinius žaidi tų vyrų ir lieknų merginų, ra
mus, tačiau tai tik <VU-ji TSRS šo Tiesa. Daug darbo, įvairių rū
tautų spartakiada". Sovietų "gos- pesčiu pasiruošimo spartakiadai
telradio" — televizijos ir radijo laikotarpiu turėjo krepšinio var
vadovybė pardavinėjo užsienio žybų organizatoriai. Kaune it
stotims šių sportininkų varžybų Vilniuje vieši apie il30 žurnalis
transliavimą, tačiau didžiosios tų, radijo ir televizijos darbuo
TV stotys menkai susidomėjo, nes tojų. Stebėti šio turnyro atvyko
tai tik vietinis sovietų reikalas su ir filipinietis taaptautinės krepHtarptautiniu atspalviu. Kaip pap nio federacijos prezidentas Gonrastai sovietų politinė propagan zales PuVat. Sportinėms kovoms
da panaudoja ir šias varžybas. aikštelėse vadovauja 55 teisėjai,
Daugelis pasaulio valstybių ne jų tarpe 40 "tarybinių", o iš jų
JAV aviaajos F-15 naikintuvas neseniai Libane pademonstravo savo pranabuvo
pakviestos dėl politinių prie keturi lietuviai. Krepšininkai r u n
gumą ^
SMyx
mgas
S i s McD onndl Dougas naikintuvas pirmą kaitą
žasčių.
Sovietai
privežė, patys tyniauja japonų "Tachinara" ka
s k r i d o 1972 m. ir vis buvo tobulinamas. Jame pflna elektroninių instrumenapmokėdami išlaidas, daug sporti muoliais, varžybas stebi ir tos fir
tų, radaru, kurie vairuoja raketas, ir kompiuterių, kurie palengvina lakūnų
darbą. F-15 laikomas geriausiu naikintuvu pasaulyje.
— Valstybės sekretorius Van* ninkų iš "trečiojo pasaulio" kraš mos atstovai. Vilniaus sporto rū
muose metama i naujuosius olan
ce, atsakydamas į klausimą sena tų.
prasidėjo 1928 dų gamybos krepšius, kurie pasta
toriui Richard Stone, rašo, kad Spartakiadas
n-,
tačiau
šiemet
pirmą
kartą pa tyti ir moterų varžyboms Kau
vyriausybė įspėjo Sovietų Sąjun
gą nesiųsti kareivių į Kubą, ne kviesti sportininkai iš užsienių. no sporto halėje.
laužyti 1962 m- pasiekto susita Korespondentai mano, kad sovie
rimo. Vance pridėjo, kad vyriau tai nori atlikti lyg repeticiją olim
Grasina nušauti
sybės žiniomis, Kuboje nėra pa piniams žaidimams.
įdomu, kad spartakiados krep
sikeitęs ten esančių sovietų skai
prezidentę. Sadfltį
Muzika gadina Irano j*"nim^
šinio
žaidynės vyksta Vilniuje
čius.
Beirutas. — Sirijoje prisiglau
Teheranas. — Irane pirmą 1 davo instrumentinę muziką, ta(vyrams) ir Kaune (moterims).
—
Australijoje
31
metų
mote
Salia 17 sovietinių respublikų ko dusios palestiniečių grupės Saikartą po revoliucijos prasidėjo šiau leisdavo būbnus vestuvėse
ris,
ėmusi
vaisingumo
tabletes,
mandų vyrų varžybose dalyvau kos vadovybė paskelbė turinti
šventasis Ramadano mėnuo, ka ar kitose šventėse, tačiau įvai
pagimdė
penkis
kūdikius,
tačiau
ja JAV, Jugoslavijos, Cekoslova- tikrų žinių, kad Rivieroje nusaada musulmonai valgo tik vieną rūs valdovai, šach»'. princai ir
kartą į dieną, jai baigiantis. Mais kalifai savo dvaruose grodavo. vienas tuoj mirė, liko sveiki ke kijos ir Lenkijos komandos. Mo tas Saikos vadas Mohsen žuvo
to parduotuvės uždarytos, preky Šachas Abbas, kuris valdė Persiją turi.
terų tarpe šalia minėtų šalių nuo Izraelio - Egipto saugumo
— Penktadienį JAV lėktuvai komandų rungiasi ir prancūzės. organizacijų sąmokslo. Už tai
bos centrai
pustušti, valstybės 1587-1629 metais, pastatė gra
vadovaujamos radijo stotys trans žiausią Irane Isfahano mečetę, o pradėjo "oro keltuvą", išvežti iš Krepšinio varžybos prasidėjo lie Saiką nušaus Egipto prezidentą
liuoja tik maldas ir revoliucines netoli, savo rūmuose buvo įren Malaizijos 4,000 vietnamiečių pos 21 d., pirmosios rungtynės bu Sadatą. Sąmoksle dalyvavo i r
dainas, kurių daugumas buvo re- gęs labai puikią muzikos salę, su pabėgėlių. Jūrpje Amerikos i r vo tarp Kirkizijos ir Turkmėnijos Amerika, sakoma palestiniečiu
raporte. Egiptas anksčiau kalti
korduotos Beirute, kai ajatola akustikos įrengimais, kurie ir Italijos karo laivai Sgelbėjo ke vyrų komandų.
no
šią Sirijos globojamą PLO
Khomeinis dar buvo egzilėje. šiandien kelia nuostabą. Šachas lis šimtus pabėgėlių. Jūroje ras
JAV krepšinio komanda nėra
Tas dainas groja ir palestiniečių šioje salėje klausydavosi drau ti ir keli žuvusių lavonai. Jie iš ta pati, kuri neseniai laimėjo pir grupę už savo ambasados •Kipro
laisvinimo organizacijos nariai.
džiamos muzikos, aiškina turis traukti i r iš naujo palaidoti pa mą vietą Pan-American žaidynė saloje užpuolimą, už ambasados
vokatam įteikti apeliacinį skundą.
se, bet sudaryta iš dviejų Purdue Turkijoje užėmimą ir už siunti
Kaip jau buvo skelbta, ajato tams iraniečiai gidai, pridėdami, gal jūros tradicijas.
Beveik tuo pačiu metu kaip la Khomeini praėjusią savaitę kad "visi šachai vienodi".
— Japonijos vyriausybė pasky un-to žaidėjų, vieno Ohio valsti mą į Egiptą siuntinių su bombo
Sčaranskis, prieš vienerius metus stipriai pasisakė prieš muziką ir
Pažiūroje į muziką yra nema rė 23 bil. dol. sumą naujų energi jos, Virginijos, N. Carolinos. Jų mis.
buvo taip pat nuteisti lietuvis dainas. Kalbėdamas radijo dar žas skirtumas tarp musulmonų jos šaltinių ieškojimui. Per atei treneris yra Purdue un-to Lee RoArabai perka
Viktoras Petkus ir rusas rašyto buotojams, Irano religinis vadas arabų ir persų. Garsusis persų nančius ii 1 metų vyriausybė ban se. Amerikiečiai labai nustebo pa
jas Aleksandras Ginzburgas. Pa ragino juos nebijoti, jei kas jos poetas Omar Chajam rašė, iškel dys rasti nuo naftos nepriklau tyrę, kad jiems teks varžytis tik
prancūzų ginklus
starasis neseniai buvo iškeistas į pravardžiuos atsilikusiais, ragi damas meilę, vyną ir muziką, ta sančios energijos.
respublikinių varžybų pusfina
Paryžius. — Prancūzija baigė
du Amerikoje kalinamus sovietų no užgniaužti muzikos žalą jau čiau arabai kiečiau žiūri į šiuos
— Aktorė Jane Fondą, pagar liuose. Sovietų spartakiados vyrai derybas su Saudi Arabijos ir Ira
šnipus, kai tuo tarpu Viktoras nimui. Muzika yra šalies ir atei dalykus. Islamo
suskirstyti į keturias grupes, iš ku
centro New
Petkus, turimomis žiniomis, atlie ties išdavimas, kalbėjo ajatola, Yorke direktorius Hosney Gaber sėjusi savo politikavimu ir ko rių į pusfinalius pateks po dvi koko vyriausybėmis dėl naujų gin
ka jam paskirtą dešimties metų pabrėždamas, kad su muzika ei paaiškino spaudai, kad islamas munizmui palankiomis kalbomis, mandas. Amerikiečiai tikėjosi su klų pardavimo. Arabų šalys šiose
kalėjimo bausmę Cistopolio ka na alkoholiniai gėrimai, paleistu leidžia muziką, jei ji nekalta, nau kaltino 'Kalifornijos senatą raga sitikti su sovietų rinktine, nes ji sa derybose siekė sustiprinti savo
lėjime. Užsienio lietuviai yra su vavimas. Tie dalykai nebus to dojama santuokos iškilmėse, ka nų gaudymu ir grįžimu į Mc vo paskutinio vizitoo metu nuga karo laivyno jėgas. Jos pirks 3
darę specialų komitetą Viktoro leruojami islamiškame Irane, nes ro žygyje arba siejama su tauti Carthy dienas. Senatas atmetė lėjo Purdue un-tą keturiais taš Prancūzijos karo laivų, ypač rake
Petkaus ir kitų lietuvių politi tai šėtono išmislas. Muzika su niais jausmais. Ajatola Khomei jos kandidatūrą į Menų tarybą, kais. Gali atsitikti, kad respubliki tomis ginkluotų greitkivių ir panių kalinių išlaisvinimui. Į Cisto- jaudina jaunuolius, sukelia viso nis pasmerkė tik tokią muziką, nes ji esanti išdavikė.
nės komandos nugalės užsienie kraičių apsaugos ginklų už 2.4
— JAV ambasada Maskvoje čius svečius ir finale susitiks tik bil. dol. Prancūzija už ginklus
polį Viktoras Petkus buvo perkel kius nepadorius geidulius. Jau kurią galima lyginti su opiumu,
gaus naftos.
tas iš Vladimiro kalėjimo, kuris nuolis, kuris gaišina muzikai sa kuri iš kelio veda Irano jauni įspėjo sovietų vyriausybę neperse sovietų komandas.
kioti
žurnalisto
David
Satter,
ku
buvęs panaikintas, ruošiantis vo laiką, negali pasverti realaus mą, atimdama jam vyriškumą ir
Nauja valstybe
ris yra Londone leidžiamo Finan
1980 metų pasaulinei Olimpia gyvenimo, tampa lyg narkotikų charakterį.
Kinijos protestas
cial Times reporteris.
Gilberto salos, Ramiojo vande
dai. Į sunkiai pasiekiamą Čisto- vartotojas,
nyno
vakaruose, pasiskelbė nepri
polį perkeldami kalinius, sovie
—
Ispanijos
baskų
vadovybė
Pekinas. —Kinijos žinių agen
Irano radijas jau anksčiau už
klausoma
valstybe, kuri pasivadi
tai tikisi nukreipti nuo jų užsie
paskelbė, kad baskų ETA organi tūra skelbia apie Vietnamo vy
draudė populiarios Irano daini
Prekybos deficitas zacija toliau ves kovą prieš Is riausybei pasiųstą griežtą protes no Kiribass'o respublikos vardu.
niečių dėmesį. Užsienio spauda
ninkės dainas, nes jos esančios
skelbia naują Viktoro Petkaus ad
panijos vyriausybę.
tą dėl artilerijos apšaudymo. Ki Naujoji nepriklausoma valstybe,
„priešrevoliucinės". Irane jau at
Washmgtonas. — Prekybos
resą: 422950 Tatarskaja AS9R,
— Darbo departamentas pa nijos pusėje Vietnamo artilerija apimanti Gilberto, Lamo ir Fynik
sirado slaptų radijo stočių, ku departamentas
paskelbė,
kad
so salynus turi apie šešių šimtų
Cistopol, Uė 148 st 4.
rios transliuoja, ką nori, duoda birželio mėn. Amerikos užsienio skelbė, kad daug mažiau išleidžia užmušusi daug žmonių, dar dau penkiasdešimties kvadratinių ki
kompensacijoms, giau sužeidusi. Kinijos artileris
daug
vakarietiškos
muzikos. prekyba vėl davė deficitą. Ame ma bedarbių
lometrų plotą ir apie 50 tūkstan
Valstybinės stotys pasitenkina rika per tą laiką eksportavo pre per paskutinius 12 mėn. išmokė tai atsakę savo ugnimi.
čių gyventojų. Krašto gyvento
Baigė kabineto
klasikinės muzikos plokštelėmis, kių už 15 bil. dol., o užsieniuose ta 55 nuoš. mažiau negu 1977 m.
jai verčiasi daugiausia tropine
Laimėjo karą
tradicinėmis persų dainomis, re pirko už 16.9 bil. dol. Didele
— Izraelio pajūrio mieste Nažemdirbyste ir žvejyba. Naujos
sudarymą
voliucijos giesmėmis.
dalim deficitą sudarė naftos pro tanya sprogo bomba, sužeidusi 12
Phnom Penhas. — Nauja nepriklausomos valstybės tautinė
Sis Irano išėjimas prieš muzi duktai, kurių kainos pakilo. žmonių. Ją padėjusi palestinie Kambodijos vyriausybė paskelbė, vėliava vaizduoja ant ramaus mė
Washrngtonas. — Preziden
ką
sukėlė Vakaruose daug ko ReSkiamas pasitenkinimas, kad čių grupė, kurios centras Sirijo kad ji laimėjo karą su buvusio lyno vandeny no kylančią raudo
tas J. Carteris baigė savo vy
riausybės pakeitimus penktadie mentarų. Iki Sol musulmonų ša- birželio deficitas yra mažesnis už j e Prancūzijos Rivieroje prie sa režimo, premjero Pol Poto parti ną saulę Nepriklausomybę pa
nį, paskirdamas į kabinetą du lyse nebuvo vienodos pažiūros į Į gegužės mėn. (2.5 bil. dol.) ir vo buto buvo peršautas ir sunkiai zanais. Gynybos ministerijos pra skelbusios Gilberto salos buvo
sužeistas Sirijos palestiniečių Sai nešimu, pasiekta visiška perga vienos iš paskutiniųjų Didžio
burmistrus. Buvęs New Orleans muziką. Griežtesni vadai draus- balandžio — (2.2 brl. dol.).
ką šakos vadas Zurair Mohsen. lė. Karo veiksmuose žuvo 42,000 sios Britanijos kolonijų.
burmistras Moon Landrieu, žino
Policija įtaria, kad ji peršovė Iz vyriausybės priešų. Likučiai pa
Padės
Omanui
mas kaip geras administratorius,
Popiežiaus
vizitas
raelio agentai.
buvęs Amerikos miestų burmistrų
sitraukė į džiungles, kur bando
KALENDORIUS
ginti
sąsiaurį
organizacijos pirmininkas, pas
Vatikanas. — Bažnyčios vado
— Portugalijos karo vadovybė persigrupuoti.
Liepos 30 d.: Petras Kris., Juli
kirtas vadovauti namų ir miestų vybė paskelbė, kad popiežius Jo
Kuwaitav — Arabų spauda pa stebėjo aviacijos manevrus prie
ta, Bijūnas, Radvile.
išvystymo departamentui.
nas Paulius II-sis atvyks į Airiją skelbė Irano revoliucinės vyriau Santa Margarida. D u lėktuvai — Šiandien ar rytoj kongresas
Liepos 31d.: Ignacas Loj., Gra
Portland, Oregon, burmistras rugsėjo 29 d., vykdamas Ameri sybės nutarimą pasiųsti savo ka turėjo demonstruoti šaudymą į iš naujo svarstys įstatymą, kuris
cija, Vainibutas, Lėtutė.
Nell Edward Goldschmidt pas kon, kur dalyvaus Jungtinių Tau riuomenės dalinius į Omaną, pa taikinį žemėje. Prašovę taikinį duos prezidentui teisę įvesti ga
Saulė teka 5:40, leidžiasi 8:13.
kirtas transporto sekretoriumi. tų generalinės sesijos posėdžiuo dėti jam saugoti nuo teroristų lakūnai paleido šūvių seriją vos zolino normavimą.
Manoma,
ORAS
Jis žinomas savo energija, naujais se. Vatikano šaltiniai skelbia, Hormuzo sąsiaurį, ?w kurį kas 30 pėdų nuo tribūnos, kurioje sė kad šį kartą įstatymas gaus dau
sumanymais ir darbštumu. Jis kad popiežius neplanuoja sustoti dien plaukia daug tanklaivių su dėjo penki generolai, gynybos mi giau demokratų balsų. Bandoma
Apsiniaukę, su pragiedrudkis,
esąs labai religingas žydas, savo civilinių neramumų
apimtoje nafta. Vienoje vietoje sąsiauris nistras ir kiti aukšti svečiai. Ma atšaukti kai kuriuos vyriausybės temperatūra dieną 85 L, naktį —•
sinagogos veikėjas.
Siaurinėje Airijoje
nevrai tuoj buvo sustabdyti.
yra 25 mylių platumo.
atmestus papildymus.
70 1.

UŽDARE GARSŲJĮ
Neseniai suėjo lygiai vieneri
metai, kai Sovietų Sąjungoje bu
vo nuteistas trylika metų kalėti
žmogaus teisių gynėjas Anatoli
jus Sčaranskis. Šios sukakties proga
23 Sovietų Sąjungoje gyvenan
tys žydai aktyvistai, jų tarpe
akademiko Sacharovo žmona Je
lena Bormer, Levas Ulanovski ir
profesorius
Aleksandras Lerier,
pasirašė kreipimąsi į laisvojo pa
saulio visuomenę, ragindami ją
pakelti protesto balsą prieš Sčaranskio kalinimą ir imtis naujų
žygių dėl jo išlaisvinimo. Dioikumente pažymima, jog Sčaranskfc
atlieka jam paskirtą bausmę labai
sunkiose sąlygose, dėl kurių jo
sveikatos būklė yra febai pablogė
jusi. Jis serga akių iiga, kuri ga
li privesti prie visiško apakimo.
Be to, lageryje jis yra laikomas vi
siškoje izoliacijoje. Dokumento
autoriai .taip pat pažymi, jog
ŠČaranskhii
paskelbtas teismo
sprendimas yra absurdiškas, kad
teismo byla buvo nagrinėjama
už uždarų durų įr kad praėjus
vieneriem metam nuo sprendimo,
sovietų valdžia neduoda galimy
bės nuteistojo artimiesiems ir ad

— Lietus, potvyniai Texas
valstijoje labai pakenkė ryžių lau
kams, nuostolių padaryta už 26
mil. dol.
— Nikaragvos sukilėlių vy
riausybę jau pripažino 30 valsty
bių ir pažadėjo ekonominę pa
ramą. Pietų Amerikoje Nikarag
vos naujos valdžios dar nepripa
žino 3 kraštai.
— Buvęs Indijos premjeras Desai pasitraukė ne tik iš premjero,
bet ir iš kongreso partijos pirmi
ninko pareigų. Naują vyriausy
bę sudaro premjeras Singh.
— Šiandien lėktuvai pradės iš
vežti iš Afganistano JAV diplo
matų šeimas ir nebūtinai reika
lingus tarnautojus, iš viso apie
100 asmenų. Afganistane nėra
JAV ambasadoriaus nuo vasario
14 d., kada Kabule buvo pagrob
tas ir nušautas ambasadorius
Adolph Dubs.
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJ
" L A BOHEME"
PASTATYMAS

tyrimą ne tik operinių veika
^ t e s $37XX> Chic«o, Coak County,
SubBCriptloo
lų surengimuose, bet televizijo
Minotoiliid CsMda Elsewhere in the U.S.A. $35.00. Foreign
je ir koncertuose, visuose veiks
Birželio 3 dieną Immaculate muose turtino šios operos pa
oountriet. $37.00.
Heart Kolegijos auditorijoj, Los statymą savo profesionalinio lyP«Sto išlaidas n-finant. p^rviuvimai u*
į į į ^ į S
Angeles apylinkių lietuviai tu ! gio sugebėjimais, kurie matė
ratas nesiuneiami. Ant DRAUGO prie f 1 ^ ^ / ^ 0 *
£
rėjo progos gėrėtis Puccini ope- j si jo dainavime ir vaidyboje.
wso. gavus ii jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokefrs.
ros "La Boheme" pastatymu.
Operos pastatymo metu, ypa
DRAUGO prenumerata mokama i i anksto
Operą
surengė Tarptautinės
metams 6 mėn. 3 m*n.
tingą žiūrėtojų dėmesj patrau
Operos ansamblis, kuriame da
Chicago
ir
Cook
apskr.
$37.00 $19.00 $15.00
kė daiL P . Jasiukonio puikiai iš
lyvavo daug lietuvių.
Solistė
K
i
t
u
r
J
^
V
35.00
1&00
13-00
gražinta scena. Kiekviename
Birutė Dabšienė atliko vedamą
Kanadoje
' U.S-A. 37.00
19.00
15.00
akte, charakteringos ir didelio
Užsienyje
37.00
20.00
15.00
ją "Mimi" rolę. Piano su or
Nuotr. A. Gulbtasko
estetinio pasigėrėjimo teikian Svečiai Los Angeles, Cafif., įteikiant poetui St. Santvarui literatūros premiją
Savaitini,
25.00
15.00
M0
kestru palydėjo pianistė Rai
čios dekoracijos, įdomiai ir spal
monda Apeikytė. Motinos vaid
•"Administracija dirba kas- A • Redakcija straipsnius taiso savingai puošė sceną ir praturti
dien
nuo 8:30 iki 4:30, šešta- į vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsmenyje pasirodė Regina Kunno visą operos eigą. Tai ne pir co miesto dangoraižių, iš tolimų
dieniais
nuo 8:30 iki 12:00. į oių nesaugo. Juos grąžina tik ii
gienė. X i i a Brinkytė, Linas
mas kartas, kad dail. Jasiuko- apylinkių pradeda rinktis prie
• Redakcija dirba kasdien « anksto susitarus. Redakcija už
Brinkis, Dainius Petronis, Gailė
8:30 — 4:00, šeštadieniais 9 skelbimų turinį neatsako. Skeluis pristato žiūrovams tikrai Warld Trade Center mašinos.
Radvenis ir Tauras Radvenif
3Q
12:00.
1 bimų kainos prisiunčiamos gavus
8;
lą
Baltijos
pajūryje,
kur
tam
tik
AUKSINĖS
PLUNKSNOS
Daugelis
jų
pasipuošusios
plaka,
aukšto lygio ir plataus pasižy
dalyvavo vaikų chore, o karei
J prašymą.
ra dalis "naujakurių" gyveno net
LAIKRAŠTININKO
tais, išmargintais įvairiais šū
mėjimo vertas dekoracijas.
viais buvo Tadas Dabšys ir Ta
palapinėse. Vėliau dalis gyvento
SUKAKTIES PROGA
kiais, nukreiptais prieš pavergė,
das \~izgirda. Operą režisavo
Gausios ovacijos ir scena pri ją — Sovietų Sąjungą ir reika
jų buvo perkelti į Itzehoe mies
Neseniai "Drauge" perskaičiau
Algirdas Žemaitaitis. Dailinin- pildyta gėlių puokštėmis liuditą,
šiaurės Vokietijoje, kiti kitur. jams. Tuo metu tikriausiai jis ra macijas vertė jo rastus nuolatos
laujančiais pavergtoms tautoms
k a s P. Jasiukonis sukūrė ir pa-1 jo apie operos pastatymo pa laisvės ar perspėjančiais mūsų bičiulio Alfo Nako straipsnį apie Buvęs Harfkruge literatų sam šė ir 1953 m. 'Terros" leidyklos skaityti, jų laukti ir mokytis.
ruošė dekoracijas. Organizacini sisekimą. Prie šios operos mu- valdovų apsnūdimą prieš gre žurnalistą Jeronimą Cicėną jo būris — N. Mazalaitė, J. Krumi- Chicagoje išleistą didelio pasise
Netikėtu sutapimu tomis pa
amžiaus 70 metu sukakties pro
darbą pravedė Rimas Vizgirda, į zikinių laimėjimų daug prisi- siantį pavojų.
nas, F. Neveravičius, J. Cicėnas kimo sulaukusi veikalą "Vilnius čiomis mintimis, kurias čia išdės
ga. Todėl pagarbiai su straipsnį
Dr. Nandor F. Domokos rūpi- dėjo operinių veikalų srityje
čiau, dar taip neseniai dalinausi,
Policijai davus ženklą, pusšim rašiusiu bičiuliu kartoju jo para ir dar gal kai kas — buvo išsklai tarp audrų".
dyti. Cicėnai apsigyveno Itzehoe.
nosi muzikiniu paruošimu, 30 plačiai patyręs muzikos direk- tis mašinų patraukia metropolio
šytus žodžius: "Jeronimas Cicė
Asmeninė pažintis su J. Cicė sostinėje susitikęs su kitu mano
Kartą belankydamas kun. F. Kižmonių orkestrą dirigavo paty- torius — dr. Nandor F. Domo- gatvėmis, artėdamos prie mies
gerbiamu istoriku bei žurnalistu
nas, tauriausias Vilniaus krašto
reilį, jo buvau nuvestas ir į Cicė nu man buvo kažkas naujo ir V. Trumpa, panašiomis minti
ręs ir gabus muzikas R. Less- kos. Be to, dėl sėkmingo ope- to valdybos rūmų. Šaligatviuo
sūnus, pirmaeilis žurnalistas, auk
nų butelį, paskendusį knygose, skatinančio. Jei anksčiau jis man mis esu dalinęsis ir su Chica
ing. Operos metu buvo suka- ros pasirodymo ypatingas nuo se būriuojasi praeiviai, stebėda
sine plunksna daugelį metų ko
jau buvo žumalizmo pavyzdys,
pelnas atitenka režisoriui Al mi kandžius šūkius prieš paver vęsis už Vilnių — Lietuvos sos laikraščiuose, rankraščiuose. Juk
goje viešėjusiu Br. Raila, mušu
mas filmas.
tuo laiku žurn. J. Cicėnas buvo tai nuo susipažinimo dienos liko aukštaičių būryje visada atsivergirdui Žemaitaičiui kurio suge gėją ir niekur atdarose mašinose tinę".
"Mimi" vaidmenį su dideliu
pačiame savo kūrybingume: re tiesiog švyturiu: jo drąsa, užbu
bėjimais šis pastatymas pasie nematydami "gražuolių", o tik
Praėjusios savaitės "Horizon dagavo gerai informuotą reporti- riantis stilius, pateiktų vaizdu davusiu tikru aukštaitišku nuo
pagyrimu atliko Birutė Dabšie
kė aukšto meniško lygio.
gyvenimo kovoje užgrūdintus tus" paskyriau savo parapiečiui iš
nė. Solistės graži išvaizda ir na
sultingumas bei gyvumas ir mo- širdumu, kažką panašaus dar
nį
biuletenį,
"Minties"
laikraš
Malonu paminėti, kad ansam veidus.
Lietuvos kun. Fabijonui Kireiliui. tyje, šalia Br. Railos, V. Trum kėjimos surasti aktualias infor*»
tūralus kuklumas bei švelnumas I
(Nukelta i 4 paL)
blis vėl ruošia naują operos pa
Ir
šie
"Horizontai"
turi
kiek
ryšio
palengvino sukurti šią ypatin-;
pos, A J. Greimo ir kitų, dažnai
Pravažiuojant per judrų pre
statymą — Verdi "La Travia
su praėjusiais, nes su zum. J. Ci rodydavosi spalvingai parašytos
gai charateringą, silpnos, netur-į
kybinį
rajoną,
iš
vieno
tarpdu
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
ta", kurioje pagrindinę Violetos
cėnu kaip tik ir susipažinau kun. J. Cicėno skiltys su begale nau-l
tingos mergalės rolę. Pirmame
DR.
K.
G.
BALUKAS
rolę atliks solistė Birutė Dab rio pasigirsta: " here are Li- F. Kireilio dėka. Kiek prisimenu,
DR. P. KISIELIUS
akte soliste yra nedrąsi, santū-;
A k u š e r i j a ir m o t e r ų l i g o s
ir savotiškai
šienė. Taip pat, su 'La Bohe thuanians?" Iš kolonos kažkas karui pasibaigus juos likimas su jų informacijų
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
ri. Antrame akte, pirmosios
1443 So. 50th Ave., Cicero
me" pastatymu, visas operetinis atsako: "štai mes!" Nuskamba vedė į tą pačią Haffkrugo stovyk spalvingu jų pateikimu skaityto- 6 4 4 9 So. P u l a s k i R o a d (Cravvford
meilės užburta savo rolėje, so
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak išskyrus
sąstatas yra pakviestas įvai žodis "sveikas".
M e d i c a l B u i l d i n g ) . T e l . LU 5-6446
listė spindi švelnumu ir ramu- •
treč. Sėst 12 iki 4 vai popiet
Kolonai pasiekus puošniuosius idėjoms ir su jomis nesutinka, i tu su solistu J a u Budsdnski.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
riom gastrolėm. Ovacijos, lai
—mu. Dainavimas yra lygus ir
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5-1811
mėjimai ir sėkmė telydi šį šau San Francisco miesto valdybos bet jų balsas slopinamas piktose Liszt Vengrų rapsodiją, palydint
svajingas. Tačiau, trečiame ak-f
rūmus,
niekas
čia
nepasitiko
pa
nų Tarptautinės Operos ansam
rankose sukaupto kapitalizmo i r | smuikininkei Tibor Horvath, a r
DR. WALTER J. KIRSTUK
te, sol. Dabšienė pasirodė visa-;
DR. VL. BLA2YS
vergtų tautų atstovų, kurie tu tų aklų politikų, kurie šiandien menų tautinių šokių grupė pasoblį.
Lietuvis gydytojas
me dainavimo grožyje.
Gera :
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Albina Gedrainienė--Uknevičiūtė rėtų padėti kovoti prieš įvykdy nedrįso išeiti su viešu pareiski- keletą armėniškų šokių. P e r t r a u
3 9 2 5 VVest 5 9 t h Street
Marquette Medical Center
balso kontrolė, laisvumas, šva-'
Vai : pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
tą smurtą. Rūmų priešakyje išsi. mu, kaip tai San Francisco mere kos metu pasakė kalbą apie pa6132 So. Kedzie Avenue
ri intonacija, puikios forte ir
rikiuoja vėliavos, atsiranda gar. Feistein. nors buvo prašyta šia vergtų tautų tikslus inž. Hemo Vai : pirm , antr. ir ketv 6 iki7:30v. v. SeJt vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
uždarvta
piano aukštos gaidos liudija
siakaibiai, per kuriuos aidi į proga paskelbti proklamaciją. Jogis. Koncertas buvo baigtas 1 iki 3 vai Pagal susitarimą.
apie solistės muzikini sugebėji
Ofiso telef. WA 5-2670
miesto gilumą skaitomos prezi
DR. IRENA KURAS
Zakrzewski kalba buvo sutikta A. Dvorzak kūriniu — Slavonic
mą ir subrendimą, šiame akte,
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
dento paskelbtos proklamacijos publikos nuoširdžiais plojimais. Dances.
solistė su išgyvenimu ir liūde
KŪDIKiy IR VAIKV; LIGOS
žodžiai Renkasi žmonės, lyg
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
Atlikus oficialią dalį, visi pa
SPECIALISTĖ
siu skundžiasi Marcelio apie jos
Koncerto pasikausyti buvo s u
laukdami nepaprastų įvykių, k u i ^ ^ : G o l d e n G a t e parką, k u
MEDICAL BUILDING
DR.
PETER
T.
BRAZIS
sunkumus su Rodolfo. Bet, su
sirinkę gausiai žmonių, kurie
3200 VV. 8 l s t Street
rie neseniai šiuose rūmuose nu riame vyko pavergtų tautų kul- iėjo įsitikinti, kad pavergtųjų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sitikusi su mylimuoju, glaudžia
Valandos: Kasdien nuo 10 vai rytoga
2434 VVest 71 st Street
aidėjo šūvių garsais, žūstant me tūrinis pasirodymas, atliekant ^ ^
iki 1 vai popiet.
kūrėjų i r Vai.; pirm . antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00
si prie jo ir svajingai, roman
t a r p e y ^ pvj^ų
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919
rui
Masconi.
žinomų kompozitorių kūrinius. jose tebėra gyvas laisvės ilge vai popiet, trec\ ir šešt. tik susitarus
tiškai atlieka atsisveikinimo sce
Vietos
pavergtų
tautų
komi
O f s . HE 4 - 1 8 1 8 ; Rez. PR 6-9801
ną. Jų balsai susilieja puikioje j
Didžiuliame Golden Gate par sys. Patriotinė išeivija privalėtų Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
teto
pirm.
Zd.
Zakrzewski
jaut
hamonijoje ir, malonių prisimi
DR. J. MEŠKAUSKAS
panašiose
riu žodžiu prabyla į susirinku ke sekmadieniais ir šventadie- aktyviau dalyvauti
DR.
EDMUND
E.
CIARA
nimų paveikti, jie nutaria iš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sius, čia pat atsiranda TV ir niais parkų departamento orkesti demonstracijose, spaudžiant m ū
OPTOMETRISTAS
siskirti
žydinčių gėlių metu.
Specialybė vidaus ligos
sų
politikus,
kad
jis
užimtų
2709 VVest 51 st Street
spaudos korespondentai, kurie ras duoda įvairius koncertus. P a
Kai, dueto formoje, Rodolfo ir
2454 VVest 71st Street
Tel. — GR 6-2400
paskubomis registruoja kaiban- i vergtų tautų komitetui susita- mums palankesnę kryptį.
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Mimi švelniai atsisveikina, Mar
P. Indreika Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. irpenktad.
čiojo žodžius ir faktais pagrįstus rus, orkestras mielai sutiko at
celio ir Musetta vėl Šūkaudami
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad 10-3 vai
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus
likti programą vien tik iš pa
GEGUŽLNE
išvedžiojimus,
kaltinančius
Mask
ir viens kitam prikaišiodami
Telef. — 282-4422
vą, jos brutalų elgesį su 150 mi vergtų kraštų kompozitorių kū
O f i s . tel. 7 3 5 - 4 4 7 7 ; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9
taip pat išsiskiria. Siame akte
LB San Francisco apyl. ruo
rinių
•
lijonų pavergtų žmonių, juos ap
DR. E. DECKYS
stipriai jautėsi šių trijų atlikė
Dr. ROMAS PETKUS
šiama gegužinė įvyks rugpiūčio
tverus
geležine užtvara, kad lais
Koncertinei daliai pravesti bu
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
AKIU LIGOS - CHIRURGI1A
jų (Rodolfo, Mimi ir Marcelio)
5 d. Jocąuin-Miller Park, Oak
Specialybė — Nervu ir
Ofisai:
vės
šauksmas
neprasiveržtų
iš
vo
pakviestas
San
Francisco
LB
profesionaliniai sugebėjimai ne Sol. Stasė KHmaitė atlieka programą
land. Visi kviečiami
Emocinės ligos.
111
NO.
VVABASH AVE.
tik dainavime, bet ir vaidmenų literatūros premijos įteikimo šventėje katakombų ir gilaus pogrindžio; apyl. pirm. R Tervydis, kuris,
4200 NO. CENTRAL AVE.
CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
o tie, kurie išeina į viešumą, grei prieš pradedant koncertą, pa
•opratime ir perdavime. Rodol Los Angeles, Calif.
Valandos pagal susitarimą.
6449 So. Pulaski Road
tai
nutildomi
konclagerinėmis
prašė
vengrų
kun.
Christopher
,
*_
Nuotr. A. Gulbinsko
fo rolėje pasirodė Robin Reed
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
bausmėmis
ar
sukišant
į
kalėji
sukalbėti
maldą
Maldoj
jis
pra
DR. FRANK PLECKAS
(tenoras). Tik 26-šių metų so
Telef. — S87-1285
DR.
A.
B.
GLEVECKAS
mus
šia
pavergtų
tautų
demons
(Kalba lietuviškai)
. . ,
šė
Aukščiausiojo
suteikti
malo
San
Francisco,
Calif
listas jau sugebėjo paruošti ir
AKIŲ LIGOS • CHIRURGIJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTAS
tracija
mes
trokštame
atkreipti
nę
ir
stiprybę
tiems,
kurie
kovo
atlikti net kelias žymesnes ope
Ofisas:
PAVERGTŲ TAUTŲ
Tel. — BE 3-5893
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
visų dėmesį ir kartu paprašyti ja už savo tautų identiškumą,
700
Nori*
MfeMgia,
Saito 409
retines roles. Jo dainavime aiš
"Contact lenses"
Specialybė Akių ligos
DEMONSTRACIJOS
jūsų pagalbos iškovoti savo tau trokšdami joms laisvės, nepaisy
Valandos pagal susitarimą
kiai matyti rimtas darbas, ge
2618 VV. 71st S t . — T e l . 737-5149
3907 VVest 103rd Street
Pavergtų tautų savaitės minė toms laisvę, kad ir jos pajustų darni pesimistinės tarptautinės
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč.ra technika, gražus balso tem
Valandos pagal susitarimą
tuos
laisvės
vaisius,
kuriais
nau
padėties,,
sustiprinti
dvasiškius
jimas
San
Francisco
mieste
įvy
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiniiiiiiiiiiiiiM
bras i r didelis muzikinis subren
Ofiso tel. — PR 8-2220
DR. LEONAS SEIBUTIS
dimas. Rodolfo rolę solistas at ko liepos 22 d-, parodydamas gy! dojatės šios demokratinės san- už geležinės uždangos, nes prieš S O P H I E
B
A
R
Č
U
S
DR.
JANINA
JAKSEVICIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR . \
juos yra nukreipti įstatymai ir
liko užtikrintai, laisvai, suteik ventojams, kad, mezgant ryšius į tvarkos krašte,
RADIO 8 E M D S V A L A N D O S
PROSTATO
CHIRURGUA
J
O
K
S
A
damas klausytojams didelio pa su Sovietų Rusija ir pasirašant j n e Bet trenka apgailestauti, kad policijos akys, o ne prieš krimi2656
VV.
63rd
Street
,
VAIKŲ
LIGOS
Visos programos Ii WOPA
sutartis, nebūtų pamirštos ir ko- Į * Californijos gub. Brown jos nalistus.Toks Maskvos elgesys
sigėrėjimo.
Vai
antr.
1-4
popiet
ir
ketv.
5-7
vak
2656
VVest
63rd
Street
munizrno pavergtos tautos, į ku-! neįvertina, nes yra išsireiškęs, stebina pasaulį ir jo pašalinimui Lietuvių kalba: kasdien nuo pir Pirm., antr.. ketv ir penkt nuo 12 iki 2 vai O f i s o t e l . 7 7 6 - 2 8 8 0 , rezid. 448-5545
Ketvirtame akte, palikusi tur rių laisvės troškimą pasaulis ne. j kad Amerikai nereikalingas stip prašome pagalbos, dėdami viltį, madienio iki penktadienio 3:00 — ir n u o 5 iki 8 vai vak Sešt nuo 1 iki 4 vai
3:30 vai. popiet.
— Seitadienį ir
tingą garbintoją, Mimi grįžta į kreipia dėmesio. Dabartiniai pa. j rus apsiginklavimas, o vietoje kad jos sulauksime.
DR. J. J. SIMONAITIS
sekmad. nuo 8:30 iki 9 : 9 0 v. r y t o .
Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278
skurdžią palėpę numirti, čia sauliniai įvykiai rodo, kad vyks- apsiginklavimui išleidžiamų pini
Sudarius iš kiekvienos etninės
Tel. — G R 6-0617
Telef. 434-1413
DR. A. JENKINS
liūdi draugai Schaunard (Her- ta žūtbūtinė kova tarp laisvės ir §fl reikėtų statyti ekonominius grupės atstovų garbės prezidiu
1480
A.
M.
6 9 5 8 S. T a l m a n Ave.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bert Ware) ir Colline (William komunistinės vergijos, kuri d a u . , i r kultūrinius tiltus suartėjimui mą, koncertas pradėtas Ameri
3844
VVest
63rd
Street
sa
7159
&
MAPLEvfOOD
A
V
S
.
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE

Lietuvos atsiminimai

Amerikos ir Sovietų

DARBININKO PALYGINAMOJI PERKAMOJI GALIA

UKRAINIEČIAI GARSIAI PRABILO WASHINGTONE
Disidentų liudijimai apie pei sekiojimus Sovietų S-goje

Sovietai dažnai mėgsta pasigir 379.95 (521.94), 240 litru talpos
iškėlimas tarptautinėje plotmė
DE. D. KRIVICKAS
Liepos 18 ir 19 dienomis uk
ti, kad tiktai jie vieni daugiau — 250.00 i(446.29). Paprasčiau rainiečiai, pasinaudodami pa
je pirmą kartą atėmė iniciatyvą
siai rūpinasi darbininkŲ rei sia skalbimo mašina — 319.95 vergtųjų tautų savaitės proga ninku žudynės Katyno miške, iš komunistų propagandos. Iki
kalais, nepamiršdami pridurti, (544.63). Televizijos (juodai bal ir Valentin Moroz ir Pyotr Vins masinės deportacijos iš Estijos, to laiko vakariečiai daugiausia
kad pas guos darbininkas už sa- ta) priimtuvas — 120 <347.96),
liudijimais kongreso komisijo Latvijos, Lietuvos 1940 m. ir buvo tik defenzyvoje. Šiuo at
vo uždarbį gali daugiau pirktis, spalvotos televiz. priimtuvas —
je, plačiai nušvietė jų siekimus iš Ukrainos ir Baltgudijos II veju aiškintis teko komunis
kaip kituose kraštuose, ir kad yra 398 (983.36). Bet telefono mė
pasauliniam karui pasibaigus, tams. Komunistai atsikirsdami
geriausiai parūpintas medžiagiš nesinis mokestis — VVashingto- ir kovą atstatyti laisvą ir ne sunaikinimas ukrainiečių orto teigia, kad žmogaus teisių pa
kai. Yra pasaulyje žmonių, kurie ne —13.00, Maskvoje — tik 1.26. priklausomą Ukrainą.
doksų ir katalikų Bažnyčių, ne žeidimas yra ir vakarų pasauly
šia ju propaganda tiki ir todėl Vietinis pasikalbėjimas telefonu Pavergtųjų tautų priešpiečiai pažabota rusifikacija nerusų je. Be abejo, pastebėjo Moroz,
kongreso rūmuose
nemaža dalis darbo žmonių, — 20 c. (3 c ) , 30 žodžių tele
kad tokių pažeidimų yra. Ta
tautų".
ypač Italijoje, Prancūzijoje, rinki gramos pasiuntimas — 6 dol.
Pavergtųjų tautų savaitės 20
Kongresmanui
Drewinskiui čiau negalima lyginti vakari
mų metu balsuoja už komunis (2.04). Plaukų kirpimas — 4 dol. metų sukakčiai paminėti kon
pristačius prezidiumo ir garbės nės sistemos su komunistine. Spaudos konferencijoje Sao Pauto mieste, Branircne: Sirrias Kudirka, A.
tu sąrašus, tikėdamiesi, kad tik (76 c ) .
greso nariai Daniel J. Flood ir
narius, kurių tarpe eilę kongre Pati komunistinė sistema yra Petraitis (vertėjas) ir brazilas reporteris
Nastr. Romo Kaspare
tai " komunistinis 'režimas galįs
Edward
J.
Drewinski
Pavergtų
visiškas žmogaus teisių paneigi
•
so
narių,
pirmuoju
kalbėtoju
geriausiai išspręsti darbo ir ap
jų tautų nacionalinio komiteto
Tuo tarpu pažeidimai "laisvė visoms tautoms, laisvė
buvo pakviestas Valentyn Mo mas.
Antroje studijos dalyje jos au
rūpinimo klausimus.
SKRUZDĖS PASIGAMINA
vardu ir Amerikos Ukrainiečių
žmogaus teisių vakaruose su — visiems individams". Baig
roz,
ukrainietis,
kuris
š.
m.
ba
torius
Keith
Bush
skelbia
gal
dar
Ši Soviety propagandos prie- j
MAISTO
kongreso vardu sukvietė visą
daro tik išimtis. Moroz susi damas jis ragino daugiau do
monė Vakary kraštuose retai tė įdomesnius palyginamuosius duo eilę žmonių priešpiečiams kon landžio 27 d. buvo iškeistas į daręs įspūdį, kad vakaruose
mėtis Ukrainos problema ir uk
Pietinėje Amerikoje gyvena
ra faktais ir statistikos duomeni menis: kiek minučių ar darbo va greso rūmuose, pirmininkaujant Amerikoje nubaustuosius sovie daug kalbama apie žmogaus
rainiečių
vedama
kova
dėl
lais
įdomios
skruzdžių rūšys. Vieti
mis atremiama. Už tai buvo la landų turi dirbti minėtu 5 kraš profesoriui dr. Lev E. Dobrians- tinius pareigūnu 3 už šnipinėji
vos ir nepriklausomomos Uk niai gyventojai jas vadina graubai įdomu skaityti JAV-biu darbo tu darbininkai, norėdami reikia ky, nenuilstamam ukrainiečių mą. Savo kalboje jis iškėlė na- teisių pažeidimus Sovietų Sąjunmą
prekę
nusipirkti
mažmeninės
cionalizmo reikšmę kovoje prieš į goję, bet vakariečiai esą neran- rainos atstatymo, pabrėždamas, žikėmis. Jos pulkais lipa j me
unijų — AFL^GIO Free Trade
kovotojui.
kad Sovietų Sąjungoje 50 pro džius, pasirenka kiekviena sau
Union News biuletenio š.m. N-r. prekybos krautuvėse, štai duome
Ta proga Amerikos Ukrai- sovietinį pavergimą, kaip svar gūs imtis bet kurios akcijos. centų politinių kalinių yra uk lapą ir atsitūpusi ant jo, nu
nys,
liečiamieji
pirkimo
galią
7 •(liepos mėnesį) surinktus ir vie
niecių ko'ngres'o komiteto" b u v o ! b i a u s i o s J ^ 0 6 ' J o nuomone, ne Vakaruose yra nemaža tokių rainiečiai.
graužia didoką lapo gabalėlį.
Washingtone
ir
Maskvoj,
dar
la
šai paskelbtus palyginamuosius
naivių žmonių, kurie nuvykę į
išleista
daili
brošiūrėlė,
kurioje!
Paklausomos
Ukrainos
atstaty
Nugraužia taip greit ir, matyti,
Pyotr Vins liudijimas
duomenis apie pragyvenimo ly biau kalbantieji Amerikos darbi suglaustai nusakyta Pavergtų- mas yra būtinas elementas pu Sovietų Sąjungą pasitenkina So
gudriai, lyg žirklėmis nukerpa.
ninko
naudai.
gį Sovietuose ir Vakary kraštuo
vietų biurokratiniais paaiškini
P. Vins, ukrainiečių Helsinjų tautų savaitės reikšmė ir Rū siausvyrai atstatyti šioje EuroNugraužta lapo gabalėlį įsikan
se >(A Comparative Survey Sokuri buvusi
Norėdamas nusipirkti 1 kilo sijos imperijos besitęsiantis iš- į P° s d^'^
sugriau- mais, kaip pvz. vienas šveicarų j kio grupės narys, gana smul- da ir velka medžiu žemyn. At
viet and Western Living Stan- gramą miltų, amerikietis darbi naudojimas ir jos silpnumai. ** 1 7 *=*• Ukrainą uungus į psichiatras, kuris
apsilankė į kiai nupasakojo Helsinkio grubėgusias į skruzdėlyną pasitin
dards, 4-12 pusi.).
ninkas turi dirbti 5 minutes, Kongreso priimtoje 1959 m. lie- R u s i J o s imperiją. Tik panaiki- Serbsky teismo medicinos in- pes narių areštus, jų vargus kaka kitos skruzdėlės už jas žy
n
maskvink — 28 min. (toliau pos 17 d. Pavergtųjų tautų sa- r m s sovietinę imperiją, gali būti stitute, grįžęs į Šveicariją tvir- įėjimuose ir lageriuose. Iš 10
skliausteliuose). Kiti maisto pro vaitės rezoliucijoje išvardintos | Patikrinta tautų laisvė ir Euro- tino, kad Serbaky pacientai esą Į pirminių Helsinkio grupės na- miai mažesnės, kurios niekad to
li nuo skruzdėlyno neina ir į
Minėtu duomenų rinkimą or duktai: balta duona — 8 (18),
psichiniai ligoniai, nes tokiais rių 7 yra buvę politiniai kali
08 t a i k a
22
tautos,
kurios
tapo
Sovietų
j
P
medžius nesikarsto. Jos susiti
ganizavo ir iŠ jo išvadas padarė ruginė duona — 20 i('12), maka
jie yra pažymėti jo patikrintose niai, išsėdėję ilgus metus ka
Antruoju
kalbėtoju
buvo
dr.
kusios tuojau paima iš skruz
Keith Bush, „Laisvės" radijo ronų II kg — -13 .(29), ryžių 1 tiesioginės ar netiesioginės ag
knygose.
lėjimuose. Taip pat naujai įsi džių nešikių atneštus lapelių ga
Ku
Cheng-kang,
žymus
Taivaresijos
aukomis,
jų
tarpe
Lie
Muenchene tyrimu skyriaus di kg — 12 <58). Mėsos kainos dar
Jo nuomone, amerikiečiai gar jungiantys nariai yra daugiauno atstovas. Jis apgailestavo
balėlius, skubiai gabena į skruz
rektorius. Jam talkino apie 60 bo minutėmis: jautiena — 53 tuva, Latvija, Estija, Ukraina
lėtų
pasiekti geresnių rezultatų j sia buvę politiniai kaliniai. Toamerikiečių
nuolaidas,
padary
dėlyną ir čia juos sukramto dar
talkininkų, gyvenančių penkiose (132), kiauliena —54 (.173), viš ir t. t. Nuo to laiko tokių tau
tas Kinijai dėl Taivano. Nežiū kovoje dėl žmogaus teisių, jeigu 1 dėl ukrainiečių Helsinkio grupę į smulkesnius trupinėlius. Ta
tų
sąrašas
žymiai
padidėjo.
valstybėse. Studijoje pateikiamos tiena — 14 {223), kalakutiena
jie efektyviau panaudotų par- į teisingai galima pavadinti bų. čiau skruzdės suneštųjų lapų
Brošiūra baigiama tokiais įsi rint to, Kinijos respublika didarbininkams labiausiai reikalin — 40 (132), kumpis — 69 .(243),
p ~ e ^ I J d ž i a i vertina tradicinį draugiš davimą grūdų ir technikinių įvusių politinių kalinių grupe gabalėlių neėda: juos išklosto
gos 176 prekių kainos, išreikštos dešra — 31 (145), cukrus — dėmėtinais žodžiais:
priemonių, kurių taip trūksta j Nežiūrint nuolatinių persekiojį- savo sandėliuose ir iš jų išaugi
kumą su amerikiečiais.
J'AV doleriais ir atitinkamai ki 5 min. (59), kakava — 123 tųjų tautų sunki padėtis netu
Abiem
kalbėtojams
buvo Sovietų Sąjungoje, prirnindamas į mų, Helsinkio grupė gali vykdy- na tokius gTybus-kremblius, ta
ta svetima valiuta Washingtone, (336), 100 gr. šokolado — 7 ri ir neprivalo likti indeferen-l
arabų alyvos pardavimo pavyz tą savo uždavinius, nes jos veik riais skruzdės paskui minta.
telkti l a i s v ė s
Maskvoje, Muenchene, Paryžiuje (77), sviestas — 47 (237), mar tiška laisvę mylinčiai Amerikos I *
žymenys.
lą remia ukrainiečių tautinio ju
ir 'Londone. Iš ju matome, kiek garinas — 31 (118), riebalai — tautai, tari visuomet stojo už I Priešpiečiuose dalyvavo visa dį.
Augančius grybus skruzdės
eilė
lietuvių,
kurių
tarpe
dr.
S.
Moroz
griežtai
pasmerkė
ko
dėjimo sambūris ir religinės
tas pats (ar maždaug tas pats) 119 (113, litras pieno — 7 (18), persekiojamuosius ir prispaus
stropiai
prižiūri ir gerai sau
dalykas kainavo minėtuose pen presuotas sūris — 45 (197), de tuosius. Nerusiškų tautų ilga, Bačkis, dr. K. Jurgėla, J Lauč- munistų vedamą akciją prieš į grupės: baptistai, adventistai, goja Visad žiūri, kad jiems že
ortodoksai
Krivickas ir žmona ukrainiečius, kaitinant juos, penktakostalistai,
kiuose centruose. Antroje studijos šimtis kiaušinių —«10 (99), bul vergija yra paženklinta daugelio i • •
esant
antisemitais.
Ši
akcija
i
krikščionys,
unitų
katalikai,
Je- mėje nebūtų perdaug drėgmės
dalyje pateikti duomenys, kiek vės — 2 (17), obuoliai —1:1 (40), genocidinių "masinių sunaikiiu-į G r a ž i n a ' * * » Migonis, E. Juresanti KGB akcija, siekianti su- į novos UudininkaL Jis taip pat nė perdaug sausa Todėl ir san
kurios iš penkių šalių darbinin apelsinai — 6 (92), bananai — mų"
(holocausts), kaip pvz. j & e l a i t ė ' H - Spakowski ir jos seskaldyti dvi galingiausias disi nupasakojo sunkumus ir truk dėlius, kuriuose augina grybus,
kas turi dirbti darbo valandų ar 6 (72), didelis citrinas — 1 (23), dirbtinis badas 1932-33 m. Ūk-; 3 ™ P v v r u dentų grupes — ukrainiečių ir dymus, surištus su pastangomis iškasa tiesiai į viršų olos san
rnrnučnj, norėdamas tą ar kita džiovintos slyvos — 25 (132), rainoje, kurio metu aukomis ta
Moros ir Vins liudijimai
dėliams valyti. Lyjant tas olas
žydų.
išvykti iš Sovietų Sąjungos.
Jam būtiną prekę nusipirkti, šia medaus 1 kg — 24 (395), litras po 7-10 mil. žmonių, iš anksto
kongreso komisijoj
skruzdės
užkamšo, šlapių ir
Moroz taip pat priminė rei
Jo liudijimą gražiai ir pras
me rašinyje mes dėl vietos sto vyno — 20 (133), butelis alaus apgalvotos 10,000 lenkų kari- Anot Morozo, žmogaus teisių
kalą reikalauti amnestijos So mingai papildė jo motina, nupa drėgnų lapų skruzdės taip pat
kos pateiksime tiktai būdinges — 8 (20), 0,7 liitro konjako —
vietų Sąjungoje visiems politi sakodama jų šeimos kryžiaus į skruzdėlyną neeineša. Jeigu
nius minėtos studijos duomenis, 104 (747), 0.5 litro degtinės —
>.:_,..;. .,:;,-.
benešant lapus ištinka lietus,
niams kaliniams.
kelią
kurie remiasi il979:Ll kainomis, 52 (380), apelsinų sunka — 8
tai šlapius sukrauja prie skruz
•lyginant prekių kainas (už 1 ki (118), 20 cigarečių — 9 (23),
Ginzburgas šaukiasi
«*&%
Baigdamas jis ypatingai už
dėlyno angos ir laukia saulės.
logramą) VVashingtone ir Mask
kongreso pagalbos
akcentavo tautų teises ir jų
Saulei pasirodžius, skruzdės
•
voje, išreikštas |AV doleriais ar
reikšmę:
"Kiekvienam
individui
Nors
Sovietai
buvo
pasižadė
juos
išklosto ir džiovina. Visą
Sustokime dar prie kai kurių
centais, skaičiuojant rublį oficia
jo
tautinės
teisės
yra
konkre
ję
išleisti
šeimos
narius
penkių
tai daro kaip geri daržininkai,
liu kursu (kainas Maskvoje mes patarnavimų kainų, kurios gal
tus
komponentas
jo
individuali
disidentų,
tačiau
jie
atsisako
iš
kurie
rūpinasi saro daržovėmis.
kiek palankesnės Sovietų darbi
Žymėsime skliausteliuose).
nių
teisių.
Kai
žmonės
kalba
leisti
Ginzburgų
įvaikintą
sūnų,
ninkui. 'Automobilio draudimo
su manimi apie žmogaus teises, grasindami žmonai Jeigu ji ne
•
apmokėjimui amerikietis darbi
KAS YRA TRADICIJA
aš sakau: man priminė ir svar išvyks nustatytu laiku, ji ne
Pirmiausia maisto produktu ninkas turi per metus dirbti 65
biausia ir šventa teisė yra būti teks teisės emigruoti. Ginzbur
kainos: 1 kilogramas kvietiniu valandas, tuo tarpu Sovietuose
Sūnus klausia tėvo: — Kas
miltv — 37 c-(64 c ) , balta duo tokio draudimo visiškai nėra. Už
ukrainiečiu. Tautinės teises yra gas kreipėsi į komisijos narius. tai yra tradicija ,, ? — Nu, tai
na — 58 c. (42 c ) , ryžiai — 10 litrų benzino reikia dirbti 28
švenčiausios žmogaus teisės. prašydamas užtarti jo šeimos'yra toks dalykas, kas iš kar1.33 dol. (1J33 dol.). Mėsa: jau minutes, Sovietų darbininkas dir
Taip aš suprantu nacionalizmą". emigracijos reikalą, pastebėda-, tos pereina kitai kartai. - Tai
tiena — 4.82 (3.03), kiauliena ba 132 min.
Žmogaus teisių apimtis be mas, kad jo žmona pasiryžusi ar mano kelnės, kurias persiu
su kaulais {pork chops) — 4.16
tautos
teisių esanti nepilna, to tol likti, kol bus išleistas kartu vo iš tavo kelnių, taip pat yra
Už porą kojinių — 17 (112),
(3.99), kumpis — 5.28 (5.60),
dėl
pilna
formulė turėtų būti: ir jų sūnus, kuris esąs ligonis. tradicija?
vyriški batai — 8 vai. (33 vai.),
(t)
Sovietų Sąjungos raketiniai {rengimai.
vištiena šaldyta — 1.08 (5,14),
lietpaltis — 15 vai. (77 vai.),
kalakutiena
saldyta —
1.74
vyriškas kostiumas — 20 vai.
(3.93), bekoniena — 3-06 (3.03),
apskaičiuoti, bet apytikriai imant bendrą vidurkį iš garsinti Lietuvos ir lietuvio vardą: gerai mokytis,
(68 v*l).
dešra — 2.40 (3.33). Lašišiena
visų seniau skelbtų duomenų, įskaitant ir šaulius — gerai dirbti, gerai turimas pareigas atlikti. Težino
Norėdamas nusipirkti šaldytu
— 4.40 ( 6 J 1 7 ) , Cukrus — O.40
partizanus, gaunami šie skaičiai. Nepriklausomybės pasaulis, kad lietuvis yra daug vertas,
(1.36), 100 gr. šokolado — 56 vą, amer. darbininkas dirba 83 J
karuose 1918 — 20 m. kovos laukuose žuvo ir nuo
Mes, ano laiko dalyviai, senstame ir greit visai
<il.77), sviestas — 3.63 (5.45), vaL, sovietinis — 378 vaL U i te
žaizdų bei ligų mirė apie 4,000 vyrų. 1940-41 m. rusų
pasitrauksime
iš gyvenimo. Jaunoji, karta stoja
JONAS
MATONIS
margarinas — 2.40 <(2.72), rie levizorių — 26 v a i (252), o u i
okupacijos laikotarpy rusai išvežė lėtai mirčiai ir mūsų vieton. Ne taip seni ir garbingi įvykiai iš
•spalvotą televizorių — 86 (713),
balai — L43 (2.60).
išžudė ne mažiau kaip 1,500 karių, 1941 m. karui atminties išnyksta, pereina istorijon. Išeivijoj
Vidutinis amerikiečio darbi
prasidėjus ir per sukilimą žuvo apie 1,500 karių ir jaunimas mažai turi progų pažinti savo tautos
Pieno litras — 52 c (42 c ) ,
ninko
mėnesinis
atlyginimas
sie
moksleivių. Su rusais bolševikais kovojant vokiečių praeitį, todėl jis turi tų progų ieškoti, kad visuomet
karmiškas sūris — 1.74 (2.12),
70
pusėje, žuvo apie 1,000 karių su rusais kovojant 1944 būtų kompetentingas savo tautos reikaluose. Jam
10 kiaušinių — 80 c (2.27), kia 1121.38 dol. B tos sumos mo
m. Žemaitijoj — apie 500 vyrų, vėliau, po 1944 m. reikia atsidėjus
bulvių 1 kg — 17 c <15 c ) , kesčiais, draudimais ir kitu būdu
studijuoti
Lietuvos istoriją,
Lietuviai
kovojo
prieš
puolančius
rusus
iki
prieš okupantą vykdant partizanines kautynes tautosaką ir ypatingai kalbą, nes be kalbos jau
pomidorai — 1.30 (1.51), obuo- iš jo atskaičius šias išlaidas gau
4iai — 86 c. (91 c.), bananai — na grynais pinigais 798.94 dol. kulkosvaidžių perkaitimo. Ne kartą taip kovojant Lietuvoje iki 1953 m. žuvo daugiau kaip 1,500 karių pamestų asmeninį ryšį su savo tauta.
44- c. (1.66), 1 citrina — 7 c Ruso darbininko mėnesinio atly pakliuvo į rusų apsupimą ir tik su labai žiauriomis — partizanų, iš viso nuo 1940 iki 1953 m. žuvo apie
Dabar dar dažnai nugirsta lietuvišką gyvą žodį
(53 c ) , apelsinai — 44 c (1168), ginimo vidurkis — 165.64 rb, kautynėmis prasiverždavo iš jo. Vokiečiai naciai, 7,500 karių. Čia neįskaitomi civiliai vyrai ir moterys
iš savo vyresniųjų, bet taip visuomet nebus. Kad
slyvos konservuotos — 1.03 atskaičius gauna — 160.91 rb., nors į juos žiūrėjo kaip į posūnius, bet vis gi ir 35,000, ištremti į Sibirą ir kitus Rusijos plotus.
arba oficialiu dolerio kursu — lietuviams skirdavo savo aukščiausią ordeną —
( 2 4 0 ) , medus —1^2(9.08).
Jie žuvo, tikėdami, kad kiti likę laisviau sunkiau būtų pamiršti savo kalbą, reikia ją gerai j
geležinį
kryžių,
kuris
buvo
duodamas
ir
vokiečiams
243.43 dol. B čia rr. atome, koks
gyventų. Jie paaukojo už savo tautiečius brangiausią išmokti, pamėgti ir ieškoti progų lietuviškai kalbėti.
tik
už
ypatingus
pasižymėjimus
kautynėse
ir
labai
Gera mokėti svetimas kalbas, bet didi gėda nemokėti
didelis ne tiktai prekių kainu,
svarbius karo žygius. Pasitraukusius 1944 m. turtą — gyvybę ir tuo nusipelnė mūsų amžiną savos. Ypač, kad mūsų kalba yra tokia sena ir
bet
ir
paties
uždarbio
skirtumas
Gėrimu kainos: 100 gr. arbat
pagarbą. Jie žūdami paliko savo brangius artimus
lietuvius į Vokietiją vokiškos įstaigos dažnai
žolių — 81 c <1.'15), 100 gr. amerikiečio darbininko naudai.
asmenis: tėvus, vaikus, žmonas, sužadėtines, sudaranti pagrindą daugeliui kitų kalbų. Juk mūsų
traktavo
lygiai
su
vokiečiais
tik
narsiai
fronte
Pridėkime dar, kad pavietuose
arbatžolių pokeliufBe — 1.99
atsiskyrė su gyvenimu savo gražiausiame amžiuje. kalbą daugelis pasaulio universitetų naudoja
kovojančių mūsų dalinių dėka.
lingvistikos studijoms, tai nv leistina lietuviui tokią
(4.54),
1 kg kavos — 5.83 nuolat jaučiama prekių steką, o
Nemanykime, kad jiems patiems gyvenimas brangią kalbą užmiršti.
Karui
baigiantis
ir
rusams
vėl
grįžtant
į
Lietuvą,
(30.26), Ikras vyno — 1.53 ir tos pačios gaunamos prekės
gaivališkai susidarė nauji lietuvių daliniai, kaip nebuvo mielas. Ne! Jie norėjo ir galėjo gyventi ir tuo
(•3.07), konjakas — 8 dol. yra daug blogesnės kokybės, kaip
1918 m., ir narsiai kovojo Žemaitijoje prieš mases gyvenimu džiaugtis, bet jie turėjo dar aukštesnius
(117.49 dol.), degtinė — vodka JAV-se. Taigi kalbėti apie „dar
rusų tankų, kuriais gausiai rusus apdovanojo idealus, dėl kurių viską paaukojo. Jų sudėtos
NENUSTOKI VILTIES
— 3.99 (8.73), obuolių sunkos bo žmogaus rojų" Sovietuose dar
gyvybės ant tėvynės aukuro likusius įpareigoja
Amerika,
šie
daliniai
vis
dar
buvo
atskalos
buvusios
—• litras — 0.50 (11.26), apelsinų netenka ir dar ypač dėl to, kad
Lietuvos
kariuomenės.
Ir mylėti savo gimtąjį kraštą, savo kalbą, dainas ir
Šiandien visa Lietuva neša žiaurų rusų
jų darbininkas ne tiktai yra blo nepriklausomos
sunka — 63 c (2.71).
paskutiniai rusų okupacijai įvykus, dar eilę metų tų papročius. To mažai: jų aukos mus įpareigoja tęsti jų komunistų jungą. Nenusiminkime, nenustokime
gai
aprūpinamas
būtiniausiais
Vidutiniškas automobilis JAVlikučių ir naujai stojusios jaunuomenės buvo pradėtą kovą ir galutinai ją laimėti. Kiekvienas vilties, kad jau taip niekas ir nepasikeis laiko bėgyje.
•4>ėse kainuoja 3,811 dol., Mask reikmenimis, bet kad prie to vis kovojama su priešu partizaninėj kovoj.
lietuvis išeivijoj, jaunas ar senas, vyras ar moteris,
Tiek paskirų žmonių, tiek tautų gyvenimas nuolat
voje — 14,293, mažas automobi kas neturi ir žmogaus teisių, ku
turi prisidėti prie tos kovos kas kuo gali: darbu,
keičiasi. Pasaulyje nieko pastovaus nėra. Atrodė,
riomis
naudojasi
Vakarų
kraštų
lis — 3299 (8,525).
materialine auka, lietuviškos spaudos rėmimu,
LIETUVOS KARIUOMENĖS AUKOS
kad XIX a. ir ankščiau jau net Lietuvos dvasia buvo
Šaldytuvu parygmamosk* kar darbininkai.
šelpimu
vargan puolusių savo tautiečių ir bemirštanti, o visgi savaime atsigavo.
nos: didelis, 360 litrų talpos —
Kiek Lietuvos karių ir partizanų žuvo kovodami vargstančių už geležinės uždangos. Kiekvienas turi
su visais Lietuvos priešais, dabar sunku tiksliai aukštai kelti lietuvio vardą kitataučių tarpe ir tuo
(Bus daugiau)

m.
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H E L P WANTED — VYKAI

HELP WANTED — VYBAl
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^
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Prasidėjus Irane riaušėms tritoti Nassau, Bahamos saloje, tai 10 butų 2 aukštų mūr. prie 64 ir Moperversmui, šacho Rėza Pahlevi čiau, kai Irano revoliucinis komiBRICKLAYERS WANTED PBODUCTION MACIUKE OPER'S
zart.
Reikia
parduoti.
Pasiūlykit.
vardas buvo minimas kasdien pa-! tetas paskelbė, kad jis šacho suPilną ar dalinį laiką antrai pamainai
Various locations, Cook and Will
925-6015
saulinėje spaudoje ir televizijoje, i naikinimui pasiuntė į Bahamas
county. Jobs for winter are also į reikalingas patyręs mašinistas arba iš
liiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiHiiinniimmiMiiii available.
mokysime dirbti ant NC-Chuckers, turPastaruoju laiku įvairūs gandai | mirties komandą, tai jis su šeima
2 butai — medinis su skiepu ir ga
ret lathe, drills. {vairios darbo valan
apie buvusį persų valdovą lyg ir nutarė apsigyventi Cuernavaca
T H E LOMBARD COMPANY
ražu, švarus, gerai prižiūrėtas. 63 —
dos.
Priedai. Moderniški įrengimai. Ar
389-1060. Ask for Chas. Barker,
sumažėjo. Tačiau, prieš kiek lai mieste Meksikoje (apie 100 kiloir Troy.
ti
greitkelio.
Midland Mfg. Corp., 77M
ko buvęs JAV prezidentas Xixonas I metrų į pietus nuo Mexiko City).
M
A
C
H
I
M
I
S
T
2 butai — mūrinis. Įrengtas skie
Gross Point Rd, Skokie, UL Atvykite
aplankė buvusį Irano galingą vai- į Sią gyvenvietę esą šachui rekopas. 2 auto garažas. Avers ir 26.
Able to set-up own runs on lathes & Į d g i i n t e r v i e w > neskambinkite,
dovą Meksikoje, ir šacho vardas \ mendavęs buvęs Amerikos užsiemills from prints. Fully Paid hospitaliMedinis namas su geležies prekių
bei jo nuotraukos vėl plačiai su- j nio reikalų sekretorius Kissingezation. Good starting rates. Apply in
iQ0L R00M REPAlftMEN
— hardware krautuve. Nebrangus.
pasaulinėje spaudoje, i ris. Dabartinė
šacho sodyba Mekperson or phone.
mirgėjo
Franklin Park Locatkm
GEAREX, INC.
ŠIMAITIS REALTY
Vienoje iš tokiu nuotraukų ša-isikoje susideda iš trijų pastatų,
7100 N. Lehigh St. 763-8200
Large Plastics Injection Molding Cbmcho sodybos "La Villa" kieme ma • kuriuose yra 8 miegamieji, dvyliInsurance — Income Tax
pany
seeks Tool & Die Repairmen. At
tėme Xixoną su šachu, jo žmona' ka vonių, dvi svetainės ir vienas
Notary Republic
Dock Warehouse Personnel least 7 years or more experience reFarah Diba ir 18 metų sosto įpė-! didelis banketui tinkamas valgo2 9 5 1 W . 6 3 r d S t . , 4 3 6 - 7 8 7 8 High school graduate for shipping.
ąuired. Good starting salary and benediniu Rėza. Tai buvo viena iš re-1 masis, keturios terasos ir sode di
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! receiving, order pulling. Mušt speak fits. Contact
English. Apply
tų nuotraukų, nes Xixono lan delis plaukiojimo baseinas. Tuos
UNDA EDYBLRN — 455-3500
kymosi metu saugumas buvo ypa pastatus supa didžiulis sodas, ap
NOON HOL'R FOOD PRODUCTS
tvertas
aklina
mūrine
siena
—
tingai sustiprintas, kad net spau
660 W. Randolph
Irano šachas Rėza Paiehvi savo galybes laikais
dos atstovams nebuvo leista per tvora. Savo "tvirtovės" apsaugai
SHEET METAL LAY0UT
žengti dviejų ir pusės metro aukš šachas laiko 50 žmonių apsaugos
SIUNTINIAI
f
LIETUVĄ
čio sodybą supančią mūrinę sie- į būrį, kurį išimtinai sudaro italai,
vylęs Amerika, tikriau tariant,
Šacho dienos
SHEET METAL W0RKER$
ną, apaugusią žydinčiais vijok- j Todėl tas būrys yra pravardžiuo
ir kitus kraštus
jos prezidentu Carteriu. Dauge
Šachas
keliasi
normaliai
6
vai.
lis pasaulinio masto valstybės vy NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave, MMQUETTE PARKO APYL WELDERS
liais. Apie pasikalbėjimo turinį jamas "mafia". Be to, šachas tu
ryto,
kaip
jis
darydavo
būdamas
rų ir politikų jį tame palaiko ir Chicago, 111. 606S2, telef. 927-5980
tarp Nixono ir jo draugo sve- ri septynis asmeniškus palydovus.
Savininkas parduoda 3-jų miegamų
Ii ano valdovu, jis tada savo 37
! namą su dviem uždarais porčiais 12 x PUNCH PRESS 0PERAT0RS
atjaučia, smerkdami JAV tokią
čiavimosi metu nieko nebuvo ra-1 Trumpa šios sodybos istorija
milijonų persų tautai žadėjo Ira
elgseną su savo sąjungininkais. imiiiiiiiiiitiitiiiiimiiiUimsiiiiuiiiiiiim i 20 p. Namas 2-jų aukštų ant 50 p.
soma spaudoje, išskyrus Nixono i
ną
padaryti
viena
iš
penkių
pa
j sklypo. "Cyclone" tvora. 2 maš. gara- JOURNEYMAN TOOLMAKEf
Pavyzdžiui, Vakarų Vokietijos
oficialų pareiškimą, kad jo pasi- j Šie rūmai buvo pradėti statyti
saulio stipriausių valstybių. DeI žas ir "carport". Name visur kilimai.
matymas su šachu abiems buvęs' Praeito šimtmečio viduryje pa.v . . . . .
, savaitraštis "Welt am Sontag" š.
Užuolaidos. Skambint po 6 vai. vak.
Muši Have Experience.
per
'gal Versalio stilių tuometinio ja, jo norai neišsipildė - per | m ^ ^ 2Ą d i e n o s l a i d o j e ^
labai naudingas
Tel. — 636-8265
Meksikos karaliaus MaksimilijonoJ staigiai jis norėjo savo atsilikusius i š ė j k a d k a n c l e r i s Helmut Schmidt
RPPLY IN PERSON
Kodėl šachas pasirinko Meksiką? kuris tuos rūmus buvo numatęs tautiečius "sumoderninti".
Apdraustas
perkraustymas
pokalbyje su viena Izraelio žurPer pusryčius šachas peržiūri
įvairių atstumų
Pirmas šacho sustojimas, pali turėti kaip savo vasaros atostogų
8 - 12 P.M. . .
aliste išsireiškęs, jog tokia savo
spaudą.
Vėliau
lošia
golfą,
kar
rezidenciją.
Maksimilijono
planai
kus jam savo kraštą, buvo Egiptas
politika JAV nustoja gerų drau
Tel. 376-1882 arba 376-5996
Palikimas. Modernus, apie 20 metų,
Jis ten svečiavosi keletą dienų neišsipildė: jis nesulaukė tų rū tais išvažiuoja į miškus pasivaikš gų ir praranda pasitikėjimą kitų
Mušt Speak English.
čioti.
Didelę
dienos
dalį
jis
pralei
MiTlllflHIIIItlIlIlIlIltlIlHIIIIIIUlIlUlUilIlI 2-jų butų mūro namas ir mūro gara
mų
užbaigimo,
nes
buvo
sąmoks
pas prezidentą Sadatą. Būdamas
žas. Įrengtas beismentas. Prašau tei
džia susitikdamas su įvairių vals valstybių tarpe.
Egipte, šachas teiravosi ir vedė lininkų nužudytas.
Aldona
S.
Michelevičienė
rautis ir paduoti savo telef. apžiūrėji
tybių buvusiais ir esamais žy
. . . . — .*•»% piiiMii tnnkeslU' mui iš anksto. Viliuojanti kaina.
derybas apie apsigyvenimo gali
Po Rusijos revoliucijos tuose
miais asmenimis bei senais drau- iiiiiiiimiimiimiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiii už >|.<I.H.I !a OHO u g n i e s lr a a U i m o i i i l l o ĮMLA tn>i*.
mybes įvairiuose kraštuose. Pir rūmuose buvo trumpai apsigyveTuščias sklypas. Tinka naujai statybai
miausia iš Egipto jis norėjo vykti nes didelis Stalino priešas Leonas j g a i s " *1S * " * f d &al ^ t o l i m a
Marąuette
Parke.
F
R
A
N
K
Z
A
P
0
L
I
S
TAUTINĖS
į Ispanijai priklausančią salą Mal j Trockis. O dabar juose gyvena : a t e t i s , n u l e m s , I r a n ° ^ u
««»
S 2 « 8 i $ We><l S o t h S t r e « t
Labai Svarus 2-jų butų namas ir ga
lorką, kur jis turi milijoninės ver-i neseniai sostą praradęs Irano š a - l r . J ° l l k l m ą ' k a i ? k l e t ° k o ™ t 0 J °
S»s<vaKS»*a»«<v»<s<2<aKS<a<3>«<»<
MINTIES KELIU
C l i i r a g o . Illinots
ražas. Elektrinės durys. Atskiri gazo
nes
tės vilą. Bet Ispanijos vyriausybė!chas Rėza Pahlevi su šeima.-P
*&*syvų sovietišką komuTelef. GA 4 - 8 6 5 4
Lietuvių tautininkijos
Šildymai. Brighton Parke. $37,000.00.
neprižadėjo šachui šimtą precen-' Šiuo metu niekas dar nežino, kaip' " 1 2 m ą \ S I e k i a m š e r e s n e s a t e i t i e s
istoriniai bruožai.
ra
krastul lr
2-jų aukštų mūro namas ir 2 au
J° gyventojams,
tinio saugumo. Todėl iš Egipto!ilgai jis yra numatęs ten pasilik-!Į 1S"°,
Redagavo Jonas Purinas ir imtiiimiimiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiitim to garažas. Apie $6000.00 pajamų.
labai
į g y v e n a , kad lemiamu Jonas Pranas Palukaitis.
šachas su šeima nuskrido jam pri i ti. Šachas turi nuosavą didelę vilą i J
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
M. A. Š I M K U S
i
momentu
nesulaukė iš savo drauklausančiu lėktuvu į Maroką irlAcapulco vasaTvietėle Meksikoje.
NOTARY
PCBL.IC
sauga nuo potvynio.
Alum. langai.
ir
IN'COME TAX
SKRVICE
Amerikos lietuvių Tautinės
Galite pirkti už $41,800.00.
kurį laiką ten svečiavosi pas ka- Gandai sklinda, kad ta vila ir ki-jS ų l r r e m e * ų ]a ™ to J e ,„ kov0]e „ ™
I dėtos paramos. Sprendžiant iš ne- į sąjungos leidinys 1979 m. Kieti
4259 So. Maplewood, tel. 254-7450
Talių Hassaną, naudodamasis jo ti jai priklausantieji pastatai yra I
v I viršeliai. 416 pusi. Kaina su per
The Spirai Step Tool company is
T">ir< ra' -laromt V E R T I M A I
globa ir suteikta apsauga. Vėliau, pertvarkomi ir ruošiami kaip ko-į Sf^ l U ^ ° u spaudai jhąotų^j>areiš siuntimu $13.25. H. gyv. dar pride
GIMINIU « k v l e t i - \ a j . pBdoml
seeking an Experienced Čentėrfess
kimų, šachas ypatingai yra nusiP 1 U K T Y B B S F K A J Š Y M A I ir
Grinder for our carbide operatk«s.
šachas buvo lyg ir galvojęs apsis-' kiai tvirtovei
da 60 et. valstijos mokesčių.
II

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

D A R NE V Ė L U

DRYCO MFG. COMPANY
2114 Garroll Ave.
CENTERLESS GRINŪEB
•

Valdis Real Estate

kitokie blankai

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE

ŽAIBO ŠAKOJlMOSl
PROBLEMA

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, i iiiiiiiiniimHimimiimiiimuiiiiiiiimiii
4545 W. 63rd S t , Chicago, n . tiiiiiitiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiinititiiHiiiiiiM
60629.

P L U M B I NG

2625 West 7lst Street

TOP WAGES, liberal benefits and
pleasant vorking conditions. For
Tel. 737-7200 ar 737-8534 interview please call:

Vis mokslininkai ligi šiol ne- iiiiiiiiiiiiiiimiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiijmiiiiim
Licensed, bonded, insured.
Cesar Badillo 593-5500
(Atkelta iš 2 psl.)
, kantys vaizdai, kiek istorinės tie-j gali tinkamai paaiškinti, nei įiiiiiiiMiiiiiiimmiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiii
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuve^
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
1sos, kiek meilės Lietuvai. Tiems 'kaip susidaro milžiniški potenplytelės
Glass blocks.
Sinkoa
SPIRAL STEP
taip neseniai Washingtone kai-į idealams per visą gyvenimą bu-į cialų skirtumai, kurie reikalinvamzdžiai
išvalomi
eiektra
ua!
bėjomės ir su lietuviško žurna- vo ir tebėra ištikimas sukaktuvi gi sudaryti žaibui, nei kodėl žai
iite kreiptis nuo 7 iki 8 vai ryt T
TOOL C O M P A N Y
70 ir Maptewood. 2 aukštų 3-jų bu
lizmo patriarchu V. Rasteniu.
ninkas žurnalistas Jeronimas Ci bas yra šakotas.
Urba po 5 vai. vakaro
tų
mūr.
pajamų
namas.
Taip
pat
ga
Bet, va, grįžtant prie J. Cicė cinas.
Fizikas Dž. Folinas JAV
limos pajamos rūsy. 2 maš. garažas.
299 Bond Street
SERAPINAS — 636-2960
JUOZAS PRUNSKIS
no, sukaktuvių proga "Drauge"
Nebrangus.
iiiiiifiiiiiiiiiiiiHiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiP
Hapkino universiteto profeso
paskelbtam straipsnyje įpinta ir IR VĖL NETEKOM DRAUGO
Leidinys gausiai iliustruotas tar72 k Mozart. Liuksusinis 2-jų butų
Eik Grove Village, Illinois
rius teigia, kad žaibą turbūt : dytų
ne taip maloni informacija: "sun
ir kalintų lietuvių atsimini- \
po 2 miegamus mūro namas. Įreng
Iš šalies atrodo, kad Nicaragva, indukuoja kosminiai spinduliai, I mais ir su sąrašu nužudytųjų.
An Eąual Oportunlty Employw M/F
NAMŲ APSITVARKYME
tas rūsys. Pamatykite šiandien.
kios ligos bene trečią dešimtme
kur
neseniai
vyko
aštrios
pilietii
Jis
mano,
jog
kosminiai
spinRuošiatės
ką
perstatyti,
pakeisti,
Išleido
Jūrų
Šaulių
Kuopa
Klai-;
43
ir
Washtenaw.
2-jų
butų
mūr.
tį kankinamas, auksinę plunks*
ną rankoje sunkiai bepalaiko..." nės kovos ir laimėjo sukilėliai, j dūliai, paveikę viršutinių atmos- pėda, Chicago. 1579, 240 psl. Spau- j atnaujinti. Garaže. Viduje ar iš lauko po 2 miegamus 3-jų kamb. butas
į dė Draugo spaustuvė. Viršelis ir namo. Rūpinat&s? Visuomet Cia Jwns skiepe. $49.500.
Štai kodėl to įd/>mios plunksnos mums buvo tolima ir nieku ne-! feros sluoksnių atomus, sru- aplankas dail. P. Aleksos. Kaina! su patyrimu, už prieinamą kainą pa
Bridgeporte — puikus investavimas.
žurnalisto vardas iš mūsų spau reikšminga šalis. Bet iš sostinės j griauna juos, sukeldami suba- įsu persiuntimu $6.73VYRAI IR MOTERYS
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 7 butų mūro namas. Pilnas rūsys.
dos puslapių beveik jau dingęs. VVashingtono akiračio žvelgiant, j totominių dalelių liūtį. Kai to- Užsakymus siųsti: DRAUGAS,'
Nuomininkai
patys
apsišildo.
$17,500
TELEFONU 476-3950
metinių pajamų. Kaina $54,000.
R A K E R Y
C A S H I E R
....
Tai nuostolis, didžiulis nuostolis. šis reikalas atrodo kiek kitaip. kie antriniai kosrruniai spindu- 4545 W 63rd S t - Chicago, 111.! . . - - - - . . . - - • • 60629
59
ir
Mozart.
Iš
naujesmų
8
butų
Į
English
required,
age
no barrier. WiU
Prezidento
Somozos
valdomos
Ni
Bet tikiu, kad jis skaito visą
iiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiii
liai susiduria su atomais debe-'
gerai
prižiūrėtas
mūras.
Pirkėjui
3
UI.
gyventojai
prideda
30
centų
train.
Apply
in
person
after 2:00 p.m.
9paudą, Sleistą šiapus ir anapus caragvos ambasadorius Guillemo. 3yse. iš jų išmetami elektromiegamų butas. Dėl
informacijos Mon. — Fri. See N!iss Linda.
valstijos mokesčio.
Atianto, kad į jo rankas patenka j Sevilla Sacasa Washingtone am- j n ai, kurie pagreitėja debesio
STANLEY'S RESTAURANT
S E K £ A \ ' A S perkrausto baldus ir skambinkit mums.
bet kur išleista lietuviška knyga, basadoriaus pareigose tarnavo j elektriniame lauke ir kaupiasi UHMIIIIIIIIIIIIIIIIII|||l|IIH|llll|l!!UIHI'lli Kilus daiktus. Ir iš toli miesto !ei67 ir Pulaski. Naujas 3-jų miegamų
Standard Oil Building
bungalow. Skiepas, garažas. Pamaty
nes be viso to, savo gyvenimą | nuo \ 943 metų ir, kaip ilgiausiai i j 0 apačioje Folino manymu,
200 E. Randolph Dr.
iimai ir pilna apdrauda.
kite šiandien.
Plaza
Level, Chicago, UL
paskyręs plunksnai, jis tikrai čia išbuvęs, nuo 1962 merų buvo j £ 3 ^ ' blyksnį sukelia nnųonai,,
i>|. _ \\ A ?-80f)3
Oak Lawn, j vakarus nuo Cicero
trokštų, kaip briedis be šaltinio diplomatinio korpo Washingtone j ^ ^ a p s t u antriniuose koemi- r
iimiiiiimimiminmiimiiiimiiiiiiimiii Liuksusinis 3 miegamų. "tri-level".
vandens. Jo knygą, ypač "Vii dekanas. Dienraščio "Washing-1 T i i n o e e sp į n duliuose. šių dale-;
AKU? WANTED — MOTERYS
Pamatykite šiandien.
iiiiiitimiiimiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiii
nių tarp audru", žmogus skaitai ton Star" žiniomis, Washingto-; l i ų ^ ^ p a didėja dėl naujųjų!
Vytautas F. BELIAJUS
prekių pnsirinkimas nebran
LARGE SALES OFFICE
kaip kokį tautos šventarašų, o ne iš viso yra apie 2000 diplomą-' elektronų liūčių. Pagaliau elek ĮvairiU pasakojimai surišti su lie di;!įvairių
I iŠ ?i>ū*ų .•.andčlk).
tinio
korpo
narių.
Tadgi
Sacasa
šimtai pastraipų gal niekad ne
IN SCHAUMBURG
tronai išsiveržia iš debesies ly-1 tuviškai* papročiais. Anglų kalboje. COSMOS PARCELS EXPRESS
išblės iš skaitytojų atminties, buvo jų vadovas ir oficialiose iš giagrečiai su jonizuoto oro ju-i Autoriaus leidinys, 100 pusi. 1977 2501 W. 69 St., Oiicago, IU. 60629
Looking for experienced
4243 W. 63rd Street
kilmėse visada eidavo diplomati
kaip ir šios:
dėjimu. Kadangi kiti niujonai; m. Kaina su persiuntimu $5.30.
SIUNTINIAI i LIETUVĄ
Uisakymus siųsti:
nio korpo priekyje Dabar, sukilė
Tel. — 767-0600
"Vilnius... Viešpatie, tai ir mo liams Nicaragvoje laimėjus, dip kerta šią trajektoriją įvairiais
Telef. _ 925-2737
D
r
a
g
a
*
,
4545
W.
«Srd
St.,
kampais,
elektronai
lekia
dan
tinos niūniuojama lopšinė ir lomatijos dekano pareigas WaMes turime kompiuterį ir esame
For intervlew call: 576-7174
Vytautas Valantinas
nariu
M.L.S.,
kas
palengvina
parda
podraug kovos trimitas. K kur, jei shingtone užims Sovietu Sąjun tytomis kreivėmis, sudarydami
Oitcago, DL 60629
iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiHimii
MOTOROLA SEMICONDUCTOR
vimą bei pirkimą.
jm.
ne iš Vilniaus, Nepriklausomy gos ambasadorius Anatoly Dob- sąlygas taip judėti.
iiiimiiiūmiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiir
PRODUCTS
bės Deklaracija. B kur pirmas at
iiiHiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiMiiiii
rynin.
"•' "" '"""
•
BINDERY HELP
gimusios Lietuvos balsas į sava
l'/2 aukšto mūrinis. 6 kamb., 37 p.
Spalvotos
ir
Paprastos.
Radijai.
(2nd
&
3rd Shift Openings)
norius ir partizanus. Lietuva ta
Iš pereigų atstatytasis amba
sklypas. Arti 69 ir Fairfield. Tik
Stereo ir Oro Vėsintuvai
We
are
a
growing
computer service
po laisva, bet, deja, ne visa. Vil sadorius — dekans Sacasa buvo
$34,900.00.
Pardavimas ir Taisymas
co. * need exp'd. bindery help —
5 butų mūrinis. 19 metų senumo.
nius pasiliko už laisvės vartų. lietuvių draugas, visada dalyvau
Stasys Yla
supervisors, operators. feeders &
M
I
G
L
I
N
A
S
T
V
Garažas.
Savininkas išvyksta iš miesLyg ant gyvo kūno gyvatė, išsi- davo Lietuvos nepriklausomybės
to. Arti 72-os ir California. Duokit catehers. Good pay & benefits. Steady
"Biojrjrsfinė apybraiža, pirmoji tokios apimties... Autorius
« 4 6 H 69th St reU»f. 776-148<»!
.
raizgė šiaudinėmis gairėmis nu šventės proga rengiamuose priė
work. Hilkide location.
""•
pasiūlymą.
skaitytojams pažįstamas, nes jis savo raštais pririša skaitytoją,
lllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIHIIIHir
Call
Chuck
Jackson
449-2809
smaigstyta demarkacinė linija... mimuose Lietuvos pasiuntinybė
verčia mąstyti, gyvai ir vaizdžiai charakterizuoja asmenis...
6 kamb. murini*. Naujai atremon
Kitapus demarkacinės linijos lie je. Ir šių metų vasario mėnesį
tuotas. Gazu-karštu vand. Šildymas
iiHHiiMiiiii'mmiiiiiiiiuiuiMtmiuiiim'
Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark
fbaseboard). Mūr. garažas. Arti
tuvis suspausdavo kumštį, kad pats savo akimis jį mačiau links
Jurgiu Matulaičiu ir jį ryškina įvykiais, pokalbiais, dienraščių ir
72-os ir Talman. Pasiūlymai priimami.
net kaulai traškėjo, ir veidan įsi- mą, gyvą ir labai lankstų, lietu
For northside Rectory.
laiškų ištraukomis, buvusių mokinių lr bendradarbių liudijimai*"
KILIMUS
IR
BALDUS
mesdavo didelis skausmas, skaus vėms ponioms ir merginoms bu
Iive in available.
— Valdemaras Cukuras.
BUTŲ NUOMAVIMAS
Plauname ir vaikuojam*
mas ir valia... Ir budėjo ir kovo čiuojantį rankas, kalbinantį savo
Full benefits.
Namų
pirkimas
—
Pardavimas
visi} rfiSlų grindis.
Išleido ir spaudė Nek. M. Pr. Seserys 370 pusi, 1977 m.
jo, vargo brastas brido, mirė, bet senus pažįstamus. Kas galėjo tikė
i
M BNVS — Te!. ICE 7-51G$
Valdymas
Tel. — 588-6484
Kaina su persiuntimu $7.41. Užsakymus siųsti:
IIIIIIIIIHlIllllllillIlHIIlUIIIIIIUUIlIUIIUIII
tėvų žemės, visai Lietuvai bro ti, kad tai bus paskutinis jo ofi
Draudimai — Income Tax
DRAUGAS, 4645 W. BSrd S t , CUoago, m. 90629
Wanted CLEANING W0MAN ,
lystės ir ištikimybės neišdavė. Ma cialus pasirodymas pas mus. Atro
NotaHatas
—
Vertimai
tyt, man visa ta kančia ir kova, do, kada nebe greit sulauksime tų
5 days a week in Beverly x
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,
vai. per 20 metų trukusi, nuo dienų, kad mūsų pasiuntinybę
CaD 445-7S87
nes jis plsčiausiai skaitomas lie
Breslaujos iki Augustavo, Lydos, • lankytų ir VVashingtone reziduotuvių dienraštis, gi skelbimų kai
Biznieriams apsimoka skelbtu
t.
B A C E V I Č I U S
nos yra visiems prieinamos.
visur, kur lietuvio gyventa..."
jančių diplomatų dekanas.
6435 S. Kedlle A T . — 778-2233 'Drauge".
VI. R
Kokie trumpi, bet daug pasa-

Namai Chicagoje ir
priemiesčiuose

Lietuva bolševiku
okupacijoje

•

M O V I N G

ONA

Budraitis Realty Co

SwitchboBrd Operator

r

p

TELEVIZIJOS

J U R G I S MATULAITIS

COOK

V A L O M E

Perskaitę "Draug?", duokite jį kitiems.

B E L L REALTY

po XVII a. užleisdami vietą tro bernai, mergos, pusberniai ir pie- Į bet ir pakelėse. Viename smuklės DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. liepos mėn. 30 d.
boms, kurios jau turėjo lubas ir menys — turtingųjų ūkininkų; gale ratinė vežimams pastatyti,
plukto molio krosnis.
gerovės šaltinis.
kitame patalpa žmonės gyventi.
Impilties sodyba. Tai mažaže I muziejų smuklė atkelta iš Jos
Gintališkės sodyba. T a i XIX a.
vidurinės Žemaitijos pasiturin mio — puodžiaus 4 ha sodyba. vainių miestelio.
Troba viengalė, langai mažučiai.
čio valstiečio 18 ha ūkis.
Žemaičių maistas. Pusryčiai —
Troboje net devynios atskiros Didesnė priemenės dalis užimta įvairių kruopų ir bulvių košės.
patalpos. Tamsią priemenę ka duonkepe, kurioje ir puodus de Pietūs — batviniai, ar kopūstų j
minas dalija į dvi dalis. Didžioji gė. Kiemo pakraštyje stovi šiau sriuba su troškintom bulvėm Ir i
jo žmoną STEFANIJA, dukrą DANGUOLE ir visą dr
troba erdvi, Aiesi ir švari. T a i diniu stogu tvartelis ir dviejų pa lašiniai.
Vakarienė — putros, j
ANTANO KLIMO šeimą giliai užjaučiame.
svečiams priimti patalpa. Nedi talpų svirnas.
arba bulvienės. Indai mediniai, j
delis šeimininkų miegamasis —
Kartenos sodyba. Tai XVIII a. skobti iš medžio, arba nupinti.
„alkierius". Užkrosninė, kur virė baudžiauninko sodyba: troba,
Apavas
—medinės klumpės;
maistą ir valgė. Kamino centre tvartas, svirnas, kluonas ir dar
Marija ir Kazys Ambrazaičiai
— du ugniakurai. Ant kablio ka žinė. Trobesiai masyvūs, žemi. Žemaitijoje paplito XIX a., o jau
bo puodas. „Pryšininkė" — dide- Baudžiava Žemaitijoje visą lai- į XX a. šalia klumpių paplito med-1
lis rūsys daržovėm. „Lunginė1* tė ką buvo lengvesnė, negu kitose padžiai. Tai sūčuviečių kasdie
vukų kambarys. Trobos gale ka Lietuvos vietose.
ninis darbo apavas.
Detroito "Šttatačs" Šokėjai savo šventės metu.
Nuocr. Jono Urbono mara, į kurią įėjimas iš kiemo.
Smuklė. Smuklių Žemaitijoje
Brangiai Mamytei
(Bus daugiau)
Čia miegodavo paaugliai vaikai.
buvo gausu ne tik miesteliuose,
Klojimas su jauja, kurioje kū
renama krosnis javams ir linams
džiovinti. Stogas šiaudų su pla
jos dukrą VERUTĘ BUBNIENĘ ir jos ŠEIMJį gilaus
čiomis pastogėmis. Prie kluono
7. ZENTUKAS
•.'•'daržinė ir žardinė.
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame.
(Tęsinys)
ninės. Sodybos apsodintos me
Tvartas keturių patalpų su ke
Eliza ir Jonas Indriūnai
džiais.
turšlaičiu šiaudų stogu.
Svirnas vienos, ar dviejų p a t a l 
Žemaitijos sektoriuje yra įkur
Svirnas suręstas ant didelių ak
pų.
ta,
arba
baigiama
įkurti
penkios
menų, daug patalpų.
Pirtis iš trijų dalių — vyrams
sodybos
ir
smuklė.
Darbėnų sodyba (66 h a ) . Tai!
ir moterims.
pati
stambiausia žemaičių bran
Milo vėlykla iš dviejų patalpų
Gandingos sodyba (fragmen
Kalvė — garinė.
tas). Be kitų trobesių, šioje sody duolinio kaimo sodyba. Trys erd
A. A.
Tvoros gulstinės ir pinučių.
boje yra būdingas Žemaitijai pa vūs kiemai, dideli pastatai. Eks
Derlingose lygumose buvo statas, išsilaikęs iki XVII amžiaus, ponuojama turtingo valstiečio so
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I
daug didelių ūkių — vienkiemių. kaip gyv. namas, o vėliau tik dyba XIX a. pabaigoje pasuku
Mokytojas
Rytinėj dalyje gatvinio — rėži kaip ūkinis pastatas, tai žemai sio kapitalizmo keliu. Trobos
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
priemenė
grįsta
plytomis.
„Lunnio kaimai nusitęsia iki 2 km. tiškas „numas". Numas turi lėpį.
Gyveno 5725 S. Artesian Avenue, Chicago, niinois.
Aukštaičių
drabužiai
šviesūs, Tai plati pastogė, lyg veranda. . ginė", tai gražus, švarus šeiminin
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
Mirė 1979 m. liepos 28 d., 2 vaL ryto, sulaukęs 75 m. amžiaus.
ko dukterų kambarys. Žemaičių
linksmų spalvų. Apavas rauktos
Gimė Lietuvoje, Švėkšnoje, Tauragės apskrityje.
Pagrindinė numo patalpa su geroji troba, tai aukštaitiška sek
4330-34 So. California Avenue
Amerikoje išgyveno 30 m.
naginės, ar iš karnų pintos vy
kamaraite
žmonėms
gyventi,
o
lyčia.
Seimininkų
miegamieji
Pasiliko
dideliame
liūdesyje
žmona
Janina
RūgytėRačkauskienė,
žos. Buvo ir dūminių pirkių.
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
numogalis didelė patalpa po tuo kambariai puikiai įrengti. Du
dukterys: Janina ir žentas Bronius Racevičius, Irena ir žentas Lee
Weston, sūnus dr. Jonas ir marti Ramunė, anūkai; Irena ir Andrius
Aukštaitijos sodybos
pačiu stogu, gyvuliams laikyti.
erdvūs svirnai. Tvartai U raidės
4605-07 S o u t h Hermitage A v e n u e
Raceviciai; Kurt, PauL Julija VVeston; Jonas ir Rita Račkauskai; svai
Pagrindinė
dalis
be
lubų,
lan
formos.
Tokiame
ūkyje
buvo
6—
Telefonas — YArds 7-1741-2
Aukštaitijos sektoriuje yra ek
nė Alicija Rūgytė, brolienė dr. Aldona Rugienė, Lietuvoje brolio
vaikai ir kiti giminės
sponuojama viena sodyba, gatvi geliai mažučiai iš vidaus užstu- 8 arkliai, 15—16 karvių, 15—18
Priklausė Švėkšniškių dr-jai, Mokytojų sąjungai, Lietuvių Fon
nis rėžinis kaimas ir dūminė pir miami lentele, arba aptempiami kiaulių, būrys avių ir daug na
pūsle.
Asla
plūkto
molio,
kurios
dui,
Ateitininkų Sendraugių S-gai.
minių
paukščių.
„Žardinė"
—
li
kia.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St.
viduryją
didelėje
duobėje
įreng
nams
džiovinti
patalpa.
„UblaDaujėnų sodyba 8 ha pasitu
Laidotuvės įvyks antradienį liepos 31 d. 15 koplyčios 9 vai. ryto
rinčio vidutinioko viensėdija, vi- tas židinys. Čia ir maistą gamin dė", tai atskiras nedidelis pasta
bus
atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje
,so^eptyni pastatai. Trobesių kon davo. Aukštaitijoje numai beveik tas — duonos kepykla.
įvyks
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
Samdomieji — darbo jėga —
strukcija panaši kaip aprašyta išnyko XVI a., o Žemaitijoje uk
dėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
bendrinėje dalyje.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti Šiose laidutovėse.
Priežastis Daujėnų sodybai pa
Laidotuvių Direktoriai
tekti į liaudies muziejų atsirado,
Nuliūdę: Žmona, dukterys, sūnus, žentai, marti, anūkai, svainė
ir kiti giminės.
kai čia 1949 m. „buržuaziniai
6845 SOUTH WESTERN AVE.
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus, Tel. 476-2345
nacionalistai" nudobė Gulbinų
apylinkės sekretorių Apolina
rą Morkvėną.
Trys Moderniškos Koplyčios
.Tauragnų sodyba
atstovauja
gatvini-rėžmį rytų
Aukštaitijos
Mašinoms Vieta
kaimą. Visi pastatai statyti XIX a.
nos gimnazijos mokytojui
pabaigoje Pirkia, tvartas, kluo
Tel. 737-8600
vi
ivi •
va
V*
nas ir svirtinis šulinys. Svirnelis
kitoje gatvės pusėje Visi trobe
Tel. 737-8601
siai sustatyti vienoje eilėje, galu
žmonai JANINAI RŪGYTEI - RAČKAUSKIENEI, duk
i gatvę. Ūkiniai pastatai kitoje
terims JANINAI ir IRENAI, sūnui DR. JONUI, mar
gatvės pusėje. Gatvinis - rėžinis
SARGENT
&
LUNDY
ENGINEERS
čiai, žentams ir anūkams, ALICIJAI RŪGYTEI ir ki
kaimas turi tris laukus: vasaro
tiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir
jui, žiemkenčiam ir pūdymui.
BENDRADARBIAI:
|
Tokiuose kaimuose būdavo iki
drauge liūdime.
60—80 sodybų ir nusitęsdavo iki
J. Baltrus
M. Lukas
švėkšniškiu Draugijos Valdyba ir nariai
2 km. Daug tokių kaimų buvo
M. Martinka
G. Biskis
pagal Nerj, Tverečiaus krašte.
V. Grybauskas
J. Noreika
Pažymima, kad Sūduvoje (Su
J. Budas
V.Sereika
valkijos, A u t ) ūkį paveldėdavo
D. Stukas
1
M. Mataičius
vienas iš sūnų, o Aukštaitijoje va
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad
laką, ar du dalijosi visi įpėdiniai.
K. Jankauskas
LShikas
1979 s v liepos 23 dieną Vilniuje mirė
Tokių kaimų trobesių statyba
P. Karinas
M. Šimanskis
panaši kaip ir kitų Aukštaitijos
K. Leipus
S. Židonis
sodybų, tik vidaus interjeras kiek
skiriasi Čia eksponuojama kloji
mo stogas aukštas, užima keturis
penktadalius visi pastato aukščio.
Našlė a. a. Jono Damanskio
Dūminė sklypininko pirkia ap
valių rąstų, čiūkuriniu šiaudų
Palaidota liepos 25 dieną.
MARIJA AUKSTAITE
stogu, langeliai maži. Priemenėje
Giliame liūdesy liko sūnūs: Jonas Domanskis su šei
rankinės girnos, kraičlovis audi
ma
Lietuvoje
ir Vandelinas Domanskis su šeima Chicagoj.
niams ir indauja ant pavažų. Pir
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
kioje stalas, suolai ant kaladžių
Apysaka.
Prieškariniai
dviejų
keliauninkių
i
i
Lietuir lova su pakuline patalyne.
vos išvykimai ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusi.
Tai tiek iš Aukštaitijos sektoriaus.
•9X , "

'- „«»v

MA.

Pik. RAIMUNDUI LIORMANUI mirus,

A. t A. PETRONĖLEI MANKIENEI mirus,

LIETUVOS KAIMAS LIAUDIES MUZIEJUJE

EUDEIKIS

Jonas Račkauskas

Mažeika & Evans

Mielai Motinai minis Lietuvoje,
VANDELINA DOMANSK!
ir j o š e i m ą ,
nuoširdžiai užjaučia

A. t A. JONUI RAČKAUSKU! mirus,

A. + A,

Vanda Butavičiūtė - Domanskienė

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

IŠEIVĖS

Spausdino Litho-Art, Kanada, 1978 m. Išleido A. F.
Navikevičius. Kaina su persiuntimu $6.23
Uisakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Cnieage, III. 60629

Žemaitija
Vakarinė Lietuvos dalis —
Žemaitija sudaro atskirą etnogra
finę sritį. Vakaruose Žemaitijos
krantus skalauja Baltijos jūra.
Žemaitijoje pirmiausia atsira
do (1861 m, po baudžiavos pa
naikinimo) stambūs kapitalisti
niai ūkiai, tačiau vyravo viduti
niai valstiečiai gyvenę pasiturin
čiai. Nuo senų laikų žemaičiai
gyveno kaimuose, retai vienkie
miuose, žemaičių sodybos erd
vios, čia daugiau įvairios paskir
ties trobesių negu Aukštaitijoje,
Dzūkijoje ar Sūduvoje
Sodybų pastatai masyvūs, pla
tūs, neaukšti, su daugeliu patal
pų, stogai aukšti su plačiom, že
mai nuleistomis pastogėmis. Svir
nuose iki šešių patalpų. Troboje
daug patalpų, o jos viduryje ka
minas. Tvoros gulstinės, pusiau
gulstinės, žiogrinės ir net akme

KELIU

PHILLIPS - LABANAUSKAS

Brangiai motinai

3307 SO. LITIAMCA AVE.

VANDAI KULIKAUSKIENEI mirus,
dukrai IRENAI, sūnui VYTAUTUI ir visiems artimiesiems
reiškiame širdingą užuojautą
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Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje
JONAS NARBUTAS
PIRMOJI dalis apima nuo 1919-1936, 432 pusi. Kaina
su persiuntimu $9.50.
ANTROJI dalis — įvykiai aprašomi nuo 1937-1940
metų laikotarpį daugiausia skirta apie Lietuvos sporto didžiuosius laimėjimus, 445 pusi. Kaina su persiuntimu $9.50.
Abu leidiniai didelio formato su daugel iliustracijų,
gražiai išleista. Spaudė Morkūno spaustuvė 1978.
Užsakymus siųsti:
"Draugas", 4645 W. 6Srd S t , Chic&go, DL 00029.
Dlinojaus gyventojai prideda extra 45 et. taksų.
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Lietuvių Moterų Federacijos
Chicagos klubas

Tel YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 VV. 23rd PLACE
2424 VV *oth STRHT
1102° Southvvest Highvvav. Palos Hills, III.

Tel. VIrginia 7-6672
Tel. REpuhlic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
434? SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
331*SO. IITLAMCA AVE.

Tel YArds 7-1138-3°

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HAI.STU) STREET

Tel. YArds 7-1P11

VASAITIS - BUTKUS
1446 S«. 50fh \ * e . (ICtRO, ILL

Tel OLympic 2-1003

DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. liepos mėn. 30 d.

DVI JŪRATĖS- 2YMIOS
ŽURNALISTES WASHINGTONE

CHICAGOS
ŽINIOS
ŠEENLIGfc

„The VVashingtonian*, mėne Writer, Jūratės mėgiami laisva
sinis iliustruotas žurnalas, birže laikio užsiėmimai — tenisas, gol
lio mėnesio laidoje įdėjo nuo fas, nusileidimai parašiutu, skrai
traukas trijų gražių
merginų, dymas, fotografavimas ir filma
naujai
angažuotų
dienraščio vimas.
„The VVashington Star" bend
Jūratė Maria Gražina Končiūradarbių. Jų tarpe yra Jūratė Ka tė,Washingtono dienraščio „The
zickas — „aukšta, blondinė A VVashington Post" bendradarbė,
P. korespondentė".
„The Wa- gimusi 1953 metais Brookton,
singtonian" žurnalo gegužės mė Massachusetts, buvusi skautė^-ir
nesio laidoje Jūratę taip pat baigusi šeštadieninę lituanistinę
randame tarp išrinktų dešimties mokyklą. Neretai galima ją susi
labiausia patrauklių Washingto- tikti VVashingtono lietuvių pa
no merginų.
rengimuose.
Savo žurnalistiniais gabumais
Jūratė Razickaitė gimė Vilniu
pradėjo
reikštis dar būdama vi
je 1943 m. Į Ameriką su tėvais
durinėje
mokykloje, kurioje re
atvyko '1947 metais. Nevv Romokyklos
laikraštėlį.
chelle, N.Y., baigė vidutinę mo dagavo
1975
m.
Jūratė
baigė
VVash'ihgkyklą ir Trinity College, 'VVa
shington, D-C., gavo B.A iš tono Georgetowno universiteto
anglų kalbos ir filosofijos. 1962- VValsh užsienio tarnybos skyrių,
-63 ji studijavo Newchatel ir aktyviai dalyvaudama Tarptauti
Anglijoje Exeter universitetuose. nių santykiu klube ir buvo Georuniversiteto laikraščio
Nuo 1964 metų mokytojavo kaip getown
„The
Georgetown
Voice" redak
savanorė Šv. Cecilijos mokytojų
pedagoginėje kolegijoje, Kenya, torė.
Nuo 1976 metų pradėjo dirb
Neyeri. 1966 metais pradėjo dirb
ti
„The "VVashington Post" dien
ti kaip žurnalo „Look" tyrinėji
skyriaus vedėjos
mų asistentė ir pradėjo greitai raščio madų
asistentės
pareigose.
Reikia paste
kylančios žurnalistės karjerą.
bėti,
kad
tik
baigusiai
universi
Vietnamo karo metu nuo 196Y
-1968 m. buvo Vietname žurna- tetą jaunuolei reikia turėti ypa
listė-fotografė ir buvo sužeista. tingų žurnalistinių gabumų tap
Iš ten ji rašė straipsnius į žino ti nuolatine šio žymaus dienraš
mus žurnalus: „Time", „News- čio bendradarbe.
Jūratė juo toliau, juo labiau
week", „Paris^Match", „Mademoisells", Associated Press agen įsijungia į laikraštininkės darbą.
tūrai ir kt. Nuo 1969 metų įsi Ypač įdomūs būna jos įvairių
jungė į Ass. Press žinių agentū žymių žmonių gyvenimo įvykių
rą rašydama jaunimo, moterų trumpi aprašymai. Naujausiais
teisių, bėgamojo gyvenimo prob- i k a r t a i s sensacingais įvykiais ji užlemomis. Kurį laiką būdama Kai- Į P i I d ° " 5 ^ " <*•** „PersonaUfe rašė apie Vidurio Rytuose t i e s " skynų, kurį pasirašo Jura
vykstantį karą. 1975 m. pasitrau Koncius.
Per palyginus trumpą laiką Ju
kė iš Ass. Press ir daug keliavo
ra
Končius užėmė trečiadienio
po Afriką ir Europą.
1976 m. parašė knygą kartu laikraščio laidoje nemaža vie
su Lynn Sherr „The American tos, kur didelėmis raidėmis bū
YVoman's Gazetteer". Tai kelio na užrašyta —Style Plūs, Finds
nių po Ameriką vadovas, kuria by Jura Končius. Kartais apie pu
me atžymėti istoriniai moterų sę puslapio užima jos aprašymai
pasiekimai. Ji taip pat su Lynn apie naujai pasirodžiusias prekes
Sherr išleido 1978 m. „The Wo- ar seniai užmirštas galimas pa
rrian's Calendar",
kuris nuo naudoti įvairiomis progomis. Ko
1970 ligi 1977 metų ėjo „The kiose krautuvėse ir kokiomis, pa
Liberated "VVoman's Appoint- lyginamai, pigiomis kainomis ga
lima tas prekes nusipirkti. Visos
ment Calendar" varduLabai įdomūs ir vertingi Jūra aprašomos prekės parodomos
tės aprašymai apie amerikiečių nuotraukomis.
Paskutiniu laiku penktadienio
ekspediciją į aukščiausio pasau
lyje
Everesto
kalno viršūnę „The "VVashington Post" laidoje,
Style Plūs skyriuje, Jura Končius
(1968 m.).
drauge
su Nina S. Hyden (ma
Nuo ii 977 metų Jūratė gyve
na VVashingėone, kartais atsilan dų specialiste), Cheap Frills ko
ko į įdomesnes konferencijas, lonoje pateikia žinių apie ne
vykstančias Baltuosiuose rūmuo brangias puošmenas ir madas.
Paklausta, ar ji negalėtų „The
se. Ji yra aprašiusi prezidentie
VVashington
Post" dienraštyje
nės Rosalynn Carter veiklą ir ke
duoti
žinių
apie
lietuvių juostas,
liones ir taip pat 1977 m. įvyku
sias Washingtone Pabaltiečių audinius, kalėdinius puošmenis,
žmogaus teisių masines demonst pasakė, kad ji norėtų tai pada
racijas. Jos straipsnių yra buvę ryti, jeigu būtų galima nurody
ti, kur tokių prekių ir kokiomis
ruošiamose stovyklose.
kainomis
galėtų nusipirkti laik
Ji yra kalbėjusi lietuvių orga
nizacijų susirinkimuose ir ateity raščio skaitytojai. Tačiau ji su
je sutinka būti pakviesta kalbėti. rado "VVashingtone German Dali
Ji yra buvusi ateitininkė ir tris krautuvėje, 814 11 St. N.W. lie
vasaras praleido Putnamo seselių tuviškais užrašais kortelių, pri
taikomų įvairiomis progomis.
ruošiamone stovyklose.
Kaip žymi žurnalistė yra gavu Ten tarp įvairių maisto produk
si visą eilę aukščiausių atžymė- tų galima gauti lietuviškos ducr
jimų ir įvertinimų: 1972 VVho's nos ir atskiromis progomis atitin
Who or American Women ir kamų kitokių lietuviškų prekių.
Gražina Krivickienė '•
International VVho's Who. 1973
m. pirmąją premiją iš Nevv York
Newspaper VVoman's Club ir kt. 'iiiiiiiiimmmiiiimiiiiiiimiiiiiiiiitimiHt
N u o 1979 m. ji dirba „The Advokatas JONAS GIBAITIS
VVashington Star" dienraštyje.
6247 So. Kedzie Avenue Malonu skaityti jos išsamius,
TeL — 776-8700
•••
aukštos kokybės informacinius
Chicago, Illinois 60629
-straipsnius, ar jie būtų parašyti
Darbo
vai.
nuo
9
iki
7
vai.
vak.
kultūrine, socialine ar turistine
Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d. tema, su įrašų: By Jūrate Kazickas, VVashington Star Staff Hmimiiiiimillliimiiiiimmiiiiiiiiiiiiiii

šiemet
xDail. Vandos Aleknienės
numatoma vidutinės
dailės darbų paroda įvyta spa- j įtampos šienligė. Taip spėja
lio 12-21 d. Čiurlionio galerijoj \ A b ° o t t laboratorijos Chicagos
Jaunimo centre.
j š l a u r ė J e - Tos laboratorijos kas! met registruoja šienligę sukex Lietuvos Katalikų Bažny-j liančių dulkių kiekį. Turintiems
čios Kronikos" vertimas anglų šienligę, kai ateis jos sezonas,
kalba (Chronicle of the Catho- \ pataria būti daugiau namuose,
lic Church in Lithuania) 29 nr. \ užsistačius vėsintuvą, Miegamąyra verstas Vitos Matusaitienės. jį pataria laikyti laisvą nuo dulHamiltono Gyvataro šokėjai pasiruošę šokiui Los Angeles įvykusioj šokių — dainų šventėj.
Nuotr. A. Gulbinsko
Viršelyje yra pridėtas žemėla- ; kių, vengti tabako dūmų, kvepis su vardynu, liečiančiu tame palų. nevykti j miškus, išvykti
numeryje minimas vietoves. Kro' atostogų į pietinę
Floridą,
nikų galima užsisakyti Kunigų i Maine ar į Californiją, kur nėra
Vienybės centre, 351 Highland, šienligę sukeliančių dulkių. Prieš
Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207. | šienligę padeda gydytojo prie
— Pavergtų Tautų festivalis t — Dovydas Dubauskas geguD1DŽ. BRITANIJOJ
žiūroj naudojami antihistamii
Washingtone,
D. C, įvyko lie- į žės 4 d. buvo apdovanotas augšx A. a. Jonas Račkauskas, nai.
Lietuvių namuose lankėsi pos 21 d. Dalyvavo 21 tautos čiausiu skauto
pasižymėjimo
75 m., buvęs mokytojas ir gim
Kazys Bradūnas iš Chicagos, j a t s t o v a i
ženklu "Chief Scouts Award",
nazijos direktorius, po ilgos ir j PLAUKIMO RUNGTYNĖS
JAV, atvykęs atostogų į Lonkuris yra duodamas Kanados
sunkios ligos mirė liepos 28 d.
VOKIETIJOJ
doną, Karolis ir Morta Prašmugubernatoriaus ir vyriausio KaPlaukimo
rungtynės
berniuryte savo namuose. Velionis bu-!
Miesau apyilges
apylinkės netuvia
lietuviai j n a d o s s k a u t o .
tai 1S
iš -vieiuuuznu,
Melbourno, AUSLIŽUAJUJC,
Australijoje, — Miesau
.j
m • kam* ir mproaitimc T^rb-c *,„ ' Lai
vo pasižymėjęs pedagogas;• T « P ; ^ l™
^ ^ ^ * « ™ ^
"«-}
yisuose
W j masimų trėmimų pradžią prisi
ucl
— Kanados diena liepos 1 d.
vat kurį
pat
kuri laika
laiką yra
vra dirbęs
dirbės "Drau . PP«icio
o 1 ir 2 d. Portage parke,; nT ; *
*
. . , 7 _ ,._ ^ * * ! '
_f ^ .
PLJ Kongreso parengimuose,' minė birželio 16 d. Dr. med. Sta Calgario, Alberta, lietuvių šeš41
N
go" spaustuvėje. Platesnis pra-: °0 - Long Ave., Chicagoje
šitaip išnaudodami savo atosto-, sys Sereika savo kalboje paly- t a d i e n i n ė mokykla ir kaikurie
nešimas 5 psl.
BALETAh GRANT PARKE gas. Liudvikas Bučelis ir Buče-j gino anų trėmimų kančias s u l ^ ^ g ^ ^ n a r i a i dalyvavo
x Inž. Mečys Šilkaitis. Pa-1 Grant parko koncerte rugpiū- i l i e n ė ' k a r t u m M a č i u l a i t i e n e *\B* ^en^ kančiomis, kurių o k u - su savo paroda ir pyragaičiais
šaulio Lietuvių Bendruomenės \ čio 4 ir 5 d. 7 v. v. Amerikos M e l b o u r n 0 - ' A u s t r a l i J 0 J e . atvyko | pantas nepašykšti lietuviams Princo saloje, kur meras Ross
valdybos iždininkas, paėmė sta- baleto teatro grupė atliks pro- taip pat IV P U Kongreso pro- \ Tačiau, anot kalbėtojo, diktatū- Alger, ką tik grįžęs iš Europos,
ga, kaip turistai. Bronius Kro- j ros pasaulyje viena po kitos nyk savo atidarymo žodyje pareiš
lą į "Draugo" jubiliejinį banke- gramą.
kys iš Rochester, N. Y., JAV, J sta. Ateis galas ir sovietinei dik kė: "Man teko matyti S. Atlan
tą, kuris bus rugsėjo 22 d., šeš- j
sustojęs Londone vienai dienai, Į tatūraL
tadienį, Jaunimo centre. PLBĮ
PLIENO PARODA
to Sąjungos pajėgas prieš Ru
prieš
iškeliaudamas po Europą, j Minėjimas vyko po visuotinio sijos agresiją, bet ką aš matau
valdyba ir kiti bendradarbiai i; M o k s l
yra pasiryžę l v
- ku° Pramonės muziejuje, I Aleksandras ir Marytė (Šidiaus- \ VLB Miesau apylinkės narių sū čia šiandien, rodo, kad mums
riame bus ir meninė dalis daly j C h i c a S ° J e . atidarytas plieno ga- kaitė) Bumbliai iš Sao Paulo, sirinkimo dr. Sereikos sodely, nereikia bijoti jokios agresijos;
Šeimininkas, M. —
Nevulienei
vauti ir paremti savo spauda.
I m y b o S * P a n a u d o J i m o skyrius. Brazilijoje.
- • _ . - , pa
„ per 112 metų mes Kanadoje su
6 ~ ~ . w , « dedant visus pavaišino. Visų
kūrėm nesuardomą tautų vie
vardu padėkojo apylinkės sen
X Sv. Kryžians ligoninė rug! ASBESTAS m CIGARETĖS
nybę".
joras J. Venckus.
piūčio 7-13 dienomis duos kursą; J A V gydytojai perspėja, kad
nonntiems atprasti rūkyti. Kur dirbantieji prie asbesto darbų, ' S ?
0KUP. LIETUVOJE
sai bus kiekvieną dieną 1 vai. p. • j e i g u ^ i r r ū k o > p a d i d i n a g a _
K
DVIGUBA BAKALAURE
—
Tauragėje
Joninių
metu
p. Norintieji rūkymo metimo , l i m y b e s s u s i r g t i plaučių vėžiu.
vietos evangelikų liuteronų p a - U J 2 f " 2 * 2 *f*
* 5 "
S ^ ^ L S ? r e ^ s t r u o t i s t e l e i JAV-se per metus nuo plaučių
U
rapija
atšventė
savo
įkūrimo
^
T
T
?
?
*
^
^
fonu 434-6700, ext. 200 tarp 8 j v e ž i o VATSU
žmoapie m > m
d
d
b u
1567.VI.24
švente.
Jos
metu
bu•
\
^
bakalauro
laipsniu
val. ryto ir 4:30 vai. p. p.
nių.
vo konfirmuota 36 mergaitės i r , * J«JogųoB » <*«?*** W * >
39 berniukai.
(mokytojos pažymėjimą. AntraX
Patikslinimas.
Pereito
X
P.
Turulienė,
Hollis,
N.
Y.,
f0tOgra
penktadienio "Draugo" "Sporto
Naftos rafinerijos staty- j * " ^ H L f ^ T
"
fiją
ir
ispanų
kalbą
apžvalgoje", kur skelbiama apie atnaujindama prenumeratą at
boję Mažeikiuose šiuo metu du
Pažymėtina, kad savo dar
tinklinio rungtynes, turėjo būti: siuntė malonų laiškelį, kuriame
ba daugiau kaip 3000 darbiniu
bo tema ispanų kalboje Loreta
ateinantį ketvirtadienį, rugpiū- į šiltais žodžiais atsiliepė apie
kų, daugiausia rusų ir kitų nedienrašt
Čio 2 d., 3:30 vai. vak Marįuette I
J - » pasveikino ir paskylietuvių tautybių žmonių, šuva- P a s i r i n k o a P i e ******. J ° s *+
rė< j o s ž o d ž i a i s
Parko salėje jvvks tarptautinės :
- "kuklią pensižiavusių iš įvairių Sovietų Są- zią gamtą, žmones ir papročius
ninkės auką
Ačiū
tinklinio rungtynės (ne trečia- I
"j jungos vietų. Dauguma jų pasi- ir taip labai skirtingą nuo visų
skelbta).
R
^
S
Tautkus,
Melrose
x
liks Mažeikiuose gyventi ir dirb kitų kalbų — lietuvių kalbą.
profesožinomas spaudos darbuo- Į
ti ir rafinerijos statybos dar- Kai Loreta, paprašyta
.
X Lietuvių respublikonų JAV į Park.
v
j
a
B
n
a
bendradarbis,
valdvb* - kelbt* ^ i k .
r tojas,' "Draugo"
"""*"
««™»™».j!
I
| l | «
! * » užbaigus. Darbininkai l a . ; ^ . . į k a i t e savo kompoziP
part jos k T k r l v i e
OP ?
atnaujindamas prenumeratą at- l H B B B f c ~ ^ _
bai skubinami dirbti, kad būtų T J ^ , ^
^ ^ ^
*"
8 dOL
*2SJ^»T£%
£j-»
^
^
! - I — ir Jono R a č ^ l c ų ' l ^ ^ P ^ į s t i gamyklą veikti -sitikimas,
* » « kai
*» jauna
* P studentė
—
*
dar
šiais
metais.
x
ir kitų lietuvių ir pabaltiečių!
Elena Rašytinienė, De- šeimoje, Sudbury, Ont., Kanarašo ir aiškina dar apie trečią
— Lietuvos miškuose per š. taip retai girdimą kalbą, Lore
b'ečiančių žinių.
įtroit, Mich.. atnaujindama pre- doje, 1954 m. gimė sūnus Ri.
į numeratą atsiuntė ir 15 dolerių chardas Petras. Paaugęs jis I "^ P i r m aji pusmetį jau buvo tos tvirtinimu seniausia iš visų
X Henrikas Rajalis iš Los Į au ką, tokiu būdu dosniai parem- i lankė lietuvišką mokyklą
i r | k i l e 189 gaisrai, išdeginę 90 kalbų.
Angeles, sveikindamas "Drau-: dama dienraštį. Mes skelbiame tarnavo lietuviškose pamaldo- hektarų miško. Daugiausia išVisą savo studijų laiką Lore
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