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SOVIETAI SIUNČIA
VIETNAMU! GINKLUS

— Popiežius Jonas Paulius IIsis paminėjo popiežiaus Pauliaus
Vl-tojo mirties metines. Jis mirė
Pabėgo Hanojaus komunistų veikėjas
1978. m. rugpiūčio 6 d.
Pekinas. — Kinijos žinių agen politikos- Du svarbūs partijos va
— Irano konstitucinio seimo
rinkimuose jau žinoma, kad lai tūra paskelbė, kad Sovietų Sąjun dai: Chu Van Tan, buvęs Viet
mėjo 22 musulmonų dvasiškiai, ga padvigubino šiais metais ka Congo herojus ir Le Quang Ba,
Jau metai, kai jo nebesutinka- ti. Skaudžiausias Lietuvos gyve
iš jų 8 ajatolos. Sermas susidės iš rinį tiekimą Vietnamui. Maskva buvęs mažumų komisaras, abu
me siaurose Vilniaus senamies nimo permainas Viktoras išgy
stengiasi padaryti iš Vietnamo, laikomi namų arešte. Dėl Hoano
73 asmenų.
čio gatvėse, nebematome nei kon- veno dar būdamas vaikas. Vokie
— Automobilių
darbininkų Kambodijos ir Laoso karinę bazę, pabėgimo Vietnamo vyriausybė
certv salėse, nei literatūros vaka čių okupacijos metais jis neš
unijos prezidentas Douglas Fra- iš kurios bandys plėstis į visą Piet įteikusi Kinijai protestą.
ruose. Nebeateina jis ir į senąsias davo maistą ujamiems Lietuvos
ser pareiškė, kad unija svarstys ryčių Aziją, skelbia kinai. Tarp Griežtą kalbą prieš Hanojaus
Vilniaus bažnyčias nulenkti gal žydams. Už tai buvo nuplaktas ir
Chrysler bendrovės prašymą ati sausio ir gegužės mėn. sovietai politiką pasakė Australijos prem
vos Nukryžiuotajam. Gal jis savo v.okiečių bizūno. Būdamas jaut JAC spaudos komentatoriai laiko ponią Rosalyn Carter svarbiausia pre
dėti algų pakėlimus. Unija ne atsiuntė Vietnamui 74,000 tonų jeras Malcolm Fraser, britų bu
mažame kambarėlyje sklaid,o ne rus kitataučiams, jis negalėjo zidento patarėja. Ji esanti gabi politines kampanijos dalyvė, laiminti gali sutikti su algų užšaldymu, ginklų, šimtus tankų ir daugiau vusių kolonijų, dabartinio britu
seniai išleistu knygų lapus, ar,likti abejingas ir savųjų nelai prezidentui daug balsų. Neseniai ponia Carter pasakė kalbas keturiose tačiau ji statys Chrysleriui ma kaip 1,000 įvairių mašinų. Tai komovelto, vadų konferencijoje
aptikęs naują gimtojo krašto poe mėms. Todėl pokario metais, kai valstijose.
žesnius reikalavimus kaip kitoms yra dvigubai daugiau, negu per Lusakoje, Zambijoje. įp nuomo
tą, skuba jo vardą įtraukti savo lietuvių kraujas tekėjo upeliais,
automobilių įmonėms, nes Chrys visus 1978 m., praneša kinų žinių ne, Sovietų Sąjunga per Hano
didžiojon Lietuvos poetų karto- jis karstu moksleivišku žodžiu
jaus vyriausybę siekia tos pasau
leriui gresia pavojus bankrutuoti. agentūra.
tekon? Deja, nėra jo ir čia. Jis jau kovojo už savo tautos teises ir jos
Gerai informuotas Hong Kon lio dalies pastovumo susilpnini— Energijos sekretorius Schlenebfcliečia savo pamėgtųjų kny- egzistenciją. Už aktyvų ateitisingeris pasakė televizijos "Face go ekonomistų žurnalas "Far Eas- mo. Australijai ypač rūpi sovietu
gų, nebeieško naujų Lietuvos į ninku pažiūrų propagavimą ir
the Nation"
programoje, kad tem Economic Review" praneša, bazių steigimas Vietnamo terito
poezijos medžio atžalų, kurių jau lietuvybę Viktoras buvo suimtas
SALT sutarties techninės detalės kad iš Vietnamo į Kiniją pabėgo rijoje, pasakė Fraser.
buvo radęs apie 3000, niekam jis ilgiems kalinimo metams. Bet panėra taip svarbįos, kaip karinio žymus komunistų partijos veikė
nebeatveria durų ir nepakviečia [ tekęs į Gulago "kanalizacijos"
balanso tarp Amerikos ir Sovietų jas, vienas jos steigėjų, buvęs arti
maJ.oniai peržengti savo kuklios i srautą, nepilnametis jaunuolis
Maršalas gina
Sąjungos išlaikymas. Amerikos lė mas Ho Chi Minho draugas
Režimas panaudojo sunkiuosius ginklus
pastogės slenksčio. Gimtajame I nesutriko, laikėsi vyriškai, net
šų taupymas gynybai silpnina Hoang Van Hoan, 74 metų. Pas
SALT sutartį
kraite jo jau nėra... Ir nežinia,: godžiai sėmėsi žinių iŠ čia pateKabulas. — Komunistinė Af koma, kad lėktuvais ir helikop Amerikos poziciją visame pasau kutiniu metu jis buvo Vietnamo
kada mes vėl jį išvysime po Lie-1 kusių šviesuolių.
ganistano vyriausybė paskelbė teriais skraido rusų lakūnai, tik lyje, pasakė Schlesingeris.
nacionalinės asamblėjos vicepir Maskva. — Po ilgiau trukusios
tuvos dangumi, kada dar kartą
O Lietuvos giriose vyko žūtbū sekmadienį, kad pavyko nura apsirengę Afganistano karių uni
— Devyni JAV kongreso na mininkas. Jis buvo delegacijoje, sovietų spaudos tylos SALT su
pajusime jo rankų šilumą, akių tinė kova, ir sunku buvo sutram minti neramumus, atmušti Pa formomis. Maskva investavo Af riai pradėjo lankyti
Pietryčių kuri skrido į Pakistaną, tačiau tarties reikalu, Pravda išspausdi
gerumą ir išgirsime vyrišką lie dyti laisvės išsiilgusią dvasią. Vei kistano ir Irano atsiųstų elemen ganistane ne tik daug lėšų, bet 'iA^ij^pTbėgėliųTtovyklasrjie "ap Karachi aerodrome jis persėdo į no sovietų kariuomenės Stabo vir
tuvišką jo šneką... Viktoras Pet kiamas nenumaldomo laisvės il tų bandymus "drumsti ramybę". ir tarptautinėje bendruomenėje j , l a n k
šininko maršalo Nikalojaus Ogark i a s šaliSb
lėktuvą, skrendantį į Pekiną.
k
kus, ketvirtą kartą pasmerktas gesio, jaunuolis pabėga iš Gula Nežiūrint šių Kabulo radijo pa labai svarbų prestižą.
_ p e r ,.
^
prancūzu M
Zurnalas toliau įrodinėja, kad o v o straipsnį, kur jis kaltina suokupacinio teismo, vėl išvyko go ir per snieguotą tundrą ke reiškimų, kurie siekia mažinti
Maskvos patarėjai Kabule gali ^
tarties priešus Amerikoje faktų
žuv0 51 alpinistas.
Gulago kančių keliais. Sį kartą liauja tėvynėn. Sušalęs užsuka <į neramumų apimti, diplomatiniai pakeisti dabartinį prezidentą Ta-j _ E t n o $ u g n i a k a l n i s S i c i l i j 0 . Vietnamo vyriausybėje yra nuo iškraipymu. Sutarties kritikai ty
jis dar daugiau suniekintas, su pastebėtą geležinkelio iešmininko sluoksniai praneša, kad prie Ka raki nes jis padarė nedovanotinų:^ p r a d ė j o ^ ^ s i ų s d a m a s k a r § . monių skirtumų dėl dabartinės čia sugalvoja nebūtus faktus, rašo
purvintas, idant niekas nemėgin būdelę pasišildyti. Cia jis išduo bulo įvyko mūšiai, kuriuose da klaidų. Salia žemės atiminėjimo, £ l a v ą i r p e i e n u 5 . Fornazo kaimo
Ogarkovas, kad galėtų įrodinėti,
Pavyko sudaryti
tų eiti jo pėdomis, nepanorėtų damas ir sulaikomas. Teismas- lyvavo sovietų tankai, raketas jis panaikino nuott.tų kraičius, ' e n t o j a i , lavos sriautui artėkokia pavojinga ir galinga Sovie
šaudantieįji helikopteriai ir sun jvedė moterims švietimą. Tas sujo ginti ar užtarti.
tų
Sąjunga. Tokios fabrikacijos
j a n t ) i š k a b i n ė j o a n t n a m u Sv. A i Teisiamas bėglys laikosi vyriš
italy vyriausybę
Mums, tačiau, pažinojusiems kai. Teisėjos paklaustas, &r dar kieji automatiniai ginklai. Stebė kele labai konservatyvius afganų fio p a v e i k s l u s i r l a v a Į , , , Į , Į jąsiekia tęsti, didinti ginklų lenkty
Roma. — Italijos naujam prem nes, kurias pradėjo imperializ
jį keliolika ir daugiau metų, ėju kartą nemėginsiąs pabėgti, atsa tojai nurodo, kad šitokie gink vyrus. Maskvos patarėjai, diplo
ta kryptimi. Gyventojai įsitikinę,
lai
naudojami
tik
prieš
gerai
siems kartu sunkiais nelaisvės ke ko: "Nežinau". "Mat koks..." —
matinių šaltinių žiniomis, ban kad ir 1971 metų ugniakalnio grės jerui Franceseo Cossiga pavyko mas, o dėl jų kaltina Sovietu Są
prikalbėti socialistus, kad jie ne jungą, rašo maršalas, įrodinėda
liais, regėjusiems ne kartą jo pa pasipiktinusi teisėja palydi Vikto ginkluotą priešą.
dė įtikinti Tarakį, kad jis nesku mę sustabdė šventasis Alfio.
sipriešintų jo sudaromai vyriau mas, kad "taikingoji" Sovietu Są
siaukojimą ir karštą meilę Lie rą keiksmažodžiu. Tada Viktoras
Indijos žiniomis ir Pakistano bėtų su reformomis, o pirma už
— Irano prekybos ministras Retuvai, maža ką tesako keletas jai atrėžia: "Tokio keiksmažodžio pranešimais, Kabule įvyko ka sitikrintų, policijos ir saugumo
sybei. Socialistai pažadėjo arba junga savo išlaidų ginklams ne
ka Sadr paskelbė, kad Iranas pirks
anoniminio autoriaus skilčių, Lietuvoje nebūtų ištarusi ne tik riuomenės dalinio sukilimas. Nors pagalba, politinę galią.
balsuoti už jį arba nuo balsavi didina.
kviečių
iš
Turkijos,
iš
Australi
įdėtų okupacinėje "Tiesoje", ir teisėja, bet jokia moteris". Išrau Afganistano radijas kaltina "im
Žinios iš Kabulo sako, kad visi jos, kad nereikėtų jų pirkti iš mo susilaikyti. Sekmadienį prem
vis dėlto, kai teršiamas žmogaus dusi teisėja nuleidžia akis.
perializmo jėgas ir užsienio reak ginkluoti sovietų kariniai patarėjeras ir 24 ministrai davė priesai
Naujas Britanijos
Amerikos, kuri šacho laikais tu
vardas, kai vylingai iškraipomi
ką. Kabinete yra devyni visai
cijos bandymus", manoma, kad j a i yra sutraukti į vieną Kabulo j rėjusi kviečių monopolį.
(Bus daugiau)
planas Rodezijai
jo gyvenimo tikslai, nevalia tylėnauji ministrai.Pašalinti: buvęs
sukilime dalyvavo vietiniai karei- jaerodromą. Nežinia, ar tai padą-'
—'Indijoje smarkus lietus su
viai.
Į ryta saugumo sumetimais ar pla- kėlė potvynius čiaurinėje Indijo premjeras Andreotti, buvęs užsie
Lusaka. — Britu komonvehV)
Valstybės departamentas pa- nuojamas jų išvežimas iš Afganis- je nuostolių patyrė pasėlių laukai. nio reikalų — Forlani ir pirmoji vadų konferencija priėmė naują
moteris Italijos vyriausybėje Ti
reiškė viltį, kad visos suintere tano. Kovos Kabule prasidėj.o Ba
planą, kuris atstatys Rodezijoje
na Anselmi, buvusi sveikatos ir
suotos srities jėgos, įskaitant So la Hissar .senoje tvirtovėje mies
taiką. Planą paruošė: Britanijos
darbo ministrė. Ketvirtadienį par
vietų Sąjungą, gerbs nesikišimo to pakrašty, kur yra kareivinės.
premjerė
Thatcher, Zambijos ir
Hirošima minėjo
lamentas turi naująją vyriausybę
principus.
Mūšiai vyko keturias valandas.
Tanzanijos prezidentai ir Nigeri
patvirtinti. Komunistų
partija
Kaip pranešta anksčiau, Afga
jos, Jamaikos ir Australijos prem
atomini
sprogimą
jau pranešė, kad ji balsuos prieš.
nistane jau kuris laikas vyksta
jerai. Sekmadieni planą patvirtr
Bolivija turės
Tokijo. — Sekmadienį Japoni
kovos tarp sovietų remiamos ko
visa konferencija.
Reikalauja paleisti sąžines kalinius
joje buvo minimas pirmas atomi
Nuvertė diktatorių noNumatoma
munistinės valdžios ir sukilusių
laikiną
prezidentą
pakeisti Rodezijos
nės bombos sprogimas Hirosi Paryžius. — Prancūzijos žinio
Tulsa. — Žmogaus teisių ko ma tokios laisvę naikinančios vy gyventojų. Sukilėliai jau kontro
konstituciją, pravesti naujus rin
mitetas, kurio 1980 metų pirmi riausybės, kaip Sovietų Sąjunga. liuoja beveik visas Afganistano La Paz. — Bolivijos rinkimuo mos mieste, kur žuvo 80,000 mis,
sekmadienį
Ekvatorinėje kimus, kuriuos prižiūrės Britani
; žmonių. Šia proga Amerikoje įvy- Gvinėjoje įvykc perversmas, nu
provincijas, tačiau šį kartą kovos se į prezidento vietą liepos 1 d.
ninkas yra dr. Billy James Har Už 16 dienų transliaciją NBC
j a stebėtojai. Zambija ir Tanza
nė
vienas
kandidatas
negavo
pajko daug demonstracijų ne tik
gis, pradėjo kampaniją prieš JAV sumoka sovietams begėdišką 100 kilo pačioje krašto sostinėje. Jau
verstas "iki gyvr>s galvos" pasis nija paveiks sukilėlius užbaigti
biznio bendroves, kurios pini mil. dol. sumą. Bendrovė sutiko birželio 23 d. Kabulo gatvėse bu kankamai balsų, todėl preziden prieš atominius ginklus, bet ir kelbęs prezidentas Nguema, kuris kovas ir dalyvauti demokratiniuo
gais remia Maskvos Olimpinių palikti savo milijonų dolerių ver vo kautynių, tačiau valdžios ra tą turėjo parinkti Bolivijos par prieš atomines jėgaines.
savo valdymo stiliumi nesiskyrė
Hirosimoje minėjime dalyva- nuo Ugandos Amino. Kariuome se rinkimuose- Tuomet Rodezijai
žaidimų 1980 m. televizijos trans tės įrengimus, televizijos techni dijas tada skelbė, kad turgavietė lamentas. Po ilgų ginčų ir politi
bus atšauktos sankcijos ir ji bus
liacijas, kurių kontraktą laimė ką, kurios atsilikusi komunistinė je pradėjusius šaudyti vyrus greit nių manevrų parlamentui nepa- v/> ir svečiai iš užsienių. Du ame- nės sukilimui vadovavęs jaunas, priimta į laisvų valstybių tarpą.
jo NBC stotis. "Christian Cru- sistema neįstengia pati pasiga sutvarkė saugumo organai. Tuo vyko išrinkti prezidento.Washing- rikiečiai, "taikos mylėtojai" pa' 33 metų pulkininkas Menzogo,
Dešinieji Britanijos konserva
sade" laikraštis praneša apie žmo minti. Virš 50 JAV biznio bend metu valdžia kaltino "Irano fa tone Carterio žmona Rosalyn s įūlė Hirosimos burmistrui su- baigęs Ispanijos karo mokyklą Sa toriai jau kritikuoja premjerę
Carter sekmadienį turėjo skristi į įjungti draugystės ryšiais Hiro- Tagozoje.
gaus teisių komiteto pastangas rovių, žinomiausių ir didžiausių, natikus".
Thatcher, kad ji nusileido, pakei
Paskutiniu metu Afganistano Boliviją dalyvauti inauguracijos gimos miestą su Trijų Mylių sapaveikti per televizijos stotį ir jos prisideda prie šb biznio, rašo dr.
tė savo politiką. Tačiau jos gynė
sponsorius sovietų vyriausybę, Hargis. Jos prisidės ir prie neiš komunistinė pr.opaganda pradėjo ceremonijose, tačiau turėjo ke- Ja, kur irgi įvykusi "atominė ne- — Admirolas Emest Tissot, jai nurodo, kad Zambija ir Tan
kad ji paleistų sąžinės kalinius. vengiamo bolševikinės propagan pabrėžti vyriausybės pagarbą is lionę atidėti. Pagaliau Bolivijos laimė". Burmistras pasakė pagal- JAV karo laivų, kurie ieško jū zanija irgi nusileido,
neseniai
lamo principams ir taisyklėms, ta parlamentas išrinko senat.o pir- vosiąs apie šį siūlymą, tačiau ste- roje Vietnamo pabėgėlių vadas,
Dr. Hargis parašė laiškus vi dos skleidimo, rašo jis.
mininką VValter Guevara būti bėdojai pasipiktino tokiu neapgal- pareiškė spaudai, kad sumažėjo j i<* tvirtino, kad vien tik su
soms bendrovėms, kurios perka
Kai kurios biznio bendrovės čiau religingiems gyventojams tas laikinu prezidentu iki naujų r i n | t amerikiečių gestu, sulygi- pabėgėlių laivų skaičius Pietinė- kilėliai yra tikroji Rodezijos tau
vo u
transliavimo laiką NBC stotyje, jau atsakė Žmogaus teisių komi įspūdžio nepadarė. Sovietų Są
tos atstovybė. Dabar jie jau pri
kimų
ateinančiais
metais.
Ry!
je Kinų jūroje.
n a n t dvi "nelaimes
mokėdamos net iki 160,000 dol. tetui. McDonalds Hamburgers ra jungos pastatyta vyriausybė Af
pažįsta, kad Muzorewos išrinki
už savo garsinimų minutę. Jis nu šo, kad spaudimą sovietų vyriau ganistane ilgai neišsilaikytų, jei šium su parlamento sesija, strei
mas
ir juodųjų dauguma parla
rodo, kad Sovietų Sąjungoje yra sybei turėtų daryti ne NBC ar ne sovietų personalo parama. Sa- ką buvo vienai dienai paskelbusi
mente yra politinis pasfkeitimas.
Bolivijos darbo federacija, grasin
:
apie 10,000 žmonių: 8,000 pro McDonalds, bet Amerikos vyriau
Nauja konstitucija panaikins
dama, kad streikai bus išplėsti,
testantų ir katalikų ir apie 2,000 sybė. Nutarimas sponsoriuoti mis.
baltiesiems paliktas privilegijas,
jei bus išrinktas dešiniųjų parti
žydų, kurie kalinami, laikomi Olimpinių žaidimų
transliaci
Coca Cola Co. išreiškia džiaug jų kandidatas Ester.ssoro.
kurios proporcingai pagal jų skai
beprotnamiuose vien už sav.o ti jas padarytas remiantis grynai smą, kad Maskvos olimpiniuose
čių, pripažįstama, yra per dide
kėjimą, už jo praktikavimą, už biznio sumetimais, nes 1976 m. žaidimuose bendrovės gėrimas ga
lės.
Kinijos naujas
vaikų religinį paruošimą. NBC, Olimpiada parodžiusi, kad jos la vo leidimą išimtinai pardavinėti
kuri susitarė sumokėti sovietų bai populiarios amerikiečių tarpe savo gaminius. Bendrovė mano,
protestas Vietnamui
vyriausybei apie 100 mil. dol. už ir garsinimai duoda vaisių. Mc kad "mūsų politiniai vadai turi
KALENDORIUS
Pekinas. — Kinijos užsienio rei
teisę filmuoti Olimpinius žaidi Donald laiške sakoma, kad bend spręsti, kur tautiniai interesai t^.kalų ministerija vėl įteikė Vietna
Rugpiūčio 7 d.: Domininkas,
mus, turėtų paspausti sovietų rovė visada einanti už žmogaus ri persverti ekonominius interemui protesto nota, reikalaudama
Klaudija, Sirvydas, Jogilė.
vyriausybę, kad ji paleistų sąži laisves ir apgailestauja jų pažei resus". Si bendrovė garsindavosi
sustabdyti pasieni
provokacijas
Rugpiūčio 8 d.: Kajetonas, Le
nės- kalinius.
dimus.
visų olimpinių žaidimų trans ir kinų sienos pažeidinėjimus.
lija, Tulgirdas, Daiva.
Siekdamas amnestijos religi
Medvilnės pramonės atstovas liacijose nuo 1964 m. ir mano to Per liepos mėn. siona vietnamie Chicagos juodųjų aktyvistas Jesse Jackson, valstybes departamentui pa
Saulė teka 5:49, leidžiasi 8:03.
niams kaliniams, dr. Hargis nu irgi pritarė žmogaus teisių gyni liau tą daryti.
čių buvo pažeista 30 kartų, Ki dedant, buvo gavęs vizą aplankyti Pietų Afrikos respubliką. Jis čia pa
ORAS
rodo, kad liepos mėn., 1980 m. mui, tačiau pridėjo, kad pramoKelios kitos bendrovės išreiš- nijos gyvent.^jams padaryta daug sakė;, daug kalbų, ui kurias kiti juodieji būtų gavę kalėjimo. Bandyda
mas surasti P. Afrikos juodųjų vienybę, Jacksonas dar daugiau suskai
prasidedanti Olimpiada niekad nė veikia kartu su valstybės de- kia pritarimą žmogaus teisėms, nuostolių, šeštadienį prie Drau dė
Debesuota su pragiedruliais,
jų vadus. Vienos organizacijos vadas Tom Manthata pavadino Jacknuo 1936 m., kada ją rengė Hit- partamentu ir kai kuriomis žmo į tačiau pabrėžia, kad biznis yra ir- gystės Vartų našautas i!2 metų soną "velnišku Vakarų agentu", kuriam daugiau rūpi būti išrinktam į drėgna, tvanku, temperatūra die
JAV kongresą, negu P. Afrikos Juodieji.
lerio vyriausybė, nebuvo rengia- gaus teisių gynimo organizacija-1 gi svarbus dalykas.
vaikas, sakoma Kinijos proteste.
ną apie 90 1., naktį 75 i
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1002 N . VVestern A v e . , C h i c a g o
DR. V. TUMAS0NIS
ruoti iš odos paviršiaus, tada žai vandens savyje turi. Kai pa
{dainavo " B A L T I J A " v y r ų kvintetas.
Tel. 4 8 9 - 4 4 4 1
CHIRURGAS
'
pleiskanos gaunasi nenormaliai viršutinis — raginis odos sluoks
2454 VVest 71 st Street
DR.
K.
A.
JUČAS
didelės, sausos ir jos ant odos il nis būna gerai suvilgytas laikant
'ai : pirm , antr.id , ketv ir penktad. 2-5 ir
O D O S LIGOS - CHIRURGIJA
-7 — iš anksto susitarus.
giau nei normaliai laikosi.
odą vandenyje, ar sulaikant odo
Dainuoja Violeta Rakauskaite. Raganėlė. Tėviškes
7 1 1 0 VV. 127 St., P a l o s H e i g h t s
Žmogus odos sausumu ima je nejuntamai išgaruojanti van
v e j a s , Sugrįžk, i l g e s y ir kitos.
Tel. 361-0730
Ofs. tel. 586-3166; namų 3 8 1 - 3 7 7 2
skųstis tik tada, kai tas sausu deni, tada oda nesti sausa bei
Valandos
p.igal
susitanma
Virgilijus Noreika. Prie piano Žaneta Noreikien*.
DR. PETRAS 2LI0BA
mas jau yra taip ilgai užsitęsęs, pleiskanota.
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
Įstaigos ir b u t o tel. 6 5 2 - 1 3 8 1
kad net suerzinimas — uždegi
6745 VVest 63rd Street
Sausos odos atsiradimui
DR. FERD. VYT. KAUNAS
Kiekviena plokAtelė katoooja $6.00
mas odoje atsirado dėl odos saus
Vai ; pirm , antr , ketv ir penkt
palankios aplinkybės
BENDROJI M E D I C I N A
ros. Tada tą sausumą galima va
3r7; šeštadieniais pagal susitarimą
1407
S o . 4<*th C o u r t , C i c e r o , III.
Du dalykai svarbiausieji sau
dinti
sausaodriu
dermatitu
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt
Ožiakrmui nųsti: DRAUGAS, 4545 W. Mrd S!., Chicago, III.
Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, nes
(angį. Dry-skin dermatitis), ar sina odą. 1. Viskas, kas mažina
60621.
Užsakant
pridėti
50
centų
vi
kiekvieną
plokštelę
persiun
DR.
IRENA
KYRAS
ba, kitu vardu vadinant, astea- normalią riebalu paviršiuje ga
jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien
DANTŲ GYDYTOJA
timui. Illinois gyventojai taipgi moka 5% mokesčių.
totfne egzema (asteatotic eeze- mybą ir ty riebalų pristatymą
2t>50 VV. 59 St., C h i c a g o — 4 7 6 - 2 1 1 2 raštis, gi skelbimu kainos yra visiems
ma). Tai tiek dėl odos sausumo odos paviršiun. 2. Viskas, kas
Užsakymams į Kanadą reikia pridėti $1.75 paato tifeudoma.
Vai pagal susitarimą. Pirm . trec\.
prieinamos
ir joje sukelto uždegimo pavadi šalina nuo odos riebalus stip
ketv 9 iki 6 vai Seštad 9 iki 1 vai
riau, negu normaliai beklūpanti I
nimo.

KELIAS I SVEIKATĄ

ODOS SAUSUMAS IR JO TVARKYMAS

Mūsų kolonijose

TAUlTNfiS
MINTIES KELIU

AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES?

VAIDILŲ KANKLES
GROJAME JUMS

SU ŠOKIU IR DAINA
KALNUOS DAINUOJA
KOKIAIS KELIAIS
AŠ KELIAUSIU
VIOLETA

t

DAINOS IR ARIJOS

1

Šeimos vaidmuo

a
.•u

DABARTIES PASAULIO PAINĖSE

ELEKTRINIS AUTOMOBILIS
Akmens anglis, skalūnas ii atmosferiniai pakitimai

NUSIVYLĖ AZIJOS KOMUNISTAIS
Akstinas — tarpusavio karai
B. JABLONSKIS

įstatinių, kurių užtektų mažiauP. tNDREIKA
« Teisingai sakoma, kad šeima tik savaitgaliais, o su vaikais jie
Prezidentas paskutinėje savo
JAV "pažangieji" kelis de ir nuverstasis Kambodijos. Sis
jra tautos, valstybes ir visuome- neturi laiko net vafldškų klausi- kalboje, tarp kitų dalykų, ragi
šiai 20 metų.
šimtmečius žavėjosi Maskvos ko imones išvarė iš miestų ir juos
ninės gerovės pagrindas. Pavienis mų spręsti šeimos ratelyje. Tai ir no taupyti energiją ir siūlė aly
Seniai keliamas klausimas iš munistų marksistine utopine san žudė savo krašte, o Vietnamo
žmogus yra kūrėjas, išradėjas, sudaro tuos pavojus, kurių mieste vos bendrovėmis atkreipti di mens anglių, nežiūrint, kad jų naudoti saulės energiją. Šioje tvarka ir tikėjo komunistų pro- diktatoriai, ko nesunaikino "per
naujų idėjų skatintojas. Bet šei- išvengti sunku. Nuo jų sulaikyti desnį dėmesį į neišnaudotus vie turima neišsenkami klodai, ne srityje daug padaryta, bet prak- p a ^ a ^ d į ^ ^ vilionėmis, kurios auklėjimo stovyklose", apipleėe
«ia yra pirmasis socialinis bran- gali tik stiprus moralinių, religi- tinius energijos šaltinius: ak randa didelio pritarimo, taip pat tiškai jos energija dar mažai Stalinui padėjo per II pasaulinį ir išmetė į Indijos vandenyną
jjjuolys, kuris augina religines, so- nių, tradicinių, tautinių nuotai- mens anglį, skalūną ir kt. Ta ir skalūno, nes susiduriama su išnaudojama komerciniams rei karą pavergti laisvas rytų Eu kančioms ir mirčiai.
fcįalines ir institucines bendruo- kų laikymasis, jeigu jis yra ne čiau, kol jo pageidavimas bus didele oro tarša, atmatomis, ku kalams.
Prie 'pažangiųjų" nusivylimo
ropos valstybes su JAV ir Angii
flienes. Pavienis žmogus, kai jis ritualas, o gyvenimas,
Daugelio akys nukrypo į geo- jos pagalba. Marksistinį imperia Azijos komunistais prisidėjo ir
įvykdytas, praeis dar daug lai rių nerandama kur padėti, pvz.,
fru sąmoningai naudojasi savo Tačiau ir šiuo atveju negalima ko, nes tai kainuoja bilijonas vienos statinės gasolino paga terrnininę energiją, kur žemės liziną toliau tęsia diktatorius žymaus Paryžiaus žurn. Jean
įįtroUi ir valia, neša visišką at- mažiau vertinti šeimos vaidmens dolerių pritaikant technologi minimui susidaro dvi tonos at gelmių karščio įkaitintas van Brežnevas Jį išplėtė į Afrikos ir Lacouture išpažintis apie Ha
sakingumą už savo veiksmus mo- tiek religiniam, tiek tautiniam, nius išradimus, kol gautoji ener laikų. Verčiant akmens anglį į duo geizerių pavidalu šauna į
Azijos valstybes, talkininkau nojų. Indokinijos karo metu jis
Saline ir socialine prasme. Šeima tiek ir visuomeniniam gyvenime. gija pradės sukti įmonių ratus kystą kurą ir deginant, į orą iš padanges. Ši energija jau pla
jant Kubos Castrui ir Maskvos bendradarbiavo su Hanojaus ko
yra atsakinga, kad pavienis žnuv Šeima net miesto kemsynuose, ar varyti automobilius.
metamas didelis kiekis anglies čiai naudojama Kalifornijoje ir apmokytiems minėtų žemynų pa munistais. Buvo vienas patiki
fus nuo vaikystės gautų tikrą susigrūdimo painėse yra tikrasis
dvideginio. Nors jis nėra kenks kt. Dabar jau kėsinamasi į
miausių draugų tarp vakarų žur
Nelaukiant naujų energijos mingas augalams, bet per 30 "Old Faithful" geizerį Yellows- taikiniams. Užėmė jau ir svarbes
«mogišką auklėjimą,
visuome- gero Smogaus ateities pagrindas,
nalistų. Paskutiniai komunistų
nius
vandenynų
kelius,
kurie
turi
atsiranda metų atmosferoje jo prisirink tone parke, bet kartu ir bijoma
ninį susipratimą, tautinį ir vals- pirmasis šaltinis, iš kurio jau- šaltinių atradimo,
ekonominės ir gyvybinės reikš karai ir savo žmonių žudymai
tybinį sąmoningumą ir pilnuti- nuolis gauna gryno ir švaraus žmonių, kurie su nepalaužiamu tų dvigubai, kiek jo dabar yra. sugadinti parko natūralų gro
buvo jo išpažinčiai akstinas.
nės atsakomybės
pajautimą, vandens savo vaikiškam trošku- užsispyrimu bando išnaudoti Oro temperatūra pakiltų nuo 2 žį, nes, iškasus jo artumoje šu mės Vakarų valstybėms.
Jis viešai pasmerkė koirmnisMaskva pasirašė Helsinkio ak
Žmogaus gerumas ar blogumas Huį — visko žinojimui ir paty- jau turimus energijos šaltinius iki 3 laipsnių šilumos. Įvyktų linius, gali sumažėti požeminis
tus, sakydamas, kad jis ir kiti
bent pradiniu savo gyvenimo ke- rimui malšinti. Cia vėl Bažny- — elektrą ir panaudoti auto daug atmosferinių pakitimų — vandens spaudimas ir geizeris tą, kuris įpareigoja jį pasirašiu
panašus žurnalistai buvo Hano
Uu priklauso nuo šeimos. Tik ve- čįai ir tautai kyla rūpestis, kaip mobilių motorams sukti. Apie pasikeistų vėjo kryptys, taip pat nustoti veikti. Tai atsitiko prieš sias valstybes suteikti daugiau
"frau jis pats jau kuria šeimą ir dabarties pasaulyje šeimos vaid- baterija varomus automobilius metų lietingi periodai ir įvyktų 20 m. N. Zelandijoje. Iš žino teisių ir laisvių visų valstybių jaus melo, žiauraus elgesio su
.fjats skinasi kelius per gyvenimo m enį išlaikyti, sustiprinti ir šei- esame girdėję, bet jie dar ne gamtoje sąmyšis, kuris gal mų 10 vietovių, kur veikia gei- žmonėms. Ji ne tik nevykdo to belaisviais ir propagandos įran
akto įsipareigojimų, bet, priešin kiai Slėpėme nuo laisvojo pa
paines, kurios ne visuomet yra m3Lį padėti išlikti žmonijos gy- drįsta toliau už miesto ribų iš skaudžiai paveiktų visą žmoni
zeriai,
teliko
nesužaloti
tik
trys,
g
aj> g^GB dar daugiau persekio saulio spaudos ir žinių tarnybų
pilanikios, ne visuomet lengvos yybės branduoliu, iš kurio g- važiuoti. "Los Angeles Times" jos gyvenimą. Jau vien per il
ju
tarpe
ir
YeUowstone,
o
kas
I
j
a BgLyo piliečius, kurie bando tiesą, o teikdavome tik tokias ži
4r žadinančios siekti tik gėrio. a u g t u kūrėjai, politikai, mokslo rašo, kad inž. J. G. Bolger yra gesnį laikotarį dėl temperatū
juos matė, įspūdis lieka neišdil- į j^o į^ėk. nors pasinaudoti,
nias, kurios buvo sukurtos Hano
^Šeimos vaidmeniu šiuo metu žmonės, valstybių ir tautų vadai, pasiūlęs Energijos departamen
ros pakilimo pradėtų tirpti že domas, ir niekas nenorėtų jo
jaus
melo, ir šmeižtų įstaigoje,
yra susirūpinusios valstybinės ir didvyriai ir šventieji. To laukti tui naują projektą: elektrifikuo
Maskvos plečiamu imperializ rašė J. Lacouture. Dabar apgai
mės ašigaliuose esantieji ledy keisti į komercinį dolerį.
-religinės institucijos. Tiek valsty- _tai grąžinti tikrąjį šeimos vaid- ti visus greitkelius jų viduriu
mu, plečiančiu marksizmą ir pa lestauju kad palaikiau Hanojų ir
nai apsemdami žemesnėse vie
biniam gyvenimui, tiek religinei m e n į j ^ vidujiniam gyvenimui, pravedant elektros laidą, kurio
vergiančiu vis daugiau valstybių jo žiaurią marksistinę santvar
tose esančius miestus ir ištisus
dvasiai, tiek gyvenimui tikėjimu,
pagalba būtų pakraunamos ba derlingus dirbamos žemės plo
su jų žmonėmis, nepatenkinti ir ką, besilaikančią policine jėga,
POPIEŽIAUS 20DIS
^viltimi ir meile pirmiausia žmo*
terijos specialiai mašinoje įtai tus.
''pažangieji'', kurie ne tik palai
2urn. Micnael Ledeen, pasi
gus rengiamas savo šeimoje.
K^P ** šeimos vaidmenį stu- sytos
rankenos,
kaip
miesto
Tegu jūsų širdyse visada at kė Maskvos užmojus, bet ir vei
oti
naudojęs
J. Lacouture pasakoji
Žinoma,
kol
tai
atsitiks,
pra
Tiems uždaviniams rengiamas &i*
3™ pasirinkęs pagrindine tramvajuose. Keliuose elektri
sispindi Jėzaus širdies šventu kė pagal jos nurodymus JAV ar
mais, parašė jų santrauką, kuri
nuo pat mažens, nuo pat to me- svarstymų tema net Vyskupų ši nis laidas būtų padengtas as eis dar daug laiko. Juk ir ledy mas, pažymėjo popiežius Jonas
kitur. Vis dažniau komunistų
ryškiai pavaizduoja jo santykius
t o , kai pradeda jausti savisąmo- n**** hlxio generalinis sekreto- falto sluoksniu, kad nesudary nų laikotarpis tęsėsi tūkstan Paulius n Švenčiausios Jėzaus
partijų
aukštesni
pareigūnai
ar
į.
.,.
„
^ . „,
u s kard
L Rubin
to a
nę ir bent dalinę atsakomybę už «
< ? ***• tų pavojaus gyvuliams ar žmo čius metų, kol pakeitė žemės širdies kunigų kongregacijos
J
*^ .
.
^T
, . . . . i r veiklą su Hanojum. Santrau
savo veiksmus ir save patį.
M * * ) • • • • * • • «**« ^P**" nėms. Atlikti bandymai paro veidą, išraižydami upėmis ir nu nariam, Romoje dalyvaujan- T
^
^
!
!
^
'*a Pasinaudojo Prancūzijos in
Religines bendruomenes sten- d o s atstovams. Kaip jis pats, taip dė, kad, važiuojant 55 mylių klodami jos paviršių ežerais. tiem generalinėje kapituloje. partijų n-atidengia spaudoje ar ^ £ ^ ~ j išnagrinėjo nuogiasi duoti šeimai o per šeimos » špagos atstovai žino, kad dau- greičiu, baterija pakraunama ir Kintant klimatui ledynai pasi Šventasis Tėvas šia proga pri- knygose komunistų imperializ dugniai ir priėjo bendrą išvadą,
į žemės ašigalius, kurie
— marksizmas-leninizmas išvys
darnumą atsakingumo pajauti- &lW 108k * ieixoo&
^ **&*<* J6*8" " f f " motoristui nebereikalinga grįž- traukė
.. ,.
,
.
minė prieš šimtą metų kunigo mo siekimus, paremtus apgaule
mą, moralinio gyvenimo dėsnius, I?**
»
vaidmuo auklėir melu, kurį Maskva naudoja tė baisias vergų stovyklas, žmo
šiandien sudaro 10 procentų ze- _ ,
. . . .
,
..
T •
.i.. . Dehon įsteigtos kongregacijos tarp neišsivysčiusių valstybių nėms kankinti požeminius įrengi
^ b T r r t i m J ' j o T ^ g d ^ l o d r - jime trukdomas. Taip yra komu-j* i garažą papildytL Mėnesio
mes sausumos. Jeigu ištirptų
narių apaštalavimo veiklą įvai
Hnį jausmą ir solidarumą, ragin- nistiniuose kraštuose, kur tėvai gale
- ' - masinos
— * — savininkas
- ™ ^ - gautų
—
mus, kalėjimus, žmonių kanki
ledai, pakiltų jūros lygis iki riuose pasaulio kraštuose, pa vargstančių bendruomenių.
darnos H ė v ų p a v y S n^Žo- dėl religimų ar tautmių įsitikiru- elektros sąskaitą, kurios dydį
"Pažangieji",
nusisukę
nuo
nimus psichiatrinėse ligoninėse
įrengtas 40 jardų.
ragindamas juos ir toliau būti Maskvos, ėmė tada garbinti ir 1.1. Ir kiti mokslininkai, kurie
džtų mokytis. Vaikas turi seimo- ™ų niekinami, persekiojami ir parodytų mašinoje
Pigiausias būdas energijos tikrais Švenčiausios Jėzaus Šir Azijos diktatorius ir jų marksis
skaitliukas.
Jo apskaičiavimu
je suprasti, kad jis pasaulyje nė- baudžiami,
skaitė Solženicyno knygas apie
ra vienas, bet priklauso tam tikYra kraštų, kur tėvai privers- mylios pravažiavimas tekainuo troškuliui patenkinti, kaip sako dies kunigais, dvasinių verty- tines santvarkas, užtemptas ant Gulagą, irgi tos pačios nuomo
rai žmonių grupuotei — pirmiau- a ^vo vaikus leisti į nustatytas tų tik vieną centą. Tokiu bū ma, išgauti pasilikusią alyvą iš bių ugdytojais ir socialinės vei- azijatiško kurpalio ir pritaikytas nės. Visi pripažino, kad tai yra
p o n a m s . marksistinės - leninistmės san
sia Seimai, paskiau tautai, vals- mokyklas, į nepatikimą aplinką, du būtų sutaupyta per metus senų šulinių, kuriuose yra likę Į klos apaštalais. Savo kunigiš-1 d j a t i š k o gyveinmo
10
bilijonų
dolerių
ir
šiais
pi
rnilžiiiiški kiekiai, nes dabartį- ku ir vienuoliniu gyvenimu, pa-1 £ ^ 0 ^ ^ karo m e t u l a b a i ^ tvarkos "kūrinys", kuris prakti
tybei, tikėjmo bendruomenei. So- j r ^ j prievartos būdu, net teisnigais
lengvai
būtų
elektrifi
nė technologija nepajėgia jos žymėjo Popiežius, savo apašta-1 l a i k ė j ^ ^ ^ jį ^ ^
v^st^ kuojamas satelitiniuose ir višcialinfe jautrumas ir jo vertės m ams išnaudojant savo galią,
kuoti visos vieškelius. Atpultų išpumpuoti.
Patobulinus
nau
line veikla, ugdykite žmonių ^ aplankymais. Tylėjo, kai Ha suose komunistinių diktatorių
supratimas padaro pačią visuo- t u o mėginant sukurti naują valsautomobilio priežiūra, kuriai iš dojamas priemones, būtų galima tarpe meilę Kristui, atverkite
menę tobulesne ir artimesne žmo- tybinį gyvenimą ir naują visuonojus, sulaužęs Paryžiaus sutar valdomuose kraštuose.
leidžiama didžiulės pinigų su dar išsemti apie'30-40 bilijonų | Kristui žmonių širdis.
tį, pavergė laisvąjį Vietnamą su
nijos nare. Parodo, kad kiekvienas n ^ c R tikrųjų tiek vieni, tiek
Prancūzijos intelektualų nuo
mos, nes elektrinis motoras yra
jo laisvę mylinčiais žmonėmis
žmogus yra tik tam tikros visu- fcą griaudami tėvų autoritetą ir
monėmis apie komunizmo pri
nesudėtingas ir labai patvarus.
Kai Vietnamo diktatorius žaimos dalis.
šeimos pagrindinį vaidmenį, lau- Elektros jėgainės gal sunaudo
gimtį ir žiaurumus pasinaudojo
biniu smūgiu užėmė Kambodiją,
Tačiau čia ir kyla rūpestis ins- %> žmogaus teises, griauna lais- tų daugiau kuro elektrai ga
ir kitų kraštų intelektualai.
valdomą irgi komunistinio dik
tituorjoms ir naujo gyvenimokū- y ^ pagrindus, naikina atsakin. Ypač jais susidomėjo Italijos
minti, bet keleriopai mažiau,
tatoriaus, o kom. Kinija su ga
rėjams, kaip suprasti ir įvertinti, gmno pajautimą, ardo pačią taumokslininkai
ir nuosaikieji. Jie
negu jo sunaudoja automobi
kaip iškelti šeimos vaidmenį žmo- ^ fa valstybę,
lingomis karinėmis jėgomis ėmė
turi savo krašte didžiausią ko
gui ir visuomenei, kurioje šeima ^ ^
^ ^
^ ^
, liai. Oro taršą būtų lengviau
bausti Vietnamą, užgrobusį jos
munistų partiją visoje Europo
gyvena
globojamą ir remiamą Kambo
*
.
klausimą daugiau teologiniu ir sukontroliuoti. Elektros sunau
je, išskyrus Sovietus. Kasdien
di ją, "pažangieji" nepasirodė gat
VI M.
j
socialiniu požiūriu, žvelgdamas dojimas tepakiltų tik 5-8 pro
gresia
komunistų kraštutiniai
vėse su smerkiančiais šūkiais ir
Istonja mums parodo * ^ g l d i g i m o ^
ir Etoogam sie- centais, kas žymiai atsilieptų į
gaivalai
Italijoje. Sudomi val
žmogaus auklėjimą S o m o s e , J a ^
^
^ M
^ sumažinimą alyvos importo. At
d
diktatorių nevadino nei fašis
džios pareigūnai, grobiami tur
,os gyveno laisvai, mažai liečia- „J^Bn*
y^^
ateityje
tais, nei imperialistais, kaip In
Uo
M rodo, kad netolimoje
tingų šeimų nariai, plėšiami ban
mos blogų išorinių įtakų, nors ir
dokinijos karo metu vadino JAV
mės ir svarbos, nes tai yra žmo- elektriniai automobiliai išstums
kai, šaudomi patriotiški politi
turėjo kovoti prieš gamtosjėgas ir
^ ^ laidavimas
^
Šie karai paveikė "pažangių
nuo kebų dabartinius automo
kai.
Italijos žurnalistas parašė
nelaimes. Miestų susigrūdime yra moningas jos griovimas. Kur šeijų" nuotaikas, atšaldė jų palan
spaudoje
tokią pastabą: "šv. Tė
bilius, nes tobulinimui dirbama
sfartmgas gyvenimas. Cia yra m a ^ ' ^
^
aukIeti ir
kumą ir Azijos komunistams.
vas Jonas Paulius II gerai žino
daugiau bendravimo, artimesne m 6 ^ ^
j
^ su dideliu atsidėjimu.
va}kus
Dabar jie mato, kad Vietnamo
-kamiynyste, daugiau patogumų,
į ^ ^
^
^dK^ K Skysto kuro gavimas iš ak "Geschlossen" — uždaryta! Ir Vakarų Vokietijoje dažnai trūksta benzino komisarai tokie pat žiaurūs, kaip
(Nukelta į 5 psL)
b * taip pat daug daugiau pavo- £ ^ ^
^ ^
w
1U, tad vaikas nepajėgs atsispir- n & ^ ^
bendruomenes, paDaug kas iš atvykusiųjų sutiko savo senų pažįstamų. Serapino rūpesčiu įsteigta 1945.VII.22 8 kl. gimnati Alingoms tfak^ jmieste rf- hįd&aDM
t ^ teisės, kaip žmoBendrasis stovyklos gyvenimas vieniems buvo zija su 103 mokiniais. Greitai pradėjo veikti
talurioms blogybėms, kurios jau^
^
už
savo
vaikų
ir
&tsf n
linksmesnis, negu kur atskirai gyvenant, o kitiems suorganizuotas liaudies universitetas su anglų kalbos
E
? 2tiesiogiai.
i "?.*£??"*?aT
Jdaighmno t d K
greit darėsi įkyrus ir perdaug triukšmingas. Pradžioje kursais. Sutvarkyta iš Kybartų Al. Januškevičiaus
liečia
Tai jau dabar- J*** savolplmkoje
JONAS MATONIS
daugumas žmonių jokių pareigų ir darbo neturėjo, atvežta apie 3000 knygų biblioteka. Susidarė meno
ties gyvenimo painiavos, ku
Bastantis be darbo ir pareigų,daug kam pasirodė pats kolektyvas Sietynas, vadovaujamas Al. Kačanausko.
r t o s nugalėti reikia labiau su- Bažnyčia tuo rūpinasi jau 3a- 77
gyvenimas beprasmis, — kiekvienam rūpėjo Jame veikė choras, tautinių šokių grupė, ansamblio
prasti šeimos vaidmenį savam gy- bar, Icol dar yra tautų ir valstyStovyklos gyventojų daugumą — apie 1500 sudarė tolimesnė ateitis, nes visi jautė, kad taip ilgai neteks dailininkai pastatė kelis vaidinimus.
venime ir
visuomenėje, savo bių, kurios noBnaudoja politikai
1946 m. Wuerzburgo stovykloj įvyko pirmoji
aplinkoje ir modernių patogumų ir patogumams nei Šeimos teisių, lietuviai, apie 500 buvo latvių, o pradžioje ir kelios gyventi. Bus kokių pakeitimų.
dešimtys
lenkų,
kurie
gana
greitai
buvo
kitur
iškelti.
Dėl
tos
nežinios
atsirasdavo
visokių
gandų,
Vokietijoj
lietuvių dainų šventė. Tais pat metais
vilionėse
nei vaikų silprrumo. Paskiro kralKai šeima buvo bent tam tik- to vyskupai delegatai duos skir Pati stovykla priklausė UNRRA'i (United Nation spėliojimų. Daug kas bijojo, kad negrąžintų į sukurtas skautų tuntas iš 200 narių. Dailininkas Č
ia prasme intymiai privati, uė- tingų sugestijų, bet viena susirin- Relief and Rehabilitation Administration), kurią bolševikų okupuotą Lietuvą, nes stovyklos gyventojus Janusas įkūrė dailės studiją, L. Vismantas įsteigė
dara, savo įtaką lengvai galėjo kime visi pripažins, kad šeima valdė UNRRA'o8 direktorius su keletu tarnautojų, greit pasiekė žinios, kad vokiečių atvežtus rusus ir leidyklą, kurioje išleista 10 knygų. Stovykloj buvo
perteikti vaikams. Tuo tarpu yra šventa bendruomene, kad Stovyklai maistą atveždavo i š centro, kurį ukrainiečius darbams, o taip pat rusų karo belaisvius, leidžiami rotatoriumi laikraštėhai, 1946 m. išleistas
miestuose net Šeimos yra išsklai- šeima yra religinės bendruome" nustatytomis normomis turėjo pasigaminti patys a m e r i k i e č i a i p r i e v a r t a a t i d u o d a Rusijos metraštis "Svetimoj Padangėj", o kiek vėliau, inž.
'dytos darbu, mokyklų, įvairių so- nes, tautos k valstybės pagrfndi- gyventojai. Taip pat buvo teikiama ir būtiniausi raudonarmiečiams. Buvo net tokių, kurie iš stovyklos Kruliko rūpesčiu. "Inžinieriaus Kelias", kuris davė
išsikėlė į privačius butus ir pas vokiečius pradėjo pradžią vėliau JAV leidžiamam Lietuvių Inž.
cialmių užsiėmimų, kurie ne vi- nė celė Jau dabar reikia šeimos drabužiai.
Stovyklos
vidaus
administracija
buvo
sudaryta
iš
dirbti. Tik ilgainiui žmonės apsiramino ir pradėjo sąjungos "Technikos 2odžiui". Baigęs gimnaziją
suomet yra palankūs šeimos dar- vaidmenį atitaisyti, griežtai kovotautybių
išrinktų
atstovų.
Vidaus
tvarkai
palaikyti
kiekvienas
sudarinėti sau tinkamiausius planus; jaunimas stojo j universitetus ar aukštąsias technikos
numui stiprinti. Priešingai, tos jant prieš jos išnaudojimą teriasąlygos net prisideda prie jos vi- mai valstybės ar ateistinės ideolo- sudaryta stovyklos policija iš atitinkamų stovyklos išvykti Amerikon pas gimines, o neturintieji giminių mokyklas. Kai kurie Lietuvoj baigę universitetą tęsė
gyventojų. Policija ir kiti nuolatiniai reikalingi svetimose šalyse planavo vykti į užjūrio kraštus mokslą Wuerzburgo universitete ar lankė kitų miestų
dmio ardymo. Tėvai vienas kitą gijos gerovei
temato tik poilsio valandomis ar
P-S. tarnautojai ir darbininkai gaudavo Šiokj, tokį darbams. Mažai kas tikėjo, kad tas stovyklų Vokietijos universitetus ir įgijo doktoratus įvairiose
atlyginimą rūkalais. Švarai palaikyti ir darbui gyvenimas taip ilgai užsitęs, net keletą metų.
srityse.
virtuvėj bei sandėliuose policija stovyklos gyventojus
Stovyklos gyventojų sudėtis buvo įvairi, bet
Panašių stovyklų buvo visoj Vakarų Vokietijoj. Jų
skirstė
padieniui
iš
eilės.
Policija
buvo
apginkluota
daugumą
sudarė
nepriklausomybės
laikais
buvę
sudėtis
ir santvarka panaši į Wuerzburgo, tik skyrėsi
la bos įrengta, pakrantės Milą
OSLO VANDENS
amerikiečių kariniais šautuvais. Gyventojai buvo valdininkai, karininkai, buvę policijos ir privačių skaičiumi žmonių. Stovyklose lietuvių iš viso buvo
pylimais sujungus su krantu.
REZERVUARAS
sutalpinti trijuose trijų aukštų blokuose, panaudojant įstaigų tarnautojai, mokytojai, inžinieriai ir tam tikra apie 60,000 kartu su suaugusiais ir vaikais. Visi jie
Prieš pradedant pilti pylimus,
rūsio ir pastogės kambarius.Dideliuose kareivinių dalis ūkininkų.
buvo pasiskirstę visose trijose Vakarų Vokietijos
buvo
pastatytos specialios ui- kambariuose buvo sutalpinta po keletą šeimų kurios
4.5 milijonai Honkongo gy
Gyvenimo sąlygos dalinai buvo palankios ir zonose. Didžiausia amerikiečių zonoje buvo Hanau
ventojų įsikūrė nedideliame, vos tvaros. Bitumu aplieti akmens ilgainiui įsirengė iš paklodžių pertvaras. Šeimos su kultūrinei veiklai, nes įvairaus išsimokslinimo stovykla, kurioje 1945 m. buvo apie 3,000lietuvių, kitos
1000 kv. km. plote.
Kasmet skaldos pylimai, iškilę net 65 mažais vaikais kambariuose įsitaisė metalines inteligentų netrūko, o laisvo laiko buvo daug, — tik nemažos stovyklos toj pat zonoj buvo: Augsburge,
jiems vis reikia daugiau van m. aukščiau jūros lygio. 7000 krosneles. Nieko nekainuojantis maistas buvo retkarčiais tekdavo padirbėti virtuvėj ar švaros Dillingene, Kemptene, Memmingene, Muenchene,
Regensburge, Schwebisch Gmuende. Schweinfurte,
dens. Dėl to šiuo metu prie jū betonų luitų, kurių keikvienas nepergeriau8ias, bet pripratusiems karo metu palaikymo darbuose.
sveria
apie
vieną
toną
atstoja
maitintis
labai
ribotu
maisto
produktų
kiekiu,
buvo
Visų
pirma
stovyklos
vadovybė
susirūpino
Selingenschtadete
ir Stuttgarte, kur teko įvairiais
ros statomas milžiniškas 500
bangolaužius.
Rezervuaras
bus
visai
pakankamas
jaunimo
mokymu:
įkurta
pradžios
mokykla
reikalais
lankytis.
mil. kūb. metrų talpos gėlo
J>n
Žmonės suvežti į stovyklą pasireiškė Įvairiai. 1945.VII.17 su 137 mokiniais. A. Gražiūno ir Ig.
(Bus daugiau) _ _ _ _ ^ _ _ —
vandeni rezervuaras. Saugyk baigtas rengti šiemet

GRUMTYNES SU LEMTIMI

DRAUGAS, antradienis. 19T9 m. rugpjūčio mėn. 7 d.

j Pravažiuojame Korinto įlanką,
Į dešinėje kelio pusėje yra naujoji
Sparta, kairėje, arčiau įlankos,
naujasis Korinto miestas. Namai
keturkampiai, vieno, dviejų aukš
ty, daugiausia iš balto kalkak
menio ar marmuro, labai švarūs
su mažais sodeliais. Antikinis Ko
rintas sugriautas, sulygintas su
žeme Romos senato įsakymu 156
m. pr. Kr., kaip Romos prekybos
varžovas. Ir dabar jo namų blo
kų griuvėsiai kyšo iš žemės, kal
nų pašlalitėje. Į Korinto įlanką
ruošiami archeologiniai kasinėji
mai.
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Savininkas parduoda erdvų rr.ūr.
"Raised
ranča" namą — 5 kamb. IVi
MARQUETTE PARKO APYL
vonios. 50 p. sklypas su šoniniu įvažia
Savininkas parduoda 3-jų miegamų vimu. St. GaB parap. rajone į vaka
namą su dviem uždarais porčiais 12 x rus už Kedzie Ave. 778-4358
20 p. Namas 2-jų aukštų ant 50 p. BEVEJU.Y SHORES — WELLS ST
sklypo. "Cyclone" tvora. 2 maž. gara
Naujas mūr. namas. 3 miegami, didelis
žas ir "carport". Name visur kilimai. salionas (14 x 24X valgomasis, virtu
Užuoiaidos. Skambint po 6 vai. vak. vą, 2 balkonai, 2 prausyklos, židinys.
1 akro sklypas. $85,000.

HELP VTANTED — VYEA1

•Ml

Retired Gentleman
For Night VVatchman

n

—<f.

Ask for GARY GEIGNER T į

Tel. -

476-7400 s"

£ELP WANTED — MOTEBYS -

Tel. — 636-8Z65

BAKER
CASHItJR
219 — 872-2578
Senasis ir dabartinis Korintas
stovi ant pagrindinio Rytų —
2 butai — medinis su skiepu ir ga By ovvner — Clean brick bungalovv E n g i * reųuired, age no barrier. 5iai
Vakarų prekybos kelio. Senovė rsiu. Svarus, gerai prižiūrėtas. 63 — 1 3 bdrms, i y baths, finiahed porch. train. Apply in person after 2:00 pjįi.
2
Mon. — Fri.
.^
je buvo labai turtinga ir stipri jū ir Troy.
Dining, Uving ra. & bedrms, w/w
ros valstybė — miestas. Tai rodo
carpeting. Fmished bemt., wet bar.
2 butai — marinis. Įrengtas skie Gas h. w. heat, 2 car gar. Immed. STI\NLEY'S RESTAUMNT
atkasti turtingai įrengti gyvena pas. 2 auto garažas. Avers ir 26.
Standard OU BuUding
««»
occupancy. Marąuette Pk. 737-4583
mi namai ir aukso papuošalai,
206 E. Randotph Dr. ^
spalvoto marmuro mozaikinės Medinis aamas su geležies prekių
Plaza
Level
—
Chicago,
01.
— hardurare krautuve. Nebrangus.
grindys, puošusios turtingų grai
kų, romėnų ištaigingas vilas.
ŠIMAITIS REALTY
O F F I C E HELP
Palikimas. Modernus, apie 20 metų,
Korinto tvirtovė — Akropolis
Insurance — Ineome Tas
2-jų butų mūro namas ir mūro gara Small southside plant needs person'
Notary Republie
siekia 5000 tūkstančius meru se
žas. Įrengtas beismentas. Prašau tei with pleasant speaking voice, lite
numo. Dėl geografinės padėties 2951 W. 63rd St., 436-7878 rautis ir paduoti savo telef. apžiūrėji typing, and bookkeeping experienee.
Antai ir žydai Jeruzalės senamiestyje
ir susisiekimo čia kirtosi Kretos — IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIUlllllUlllllllllllllllllllli! mui iŠ anksto. Viliuojanti kaina.
Hours 7:30 a.m.— 4 p.m. Monday mru'
Friday
MR. CANNY — 225-606T
Mikėnų civilizacija su" klasikine
rūsčias sklypas. Tinka naujai statybai
Savininkas parduoda 2-jų butų po Marąuette Parke.
Pravažiuojame istorinę Sala- Arikos — Dorėnų, Romos kultu
Wanted CLEANING VOMAN ;
mino salą, prie kurios 480 m. pr. ra. Iš puikios senovinės Apolono 6VŽ kamb. medinį namą Brighton Par
5 days a week in Beverly . ;
Labai svarus 2-jų butų namas ir ga
Kr. judrus ir greitas triremių lai šventyklos šiandien stovi išliku ke. Spinteles virtuvėse. 2 mas. garažas. ražas. Elektrinės durys. Atskiri gazo
Pilna pastogė. Žieminiai langai, siete
CaD 445-7517
J~
vynas, Temistoklio
vadovauja sios septynios didžiulės dorėnu liai. Nauji boileriai. $47,000.
šildymai. Brighton Parke. $37,000.00.
/. VIZBARAS - SŪDUVAS
mas, sunaikino didžiulį persų ka stiliaus kolonos, iškirstos iš vie
Skambint 847-5321
2-Jų aukštų mūro namas ir 2 au
tis, kai buvome parverti į Prezi raliaus Kserkso laivyną. Pajūrio no marmuro gabalo, turtingas
(Tęsinys)
For General Office Duties, ...
to
garažas. Apie $6000.00 pajamų.
dento viešbutį poilsiui
antikinis
muziejus.
kiantas
labai
raižytas
su
daug
Naujas
stogas
ir
gazu
šildymas.
Ap
Tyting aad Shorthand , !wi%
Dėl daugybės ekskursijų iš
Korintas yra pirmas miestas Eu
sauga nuo potvynio. Alum. langai. Attractive opportunity for capable
Birželio 27 diena laisva nuo gerų prieplaukų, didelis preky
MISCELLANEOUS
visur lankymas vyksta lėtai, rei
Galite pirkti už $41.800.00.
ropoję, kur šv. Paulius apaštalas,
person. Excellent salary and many
kia laukti savo eilės prie vakari ekskursijų. Kiekvienas asmeniš- bos laivų judėjimas.
•lllllllimillUllllllimillllllllllliillllliiiitii
iringe benefic3. • ,
atvykęs
iš
Mažosios
Azijos
Da
niu vartų įėjimo. Visas Akropolio kai gali susipažinti su miestu,
Amerikietiško tipo greitkelis
masko,
pradėjo
skelbti
krikščio
Oai! Mr. Kane
kalnas 156 m. aukščio apaugęs; lankyti meno muziejus ar pirktis baigėsi. Siauru vingiuotu keliu,
nybę. Ir dabar skaitomi bažny- SEKENAS perkrausto baldus ir
FABVEY LLTMBEB OOMPANY
žydinčiomis oleandromis, kipari- Į Prekybos krautuvių vitrinos amekalnų slėniu kyla aukštyn ir č i o s e j o i a i 5 k a { k o r i n t i f i č i a m s >
2625
W«st
71
si
Street
1731
W. Cermak — TeL 847-7M6)kitus daiktus. Ir is toli miesto lei
sais ir piety pušų medžiais, ku rikietiško pavyzdžio, yra ir to tolstame nuo pros. Oras saule-] » . . . . y, „__.___ ___.
dimai
ir
pilna
apdrauda.
Dabartinis
Korintas
stovi
ne
rie teikia malonų poilsį bekopi- kių, kaip mūsų "Department tas, sausas ir-karštas. Pakelėj auTel. 737-7200 ar 737-8534
toli apie 5 km. pločio sąsmaukos,
Tel. — WA 5-8063
nėjant
vingiuotais ir slidžiais Store", prekių krautuvėse apstu,
VYRAI IB MOTERYS
net ant sausų uolų smailus
kuri jungia Atiką su Peloponesu. lllllllilIlIlIlIlIlMIlIlIlIlUlllIlIliiUUUIlIlIi
marmuro ir griuvėsių takeliais. nepalygint su tuščiomis Lenin
žali kiparisai, žydi oleandros,
IIIIIIIIUIIIIIilIlIlIlIlIlIHHIIIIIIIIiHlilIlIlii
Saulėta ir karšta diena, belan grado ar Maskvos krautuvėmis, aukščiau pašlaitėse visur alyvi
(Bus daugiau)
INTERNATIONAL
įvairių prekių pasirinkimą* ncbrankant istorinę įžymybę, prabėgo tačiau kainos aukštos: vidutinis niu alyvų miškeliai, derlinges
idal U mūsų sandėlio.
greitai, nes kiekvienas poilsio per- ki vyriški batai 60 dol., geri vir- nėse, drėkinamose žemėse augi
COSMOS PARCELS EXPRESS
PACRAGE EXPRESS AGENCY
traukoje stengiasi paimti kuo dau-į šutiniai marškiniai nuo 18 iki namas tabakas, įvairios daržovės,
3501
W. 69 St., Ghicago, 111. 60629
MARIJA
NORETKIENS
70 Ir Map!ewood. 2 aukštų 3-jų bu
(Import and Export
giau gražesniu nuotraukų.
', 25 dol. Alaus butelis — geras 1,50 vynuogynai, prie gyvenviečių —
tų
mūr. pajamų namas. Taip pat ga
SIUNTINIAI 1 LIETUVį
SIUNTINIAI
Į
UETUYį
Pavakare sugrįžę iš Akropolio i dol. Canadian Club su "Gingiral- abrikosų, persikų sodai. Aukš
limos pajamos rūsy. 2 maš. garažas. Will bire untill August 15th a
Labai pageidaujamos geros rfislea
Tslef.
—
925-2737
friendly & dependabie office clerk.
preke*.
Maistas
ii
Europos
sandėlio.
Nebrangus.
į Prezidento viešbutį miesto cent-1 le" stiklas 2.80 dol. Bendrai ame- čiau kalnuose ganosi juodų, ru
3808 W. SS St., Chlcago, m. 80639.
Vytautas Valantinas | 72 ir Mozart. Liuksusinis 2-jų butų Car necessary. For inf. please call:
!
re, ruošėmės vykti į graiku nak- rikietiškos prekės brangios. Dole- dų ožkų bandos, avių kaimenės.
TEL. — WA 5-S787
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUJlllllllllllllllll ' po 2 miegamus mūro namas. Įreng
ris
imamas
visose
krautuvėse.
Jo
Mrs. Į j į į į (312)992-0848
tirię tautiniu šokiu, dainų ir mu
niiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitiiiiiiii tas rūsys. Pamatykite šiandien.
Žemė
čia
apdirbama
primity„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„,„„„„„„
zikos žventę, surengtą specialiai kursas — vienas doleris — 36
43 ir Washtenaw. 2-jų butų mūr.
ekskursantu užsieniečių
garbei drachmos. Juodosios rinkos, kaipjviu būdu, sklypeliai maži. Vasa
po 2 miegamus. 3-jų kamb. butas
PETRAS KŪMAS
viename atvirame prie Akropolio Rusijoje, nėra maisto yra pakan-'rą visur trūksta vandens. Visur
skiepe. $49.500.
KILIMUS IR BALDUS
For General Office Duties,
Bridgeporte — puikus investavimas.
papėdės restorane senamiestyje, karnai. Jo kainos, ypač mėsos, | dominuojantismedis yra alyvPlauname ir vaškuojame
Typing aad Shorthand
7 butų mūro namas. Pilnas rūsys.
kai- medis, kurio žalioms ir juodoms
viso rQ$iq grindis.
žinoma, sumokant kiekvienam prilygsta amerikietiškoms
Hours
5 A. M. to 2 P. M.
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5165 Nuomininkai patys apsišildo. $17,500
po 26 dol. ekstra už vakarienę ir noms. Tokios pat kainos ir ręsto-' alyvoms sunokus nuskinti visoje,
. . .
Benefits
—
P/S, paid Medical, omers.
imiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuuiiiiiuuiijujiuiii metinių pajamų. Kaina $54,000.
ranuose.
Gera
vakarienė
su
vietivadovės
Į
J
*
£
^
^
^
^
Soum
Water
Warket.
; Graikijoje pagal mūsų
59
ir
Mozart.
Iš
naujesnių
8
butų
programą.
niu
vynu
12
15
dolerių
asme,
pasakymą
trūksta^
darbininkų,
j
^
g
a
,
,
^
S
y
b
o
j
e
T
g
y
v
e
n
o
gerai
prižiūrėtas
mūras.
Pirkėjui
3
t
Salary based on experience. art
Čia senamiestyje namukai vien
10% — 30% — sO% pigiau mokėsiu* miegamų butas. Dėl
informacijos
niui.
Pigesnės,
kaip
Amerikoje,;
Valgoma
alyva
ir
jų
pupeles
pla-1
užsienyje.
Domėjosi
Lietuvos
istoui
apd/auda
nuo
ugnies
ir
a
u
t
o
m
o

aukščiai, apsupti alyvų, palmių,
Oall CRAIG 829-7700
skambinkit mums.
eksportuojamos į visas valsty- J rija ir yra parašęs visą eilę veika- bilio pa* mus.
vynuogių ir žydinčių oleandrų so pieno produktu kainos, pyragai- i čiai
67
ir
Pulaski.
Nauįas
3-jų
miegamų
es
^ - Alyvos medžiai auga sausa- Į lų iš mūaų. tautos istorijos. VoFRANK
Z A P O L I S bungalow. Skiepas, garažas. Pamaty
deliais Gatvės siauros, kreivos, čiai vaisiai
me ir saulėtame klimate Daugu- j1 k j , e č i a i n a L «*ėmus pietų Prancūziją,
M0814
W<wt
SStb 8«reet
kite šiandien.
vos gali pravažiuoti viena krypti
Visur gaunamas avies, ožkos m s įšsii a įko šimtus ir tūkstan- Klimas buvo gestapo suimtas 1943
Chlcago
niinoia
Oak Lawn. { vakarus nuo Cicero
mi mažas automobiliukas. Daug
m. ir per 19 kalėjimų perėjęs buvo
rūgusis pienas, sūris, gana skanus j £ i u s m e t ų _
Tele*.
GA
4-SSS4
Liuksusinis
3 miegamų. "tri-level".
atvežtas į Lietuvą, laikomas areš
visokių lokalų, vyninių, pasilinks
ir šviežias. Atėnuose, šalia didePamatykite
šiandien.
minimo vietų. Visur šiltą birže lių krautuvių daugybė
Ekskursijos vadovė Atėnų mies te. Vėliau buvo bolševikų išvežtas iiiiiiiiuiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiinniiiiiiitiiiii
Northwest Side Savfatgs and Loan
mažų
į Sibirą ir ten išlaikytas 10 metų
lio naktį skamba graikų gitarų
seeks High School Graduate.? For
parduotuvėlių. Jose gali nusipirk te rodė surambėjusi, sukerpėjusį grįžo į Kauną, parašė "Ii mano
ir cimbolų bei mandalinų muzi- ti šviežios garuojančios avienos,! alyvos medį, dar žaliuojantį ir ve atsiminimų", kur jie Vakarus slap
Teller Positions.
Lieensed, bonded, insured.
ka, o „Never on Sanday", tarsi .
dantį vaisius. Jis esą, augąs toje tai pasiekė tik prieš keletą metų.
Also Seeks Eatperienced TeUera.
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
4243 W. 63rd Street
virtusi graikų tautine giesme, iš jautienos, kun cia pat kabo neBendrai maistas švariai j vietoje, kur stovėjo Platono akair
vonios
kabiaeUL
Keramikos
ir
kt.
Išleido Juozas Kapočius. Spaude
Good Hours Asd Benefits.
Sinkoa
LE spaustuvė. 416 pusi. Kieti vir plytelės Glass blocka.
Tel.
—
767-0600
" E t a . S Ž į , amobusas ^
• — — i J * * * * . " * • * * &
*
•
&
?
*
S
f
^
L
g
T
fas po šiuo alyvmedžiu mėgęs po šeliai. Kaina su persiuntimu $12.85. vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
Mes turime kompiuterį ir esame
p ę ' S u v e n y r ų k r a u t u v e s p l l n o s V1' ilsiauti. Kiek ši istorija autentiš Užsakymus siųsti:
Call Mr. Dan Ruscitti
\o mažoje aikštėje. Visi i š l i.->
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto
nariu M.L.S.. kas palengvina parda
arba po 5 vai. vakaro.
'
i
«. i x «.~L šokių senienų, kainos pažymėtos. ka, sunku būtų patikrinti, bet
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St,
88 9-1000
TI
vimą bei pirkimą.
turėjome siaurute gatvele žąsele 7"" ** ~
*•».
. " L
akademijos rūmai tikrai ten sto
SERAPINAS — 6SŠV2960
i
•
i» • u „ i „ ^ los aukštos, visur lygios. Tik maCBiicago, OL 60629
vėjo.
iimiiiHiHmiiiiiiHiiiiiiiiinmiiumimiii t Taverna ir 4 kamb. mūrinis. Į rytus CRA6IN FEDERAL SAVINOS
kopti porą šimtų metrų i k a l n e - 1 ^ , 7 ' ...
«*
•itiiuiutiiiiiuii'MHiiiiiiiiiuimiiiiiiiiiiiii miliniui!
iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii: nuo Califomia Ave ir 71-os g-v&s. Nu
,. „
.,£.,..
., • ižose krautuvėlėse pas turkus, ar5200 W. Fultorton Ave. Z
žeminta kaina. $45,000.00.
ų. Restorano aucstelee po atvi- " f
^
' .
IVi auklto mūrinis. 6 kamb.. 37 p. An Equal Opportunity Exnplo7«r M/F
• •**•- ..J -iii ^„į-: menus gali daug nusiderėti n*
ru dangumi išdėstyti ilgi stalai " " " 7 7 , . i„.
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, sklypas. Arti 89 ir Fairfield. Tik
po medžiais ir žydinčiais krūmais, nusipirkt,atokius
pat Amerikoje,
suvenyrus
$34.900.00.
Stereo ir Oro Vėsintuvai
nuose pigesnės, negu
5 butų mūrinis. 19 metų senumo.
Pardavimas
ir
Taisymas
iliuminuotais spalvotom elektros ^iru žymiai
g pigiau.pigesnės
Aukso salose,
papuošalų
kaip
čiy apie 200 iŠ Amerikos ir Euro
Garažas.
Savininkas išvyksta ii mies
lemputėm. Švelniai, netriukšmin-1»Kretoje,
brangakmenių
• , ,Tas įsi
, MEET THE FORK!
Rodės ir kitose.
M I G L I N A S TV
to. Arti 72-os ir Califomia. Duokit
pos kraštų. Atsisėdame pripuo
N OBI P1BI11
JH6 FIRST T!ME A PORK vVAS USED IN
gai groja 12 vyrų kapela. Sve- dėmėtina lankantis Graikijoje ve
2S4« W. 69th St, telef. 776-148* pasiūlymą.
lamai su viena amerikiečiu sei
AMc»CA WAS IN 1 6 3 0 . IT WAS INTCOiiUHtiimiiiiiiiiimiimiiiiimiiiiiimiiiiM
jos salose.
DUCEO &V JOHN WlNTHRCP, SOVERNOR
mą.
BUTŲ NUOMAVIMAS
OF THE MASSACHUSETTS &AV QXONV.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIMIIIIIIIIIIIIIIIIIII
PDUCSIU SENAS Dt NAUJAS
Graikai vyrai kelneriai vaisina
Narna pirkimas — Pardavimas
Korintas, Argos, Nauplia
AUKSO BRANGENYBĖJ
graikiškais užkandžiais ir tauti
Valdymas
•r •
Deimantus. bra.nfJcm»iilw. aukstBirželio 27 d. anksti rytą m ū 
niu gėrimu azu, kurs gana stip
alus ki*«ninlua UikrodSltua Ir "Js*r»"
D raudintai — Ineome Tas
šios kainos.
rus ir turi anižių skonį. Pagrindi šy grupė apleidžia Atėnus ir eks
Notariataa — Vertimai
Skambint 2SS-MM arba Stl-SM14*
n i s vakarienės patiekalas šašli kursiniu autobusu Eginos įlan
Apdraustas perkraus tymas
kos
pajūriu
važiuojam
link
Ko
kas, aviena ir graikiškos salotos
įvairių atstumų
• • • i
I J
i
r
—
su alyvomis prie butelio balto rinto į Peloponesą. Autobusas pa
Ieškau
pirkt
seons
mediniai
baldas
9.
B A C E V I Č I U S
TeL 376-1882 arba 376-5996
togus, gerai vėsinamas, mūsų
raudono graikiško vyno.
gamintus priss 1930 m.: Komo
JOIN THE CLUB.
grupėje 25 įvairaus amžiaus ir ly
uumiiiiiiiiiHininmmiHimiiiiimumu 6455 S. Kedzie A v. — 778-2233 das, stalus, kedro skrynias, ks. . . OP SMART ANO THRlFTY
Gėrimo kaip ir pakaktų, bet
ties amerikiečiai: iŠ Califomijos,
AME/Z/CANS
' APPPC/ MATELY ONE
das ir "Oriental" kilimą ui prieimėsos porcijos mažutės. Lietu
OUTOF TH&EE HOUSEvOcpc, lN QUP
Chicagos, Minnesotos, Philadelnamas kainaa. Tel. 312-891 3314
ODUNTPY MOW0WWJ U S SAVIN&S BONOS'
viui ir amerikiečiui nėra ko ir phijos ir tik mudu du su žmona
SIUNTINIAI | LIETUVI
PROGOS — OPTOBTUN1T1ES
ANO THE NUM&ER /S &POWIN& '
pradėti- Daržovių daug, jos švie Elena lietuviai iš Naujosios Ang
APE VOU ONE Of TUOSE WHO HAS
Ir kitus kraltus
JOINED THE PAYBOLL GAVIMOS PLAN
Marqoette Parke parduodama*
žios ir skaniai pagamintos. Vaka,. .
NEDZINSKAS,
4099 Aroher Ava.
VYHEPE YOU WOf?X ~> IF ,V0T...
idėio 11 valan- • * » - Hartfordo.
?
Cfcfcago,
111.
eOCIt,
talef.
927-5*80
WHATAf?E YOU WAITlN& FOR ?
IŠNUOMOJAMA — FOR S E N T
ro programa prasi c
NAMAS IR TAVtRNA
Bendrakeleiviai
draugiški,
už
ooo
dą h* baigiasi 2 vai. naktį. Progra
Del informacijos skambint
Isnuom. naujai dekoruotas 5 kamb.
IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI
moje atlikti mišrus ir pavieniai, simezga pažintys. Ekskursijos va
ouas
dviem ar trim suaugusiems. 2
7
7
6
4
9
5
6
LETTHEREBE
vyrų, moterų tautiniai šokiai, dovė italų kilmės graikė atėnie
M. A. i I M K U S
tmegann,
4 rroines. Indams sandėbtf'
-!
NOTARY
PUBLIC
margais, spalvotas rūbais, buvo tė, vidutinio amžiaus Fay Stavri(GAS)LIGHT!
kas. Jokių gyvulėlių. 200 dol. t25-70«
INCOME TAX
SI-ntVICE
PARDUODAMAS
NAMAS
SU
gerai
žinanti
senovės
gyvi ir grerti, primeną vengru nodi,
GDMTIL SAį . 3HT6 WERE
am S«. M«pleweed, tel. 2S4-74SS
TAVERNA
NSTAl^EC N 'HE WH(TE
Išnuomojamas kambarys vyrui, su
Graikijos
istoriją
ir
mėgstanti
Taip pat daromi VERTIMAI
čardašo tempą, tai vėl lėtą rateHOU&6 IN 8 * 8 OUCING
ant
69-os
g
a t v ė s Marąuette Pke. virtuves privilegijom.
GIMINIU
likvletlmat.
pildomi
l i o sukimąsi. Solistų, ypač vyrų, kalbėti, anglu kalba pasakoja su
vtV«
rHE ADV N 0'PATlON OP
Skambint t e f e t T7S-8642
PrLIETTBRa PRA3TMAI Ir
•JAMES OOL* THE NATlON'S
Tetef. — 778-8642
balsai operinio lygio, tautinės j pravažiuojamom žymesnėm viekitokį* blankai
SAPlTAL WAS IU.UMINATED
dainos melancholiškos, melodin- tovėm surištus istorinius įvykius
^ LAMPS ASO CANOLES.'
a •
iimiiiiiiiiiiimmiiiiiiHiiiiuuiiiiuiiiimii
Perskaitė "Draugą" duokite
PIATTNKITF; "DRAUOA
gos. Virš miesto plasdeno šilta,! ir naujausius archeologinius atSKELSKrres "DRAUOIT. j i kitiems pasiskaityti.
garvinanti Viduržemio juros nak-1 radimus.
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DRAUGAS, antradienis, 1979 m. rugpiūčio men. 7 d.
| joje. Po karo vertėsi įvairiais ti 'politiniai socialistinės vals- sėkmė būtų užtikrinta.
darbais įsigydamas daug tur tybės pareigūnai". Taip "Ber"Ypač didelė atsakomybė Ii-j
tingos
medžiagos
iš
sovietinio
liner
Zeitung"
laikrašty
nurodė
teratūros
klestėjimui
tenka
Pas mano pažįstamus Gtase- papilk blusoms. Viskam tinka.
gyvenimo tikrovės. Nuo 1921 DDR kultūros ministro pava-' skaitytojams. Sov-alistinis skai- i
vua gyveno vokietis iš Berly O pas mus?"
metų pradėjo rašyti humoristi duotojas Klaus Hoepcke. Savo į tytojas turi skatinti ir raginti!
no. Turėjo k&mbaj-]. Išgyveno
Dar kartą Gusevas pagyrė nes apysakas ir feljetonus ta
beveik du mėrafrius Guaevai
straipsnyje "Didėjanti leidėjo j autorių"... Taigi, skaitytojas,
vokišką produkciją: "Štai aš ir riamai naiviu stilium, bet iš
labai didžiavosi savo nuominin
atsakomybė", Hoepecke rašo,, kokį jį mato Hoepcke, yra asžiūriu, kas čia atsitiko. Visą
tikrųjų aštriai pajuokdamas visą kad
"didėjantis atsakomybės | menybė su "savo marksistiniu
ku ir pajįfltamiemą pasakojo,
Gyveno Cicero, liimois.
mėnesį pudruojuos ir kad nors
koktus puikius rūbus tas užsiesovietinę buitį.
j jausmas ir svarbūs
valstybės ir lenininiu nusistatymu".
Mirė rugpiūčio 5 d., 1979 m., 11 vai. ryto, sulaukęs 93 m. am
viena blusa būtų
įkandusi
nietia nešioja ir kokių nuosta
Jo kūryba turėjo nemažai j nutarimai turi būti sąveikoje,
žiaus.
Žmoną, madam Gusevą, jos tebių dalyku jis turi.
Gimė Lietuvoje, Klovainių parapijoje, Kiupčiūnų kaime. Ame
bekainda. Ir sūnūs visą dieną įtakos iš ankstyvesnių rusų sa kad Rytų Vokietijos spaudos
rikoje
išgyveno 72 metus.
Kai tas vokietis ruošėsi iš kasinėjasi. ir šunelis Ninka li ristų kaip Gogolio, SaltykovoPaliko dideliame nuliūdime SUDUS Bruno.
Ščedrino, šechovo,
žoščenko
Velionio žmona buvo a. a. Aotomette ir marti a. a. Rum.
važiuoti, tai jis daug dalykų krapštosi nuolat. O aš, žinote,,
savo laiku buvo populiarus ne
Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 S. 50 Avenue, Cicero.
paiko. Visą krūvą užsienietiš einu sau ir kad nors kas.
tik Sovietų Sąjungoje, bet ir
Lankymo valandos antradienį ir trečiadieni nuo 2 vai. popiet iki
kų gėrybių — kaimeriukų, bute
Neveltui būtų vabzdžiai — kaimyniniuose kraštuose, o ypač
10 vai. vak.
Gyveno 6242 S. Mozart Street, Chicago, Illinois.
liukų, dėžučių. Be to, paliko dvi jie, šelmiai, irgi junta gerą už rusų emigrantų tarpe.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugžiūčio 9 d. iš koplyčios 9 vai.
Gimė Lietuvoje, Sakių apskrityje, Griškabūdžio p£-apijoje, Vidryto bus nulydėtas į šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 9:30
poras apatinių kemių ir be sieninės produkcijos rūšį.
Stalino kukate sovietiniai biu
girių kaime. Amerikoje išgyveno 29 m.
vai. įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus
veik' d a r nedširusį megztinį. O
Niire rugpiucio o d., 1579 m. Gimė Lietuvoje, sakių parapijoje,
rokratai,
užsiėmę
piatiliertkonulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
visokių smulkmenų — vyriškų
Pasiliko
dideliame
nuliūdime
žmona
Marijona
(šestokaitė),
mis, kolektyvizacija ir industria- į
Nuoširdžiai dviečiu visus: gimines, draugus ir pažįstamus
ir moteriškų — nė nesuskaitysi.
dūkti Genovaite ir žentas Francis Cleland, 4 anūkai: John, James,
dalyvauti šiose laidotuvėse.
lizacija, gal nepastebėdavo Žoš-1
Julie ir Jerome, Uetuvoje liko sesers vaikai, Amerikoje švogeris
Viską jis pajiko, sumetęs prie PRISIMENANT ŽOŠČENKO
čenkos kandžių pajuokavimų ir
kun. Juozas Šeštokas, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Nuliūdęs Sūnus.
prausyklos.
jo netrukdė, bet kai 1946 m.
Buvo amžinas narys T. Jėzuitų ir T. Pranciškonų fundatorius ir
Laidotuvių direktorius DonaJd A. Petkus. Tel. 863-2108.
Nepriklausomybės metu mū kompartijos CK nukreipė savo
priklausė Pensininkų draugijai.
Seimininkė, madam Guseva.
Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 S. Westem.
padori moteris, nieko apie ją ne sų spaudoje kartais pasirodyda ašmenis prieš Leningrado ra
vo
tarybinio
sataristo
M.
2ošLaidotuvės įvyks trečiadienį, rugpiūčio 8 d. iš koplyčios 9 vai.
šytojų grupę, tai ir žoščenko
pasakysi, prieš p a t vokietuko
ryto
bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
čenkos
feljetonai,
kurie
duoda
buvo
nutildytas.
Už
atspaus
išvažiavimą jam atsargiai užsi
curioje
9:30 vai. {vyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po
minė: "Taigi, bitte - dritte, iš vo progos geriau pažinti So dintą jo feljetoną "Beždžionės
pamaldų
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
važiuojate: ar kartais negalėtu vietų Rusijos gyvenimą, o kar nuotykiai" įtakingas CK narys
Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms ar Lietuvos Dukte
mėt ką nors iš šios užsienietiš tu ir pasijuokti Kaune ir Ry Ždanovas pavadino žoščenką
rų draugijai.
goje ėję rusų emigrantų dien kvailu pornografiniu rašeiva.
kos produkcijos mums palikti?"
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
raščiai "Echo" ir "Segodnia"
Žoščenko darė
pastangas
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Vokietukas palinksėjo galva:
mėgo spausdinti tuos Žoščen- "pasitaisyti", bet t a s jam ne
"Žinoma, bdtte-dritte, prašau
Laidotuvių direktorius Jonas Evans, Jr., & Stanley Evans.
kos feljetonus, kad pritrauktų
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Tel. 737-8600.
imkite, nėra kalbos, a r man daugiau skaitytojų. Tuos laik pavyko, ir jis bko šešėlyje iki
savo mirties.
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
raščius daugiausia palaikė tau
Kai kurie jo feljetonai tebė
tinės
mažumos,
mokančios
rusų
Seimininkė tuoj užgulė palik
r a "aktualūs" ir šiandieniniam
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
tą produkciją.
Pats Gusevas kalbą. lietuvių spaudoje tie sovietiniam gyvenimui. Vieną
dargi padarė smulkų paliktų feljetonai buvo spausdinami iš jų, išvertęs iš jo knygos'
4330-34 So. California Avenue
Brangiai mamytei
daiktų sąrašą, žinomas daly "Lietuvos Žinjose" ir kai ku "Razkazy i feljetony", čia paTelefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
, teikiu
P. I * &
kas, iš karto užsivilko megztinį riuose savaitraščiuose.
ir pasiėmė kelnes. Dvi savaites
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
Michail žoščenko (1895—
jis nešiojo rankose tas kelnes, 1958) buvo kilęs iš dvarininkų.
Telefonas — Y A r d s 7-1741-2
mirus Lietuvoje, sūnui VANDEUNUI ir jo šeimai
VARŽTAI RAŠYTOJAMS
rodė kaimynams ir gyrė vokišką Pirmojo pasaulinio karo metu
bei giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir
Rytų Demokratinės Vokieti
produkciją. Tie daiktai iš tikrų savanoriu tarnavo caro armi
kartu liūdime.
jų jau buvo nešioti ir, aplamai joje o vėliau raudonoje armi- jos DDR knygų leidėjai turi būkalbant, vos laikėsi, vienok nėra
Halina ir Kristopas Daugirdai
žodžio — tikra užsieninė prekė,
Nijole ir Tomas Daugirdai
malonu pasižiūrėti.
Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1979 m. rugp. 4,
Jonas Daugirdas
8:15 vai. vak. Union Pier, Mich., sulaukus gilios senatvės,
Tarp kitko, paliktų daiktų
mirė mūsų mylima mamytė
tarpe buvo t o k s plokščias bu
telis — flaga ne flaga — pri
Laidotuvių Direktoriai
pildytas milteJžaiB.
Milteliai
SENDZEKAITfi
smulkūs ružavi ir kvapelis
6845 SOUTH WESTERN AVE.
Gyveno
5931
South
Campbell
A ve., Chicago, Illinois,
simpatiškas, sakytum, rožių ar
Gimė Lietuvoje, Kybartų mieste, Vilkaviškio apskrityje.
jazminų. Po poros džiaugsmo
CEKAUSKAITf;
Amerikoje išgyveno 28 metus.
dienų Guaevai pradėjo spėlioti,
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Marija Nenienė,
Trys Moderniškos Koplyčios
Gyveno 6925 So. Campbell A ve., Chicago, Illinois.
kas t a i per milteliai Nešiojo
žentas Pranas ir Ona Stack, 2 sūnūs Hermanas Hubš, marti
Staigiai
mirė
rugp.
6
d.,
1979
m.,
2
v.
ryto,
sulaukus
56
m.
Marytė, ir Martynas Hube, gyv. Australijoje, 9 anūkai, 13 proMašinoms Vieta
juos parodyti namo gyvento
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskr., Virbalio valsč., Ar
anūkų,
ir
kiti
giminės,
draugai
ir
pažįstami.
jams, bet niekas tikrai nepa
gentinoj išgyveno 20 m., o Amerikoj 22 m.
Priklausė Tretininkų dr-jai, Amžinojo ir Gyvojo Rožan
sakė. Daugelis sakė, kad tai
Tel. 737-8600
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Augustinas, duktė Elčiaus dr-jai, Maldos Apaštalavimo d-jai ir Sv. Pranciškaus
pudra, o kiti aiškino, kad tai
sa švelnienė, žentas Vytautas, Argentinoj brolis Viktoras ČeSeserų rėmėjų dr-jai.
Tel. 737-8601
kauskas su šeima, Clevelande pusbrolis Gediminas Žemaitis su
gmuHkus vokiškas talkas pa
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette kopL, 2533 W. 71
šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
St. Laidotuvės įvyks trečiad., rugp. 8 d. iš kopi. 10 vai. ryto bus
barstyti tik ką gimusiems kū
Priklausė Šaulių Organizacija ir Lietuvos Dukterų dr-jai.
atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo par. bažnyčią, kurioje įvyks
dikiams. Bet Gusevas sako:
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
Kūnas bus pašarvotas antrad., 3 vai. popiet Petkaus Mar
„Smulkus vokiečių talkas man
dėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
ąuette kopi., 2533 W. 71 St. Laidotuvės įvyks ketvirtad., rugp.
netinka, nes a š neturiu kūdi
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
9 d. iš kopi. 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo
kių, tegu būna pudra. Po kiek
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
par. bažnyčią, kurioj įvyks ged. pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta j šv. Kazimiero liet. kapines.
Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, marti, žentai ir kiti giminės.
vieno skutimosi aš pabarstysiu
ant fizionomijos. Reikia nors
Laid. direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476^8345.
TĖVAS IR SŪNUS
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstakartą kultūringai pagyventi".
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Lr pradėjo po kiekvieno skuti
MAROUETTE FUNERAL HOME
N'uliodę: Vyras, dokte ir žentas.
mosi pudruotis.
TR>S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Laid. direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345.
Vaikšto ružavas, žydintis ir
2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c a g o
tiesiog kvepiantis. Žinoma, ap
1410 So. 50th Av., C i c e r o
linkui tuoj pavydas ir kalbos:
Tel. 470-2345
Čia Gusevas karštai gynė vo-į
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
kiečių gamybos prekę: "Kiek
mirus, jo broliui VILIUI ir visai jo ŠEIMAI nuo
Brangiai
Mamytei
Lietuvoje
mirus,
metų savo asmenybę gadinau
širdžią užuojautą reislua
visokiomis mūsų atmatomis ir
štai pagaliau sulaukiau, O ka
GauriHv Seimą
da i i pudra pasibaigs, vėl išra
žmonai dr. ALINAI, sūnums dr. JONUI ir dr.
šysiu. Tiesiog nuostabi pre
kė".
RIMUI reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

PRODUKCIJOS RŪŠIS

A. + A.
JOSEPH M. YUKNES

A . f A , PIJUS MARMA

EUDEIKIS

A. t A. VANDAI DOMANSKIENEI

Mažeika & Evans

A. t A. KONSTANCIJA HUBtENE

A. t A. MATILDA VARŠKIENĖ

PETKUS

A. f A.
SIGITUI BAZBLIAUSKUI

Inž. VANDEUNUI DOMANSKIUI,

P o mėnesio, pudrai baigian
tis, pas Gusevus į svečius atėjo
pažĮStamas inteligentas.
Prie
arbatos jis ir perskaitė vokiš
ka užrašą ant miltelių butelio.
Pasirodo, tai buvo
vokiška
priemonė
apsiginti
nuo...
Žinoma, kitas mažiau gyvenfeou besidžiaugiantis žmogus
tokiu atveju būtų nusiminęs ar
bent sufliraukęB. Bet ne toks
buvo Gusevas. ,<Dabar aS su
prantu, pasakė jis, etai produk
cijos rū6»! Štai pasisekimas!
Nori — pudruok veidą, nori —
AZIJOS KOMUNISTAI
(Atkelta i i 3 psl.)
ne tik apie tikybos varžymus,
bet ir komunistų elgesį, kunigų
ir tikinčiųjų persekiojimą, neiš
skiriant net ir mažų vakų mo
kyklose Sovietų Sąjungoje. O
Romos burmistras (komunis
tas) ) apsimeta apie tai nieko ne

Gimnazijos mokytojui

Aldona ir Bronius Beinortai

A. t A. JONUI RAČKAUSKUI mins,
skausmo valandoje jo žmoną JANINĄ, dukteris JA
NINĄ ir IRENĄ, sūnų dr. JONĄ su šeimomis ir svai
ne ALICIJĄ 'RŪGYTĘ giliai užjaučiame.
I Jadvyga ir Kazys Polkai Edmundas Radavicius
Kosta Ir Zigmas Mikuiial
Elzbieta Skindarienė
Adele Ir Kastytis Izokaičial

Mylimam broliui

A. t A. VINCUI KRAKAUSKUI
Vokietijoje mirus, jo seseriai MAGDALENAI LENDRAITINEI. broliui BRONIUI KR0KIUI ir jų Šei
moms reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.
Vena ir Aleksas Lauraičiai

A.fA.
SIGITUI BAZILIAUSKUI minis,
jo SEIMĄ, MOTINĄ, brolį VINCĄ BA2Į, seserį DAr
NUTĘ GELDIENĮ ir jų šeimas, taip pat kitus GIMI
NES, nuoširdžiai užjaučiame.
Irena Ir Julius Mažiai
Diana, Dalia ir
Antanas Kizlauskai

A. f A.

VANDAI KULIKAUSKIENEI mirus,
gilią užuojautą reiškiame S0NUI ir dukrai
IRENAI.
Viera ir Bronius Juskiai

Misterija "Nemmegeno Marytė" yra
Viduramžinis

DRAUGAS, antradienis. 1979 m. rugpiučio men. 7 d.

x Amerikos Balso radijas
pereitą sekmadienį ^abiejų lietu
Olandijos kultūros liudininkas
viškų programų metu, komen
tuodamas lietuviško gyvenimo
Misterija "Nimmegeno Mary viduramžių pabaigoje. Ta eman
įvykius, plačiau sustojo prie
tė", kuri yra statoma ryšium cipacija buvo tokia didelė, kad
"Draugo" liepos 25 d. redakci
su Vilniaus universiteto 400 kraštų žmonėms jį atrodė pernio rašinio "Rusinamas, bet ne
metų sukaktuvėmis rugsėjo 1 didelė ir dėl to nepriimtina. Taip
surusintas Vilniaus universite
d., šeštadienį, y r a verta dėme garsusis tų laikų dailininkas
sio dėl keletos priežasčių. Visų Duereris negalėjo jos priimti.
X Svč. M. Marijos gimimo tą?'' ir paskelbė iš jo keletą išpirma t a i yra daroma iš pa Kai jis su žmona ir tarnaite at
parapijos choro nariai prašomi j traukų.
garbos Vilniaus universiteto te- vyko į Antverpeną 1520 metais,
susirinkti ketvirtadienį, rugpiū*
y
M a r v t ė AxbbnniliaA
I atrinei veiklai, kuri misterijų vietinė menininkų giida suruo9 i
30 vai. v. parapijos j s t a s ė f | |
^
t ,„ f
paėmė
salėje svarbiai repeticijai. Cho
statymu pradėjo Lietuvoje dra- j šė jam pagerbti pietus. Tačiau,
lą į jubiliejinį "Draugo" banke
r a s yra pakviestas giedoti iš
mos kultūrą. "Nimmegeno Ma- kai jie pietuose dalyvavo su satą Lietuvių Gydytojų Moterų
kilmingose Lietuvos Vyčių sei
rytė" neturi tiesioginio ryšio su vo žmonomis, Duereriui tai bu
pagelbinio vieneto vardu. Ban
mo užbaigimo šv. Mišiose rug
Vilnium, tačiau tokioje formo vo nepriimtina staigmena ufjia
ketas bus rugsėjo 22 d. su me
piučio 19 d. 10:30 vai. parapi
je, kurioje ji mus yra pasiekusi, savo žmonai neleido juose da
nine programa ir šokiais. Ban
jos bažnyčioje.
ji yra 16 šimtmečio kūrinys, lyvauti. Ji su tarnaite pasili
keto rengimu rūpinasi specia
taigi to paties, kaip ir Vilniaus ko viešbutyje.
X Algis Tamošiūnas renka lus komitetas, kuriam vado
universitetas.
medžiagą ir rašo mokslinį dar vauja Irena Kriaučeliūnienė.
Apie Olandijos moterų požiūbą Lietuvos žydų klausimu.
Vienas
šios
misterijos
epizo-|rį
į save liudija kita ano meto
Dainavos šimtininkų susirinkimas liepos 28 d. stovykloje, kur svarstė piniginius, administracinius ir auklėjimo rei
x
Misterijoje
"Nimmegeno
Akademinio skautų sąjūdžio va
das, kuriame Marytė deklamuo- misterija, kurioje moterys SiNuotr. V. Rimšelio
dovybė jį pakvietė prelegentu Marytė" Marytės vaidmenį at- kalus bei ateities planus.
muoja apie retorikos meno gar- taip apie save dainuoja.
savo studijų dienų metu, kurios j liks Liucija Buivydaitė Ambrobe, yra gyva išraiška renesan "Nei viską valdanti ispano akis,
įvyks rugpiučio 29—rugsėjo 3įzini. Ministerija bus statoma
so kultūros, kuri stipriai susi Nei pavydus italo žvilgsnis
dienomis TVasagoje. Kanadoje., Jaunimo centre rugsėjo 1 d. 7
domėjo klasikine retorika. Re Neįsiskverbia į mūsų
Pranešėjo tema: "Lietuvos žy-įval. vak. ryšium su Vilniaus
torikos menas ir mokslas buvo
/susirinkimus
dai ir kitos tautinės mažumos universiteto sukaktuvėmis.
las Lietuvos katalikams turėti j žais krepšinį, juos mokys pa pradėtas stipriai kultivuoti uni Ir mūsų nevaldo.
J. JL VALSTYBES*
karo metu".
__ __.
____.
savo kardinolą.
Į samdyti instruktoriai. Stovyklą versitetuose. I r Vilniaus uni Mes pačios esame apsprendėjos
w„
x Kazys Pabedinskas, LKMA
— Kun. Vytautas Palubins
— Rusai neleidžia amerikie surengė New Yorko Lietuvių versitete retorika užėmė reikš
/ i r šeimininkės,
x Vita Reinytė, kuri buvoj Chicagos Židinio iždininkas, iki kas iš Los Angeles atvyko į
mingą vietą mokslo programočių korespondentų į Vilnių ste- atletų klubas.
O tie, kuriuos jūs vadinate •
išvykusi aplankyti savo brolio J rugpiučio 21 dienos vakarais P a t e r s o n a
i je. Retorika to meto kultūri
J
lr
nuolat
dr. Jono Reinio, gyvenančio Vo-' bus pasiekiamas šiuo telefonu: i
*į\
»
"
*
j
b
ė
t
i
ten
vykstančių
krepšinio
/mūsų vyrais,
0KUP. LIETUVOJE
niuose sluoksniuose buvo pa
kietijoje, ir pabuvoti Jaunimo. 858-3837
'' S ^ 1 1 8 - Talkans Sv. Kazimiero ž a i d y n i ų T a r s i r e p e t įciją prieš
— Buvusiame Kairėnų dvare, grindinė pokalbių tema, ką ši Yra mūsų tarnai".
kongrese, iš ten atsiuntė "Drau-;
į lietuvių parapijos klebonui kun. 1 1 9 8 Q o l i m p i j a d ą ^ a į šiuo mė
Turint tai prieš akis, bus la
go" redakcijai sveikinimus. Ji
x A. a. Matilda Varškienė, j Viktorui Dabušiui, kaip vikaras'
plačios prie Vilniaus, atkuriamas bota- misterija gyvai liudija.
Maskvoje
praveda
biau
suprantama "Nimmegeno
Tačiau
ne
vien
dėl
to
ši
misSžiaugiasTkad "galėjopamaty- | gyvenusi Marąuette Parke, štai-' pastoraciniame d a r b e . Y r a * \ + * ± J į į į : j į ^ ^ J ^ S m
a ^ m j e l r buvo
De
y r a įdomi. Nors ji y r a Marytėje" klebono sesers spal
ti naujas gražias vietas ir skir- giai mirė rugpiučio 6 d. ryte. į m §s 1926 m. Lietuvoje,
H v a d "spartakijadą", kuriose da-į
• • . , . terija
.
P
tingą Europos kultūrą.
Prie Liko nuliūdime vyras Augusti- j 1929 m. su tėvais emigravo Arsportininkai. * " * * » \ ^ J ^ S E t
2 S H 2 5 5 V ^
T " vingas personažas, kuris yra
įr ^ E o
sveikinimų prisideda ir jos bro-; nas Varškys, duktė su vyru ir gentinon, kur baigė teologijos g j ^ ^ ^
^
^ Ą ^ ^ J ^ ^ ^ ^ l ^ i ^ ^
^ T t ^ stipriai įsivėlęs politikon.
j
dabar
skiriamas
Vilniaus
u-tui.,
rakterizuoja
ano
meto
Olandi- Ir klebonas šioje misterijolis dr. J. Reinys. V. Reinytė giminių Argentinoje. Velionė j mokslus. Studijas vėliau g:Ii- niuje. AP žinių agentūra, su
l
y r a d r . Jono 7r'Bernadetos Rei- gyveno Argentinoj;, bet j a u 1 ™ Romoje ir čia 1954 m ^ b u -I į g ^ p r a nešdama, kad '"dėl|. " S ^ ^ ^ E ^ ^ i j ^ w M t ū ^ *S 9f^TL
^?\£*!*J
* ^ J Z £ S ^ t
1
1
nių, gyvenančių Oak Lawn. UI., prieš maždaug 20 metų per- ^ į š v e n t i n t a s » t a ^ J » J ^ Į medžiagų trūfamio dar ^ ^ ^ ^ ^
L ! ^ ^ £
^ ^ '
*
^ l *
' . ^ ? * 1 * . ! * ^ ^
Olandijos moterų emancipaciją jo giminaitė Marytė žino, kad
jaunesnioji duktė.
sikėlė su šeima į JAV ir gyveno\ grižo Argentinon, o vėliau emi- tiestas geezmkelis j Vilnių , ne^ ^
^ ^
:
į jis kartais verčiasi mirusių dva
Chicagoje
gravo į JAV-bes. Kun. V. Pa- mini, ar Vilniaus žaidynėse da_ ^
^
buyo ^
ok
sių iššaukinėjimu.
x "Lietuvos Katalikų Bažlubinskas mėgsta knygas, mu- lyvauja ir uzsiemo krepšinio k o - i ; L . e t u v o s m i š k m m k ų k o n f e r e n .
60,000 FESTIVALY
nyčios Kronika" (Chronicle of;
Dr. Juozas AmbrozaHis, zika, renka istorines senienas.
x
Misterijos turinys yra bū
Chicagos festivalio atidary
manaos.
:cija. Iš pranešimų paaiškėjo,
fhe Catholic Church in Lithua- į Kalamazoo, Mich, atnaujino, _ Toledo laikraštis "Catholic
dinga
viduamžinė istorija apie
— Sportinė stovykla, pirmoji kad šiuo metu Lietuvos miškai me penktadienį Navy Pier pa
nia) anglų kalba numeriai 31 prenumeratą, užsisakė knygų ir I Chronicle" ir "Florida Catholic"
mergaitę, suvedžiotą velnio. Jos
ir 32 pasiekė "Draugo*" redak- p a g y r ė didesnį auką dienraš- j kiek skirtingai, kaip iš atsiųstų i visoje Amerikoje, pradėjo veik-į teikia 40-45 procentus medie talpose dalyvavo 60,000 žmonių.
ciją. Vertė iš lietuvių į anglų į.^ stiprinti. Maloniai dėkoja- į ištraukų matyti, svarsto 15 nau- ti Marianapolyje, Thompson, nos, reikalingos šalies gamy Festivalis tesis 10 dienų. Sek- į padedamas jis įvykdo Antver
pene daug eibių ir žmogžudys
kalbą Vita Matusaitienė. Vir; jų kardinolų, iš kurių vienas Conn. Suvažiavo 30 vaikų, dau- bai. Likusi kiek didesnė medie- madienį žmonių buvo ne toli
me.
čių. Ji vieno misterijos vaidini
šely pridėtas ir žemėlapis, lie- j
. slaptas, paskyrimą, bet abu pa giausia yra iš New Yorko. At-inos dalis įsivežama iš "broliš- 70,000.
mo
proga supranta savo pasi
čias "Kronikoje" minimas vie-, X A. Bajalis, Los Angeles, j „ ^ j o g g a i i m a a paskyrimas vyko ir iš kitų N. Anglijos vie- j kų" respublikų, daugiausia iš NUOSTOLINGAS GAISRAS
taisymo
galimybę. Po to ji ke
tas. Užsisakyti galima Kunigų Calif., atsiuntė "Draugui" su- U e č i a pirmiausia Vilniaus vys tų. Visą laiką stovyklauto jai į Karelijos miškų.
Milijoninius nuostolius pada liauja, ieškodama gauti savo
Vienybės adresu: 351 Highland kaktuvinius sveikinimus ir 10 kūpą Julijoną Steponavičių, bet
rė gaisras Chicagos miesto su kalčių atleidimą.
Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207. dolerių auką. Labai ačiū.
gali būti ir kuris kitas iš už
sisiekimo priemonių
taisymo ši misterija savo originalia
i geležinės uždangos. Nors kai!
x Kun. Matas Jarašiūnas,
dirbtuvėje
61
gatvė
ir
Calumet.
forma buvo parašyta ne vėliau,
• kur remiamasi tik spėliojimais,
Švč. Šiluvos Marijos parapijos :
Sudegė
įmonė
ir
9
traukinio
vakaip 1480 metais. Vėliau jai
bet reikšminga tai, kad miniklebonas, Maizeville, Pa., tinka-j
[gonai.
D
a
r
buvo
sužaloti
8
kiti
buvo pridėtos tos dalys, kurias
| ma okupuota Lietuva ir reikamai įvertino "Draugo" pastan-;
vagonai.
Trys
ugniagesiai
su
atlieka scenos pranešėjas, šios:
gas informuoti viso pasaulio lie
žeisti.
Nuostolių
apie
6
mil.
dol.
dramos
autoriaus pozicija Olan
tuvius, padėkojo už kvietimą at- i
x Prodencija Bičldenė, EvanManoma,
kad
gaisras
galėjo
dijos kritikų yra aukštai ver
vykti į "Draugo" sukaktuvinį
stone, UI., žinoma solistė, savo
kilti
iš
tuo
metu
naudojamos
tinama.
Iš to, kad autorius ge
banketą ir atsiuntė 10 dolerių
laiške "Draugui" apgailestauja
metalo
tirpinimo
ugnies.
rai pažįsta Antverpeno smuk
auką. Dėkojame.
negalėsianti dalyvauti dėl ki
lių gyvenimą, manoma, kad jis
N U T R E N K * ELEKTRA
tų ankstesnių
įsipareigojimų
x V. ir D. Aukštinaičiai, Troyra antverpenietis.
"Draugo" sukaktuviniame ban
pical Paims Motelio F t . Lauder- j
Kai smarkus lietus krito Chikete, pasveikino dienraštį 70
dale, Floridoj savininkai, gavę
cagoje ir užtvindė daugelį ru šios misterijos angliško ver
metų
sukakties
proga
ir
atsiun
kvietimą dalyvauti sukaktuvi
sių, F . G. Langbehn, 67 m., timo prakalbos autorius "Nim
tė
30
dolerių
auką.
Nuoširdžiai
niams "Draugo" bankete, malo
Cornet Stationers krautuvės sa megeno Mergelę'' laiko puikiu
dėkojame.
niai pasveikino savo dienraštį
vininkas, 3227 W. 63 St., Chi- viduramžinės dramos pavyzdžiu.
ir atsiuntė 25 dolerių auką. La
cagoj, nulipo į užtvinusį rūsį i r ' P a s a k *>» i 1 F a v e r t a dėmesio
x Dr. Domas Micuta, žino
amži
bai ačiū.
u j e . Pagrindinis šiosmas mūsų ekonomistas, Wau- Generalinė konsule su senų laikų draugėmis, su kuriomis turėdavo puikias buvo nutrenktas elektros, kai "" 2°
jis
prilietė
lempos
laidus.
|
dramos
personažas
Marytė, p a 
kegan, UI., parėmė mūsų spau lietuviškas programas. Iš kairės A. Piežienė, gen. kons. J. Daužvardienė ir
X Gary šv. Kazimiero para
sak jo, yra moteriškas Goetės
Z. Simutienė.
Nuotr. V. Noreikos
dos darbus auka. Ačiū.
pijos rengiama tradicinė gegu
ŠCVIS D £ L GAZOLINO
Fausto ir Wagnerio Tennhaeu-~
žinė (piknikas) įvyks rugpiučio Putnamo seselių rėmėjos lanko sex Balys Sriubas, Chicago,
J. Jackson, 51 m., tarnauto šerio pranokėjas. Įvado auto
12 d., sekmadienį, Tėvų sale- j ^ ^ i§ kairės: Elena Abelkienė, ses |DL, atsiuntė sveikinimus, prejas gazolino stoty, 7157 South rius, matyt, protestantas, yra
ziečių 3odyboje, Cedar Lake. [ Apolonija ir E. Mikaloniene iš Chica- n u m e r a t o s . mokestį ir auką.
VVestern, Chicagoje, jau buvo tik nepatenkintas Marijos su*
Ind. Pradžia 1 valandą. Visi!g°sA g.-.
uždaręs stotį, kai po 8 v. v. at dievinimu šiame kūrinyje. Ta
maloniai kviečiami dalyvauti.
DAUGIAU
AUTOBUSUOSE
AUDRA
vykęs vyras reikalavo įpilti į jo čiau jis aukštai vertina šios mis
x Vytautas Kupcikevičius,
x Pranciškus Stanis. Chica(pr.)
Apie 50 mylių vėjas ir smar-1 chicagos miesto susisiekimo automobilį kuro. Kai Jackso- terijos išryškintą atgailos dva
Chicago, UI., dažnai paremia j g 0 , Ui., yra ilgametis "Draugo"
V. Bgd.
x Už a. a. Zigmą Dailidkąj "Draugą". I r dabar atsiuntė 1 skaitytojas ir° r ė m ė j a s r i T d a - 1 k u s U e t u s n u s i a u b ė Chicagą j priemonėmis šiemet liepos mė- nas pasakė, kad stotis uždary sią.
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