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KĄ AMERIKIETE
MATE VILNIUJE

TARYBINE MAFIJA
Visas verbavimo procesas pa- i nės, tapę saugumo agentais iš
prastai vyksta tris — keturias va- išskaičiavimo,
landas. Tiek laiko išsėdėti susi- ! Tarybiniame leksikone yra po
rinkime, klausantis kitų kalbų — j puliarūs žodžiai: kalymas, chalir tai pabosta, o ką jau bekal- tūra. Tai — pinigai, gauti už darbėti, jeigu žmogus intensyviai ka- i bą, atliktą privačiai. Kadangi tamantinėjamas be jokio poilsio ir i rybinių žmonių atlyginimai yra
atokvėpio!.. Kitas, žiūrėk, išvar- nedideli, o kainos vis kyla, tai
gintas tos psichologinės atakos, kiekvienas svajoja apie „chaltūpagalvoja: bala nematė, sutiksiu rą". Tokią „chaltūrą" ir siūlo
bendradarbiauti, kad tik atsika KGB. Žinoma, ja naudojasi tie,
bintų, o iš manęs špygą gaus, kurie skaito, kad pinigai nekveo ne žinias. Klaida, didžiulė klai- Į pia... Jeigu etatinio saugumo dar
da! Žmogus, davęs sutikimą buotojo atlyginimas siekia 350bendradarbiauti
ir pasirašęs, • -400 rublių, t.y., jie gauna dutaip lengvai neišsisuks. Jis bus , kart tiek, kiek gauna kvalifikuospaudžiamas,
šantažuojamas, tas inžinierius, tai šnipelis šalia
jam bus trukdoma darbe, jis ne-; savo pagrindinio atlyginimo dar
gaus nė naujo buto, nei keliala- Į bovietėje, dar gauna per šimtą
pio į kurortą. Žodžiu, gyvenimą : rublių už jo paslaugas saugumui.
taip apkartins, kad nori nenori \ Suprantama, į šią grupę ateina
— būsi priverstas dirbti tai, ką ! žmonės, kuriems sąžinė — sąjie liepia. O priemonių arsenalas i voką, abstrakti, neapčiuopiama,
užguiti žmogų, atkeršyti jam, yra į todėl ir nereikalinga. Tai alkohoneišsemiamas. Todėl labai svar- likai, smulkūs recidyvistai (stam
bu laikytis tvirtai ir jokiu būdu ; būs neišvengia kalėjimo) ir įvainenusileisti
rūs iškrypėliai. Tai visuomenės
Saugumas naudoja daug ir ki atmatos.
tų būdų, kad priverstų žmogų
Kai kas dabar Lietuvoje skunjiems dirbti. Štai, pavyzdžiui, kas Į džiasi, kad mums, gyvenantiems
nors suimamas už vagystę ar i didžiulės tarybinės imperijos pagrobstymą. Suimtojo žmona ar į kraštyje, skiriama per mažai dėvyras pradeda vaikščioti po įvai- i mesio. Tai netiesa. Respublikoje
rias instancijas, kad kaip nors iš- j įkurtas specialus komitetas kovai
gelbėtų įkliuvusi. Ir, žiūrėk, kar- Į su nacionalizmu ir religija —
tais tą prašytoją išsikviečia sau-! specialios paskirties KGB filiagumas ir jam tiesiog pareiškia las. Jokioje kitoje respublikoje jo
dirbsi mums — palengvinsime jo nėra. Tad ar galime skųstis dė
likimą.
mesio mums stoka?
Ką išleisti į užsienį, ką ne —
Šnipų pagalba saugumas faktiš
sprendžia tik saugumas. Žmogui, kai kontroliuoja visas tarybinio
padavus pareiškimą išvykti į už-1 gyvenimo sritis. Ypač didelį dėsienį aplankyti giminių arba į tu- mesį jis skiria kultūrinio gyveniristinę kelionę, kai kada KGB pa- i mo kontrolei. Sekami kraštotyrisiūlo: sutiksi dirbti mums — va ninkai, lektoriai, ekskursijų vado
žiuosi.
vai, pedagogai, rašytojai, žumaįmonės ar įstaigos vadovai nu- istai ir daugybė kitų specialybių
tarė skirti perspektyvų darbuoto- : darbuotojai. Daugelyje
sričių
ją į aukštesnį postą. Jį šaukia į kur turėtų veikti partija, neribopirmąjį skyrių ir ten pareiškia tais jos įgaliojimais veikia saugu
ma: padėsi mums — padėsime mas. Todėl iš jo pusės galima
tau.
laukti dar didesnio spaudimo.
Taigi matome, kiek pavojų lau
Bet kuo visa tai paaiškinti.
kia žmogaus, norinčio išlaikyti
Meskime žvilgsnį į istoriją, kur
gryną lietuvio sąžinę. O to nepai kiekvienam visuomeniniam reiš
symas labai brangiai kainuoja. kiniui visada galima rasti analo
Jei žmogus turi nors krislelį są giją, įgalinančią daryti gana pla
žinės, jis visą gyvenimą kamuoja čius apibendrinimus ir išvadas.
si, bijo, kad aplinkiniai sužinos, Tad įsidėmėkime — ir istorija tai
kas jis yra. Jis jaučiasi esąs pa paliudys — šitoks nežabotas sau
ženklintas gėdos antspaudu. Yra gumo—tarybinės mafijos — siau
atvejų, kai tokie žmonės baigda tėjimas, jos mėginimas užgniauž
vo net savižudybe.
ti kiekvieną laisvesnę mintį, ne
Kiekvienas partijos narys gau siskaitant net su priemonėmis,
na kokį nors visuomeninį krūvį: tai — tarybinės santvarkos silp
vienas tampa draugovininku, ki numo ženklas, jos galo pradžia!
tas — liaudies kontrolieriumi, Tai ženklas, kad artėja didžiulės
trečias — dirba su paaugliais ir permainos, kad laisvės aušra jau
pan. O kai kurie įpareigojami į rausvina rytus, ir netrukus sauglaudžiai bendradarbiauti
su lės spinduliai paskelbs laisvės ir
KGB. Ir tokių bendradarbių yra teisingumo rytą.
nemažai
Įsidėmėkime — tai mūsų vergiPagaliau trečioji grupė — žmo- jos pabaiga!
A. Žuvintas

Iranas ieško
pagalbos
Tehranas. — Irano revoliuci
j o s baudžiamasis dalinys sušau
dė 13 kurdų, už priešinimąsi re
voliucijai. Diktatorius Khomeini
įsakė išvykti 6 Vakarų pasaulio
korespondentams. Kurdai sušau
dyti kaip aktyvūs suspenduotos
Kurdų demokratų partijos na
riai. Nuo pat vasario mėnesio su
šaudyta 500 asmenų. Iš jų 25
buvo kurdų autonomijos siekią
asmenys. Išvarytieji yra Britani
jos BBC korespondentas, Finan
cial Times or London korespon
dentas, prancūzų žurnalo L'E$press bendradarbis, du Vakarų
Vokietijas televizijos bendradarbiak K viso nuo diktatoriaus
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Ameriikečių krepšinio komandos vadovo žmonos įspūdžiai

LAFAYETTE, Ind. — Rugpiū mandą, nuo pat pirmo įžengimo
cio 19 d. "Lafayette Journal" i aikšte Sakosi, teko būti Vil
laikraščio priede "Wabash Ma niaus krautuvėje, kur drabužiai
gazine" y r a išspausdintas Pur- vienodi, bespalviai. Tai krautuiue universiteto krepšinio vado- j vė, kurioj galima nusipirkti ir
j vo Lee Rose žmonos Eleanoros; išeiti, kitur tenka išsirinkti pre; straipsnis — įspūdžiai iš viešna- i kę, užmokėti, tada grįžti su raši gės Sov. Rusijoj ir Lietuvoj, tu ir prekę pasiimti. Buvo įdomu
', Kaip žinia, jos vyras lydėjo Ame; matyti seną miestą su 400 metų
!
rikos krepšinio rinktinę j Sov. I senumo universitetu, kuris resRusijoj vykstančią spartakiadą, tauruojamas ir apkarstytas pa
kurios krepšinio rungtynės vyko stoliais. JAV rinktinė turėjo
| Vilniuje. E l e a n o r a Rose laikraš- praktikuotis lauko aikštėje, tai
; tyje paskelbė daugybę smulkme- visada juos stebėdavo keletas
inų. ne tik k a d ji viešėjo jau 12- šimtų žmonių.
!
tam amžiuje įsteigtam Vilniuje,
Panašūs į nacius žygiuoja Rytų Vokietijos kareiviai, kurių dalis dabar siunčiama į Afriką, kad galėtų pakeisti bet ir įvairiausių kitų detalių. Rose primena, k a d Estija, Lat
vija ir Lietuva buvo pavergtos
ten esančius kubiečius, Maskvos pasiųstus ten padėti "liaudžiai apsispręsti" už komunizmą. Kubiečiai gi iš Afri
Paklausta,
a
r
ten
krepšinio
fc^,
R u s r o s ,r t o d ė l r j s a i n e k e n ,
kos tiems patiems tikslams siunčiami į Lotynų Ameriką.
mandos profesionalios, atsakė, 5 i a m i K a d a . a i k š t ę Vilniuje įeikad taip. Primindama kad gė-: i a v Q k o m a n d o s i š Rusijos,
Mask
;rė vandenį i r nė vienas nesusir- v& a r Leningradas, žiūrovai
Atmeta siūlymą
go, pastebėjo, kad galėjo eiti i švilpdavotartis
kur nori, tačiau visada jautė, I
kad "vyresnis brolis" juos seka, Keletos puslapiu, straipsnyje
Ne\v Yorkas. — Izraelio amba nesvarbu, a r t a i buvo KGB agen. autorė mani ir kaip teko jai sto
vėti eilėje prie Lenino karsto i r
sadorius
Jungtinėse
Tautose tas ar Inturisto tarnautojas
B!um pareiškė, kad juodųjų siū-l
kaip milicininko buvo išvesta iš
NeapyJcanta
rusams
Bonna. — R. Vokietija planuo-lreigūnus, kurių daugelis buvo l a - ' ] y m a s T z r a e lj u j tartis su Palesti-':
ailės. Kai vėl įstojo ir vėl buvo
!
ja plėsti savo jau ir dabar ne-įvinami R. Vokietijoj ir noriai n o s Išlaisvinimo organizacija yra J i pasidžiaugė, kad labai šiltai išvesta, nesupr sdama kodėl.
mažą įtaką Afrikoje, kur jų ko- vykdo R. vokiečių patarimus,
nerpiimtinas. Esą PLO sukurta kiniečiai sutiko amerikiečių ko- Prieky jos buvusi moteris paro
munistinis „Afrika Korps" neper
Izraelio sunaikinimui ir todėl \,
dė foto aparatą, kurį reikėjo įre
Kiek yra vokiečių
traukiamai pakeičia kubiečius, o
joks su ta organizacija pasitari- j
gistruoti. Ji taip pat rašo kad
šie yra užgavę afrikiečių jaus
Diplomatai nepriima už gryną m a s neįmanomas. Ambasadorius!
moterys plaukus mažai dažo,
mus. Užsienio reikalų ministro tiesą P. Afrikos žvalgybos prane-'Blum susitiko 14 juodukų, SouJ:
tačiau nudažyti y r a šiurkštūs,
pavaduotojas Klaus VVillerding'šimų, kad R. Vokietija yra Afri-; t hern Christiana Leadertarybos
raudoni, labai j a u dirbtinė*
šitaip aprašė oficialiame R. Vo- kai įsipareigojus kariškai. Esą,j n a r JŲ, kalbėjosi pora valandų. Ši j
spalvos.
kietijos žurnale „German Fo- j netiesa, kad Afrikoj R. Vokietijos' taryba ėmėsi iniciatyvos suvesti į
Džiaugiuosi sugrįžus
reign Policy" savo krašto prog karo daliniai veikia, kaip atskiri prie pasitarimo Izraelio ir PLO* j — Vietnamo užsienio reikalų*
viceministeris
Liem
pareiškė,
ramą Afrikai: Šimtai R. Vokieti vienetai.
atstovus po to, kai juodukas JAV Į
Ji taip pat paminėjo, kad laiš
jos instruktorių lavina Afrikos Tikslių duomenų sunku su- I ambasadorius Young turėjo iš sa- kad Vietnamas norįs normalių kai visi kontroliuojami, kad žmo
? :
kariuomenę Angoloj, Mozambi ri :<:i
ke ir kitur, o jų maždaug šim „Frankfurter Zeitung" laikraščio j m ą S u PLO atstovu, be JAV vytanti nepriimtinas sąlygas. Liem i ^ o i**™* skaičiusių Solžetas yra paskirti Joshua Nkomos analistai duoda šitokį R. Vokieti-: riausybės pritarimo,
y r a Pekine, kaip Vietnamo dėle-! n i c v n o k n ^ teiP P a t P e n ė j o ,
Patriotinio fronto
partizanams jos karo jėgų Afrikoje paskirsty-Į
kad jos sūnui išsiųstas liepos 24
gacijos galva.
avinti kovoms Zimbabvve, Rode- mą, kuris esąs gana tikslus:
Nubaude
komunistus
i. laiškas dar neatėjo ir šian
rijoj.
Mozambike: tarp 500 ir 600
Italijoj i š gimusio aštuone dien. Taip pat nenuėjo laiškai,
Wiilerding nelietė karinės pa militarinių patarėjų pagrindinėse
Tunisas. — Tuniso teismas tuko y r a likę gyvos tik trys
galbos klausimų, jis rašė, kad R. rolėse; Angoloje: netoli tūkstan Į nubaudė nuo 1 metų ligi trijų mergaitės. A r jos išliks gyvos, siųsti į North Caroliną.
Vokietija planuoja sustiprinti sa čio karių; Zambijoj, R. vokiečiai j metų 9 mėnesių 49 asmenis. Jie paaiškės poros mėnesių laiko Autorė sako, k a d yra mačiusi
vo politinius įsipareigojimus Af visai neveikia su Zambijos ka ! nubausti kaip marksistai-leninis- tarpyje.
20 valstybių, keturis metus gyrikoj, kur ji yra išvysčiusi „bro riuomene. Tačiau apie 100 inst i tai. Jie kaltinami kaip nelegalios
- Californijoj užvakar įvyko i v e n u s i Vokietijoj, metus Japoniliškų ryšių", ypač su socializmo ruktorių lavina Nkomo Patrioti- , organizacijos nariai, leidžią ne- pora žemės sukrėtimų. Pradžioj J 0 * * pripažįsta ir džiaugiasi
kelią pasirinkusiais kraštais.
nio fronto kariuomenę. Sis lavi-į I e i s t i n a laikraštį, šmeižia vyriau Palm Springs i r vėliau Santa I k i e k v i e D O k r a š t o skirtingumu ir
Sovietams ir kubiečiams nesisekė nimas vyksta daugiausia brūzgy-j sy bę i r kraštą, skelbią įvairius Barbara vietovėse. Nuostolių i k u l t ū r a ' tečiau niekada ji taip
nų srityse, toli nuo smalsių akių. i g a n dus.
neužregistruota, tačiau P a l m ^ e b u v o l a i m i n ^ F f 1 8 1 * • * •
R. Vokietija džiaugiasi nuolat Etiopijoj: tarp 300 ir 400 R. vo-'
Spring gyventojai teigia, kad k r a š t a - i r * b r a n ^ lai8v «< ? • »
glaudesniu bendradarbiavimu su kiečių karių; Gvinėjoj, GvinėjojAfrikos
valstybėmis prekyboje, Bissau ir Konge: apie po šimtą \ kietijos „patarėjų" įtaka didelė. šis sukrėtimas didžiausias iš dabar. Straipsnyje lietuviams
nėra nieko naujo, bet gera, kad
moksle, technologijoje ir kultūro R. vokiečių karių kiekviename!Vokiečiai ne tik moko karius, bet anksčiau buvusių.
Rose
patvirtino, ką žinome, i r
je, rašo Willerd'ing. Kai kurioms krašte.
— Izraelyje Tel Aviv mieste
! vamu
v a l < j 0 jautriausius ryšių centrus,
;
gera,
kad
iš jos raštų apie Ru
Afrikos valstybėms prašant esą
Nėra patvirtinimo, kad Nige organizuoja žvalgybą, valdo ra- dešimties minučių laikotarpyje
padaryti ir kariniai kontaktai.
Į rijoj yra tarp 50 ir 100 R. vo-'dijo stotis, žinių perteikimo prie sprogo dvi bombos. Sužeista trys siją ir jos pavergtą Lietuvą su
žinos universitetinio miesto žmo
Vakarų Vokietijos šaltiniai tvir- k i e čiv karių
mones, kalėjimus ir kalinių sto asmenys. Viena sprogo pramogų
Sie šaltiniai teigia, kad R. Vo vyklas.
parke, k u r i buvo pihia vaikų. Jie nės.
tina, kad Maskvai rūpi pagreitin
nenukentėjo, tačiau sužeisti du
ti R. Vokietijos įsipareigojimą Af
suaugę. K i t o j vietoj sprogusi
rikoj. Sovietai labai remia R. Vo
Nuteise Pol Pot
kietijos „Afrika Korps", nes jos
bomba sužeidė vieną arabą.
nariai yra gerai paruošti savo už
Thailande, netoli Bangkoko
BANKKOK,
Tailandas. —
daviniams atlikti.
susidūrė du traukiniai. 65 asme Specialus Kambodijos tribuno
nys užmušti, 250 sužeista.
Sie šaltiniai teigia, kad Sovie
las mirties bausme nuteisė bu
— Irano šachas, dabar gyve vusį Kambodijos diktatorių Pol
tams nekaip sekėsi Afrikoj dėl jų
nąs Meksikoj, sakoma norįs ap Pot už nužudymą trijų milijonų
išdidžios laikysenos ir afrikiečių
sigyventi Švedijoj.
galvosenos nesupratimo. Ir kubie
kambodiečių. Kartu nuteistas ir
Khomeini atėjimo į valdižą, jau čiams ne taip jau gerai su afrikie
jo padėjėjas Idng Jary už geno
Managua, Nikaragva. — Nau giau negu trisdešimt metų kalė
buvo išvaryta 12 užsienio spau čiais sekėsi, kaip Havana tvirti
bą, liekant ištikimais Dievui. Tik cidą. Teismą Penh mieste ste
joji revoliucinė Nikaragvos vy jimo.
dos atstovų. Kodėl dabar išvary na.
tikėjimas pilnai atskleidžia žmo bėjo 40 užsienio teisininkų ir
ta, neskelbiama, anksčiau buvo Savo straipsnyje VVillerdingas riausybė paskelbė, kad galioja li
Nuostatai neleidžia jokios dis gaus didybe ir tuo pačiu skatina žurnalistų. Kur šiuo metu yra
išvaryta už nepalankias žinias aiškiai rašo, kad į Afriką siun gi šiol buvę provisoriniai žmo kriminacijos, kalbos, spalvos, re gerbti ir saugoti žmogaus orumą. nuteistieji, nėra žinoma. Teis
panašūs, ligijos, ekonomijos srityse. Darbi Pripažinus, jog žmogus yra su mas buvo už akių.
apie revoliuciją.
čiami R. Vokiečiai yra psicholo gaus teisių nuostatai,
giškai paruošti savo laikysena kokie veikia ir Amerikoje. Taip ninkai turi gauti vienodą atlydi- kurtas pagal Dievo paveikslą,
Didėjęs antisemitizmas afrikiečių
neerzinti. Sis uždavinys pat bus susirūpinta socialiniu nimą, pagal savo darbą ir turi yra išvengiama pavojingų nukry
yra žymiai palengvintas netrum klausimu, panašiai kaip jis spren teisę streikuoti. Tie pagrindiniai pimų, kurie veda į neteisingumą
KALENDORIUS
pasauly
pais paruošos darbo metais, auk džiamas Vakarų demokratijose. nuostatai padės kovoj prieš alkį, r žmogaus teisių pažeidimus,
išsilaisvinimo Paskelbtas dokumentas tarnaus, padės aprūpinti vaikus ir netu ypač gi paneigia žmogui laisvo Rugpjūčio 23 d.: Pilypas, Rože,
Chicaga. — Nacių gaudytojas lėjant afrikiečių
Ringėla, Grauda.
žydas VViesenthal kalbėjo mote grupių vadus, žurnalistus ir pa- kaip laikina Nikaragvos konsti rinčius rūbų, bus stengiamasi pa apsisprendimo teisę, kurią jis yra
tucija ir paskelbtas dokumentas kelti medicinos priežiūrą ir gy gavęs iš prigimties. Nikaragvos Rugpjūčio 24 d.: Baltramiejus,
rų sionistų organizacijos bankete
vyskupai pažymi, kad Bažnyčia Mišelė, Jaunutis, Aušrinė.
Palmer House ir pareiškė, kadtybei, pasauly didėja antisemitiz leidžia Nikaragvos gyventojams dymą.
epriklausomai nuo politinių siste- Saulė teka 6:06 v., leidžiasi 7:40
pasaulyje kyla
antisemitizmas. mas, palaikomas arabų alyvos pi pilnai ir laisvai apsispręsti savo
Kviečia
į
atsfatymo
darbą
rerkalauja sau laisvės, veikdama vai.
Žydų yra 3 mil. Izraelyje, 3 mil. nigais. Tol kol genocidą vykdo valdymosi sistema ir laisvai veik
Nikaragvos vyskupu ganytojiš nepriklausomai nuo politinių sis
Sov. Rusijoj, 1 mil. Rytų Euro komunistai ar kairieji, tol nėra jo ti kultūrinėse ir socialinėse sri
ORAS
poj, Irane ir arabų kraštuose ir kių studentų demonstracijų. K vi tyse. Be žmogaus teisių apsaugo kas raštas buvo perskaitytas kraš temų, kad galėtų visada nevaržo
Chicagoj ir apylinkėse da
jie visi kenčia nuo laisvės varžy so, VViesenthal nuomone, maža jimo laisvių, taip pat draudžia to bažnyčiose. Vyskupai kviečia mai tarnauti žmogui, apginti jo
drėgna, galimas
mų. Tačiau blogiausia, kad be pasauly
demonstracijų
prieš ma mirties bausmė, kankinimai, žmones įsijungti į ciivlinio karo teises, kovoti už teisingumą ir tie- linai saulėta,
nuniokoto
krašto
atstatymo
darlietus,
temperatūra
apie 80 L
tiesioginio grasymo Izraelio vals- žmogaus teisių pažeidimus.
žiaurios bausmės — bausmės dau
ą-

Afrikos kubiečius
pakeičia Rytų vokiečiai
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Žmogaus teisių
nuostatai Nikaragvoj
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. rugpiūčio 2 3 d.

jonų tonų rudos iš juros dugno.
Vertė metalo vienos tonos rūdo
je įkainoja dabar daugiau kaip
300 dolerių.
Tie rūdos juodi grumstai — '
akmenėliai jūros dugne yra nuo
mažo akmenėlio iki futbolo ka
muolio didumo ir, palyginus,
gan lengvi. Jūroje juose yra iki
30 proc. vandens. Metalo nuo
šimtis juose yra skirtingas nuo
vietos. Dažniausiai rūdoje yra
25 - 30 proc mangano, 1-14 proc
nikelio, 0,8 — 1,2 proc vario
ir 0,2 — 0,3 proc kobalto. Me
talų nuošimčiai čia yra didesni,
nes ant sausumos rasti vario rū
dos sluoksnį, turinti 0,5 proc me
talo yra retenybė. Salia tų 4 pa
Iš Jūros dienos Wiodsore iškilmių. Jūros šauliai ir Saulės neša vainiką, ku grindinių metalų, rūdoj yra ir
ris buvo nuleistai į vandenį, pagerbiant žuvusius jūroje kartis ir šaulius
mažesni kiekiai molibdeno, vanadiumo, cinko, titanito ir gele
žies.
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and Easter by the Lithuanian Catholic Press Sodety
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Subacription Rates $37.00 — Chica«o, Cook County,
Illinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $35.00. Foreign
countries. $37.00.

Pašto iSlaidaa mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
plevėsuojančią lietuvišką trispal
ratas nesiunc.*mi. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
vę. Gaila, ežerui esant sekliam,
reso, gavus ii jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
Nors jau skaitėme laikraštyje laivui prie kranto priplaukti ne
apie naujuosįus 1979-80 mokslo pavyko ir mūsų viltys juo pasi
DRAUGO prenumerata mokama ii anksto
metus, bet noriu dar kartą pri važinėti taip ir pražuvo. Laivas
metams 6 mėn. 3 mėn.
minti tiems, kurie gal būt netu pasisukinėjęs grįžo atgal.
Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00
Kitur J.A.V.
35.00
18.00
13.00
rėjo progos paskaityti, kad "Žibu
Į Jūros dieną suvažiavo ne tik
Kanadoje
U.SA.
37.00
19.00
15.00
rio" lit. mokykla pradės mokslą Windsoro ir Detroito šauliai bei
Užsienyje
37.00
20.00
15.00
rugsėjo 8 d. 9 vai- ryto Kultūros jų svečiai, bet buvo atvykusių
Savaitinį
25.00
15.00
9.00
centro patalpose.
Pirmą šešta ir iš toliau. Svečius pristatė Al
•^Administracija dirba kas- U % Redakcija straipsnius taiso sadieni pamokos tęsis iki 12 vai., o fas Šukys. Buvo atvykę: Baltijos
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- \ vo nuožiūra. Nesunaudotų straipskitais šeštadieniais iki 1 vai. p.p. Jūrų šauliu kuopos pirmininkas
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 5 mų nesaugo. Juos grąžina tik ii
Vytautas
Keturakis,
šaulys
Jo• Redakcija dirba kasdien y anksto susitarus. Redakcija už
Sekmadienį, rugsėjo 9 d. 10:30
8:30 — 4:00. šeštadieniais 7 skelbimų turinį neatsako. SkelKaip jūros dugne atsirado šie
vai. Dievo Apvaizdos bažnyčioje n a s R e v a ! ' šaulė Gunda Adomai8:30 — 12:00.
y bimų kainos prisiunčiamos gavus
rūdos grumstai, nežinoma. N u 
bus atnašaujamos šv. Mišios "2i- J* ene » ^ u l e Marija Makanns§
prašymą.
kiene
1
10
statyta, kad dažnai jie susifor
burio" mokyklos intencija. Visi
įZ /?™ '
* į ?
J ^
Jos
slepia
savyje
didelius
turtus
tas ir Adelė Čiuprinskai, Vienna,
muoja aplink kokį kietą mažą
mokiniai skaitnami dalyvauti or
AL. TENISONAS
Ont., Valys ir Angelė Anuliai,
daiktą, pav. apie ryklio dantį ir
ganizuotai šv. Mišių aukoje
' Chicago, I L , LŠST Garbės pir
tas
pr/xesas tęsiasi milijonus me renkami ir vamzdžiu suvaromi į grumsliu ir gauti manganą, varį,
Mūsų žemės jūrų ir vandeny pinigų ir technikos šių turtų iš
Tėveliai, kuriu vaikai pradės mininkas Marijonas Šnapštys, St.
tų.
nikelį ir kobaltą.
laivą.
šiais mokslo metais lankyti dar Butkaus šaulių kuopos p-kas Vin nų dugne, plačiai pasklidę guli naudojimui, tai ir lieka, kad tur
Rūdos iš jūros gelmių išgavi
želį, prašomi jau iš anksto regis cas Tamošiūnas, abiejų esančių šimtai milijardų tonų akmenė tingas vis turtėja, o vargšas vis
Kai jūros rūdos grumstai pa
nuskursta.
ŠUO SU RATUKAIS
lių
ir
juose
yra
daug
mangano,
mui turėjo būti išrasta visai nau
truoti juos pas mokyklos vedėją Detroite šaulių kuopų kapelionai
siekia
fabriką, lieka dar jų nau
Kad
jūros
dugne
guli
rūda,
bu
Lombardo
priemiesty vienos
ja gamybinė technika ir pramo
tel. 268-7970 arba pas p. D. Sto kun- Kazimieras Simaitis ir kun. vario, nikelio ir kobalto. T ų me
dojimo
problemos,
pašalinių
nienę, tel. 559-8097.
D . D . Alfonas Babonas, Ona ir Liudas talų vienoje rūdos grumstų - ak vo žinoma jau prieš 100 metų. nė. Grumstai guli ant dumbluo priemaišų valymas ir esamų ten šeimos 6 m. kalei paraližavo
menėlių tonoje vertė labai dide 1876 m. Darvinas iš savo moksli to vandenyno dugno, dažnai pa
abidvi paskutines kojas. Nieka
Seleniai — Ann Arbor ir kiti.
metalų išgavimas, kad jis patei
nio
tyrimo
su
"The
Challenger"
lė. Tai neaprėpiamas rūdos tur
da negalėtų vaikščioti. Jai buvo
DETROrnšKIŲ
skendę dumble ir kokių 5000 met
Žodį tarė jūros skautų vardu tas vandenynų dugne tuo metu, laivu parsivežė pirmuosius rūdos rų gilumoje. Pirmieji bandymai sintų išlaidas ir apsimokėtų ūki padaryti ratukai, ant kurių pa
R U D E N S PLANAI
tuntininkas agr. Jurgis Baublys. kai žemės rūdų ištekliai vis ma grumstus. 80 metų išgulėjo tie buvo pradėti garlaiviui velkant niu požiūriu.
dedamos užpakalinės kojos, kalė
Jis savo žodyje trumpai nupasa žėja.
grumstai
Gamtos
istorijos
muzie
šliaužiantį
tinklą
ir
jį
pilną
iš
Linksmos vasaros dienos trum
Ateityje manoma kasmet bus pakinkoma į ratukus ir taip
kojo kada, kur ir kaip buvo pra
juje
Londone,
ant
lentynų,
ir
tik
keliant. Tačiau pramonei toks galima išžvejoti iš jūros dugno j priekinėmis kojomis gali bė
pėja, artėja ruduo su planais,
Brangi ir sudėtinga technika prieš 20 metų pradėti rimti ty
dėta Lietuvoje švęsti Jūros dieną.
metodas netinka. Tikslingesnis nuo 1 iki 3 milijonų tonų rūdos g i o t i
entuziazmu dirbti, kurti. Detroi
Ją šventė žvejai pradėdami žūk rūdai iš jūros gelmių iškelti yra rinėjimai komerciniam tikslui.
metodas — technika yra siurbi
to mergaičių choras, po vasaros
dabar sėkmingai bandoma. Taip
lę,
įsigiję
naują
laisvą
ir
pagerb
mo sistema. Elektroninis siurblys,
poilsio, irgi ruošiasi kitam dai
pat ir metalurgijoje yra išrasti
Dabar vandenynų dugne gulin
Tel. o f i s o ir buto: OLympic 2-4159
velkamas jūros dugnu, siurbia
nų sezonui. Choro vadovo muz- dami žuvusius. Lietuvos Jūrų nauji tos rūdos apdirbimo bū
DR. K. B. BALUKAS
čią rūdą apskaičiuoja 1000 skautai
pirmąją
Jūros
dieną
at
vandenį, dumblą ir rūdos grums
St. Sližio noras, pastatyti muziDR. P. KISIELIUS
Akušerija ir m o t e r ų l i g o s
dai išskirti ten esančius metalus. 2000 milijardų tonų. Žinoma, ne
šventė
Šventosios
uoste.
Vėliau
kalinį veikalą „Sekminių vaini
tus į tam tikrą tinklą, kur jie su
G
V
D
Y T O I A S IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
Jūros rūdos eksploatavimas ga visą kiekį galima panaudoti, bet
1
4
4
3 So. 5 0 t h Ave., C i c e r o
kas", jau pradėtas įgyvendinti po buvo švenčiama kitose vietose.
6 4 4 9 S o . Pulaski Road (Cravvford
šauliai lės būti pradėtas už poros metų. per sekantį dešimtmetį kasmet
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
sėdžiuose su choro tėvu komitetu, Windsoro ir Detroito,
Medical Building). T e l . LU 5 - 6 4 4 6
numatoma iškelti apie 10 militreč. 5ešt. 12 iki 4 vai. popiet
kartu
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
pakviečiant kitus pagrindinius as švęsdami Jūros dieną,
Nuo
1970 metų pasaulinė
Įsigykite naująjj AJJDYZO
Priima ligonius pagal susitarime
T e l . REliance 5-1811
menis. Veikalą režisuoti bei a r švenčia ir ežero St. Clair 300 bendruomenė pradėjo bandyti Vllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
metų
pavadinimą,
kuris
pavadin
BARONO
romaną
tistus paruošti pakviestas Justi
ADOLFAS VENCLAUSKAS
pirma per specialias Suvienytų
DR. WALTER J. KIRSTUK
DR. VL. BLA2YS
nas Pusdešris. Į veikalą su tauti tas prancūzų tyrinėtojo vardų. Tautų komisija, o nuo 1973 m.,
Lietuvis gydytojas
PLAUČIU IR V I D A U S L I G O S
niais šokiais įsijungti sutiko Ši Po jo sveikino: LSST Garbės per Jūros Teisių konferenciją nu
3
9
2
5 VVest 59th Street
Marquette Medical C e n t e r
lainės vadovė Galina Gobienė su Teismo p-kas dipl. t M . Šnapštys, statyti teisinius pagrindus tam
Vai.: pirm., antr, ketv. ir penkt nuo 12-4
6132 So. Kedzie Avenue
Knygos turinys paimtas iš oku
Jurgis Gliaudą apie šį romaną
vai. popiet ir 6-8 vai vjk Treč ir šešt.
šauniais Šilainės šokėjais. Jau su Baltijos Jūrų šaulių Toronte pir didžiuliui turtui panaudoti žmo puotos Lietuvos gyvenimo, kuria
Vai.: pirm , antr. ir ketv 6 iki 7:30 v. v Sešt.
sako:
"šalia
pagrindinių
personažų
uždaryta
mininkas
Vytautas
Keturakis,
St
kviestas vaidintoju sąstatas iš detnijos labui. Bet ar tai pasiseks, me aprašo tuometinius įvykius pro autorius pateikė visą tuziną kitų, 1 iki 3 vai Pagal susitarimą.
Ofiso telef. WA 5-2670
r/>itiškiams žinomu bei jaunų Butkaus šaulių kuopos, Detroite, lieka didelis klausimas.
vinciniame miestely ir jo apylin gyvų ir tikrų, kurie, tarp savęs
DR. IRENA KURAS
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048
pirmininkas Vincas Tamošiūnas,
kėse kada vyko sunkios partizanų skirdamiesi modus vivendi meto
artistu.
G
Y D Y T O J A IR CHIRURGĖ
Kaip tik š.m. liepos mėn. New kovos su okupantais ir jų padėjė dais, sudaro sultingų, spalvingų
jūros skautų tuntininkas Jonas
KŪDlKiy IR VAIKŲ LIGOS
T e l . ofiso HE 4 - 5 8 4 9 , rez. 3 8 8 - 2 2 3 3
Kadangi Detroite jaunimui pa Asminas, papasakodamas nuoti- Yorke įvyko tos konferencijos aš jais.
portretų galeriją".
SPECIALISTĖ
Išleido
Akademinio
Skautų
Są
tuntoji
sesija,
bet
tuo
pačiu
metu
MEDICAL BUILDING
DR. PETER T. BRAZIS
statyti tokį veikalą reikės daug kius iš jūrų skautų veiklos Lietu
3200 W. 81st Street
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
Vakarų kai kurios valstybės ruo jūdžio Filisterių skautų sąjungos Išleido Lietuviškos knygos klu
pastangų ir laiko, tai paruošia voje.
bas 1979 m. Viršelis Nijolės VedeValandos. Kasdien nuo 10 vai. ryto
Worcesterio
skyrius.
230
pusi.
Kai
2
4
3
4
VVest
71
st
Street
šia savo vienapusišką jiems nau
mieji darbai choro tėvu komite
iki 1 vai popiet
gytės - Palubinskienės, 276 pusi.
Meninę dalį pravedė Windso- dingą įstatymą jūros gelmėms na su persiuntimu $5.75. Illinois Spaudė Draugo spaustuvė. Kaina Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt 1:00 - 5:00
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919
to jau senai daromi. O malo
gyventojai prideda 25 et. valstijos
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
ro šaulių kuopos
pirmininkas eksploatuoti. Atrodo, kad greit mokesčio
su persiuntimu $7.75. XII. gyv. pri
nioms vasaros atostogoms pasi
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
Mykolas Kizis. Pirmojoje dalyje prasidės naujas "aukso ieškoji
deda
35
e
t
valstijos
mokesčių.
D
r
.
Ant.
R
u
d
o
k
o
kabinetą
p
e
r
ė
m
ė
baigus, tuoj po Darbo dienos,
Užsakymus siųsti:
DR. J. MEŠKAUSKAS
eilėraščius deklamavo:
Rūta mas",
kuris pirmas tą kasyklą su
Užsakymus siųsti: Drangas,
planuojama pradėti „pinti" Sek
DR.
EDMUND
E.
CIARA
G
Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS
Šnapštytė "Baltų karių daina", ras ir užvaldys, bus turtuolis. DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 4545 West 6Srd Street, Chicago, ni.
OPTOMETRISTAS
minių vainiką: repetuoti dainas,
Specialybė vidaus ligos
Vytė Šnapštytė "Jūrų šaulių žy Trečiojo pasaulio kraštai neturi
60629
Chicago, Illinois 60629
2 7 0 9 VVest S l s t Street
šokius, vaidybą.
2 4 5 4 VVest 71st Street
gio daina", Karolis Balys "Jūratė
Tel. — GR 6-2400
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiimmiiiiimiiii
(
7
1
m
o
s ir Campbell Ave. kampas)
Jau ilgesnis laikas, kai Detroi Kastytis", O. Batlrušaitienė "Ka
Vai. pagal susitarimą- pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: pirmad , antrad., ketvirtad. irpenktad
mais
ir
dovanų
paskirstymu.
AL
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad 10-3 vai. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus
te nebuvo sukaupta tiek meninių nados šaulių daina", Vytautas
Tos
rengiamam
Lietuvių
Seimui,
jėgų vienam jaunatviškam pa Ciuprinskas "Tėviškės sodas", ir
kuris įvyks Clevelande, paskyrė
Telef. — 282-4422
O f i s . tel. 7 3 5 - 4 4 7 7 ; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9
statymui. Džiugu, kad dar yra Jonas Rėvas "Šauly 1"
20
dol.
auką.
tiek
entuziastiško,
lietuviško
DR. L DECKYS
Dr. ROMAS PETKUS
Antroje dalyje muz. Stasys Sli
A.
Gr.
G
Y
D
Y T O J A IR C H I R U R G Ė
AKiy UCOS — CHIRURGIJA
jaunimo, jog įmanoma planuoti žys iš atsilankiusiųjų svečių su
Ofisai:
Specialybe
—
Nervų
ir
tokį ambicingą projektą. Džiu organizavo chorą, kuris padaina
Emocinės ligos.
111 NO. VVABASH AVE.
gu, kad dar yra vadovu kaip G. vo: Pajūriais, Aras, "Prie Ginta
4200 NO. CENTRAL AVE. •
CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
Gobienė, St. Sližys, kurie išlaiko ro Jūros" ir "Nurimk sesut". AValandos pagal susitarimą
EAtsd by V. Stanloy VARDYS
6449 So. Pulaski Road
STASYS SANTVARAS
jaunimą meninėse grupėse. Džiu kordeonu pritarė ir crorui vado
RomaaVd J. MISIŪNAS
gu, kad į nelengvą darbą nepa vavo St. Sližys.
(Septintoji lyrikos knyga)
DR. FRANK PLECKAS
DR.
A.
B.
GLEVECKAS
(Kalba lietuviškai)
ilsta įsijungti veteranai, kaip J.
Pubushed wim the coopermnon of the Assoctatten for the AdLietuvių rašytojų draugijos 1978
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
Sesės šaulės Angelė Šukienė, metų premiją gavęs geriausias lite
OPTOMETRISTAS
Pusdešris.
vancement of BALTIC studies.
T e l . — BE 3 - 5 8 9 3
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
Angelė Bukšnienė ir Stefa Pauli- ratūrinis kūrinys. 182 pusi. Spaudė
The Pennsylvania State Univerrity Press Univorsity Park and
Specialybė Akių ligos
"Contact lenses"
Su entuziazmu laukiu pamaty kienė atnešė paruoštą vainiką ir lietuvių Enciklopedijos spaustuvė.
London.
2618
W
.
71st
S t . - Tel. 7 3 7 - 5 1 4 9
3
9
0
7
VVest
103rd
Street
ti veikalą Detroito scenoje lap šauliai Vytautas Keturakis ir Kle Išleido J. Kapočius. Kaina su per
240 puaL Kieti viršeliai. Šioje knygoje, kaip rašoma, šaltiniai pa
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč.
Valandos
pagal
susitarimą
kričio 17 d-, manau, ir pačiam mensas Urbšaitis jį laiveliu nu siuvamu $8.23. 111. gyv. prideda 38
naudoti Suomių, Vokiečių, Anglų, Amerikos ir ypatingai Rusų ir Lie
tuvos archyvų dokumentai, <urie niekad nebuvę išleisti. Kaina su per
jaunimui tai bus didelė šventė: vežė į ežerą ir paskandino, vi et mokesčių Užsakymus siųsti:
O f i s o tel. — PR 8 - 2 2 2 0
DR. LEONAS SEIBUTIS
siuntimu $15.00. SJ. gyv. prideda 75 et. valstijos mokesčiu. Užsaky
DRAUGAS, 454S W. C3rd St., Chica
pradedant bendradarbiavimu re siems giedant Marija, Marija...
DR.
JANINA
JAKSEVlClUS
mus
siųsti:
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
go, ra. n e t .
peticijose iki bendro triumfaliJOK ŠA
PROSTATO
CHIRURGIJA
Visus atvykusius sesės šaulės
linio pasirodymo scenoje: dai
VAIKŲ LIGOS
DRAUGAS, 454S Wett 63id St, Chicago, VL 60629
2656 VV. 63rd Street
nuojant, šokant, vaidinant — po vaišino, kurios turėjo prisigami
2 6 5 6 VVest 63rd Street
Vai antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak
Pirm , antr . ketv ir penkt nuo 12 iki 2 vai Ofiso t e l . 776-2880, rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5
nusios įvairaus ir skanaus mais
Sekminių vainikui
ir nuo 5 iki 8 vai vak Sešt nuo 1 iki 4 vai
D. Jurgutienė to. Šauliai trokštančius gaivino,
o iš turtingo dovanų staJo, daug
DR. J. J. SIMONAITIS
Ofs. P O 7-6000, R e z . G A 3 - 7 2 7 8
A P L A N K Y K I T E L I E T U V Ą 1979 M E T A I S
kas laimėjo dovanų ia namo va
ĮSPŪDINGA JŪROS DIENA
Tel. — GR 6-0617
DR. A. JENKINS
S U M Ū S Ų EKSKURSIJA
žiavo sų laimikiu.
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
6 9 5 8 S. Talman Ave.
Detroito - Windsoro šauliu
3 8 4 4 VVest 63rd Street
Šeimininkėms, programos atli
(VYKDYSITE
SAY0
SVAJOM*
TURĖSITE
ruošta "Jūros diena"
pradėta kėjams ir visiems svečiams padė
Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. Hf 4-2123, namu GI 8-6195
rugpiučjv) 12 d. II vai. šv. Kazi kojo Alfas Šukys. Ir štai rengta
NEUŽMIRŠTAMŲ PRISIMINIMŲ
1002 N. VVestern A v e . , C h i c a g o
miero lietuvių parapijos bažny šaulių Jūros diena praėjo su pa
DR. V. TUMAS0NIS
Tel. 4 8 9 - 4 4 4 1
C H I R U R G A S
čioje, Windsore. Mišias atlaikė ir sisekimu ir turima vilties, kad a2
4
5 4 VVest 7l5t Street
dienai skirtą pamokslą pasakė pa teityje ji bus dar įspūdingesnė ir
DR. K. A. JUČAS
Vai pirm antr.id , ketv ir penktad 2-5 ir
rapijos klebonas kun. Dominin gražesnė.
O D O S LIGOS - CHIRURGIJA
GXT.
Mastei Ir Nakty*
UrykrtuM Grfitune
Grupė M
7 — iš anksto susitarus
7 1 1 0 VV. 127 St., P a l o s H e i g h t s
kas Lengvinas. Jūrų "švyturio"
(Group 30 fare)
Vilnių* 5, Maskva 2. Kopenhaga 1
Rugf.
Rugį. 15
Tel. 3 6 1 - 0 7 3 0
Ofs. t e l . 586-3166; namu 3 8 1 - 3 7 7 2
VALDYBOS POSĖDIS
ir St. Butkaus kuopų šauliai mi
IM9.00
Rūgs. 20
Rugį. 29
Vilnių* 5, Maskva 2. Kopenhaga 1
Valandos
pagal
susitarimą
šiose dalyvavo su vėliavomis.
DR. PETRAS 2LI0BA
SpaL 15
SpaL 25
$7M.tO
Vilniui 5. Varluva 2
SLA 352 kuopos valdyba savo
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Šukys. Buvo laukiamas atplau rė šiais metais rugsėjo 30 d- Jūrų
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kiantis ir lietuvių laivas. Labai šaulių "Švyturio" kuopos "Pilė
Vai pagal susitarimą Pirm , treč ,
prieinamos.
visi nudžiugo, kai tolimoje pama nai" stovykloje surengti išvažia
taiMtNv
ketv 9 ik. 6 vai SeŠtad 9 ik i 1 vai
tė gan didoką laivą ir jo stiebe vimą — pikniką, su maistu, geri
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KAINOS

Ar tikrai esi
'

NIKAM NEBEREIKALINGAS

SOVIETAI BIJO JAV SPARNUOTŲ RAKETŲ
Apsiginklavimas ir kova prieš ginklavimąsi

Turės tobulinti
radiolokacines
stotis. Tų raketų greitis ne di
desnis už modemiškų
lėktuvų
greitį: jos lekia 800 - 960 km.
greičiu per valandą.

ninių laivų, taip pat iš sausumos,
aviacinių įtaisų. ALCM raketa
skirta kariniam oro bombonešiui
B-52 ir fi-l. Tokia raketa sveria
860 kg., jos ilgis — 4,2 m., skers
muo — 0,6 m., sparno ilgis —
2 m. 2urnalo "Foreign Affairs"
teigimu numatoma grupuoti ra
ketas po 20 viename B-52 bom
bonešyje. Ar galėtų B-52 bombo
nešis iš karto pakelti beveik 18
tonų kcovinį, neskaitant lėktuvo
įgulos? Kadangi tos raketos pa
siekia atstumą iki 2,500 km, to
dėl, leidžiant jas iŠ lėktuvų bei
laivų, nesunku bus jomis apšau
dyti visą Sovietų Sąjungos terito
riją, ypač svarbiuosius taikinius.
Sovietai savo karines raketas
labai demonstruoja
kariniuose
paraduose. Sovietuose raketų da
liniai sudaro atskirą ginklų rūšį,
bet Sovietai apie savo raketas ži
nių neduoda. Patys Sovietai ste
bisi, kad JAV karinės paslaptys
taip lengvai sužinomos iš pačių
amerikiečių spaudos, sužinoma
net JAV branduolinių ginklų išlabiau bijo Sovietai, negu ameridėstymas. Betgi raketų pavojaus
kiečiai.

Kai spaudoje skaitai apie liel pensiją išeinant tu gali galkompiuterių, kurie jiems labai Raketų galingumas ir brangumas
J. VAICELTŪNAS
Nors Sovietų Sąjunga yra la
tuvių
pensininkų
susirinkimus,
jų
voti,
kad
ji
yra
prakeikimas,
ir
reikalingi kariniams reikalams.
•-,
biausiai apsiginklavusi valstybė
Apie amerikiečių
sparnuotų
veiklą, tai neatrodo psichologų gali galvoti, kad ji yra palaima,
pasaulyje, bet ji labai bijo kai
raketų
galingumą
sako:
"Kovinis
Juodoji ranka
teigimas, kad nereikia bijoti atei- Svarbiausia, kaip jai ruošiesi. Jei
kurių JAV ginklų.
Pastaruoju
sparnuotų raketų, jei Sovietai turi | ^ Sokolovas sako, kad JAV užtaisas toks pat, kaip ir kitų
nančio gyvenimo rudens, liestų krovei tik materialiniam gyvenimetu Sovietai labai išsigando
strateginių priemonių (200 kiloir lietuvius. Psichologai ir gydy- mui apsirūpinti, gerai, bet reikė- JAV sparnuotų raketų, kurias jie besparnių raketų, kurios ne ma- kariauna vykdo įtakingųjų reakžiau pavojingos už sparnuotąsias. I c į 0 nierių, pirmiausia JAV karinio tonų ir didesnis branduolinis už
tojai sutaria, kad asmuo, išėjęs į jo krauti ir dvasiniam gyveni- įsivaizduoja kaip
skrendančius
taisas, maždaug 15 kartų dides
X. pensiją, pasitraukęs iš aktyvaus mui, tai yra pasiruošti tam lai- protingus sutvėrimus, nes tos ra Tiesa, jos nemoka susirasti taiki-; p r a m 0 n i n i o komplekso valią. nis, negu atominės bombos, su
nio, bet jas ant taikinio atgabens; Keistas pasakymas. Argi JAV ka:,:' gyvenimo ir praradęs domėjimą- kotarpiui dvasiškai.
ketos, paleistos iš lėktuvo, laivo
karo lėktuvai, kaip japonai a t g a - | r j a u n a t u r ė t Ų vykdyti Maskvos sprogdintos virš Hirosimos)".
si, paprastai būna nuobodulio,
*
ar nuo sausumos, s&vp taikinį
Tokia raketa kainuoja 0,5 mil.
".'.! planų, sužlugusių vilčių ir iš to
Apie pensininkus, pagyvenu- susiranda net aplenkdamas kal benduvo Baka raketas, o Sovietų vadovu valią? Ir Sovietų kariau- dolerių. Taigi ji yra daug piges
n e Washingtono, bet
atsiradusios depresijos auka, to- sius ir šiaip pasitraukusius iš nus bei taikinį saugančią zeniti karo aviacija skaičiumi yra p r a - | n a ^fo
1 Maskvos valdovų - politinio biu- nė už tarpkontinentinę balistinę
dėl miršta, palyginti, greitai.
nuolatinio darbo daug prirašyta nę artileriją. Matyt, kad Sovietai našesnė už JAV.
...
raketą, kuri kainuoja apie 10 mil.
Lietuvių visuomenė iš pensi- knygų, daug skirta pamokymų, tokių raketų neturi ir vargu su
Siandien svarbiausi kariniai r o ™\in. Tiesa, kartais ir Wash- dolerių.
ninku laukia talkos, nes pensi- daug įvairių patarimų išspaus- gebės jų pasigaminti, jei neišvogs taikiniai yra branduolinių gink-! ingtono vyriausybe vykdo MaskSakoma, kad sparnuotosios ra
.... ninkai labai daug gali padėti vi- dinta laikraščiuose. Visa tai la- jų paslapčių iš pačių amerikiečių. lų pozicijos. Svarbu žin.oti jų iš- vos valią, nes tai dayti įsako JAV
ketos
bus leidžiamos į priešo te*
suomeniniame darbe ir mūsų bai gerai, tačiau geriausia, kai Dėl tų ginklų, kurių turi ir So dėstymą. Sovietų Sąjungoje bran-į Juodoji ranka. Anksčiau ir Sovieritorijoje
esančius tiltus, aerod
tai
kultūrinėje veikloje. Pensininkų nereikia jokių patarimų, kai vietai, jie tyli.
duolinių ginklų išdėstymas y r a '
pasakydavo, kad JAV v a d o
romus,
sandėlius.
Sovietai sako,
talka ne tik būtina mūsų visuo- žmogus pats žino, ko jam reikia,
,
,„.
karinė paslaptis, o JAV branduo-j i"0°V>ji ranka. Dabar nuo tokių
kad tos raketos labai brangios,
menei, bet ir patys pensininkai Pagal
vadovėlį ar
straipsnį
Apie JAV sparnuotas raketas j . ^
nes JAV
j n k l u išdėst
t a š k a i s k e l - Į pasisakymų susilaiko,
....
nepasijus vienišais ir nereikalin- nepradėsi senatvėje gyventi, bet f T J ? £ J ™ A ; ^ k ? ™ a ? ™' : biami viešai - spaudoje (T. St., J"C>doji ranka padeda Maskvai betgi tautų laisvė daug branges
Juodajai rankai negali pasipne nė. Jei Sovietai gamina brangias
y m
gaiš.
jei pats neatsimeni, tai gali laik- šo (M. G. 1978. Nr. 7, 21): "Ta- | 9 7 g
6-8).
sinti nei JAV prezidentas, nes dėl raketas tautų pavergimui, tai lais
Apie vyresniojo amžiaus žmo- rastis priminti, kad, būdamas čiau Helsinkio susitarimus vis
Pentagonas
to jis vienu ar kitu keliu gali vasis pasaulis turi gamintis bran
nių gyvenimą prirašyta eibės pensininkas, esi laisvas, kad ne- aršiau puola Teakcijos ir militagias raketas savo laisvei apginti.
knygų, dažnai spausdinami įvai- beturi skubėti, kad atsileidžia n a n o jėgos, kurios nori tarpe- Toliau A. Sokolovas rašo: "Pen netekti savo posto.
Laisvė brangesnė už raketas.
riuose laikraščiuose patarimai, skubos įtampa, kad gali kur no duoti Europos saugumo laivą ir tagono atstovai nesigėdi atvirai
Sparnuotosios
raketos
Sovietai sako, kad jie nebedi
. . n a u j o gjnklo privalumus
nemaža jų paskelbia sveikatos ri vykti ir kur nori apsigyventi, neleisti iš esmės pagerinti t a r p - U
ginti
JAV sparnuotosios raketos pri dina karinių sumų apsiginklavi
u o t o m i s raket0mis
skyriuose dr. J. Adomavičius, ta- kad nebesaisto vaikai ir darbai. tautinę atmosferą. Daugiaus cia,. r s i e k i a
— Kai Krėvė-Mickevičius at
menančias
buvusias Vokietijos mui. Ir dabartinės jų sumos yra
rea nomenai ir
čiau daugelis įvairių kliuvinių
Taip pat verta atsiminti pata- SSSK*, ?
sakė,
jog neabejojąs dėl nepa
į
'
apginkluoti
NATO
kariuomenę
J
„ fĘm
j . V-l raketas. JAV sparnuotas ra labai aukštos: jos suėda didesnę lankaus lietuvių liaudies atsa
neleidžia žmogui džiaugtis savo rimus, kad tada, kai nebeturi NATO kariniai politiniai vado- y V o k
ketas gamina General Dynamics. dalį karšto biudžeto, nors ir pa
rudeniu, kaip džiaugiamės šal- nuolatinio darbo, gali daugiau vai. Naujas šūkis — taikos jė kininkas, bet jis labai nekariškai Ji vykdo JAV karo jūrų laivyno slėpto po kitomis išlaidomis.
kymo į pastatytą jai tokį klau
nos nuspalvintais rudens lapais, laiko skirti šalutiniaiam darbui, goms yra sparnuotoji raketa".
galvoja: argi tikslu kariuomenę užsakymus, gamindama "Tomasimą, nurodydamas į tai, kad
A. Sokolovas nedrįsta pasaky apginkluoti prasčiausiais ginkRaketų duomenys
O tačiau praktika, ne tik dakta- savo pomėgiams. Jei mėgai žuji seniai yra^ apsisprendusi būti
hawk" raketas. Boing bendrovė
~į rai, parodė, kad vyresniojo pilie- vauti, gali žuvauti kiek nori, jei ti, kad Helsinkio susitarimus lau- j a į S ) j e į v r a g e r ų ginklų?
vykdo JAV karo aviacijos užsa-i Sovietai apie tas amerikiečių savarankiška ir gyventi savitu
- -^Čio metai dar yra labai produkty- dirbai visuomeninį darbą, gali žo tik Sovietai. Tų susitarimų
Sovietai labai tobulina ginklus kymus, gamindama ALCM rakė- raketas duomenų gauna iš JAV gyvenimu. Molotovas, nusiėmęs
laužymams
stebėti
yra
sudaryti
...^-vūs ir naudingi. Ir ypač kiek tai dabar tam reikalui daugiau atsi. ' i r jais apginkluoja savo kariuo- tas. A. Sokolovas sako: "Šių žurnalų, kurių galima nusipirkti' nuo savęs bet kokią kaukę, ci—< liečia lietuvius.
dėti, jei paišai, rašei, drožinė- komitetai pačioje Sovietų Sąjun
apskaičiuoti Maskvoje. Jie iš tų žurnalų ir|niškai į tai atsakė: "Mes mo•
jai, gali taip pat tam savo pomė- goję ir laisvajame pasaulyje, rnenę, o dali_ įuj>asiuncia_į užsi* raketų prototipai
nį revoliuciniams karams vesti skristi 100 metrų aukštumoje, skelbia apie JAV sparnuotas ra-jkėsime Lietuvos liaudį įtikinti
Pasitraukimas iš darbo jau yra gnri skirti daugiau kiko, ir tai Nuostabu, kad A. Sokolovas jau Sovietų Sąjungoje mokslas stovi Tokiame aukštyje radiolokacinės
ketas- "Tomahavvk" raketa yra Pamatysi, tamsta, kad nepratrečiasis
žmogaus gyvenimo dirbdamas nesijausi nei vienišas, ir NATO kariuomenei primeta žemai, todėl jie ir modemiškų stotys yra bejėgės pamatyti praįprastinės torpedos dydžio: skers- j slinks nė keturi mėnesiai, ir Lie
laipsnis. Pirmasis, kada ruošeisi nei nereikalingas.
politinius vadovus, kai iš tikrųjų ginklų pasigaminti
nepajėgia. skrendančią raketą". Raudonasis muo — 0,53 mtr., ilgis — apie tuvos liaudis pasisakys už I i e gyvenimui, mokeisi, o antrasis,
Suprantama kad sunku įrody- t o k i u S f S į ' t S
5
^"Z Sovietai vis dejuoja,
kad JAV j okys nesitiki pagauti žemai skren 6 m. Ji pritaikyta leisti iš torpe tuvos įjungimą į Sovietų Sąjun
5upramama
kada dirbai diena dipnon kada .
' . . K a a . V ^ . 1 ™ 7 . mstimų kraštų kariuomenes. So vyriausybė
jiems neparduoda ' dančius amerikietiškus vanagus dinių povandeninių ir antvande- gą'
K. Škirpa
kada dirbai diena dienon, kada Ą j o g g a t v ė j e tun būti labai y i
^
^ . valdo bu
vę kariniai
politrukai:
Stalinas,
ą
m
skubėjai ir stengeisi ko nors i a i m i n g a s , nes su senatve ateina
"
Chruščiovas, Brežnevas. Jie spren
žmonijai.
Ir kai
pagaliau
, galavimų,
kad serga tačiau
ir jauni,
pasiekti sau,
įmonei
ar iš pasiviso i^r i^v a „i r f4ų ne
nedė ir sprendžia karinius ir polititraukei kartais iš labai nuobo- vaĄ :r i11fte įtinka nelaimė* kad
., ,
«, . . ., „ , ,
daus ir įkyraus darbo, gali pasi- £ £ * £ t t e n g l a r n T l a ^ ™ " * * * « ° **«*
* IAV
justi, kad esi daugiau niekam ne- ^^^
Dirbdamas kokį visuomebereikalingas. B antros pusės, n i r 4 d a r b ą > talkininkaudamas tu pasibaigė Pasaulio Lietuvių Jau
gali atrodyti, kad visa dabar su- ^ laikotarpį, kurio neišvengia nimo kongresas, y r a įsikūręs
dužo, kad, ką tu per gyvenimą n e i v a r g š a i > n e i
fa^
^
p * 1 g l į j S į į y į į fa^ri., 1 ^ £
atlikai, yra nereikšminga, kad d a r y t i gražesniu ir prasminges- *,,
A » * ™ «n«„«Hin,
1„
tų „•n<*.„
atliekamų
darbų, spausdina
tiek praleistų metų liko kažkur niu M e s m a t o m e g ė j u s i u s pensf.
mokslinį
žurnalą
<— Actą Baltica
praeityje, ir visi tie darbai, ku- j o n > yMxie y^ gyvastingi ir Viso
riais tu sielojeisi, ir tie uždavi- kerfopa prasme jauni k tokie yra — su vertingais straipsniais vo
niai, kuriuos sprendei, dabar ne- v i s y n ^ į priimami, jie yra ma- kiečių kalba baltų tautų praei
beatrodo buvę svarbūs. Atrodo, l o n S s Vitiems i r i e n g viau gyvena ties ir dabarties klausimais.
Ypač dėmesio verti yra Actą
kad daug siekei, kad nemaža pa- patys,
Baltica pateikiami straipsniai iš
siekei, bet visa liko kažkur už lai#
Lietuvos Katalikų Bažnyčios
ko ribos, nesvarbu, ar tai būtų,
Laikas nepralenkiamas ir nesu- Kronikos ir kitų Lietuvos pometai, kada dirbai mokyklose ar
kur nors istaieoie
laikomas, bet tavo metai gali j grindžio leidinių. Vatikano raBet viena tenka priminti, kad ^ t i * * * " * * P^to****!
dijo dienraštis primine kad laistavo patyrimas neiuvo, kad jis le . Igu « K » , tad esi naudingas vajone pasaulyje gyvena apie
ik*A'
L J ••
i | visuomenei. Suprantama, kad la milijoną lietuvių kilmės žmonių,
yra labai naudingas, kad jis gali , .
.
*__\Z.
7\.
i -^
m.
.
. bai svarbu turėti senatvėje san- kurių dauguma y r a įsikūrę
buti panaudotas visuomenei, .
. ,
...
'
,
..*~
.
. . , , , ,, T v taupų, kad nereiktų gyventi vien Jungtinėse Amerikos Valstybė
nors jis tau ir nebeatnestų tiek - K.J*
..
.,.
A »:
.
,. , j . 1
7 • • tik is pensBOS, tačiau reikia su- se.
Vien Chicagoje priskaitopelno, kiek dirbantt pastoviai. ,
^.s **.' ~ ^ * . .
VL
1
• ^ krauti ir kitų turtų, kūne tau pa- ma apie šimtą tūkstančių lietu
Jaunyste nėra nuopelnas ir se- ,.
. 7.
. . . ,
^ i •
.|C
des pensininko metais, tai nu- vių Vatikano radijo dienraščio
natve nėra nusikaltimas, o pa- . . "
.
..72. . ,
,. . . .
*L sistatymas ką nors atlikti, ką bu paskelbtą informaciją apie IV
A ._.
tirtis yra sunkiai įgyjama verty•
• jr
u
• 1
1
be. Metai čia nebeturi reikšmės, ™ ?*"?*
«*? %*U
^vajo- Pasaulio Lietuvių Jaunimo kon
t. .,
t
i ~ jai. Ir tai gali įvykdyti, kai ne gresą Vatikano radijas perdavė
neš jaunas fizikas ar chemikas, i . . . , V .
'
'
įvairiomis kalbomis.
45,000 pabėgėlių iš komunistines Kambodijos, atbėgusių iš Tailando, buvo prievarta grąžinta atgal.
1 . ,.
•
t
D6r61KI3 SKUDGtlpalygint su seniu, yra daug se
nesnis žinojimo prasme, nes jis Turėdamas daugiau laiko, nePaguldyta ligoninėn ir dėl delsimo su reikiamais reikės mirti, išvykdma ligoninėn pati, kiek galėdama
dar tebeina viduramžių keliais, gadindamas nervų dėl skubos,
tyrimais užsendino skilvio vėžį. Šiam paaiškėjus judėti, atsirinko savo baltinius, suknelę ir, viską
kai patyręs vyresnis chemikas jau nesierzindamas, kad vėlini, ratuojaus operuota, bet pavėluotai: visas skilvis vėžio kartu sudėjusi, man pasakė, kad. jai mirus, ji norėtų
žino pačius paskutiniuosius, mo- miai gali atlikti kokius tavo vėlyužimtas. Chirurgas pilvą prapiovė, pažiūrėjo ir būti tais drabužėliais aprengta.
Išvykdama
demiausrus pasiekimus.
vuosius metus įprasminančius
JONAS MATONIS
užsiuvo/ ligonei apie tai nieko nesakydamas. Po paskutinį kartą ligoninė visai nesijaudino, tik liūdnu
Bet juk daugelis nebuvo užsi- darbus, kurie tave padės išlaikyti 91
operacijos šeimos gydytojas man telefonu labai balseliu pareiškė:
darę vien tik savo profesijoj, do- jaunesniu ir gyvesniu. Bendrauramiu balsu pranešė:
— Gaila, kad tuomet, kai jau galima būtų ramiai
DRAMA B A I G I A S I S K A U S M I N G A
mėjosi menu, literatūra, teatru, damas su kitais, verkdamas or— Operacija padaryta, bet pavėluotai. Ligonis be rūpesčių pagyventi, reikia palikti šį varganą
dirbo visuomeninį ar politini ganizacijoje, nevengdamas vieno
turi mirti. Gyvens apie tris ir ne ilgiau penkių pasaulį... Bet tai ne mūsų valia. Tas, kuris taip
TRAGEDIJA
darbą. Staiga, išėjus į pensi- ar kito darbo, talkininkaudamas
mėnesių. Ligoniui aš nieko apie tai nesakiau, surėdė, geriau žino. kaip turi būti.
ją, atsirado tiem visiem darbam, mokslui ir menui, gali išlikti
Abiem su žmona esant iš prigimtes labai Stengsimės jai ligą palengvinti vaistais.
Klausant man šios kalbos plyšte plyšo širdis ir
daug daugiau laiko. O tai reil- jaunas ir kitiems reikalingas, nes atsparios sveikatos, ilgainiui dėl sunkių išgyvenimų
Si gydytojo p a s a k y t a žinia mane kaip perkūnas J a u neužteko jėgos sulaikyti ašaroms. O ruošiama
— kia, kad savo kultūriniam užsi- niekas netampa seniu nuo išgy- ir mudviejų sveikatos pradėjo palūždinėti. 1919 m. pritrenkė. Buvo visai netikėta, nelaukta. Dėl vykti ir pastebėjusi mano ašaras, suramino:
mojimam tu turi daugiau laiko, ventų metų skaičiaus, o praras- okupavus rusams Vilnių, man teko tris mėnesius kantraus būdo, ji ramiai kentėjo ir nei man, nei
— Nesijaudink ir nesirūpink! Ne per daug ir tau
negu tada, kai turėjai dirbt! sa- damas bet kokį entuziazmą badauti, tik kai kada užgriebiant apipuvusių kručkų gydytojams nesiskundė skausmais ir taip leido ligai liko. Ne užilgo ir tu ateisi pas mane... — Taip mane
sriubos, nuo ko išklibo visi dantys.
įsisenėti.
suraminusi, toliau dėstė savo pageidavimus:
ves išlaikymui, jokių pensijų ne- veiklai
Universitetą l a n k a n t ir k a r t u d i r b a n t ,
Apgijus siūlei, žmona iš ligoninės parsivežiau
— Nelaukdamas tuojau užpirk kapuose vietą ten,
gaudamas.
Al. M.
apkrautam net keliomis pareigomis per eilę metų, namo, jai tik atšventus liūdnas Kalėdas. Nors ji kur kiti mūsų pažįstami palaidoti. Man mirus prašau
Spaudo) ir gyvenime
užpuolė žiauri anemija, su ištisa eilę negalavimų.
jautė skausmus, bet, tikėdama, kad po operacijos pašarvoti mane pas Dirsę, ne pas Karalių.
Intensyviai dirbant iki 75 m. savo amžiaus ir vis pagis, namie buvo geroj nuotaikoj, o aš, irgi Koplyčioje baltos gėlės gali būti tik tavo ir mūsų
besirūpinant, prasidėjo nemiga, nevirškinimai ir meluodamas, ją raminau, kad dabar bus viskas vaikų. Paprašyk mūsų pažįstamų, kad. jei kas jų
pagaliau chroniškas kasis uždegimas, dėl kurio net tvarkoj, tik reikės dar kiek pasigydyti.
norėtų man padaryti malonumą, tai tegul paaukoja
šešetą kartų po keliolika dienų teko gulėti ligoninėse,
Pradėjau ligonę kas savaitę vežioti į klinikas, kiek Lietuvių Fondui arba Amerikos Vėžio ligų
Vatikano radijo dienraštis pa padėtį Lietuvoje, ypač atkreip laukiant savo gyvenimo pabaigos, o atgriebtam kuriose ji buvo pervesta jau kito gydytojo žinion, draugijai. Norėčiau, kad bažnyčioje po pamaldų,
skelbė žinią apie Europoje su dami dėmėsi į sovietinio režimo reikėjo pereiti į vadavimo dietą su dideliu kiekiu Klinikoj gaudavo vaistų gerti ir injekcijų. Namie dar mane išlydint į kapus, būtų pagiedota giesmė
rengtą IV-tąj Pasaulio Lietuvių pastangas surusinti lietuvių tau įvairių vaistų, nuo kurių ir gyvenimas buvo kitokių vaistų turėjo gerti kasdien po keletą karių, "arčiau prie Dievo". Vėliau norėčiau, kad ant mano
Jaunimo kongresą, kurio darbai tą ir sunaikinti tikėjimą. Už nebemielas.
Sveikata vis nesitaisė, vaistai ne tiek ramino, kiek kapo pastatytum kokį kuklų akmenį... — Šiuos mano
buvo užbaigti praėjusį sekma sienio lietuvių jaunimas, rašo
2mona, nežiūrint vargano gyvenimo, darbo kankino, valgyti negalėjo. Jei prisivertusi ką gyvenimo draugės pageidavimus stengiausi tiksliai
dienį Koenigsteine, Vak. Vokie Vatikano radijo dienraštis, ap namie ir už namų, nuolatinio kraustymosi ir suvalgydavo, tai
skausmai kankindavo, kol patenkinti.
tijoje. Vatikano radijo dienraš svarstęs jaunosios kartos užda rūpesčių, palyginant, būdama stiprios sveikatos ir išvemdavo. Taip "begydant" per keletą mėnesių nuo
Šį paskutinį kartą vežamą į ligoninę mano miela
vinius
savo
tautos
atžvilgiu,
iš
beveik
niekad
niekuo
nesirgus,
pagaliau
palūžo.
Per
skausmų
ir
badavimo
tiek
sublogo,
kad
ir
paeiti
žmonelė laikėsi visai ramiai ir, kiek jai leido
tis raio, jog kongrese dalyvavę
daugiau kaip 600 jaunų lietuvių kilmingai pakartojo savo ištiki keletą metų gydydama nevykusiai operuotą akių negalėdavo. Gydytojams ir man vis nesakant išvargintos jėgos, kalbėjo taip, lyg važiuodama kur
tikėjimui kataraktą, turėjo lankyti kas savaitę gydytojus, teisybės, po septynių mėnesių visai nusilpusę nors su paprastais gyvenimo reikalais, visiškai
svarstė tautinės kultūros ap mybę Tėvynei ir
nesijaudindama.
saugojimo išeivijoje problema*, Dienraštis šia proga primena, Pagaliau pajuto stiprų vidurių negalavimą, kurio gydytojų nutarimu teko paguldyti ligoninėn,
P ° tokio gydymo pati suprato, kad nepagis, bet
(Bus daugiau) .
o taip pat apžvelgė dabartine kad Koenigsteino mieste, kur priežasties gydytojai ilgai negalėjo nustatyti.
t...

.t

•

GRUMTYNES SU LEMTIMI

VATIKANAS APIE JAUNIMO KONGRESĄ

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. rugpiūčio 23 d.

EUROPOS PARLAMENTAS

CLASSIFIED

AL. TENISONAS

Pas. lietuvių Bendruomenės Kultūrinės komisijos dalis tariasi dėl aisikvietfeno meninių jaunimo vienetų iš Argentinos ir Urugvajaus ir dėl "Nerijos"
ansamblio pasiuntimo į P. Ameriką. Iš kairės PLB vald. pirm. Vyt. Kamantas, Kultūrines komisijos pirm. dr. L. Kriaučeliūnas, Regina Kučienė ir J.
Slajus.
Nuotr. V. Kučo

PASIKEITUSI ANGLIAKASIŲ LIETUVA

Daugiau kaip prieš 20 metų stinė.
B E A L ESTĄ X E
— 1967 metais — Romoje bu
Oficialios kalbos parlamente
v o padėti pamatai Europos Ben bus:
vokiečių, anglų, danų,
Open bouse Sunday 12 to 4 p.m.
druomenei. Dabar, pagal E u - prancūzų, italų ir nederlandų
4518 S0. KN0X AVENŪE
ropos Bendruomenės konferen- j kalba.
Visi raportai ir dokuBy owner — New 3 bedroom brick.
cijos 1974 m. gruodžio mėn. P a - mentai bus
rašomi
šešiomis iy ceramic tile batas. Large kitchen2
ryžiuje susitarimą, 1976 m. pa- kalbomis.
dinette. Air conditioning. Drapes,
tvirtintą, š. m. birželio mėn. 7
Europos parlamentas turės carpeting. Full bsmt. Many extras.
ir 10 dienomis, Europos Ben- 12 nuolatinių komisijų: 1) Po- In Srs.
druomenės kraštuose su 1801 utinė komisija iš 35 narių; 2) \
•
milijonais europiečių, vyko 4 1 0 juridinė komisija (35 nariai); j J Į j , j C - E , L , L A , y E ° v g
atstovų rinkimai Europos p a r - , 3 ) Ekonominė ir monetų komi- \ 1|1||MI
„„„„mimi,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,
lamentan.
sija (35 nariai); 4) BiudžetiM. A. Š I M K U S
i I š viso į Europos parlamen- n ė komisija (35 nariai); 5) Sosomas puBiiic
INCOME TAX
SKRVICE
j tą buvo nutarta rinkti penkiems cialinių reikalų, darbo ir auk4258 So. Map!ewooo, tel. 254-7450
t
a
m
s
410
atstovų,
Į
šį
Euroj
įėjimo
komisija
(35
nariai);
me
Taip pat daromi VERTIMAI
pos parlamentą galėjo būti ren-, 6) žemės ūkio komisija (35 naGIMINIŲ iškvietimai, pildomt
PU.I RTYBES PRAŠYMAI Ir
kami atstovai ir iš krašto na- „ a i ) ; 7) Regioninės politikos,
1* *

i

*•

kitokie
blankai
KitoKie blankai

v**** iftO/i

R E A L

GUIDE
VY&Al Ut MOTERYS

B S T A T K

Reikia spaustuvei laužytojos
ar laužytojo paruošti darbus
of f setui. Turi mokėti lietuviu
kalbą ir turėti patyrimo tame
darbe. Skambinkite 585-9501.
Prašykite reikalu vedėjo.

0 W NER
4501 West 64th Street

CORNER
PARDUODAMAS NAMAS
K A U N E , LIETUVOJE

HELP VVANTED —" VYRAI

Naujai pastatytas, erdvus, 3 miegami.
Garažas ir didelis kiemas.
Kreiptis i MR. V A X I I I I I M I (Ka
n a d o j e ) , tel. ( 4 1 6 ) 862-7020 — dar
bo valandomis.

INSTALLER

C.C.T.V. mušt have knowledge of
switchers, scarmers, VTR hook-ups.
iniimiillllltllllllllllllllllllllllllllllllllltll j Largest independent in nation. Excel8 kamb. mūr. bungalow. C reng lent salary. Company insurance inc.
tas rūsys. 3 tualetai. Didelis gara Dental, Paid Vacation.
žas. Arti Maria mokyklos ir Sv. KryCall

i ~~"

~

»

•

cionaunio parlamento, Det 1»»4 i susisiekimo ir transporto komi- i iiiiiiiiltiiiiilliiiiiiiliiiiiiiiuiiuiuiiilliiiiii! ž i a u S ligonines. Tuoj galima užimti
583*9410 F o r I n t e r v i e w
metais nacionalinio parlamento [ s į j a (35 nariai) • 8) Gamtos
' I d e a l u didelei šeimai.
nariai nebegalės būti renkami į'aplinkos ir krašto sveikatos ^
»» , , , »»'" m , »"»»
Mmimuimiiiu! Parke.
2 po 4 Gražiai
kambarius
mūrinis $47,000.
Brighton
Reportažas iš Pennsyivanijos (1)
užlaikytas.
Europos parlamentą.
| vartotojų apsaugos
komisija
NEED STORAGE AND ISSUf
Sekmadienį, rugpiūčio 12 d., Į pažinau, čia nebuvęs 6 metus.
Dabar, į šį Europos parla- i (35 nariai); 9) Energijos ir Spalvotos ir Paprastos. Radijai, į
ŠIMAITIS REALTY
MAN
Stereo ir Oro Vėsintuvai
senajam Pennsyivanijos anglių Būtent, kad didžiausios pirmo m e n t ą devyni kraštai dalyvavo ! mokslinių tyrinėjimų
komisija
Insurance — Ineome T a s
J
I
ardavimas
ir
Taisymas
Responsible
for
receiving,
storing &
kasyklų rajone vyko 65-toji Penn šios JAV lietuviu sostinės bažny- > § i u o ^ d u
Notsry Republic
i (35 nariai); 10) Bendro išsivy
issuing
tools,
parts
components.
Full
M I G L I N A S TV
syivanijos Lietuvių diena. Šeše tos _ šv. Jurgio — bokštai,';
;stymo
komisija
(35
rizriai)
time employment, some overtime.
2951
W.
6
3
r
d
S
t
,
436-7878
J
mies- į D Didžioji Britanija išrinko j M * ^
._. _ J ,
ii¥i
lef
XJ'
rius metus nebesimaišęs tose apy aukščiausiai iškilę iš viso
2346 wW.
69th SSt.
776-1486
viso « a -'
J*
—*""i 11) Ekonominiu rvšiu su užsie- «•"»
S t etelef.
- 7"6-i48<
Good Co. benefits. Polish language
839-1784 arba 839-5568
:
would be helpfuL Only ąualified need
« » panoramos,
panoramų*, jau ¥spindi
u i inebe
- ; - « . _balsavo
~
—„TVT
(35
nariai),
12)
linkėse, iš anksto planavau kaipįtelio
81 —
atstovą,
tik 3 2 % iniu
^ komisija
/L
į
j
^
^
•
HlimnuimiHiimiimtnuiiiiiiuiiiiiinm
Kuc ~
komisiia
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlllUlUlllllllllllllllllllll apply.
p a l - , balsuotojų;
š r *i k»o | M | J 2 | [ ^taisyklių ir prašymų
^
»
nors į ją nuvykti. Atsimenu, kai žalumu,
žalumu, bet
bet vaiskia
vaiskia balta
balta Sspalbalsuotojų; 2)
2) Danija
Danija iW
E. O. E.
LJ^
10% — 20% — S0% pigiau mokysite
porą vasarų iš Chicagos kun. A va. Žmonos klausiamas ir susi- j 16 atstovų ir balsavo 47,6% ! k o m i a i i a / 1 8
J
l
ų
už apdsaiid* ou<: ugniee ir antomoCall:
766-0660
Ask For Mck
maišiau,
nes
nebegalėjau
jai
atbalsutojų;
3)
Olandija
išrinko,
.
''
Kezio vairuojamu automobiliu
Milo pas OIIIS.
važiuodavom net keliolika valan- sakyti, ar ten prieš akis, kur tie 25 atstovus, balsavo 58% bal-, ^
™*i komisijų sudarymas
FRANK
ZAPOLIS
REFRIGERATION
du, kol pasiekdavom tuos aukš-|du bokštai iškilę, yra mūsų šios suotojų; 4) Airija išrinko 1 5 , n u r o d o Europos parlamento sie
S208iį We>i »5tb Street
L:
tus' rūsčius kalnus ir tarp jų iš-i valandos kelionės tikslas, pirmo- atstovų ir rinkimuose dalyvavo ^ — =
tikslus,
Assemble small units, also need
Chicaco. Dllnob
simėčiusius lietuvių angliakasių šios JAV įsteigtos lietuvių para- 5 8 % balsuotojų; 5) Iiuksemhelp
to design new units. Steady
Telef. CA 4-8854
70 ir Maplewood. 2 aukštų 3-jų bu
,;
job.
Good
pay. Call —
miestelius. Iš JAV sostinės kelio- pijos bažnyčia. Pasisukiojęs ap- burgąs išrinko 6 atstovus, bal
tų mūr. pajamų namas. Taip pat gaMOKYKLOSE
ne visai kitokia: tik 175 mylios linkinėmis, jau iš anksčiau pa- s a v o 94%. Balsavimas privaiiiiiimiiuiiimiiniimimiimmiimiiiuii> 5 " £ ! P a J a m o s **»• 2 m a S z*™***456-7300. Ask ior Bill
ir keturios valandos kelionės au- j rįstamomis gatvelėmis, įsitikinau, lomas. 6) Vak. Vokietija išrinNebrangus.
Šiais mokslo metais Chicagos
72 ir Mozart. Liuksusinis 2-jų butų
tomobiliu lekiant vis į šiaurę. ; kad mano iš tolo neatpažintoji ko 81 atstovą, balsavo 65,9% i miesto mokyklose negrų ir Lopo 2 miegamus mūro namas. Įreng
Licensed, bonded, insured.
Kai iš Chicagos lėkdavom į ry- gotikos šventovė yra tikrai^ Sv. balsuotojų; 7) Prancūzija iš- tynų Amerikos šeimų vaikų bus
IEŠKOMA PIRRI I
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės tas rūsys. Pamatykite šiandien.
43 ir Washtenaw. 2-jų butų mūr.
rus, pravažiavus Ohio valstiją, J'argio bažnyčia. Iš vieno šono, rinko 81 atstovą, gaišavo 60,8% i daugiau, negu baltųjų vaikų, ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
IEŠKOM PIRKTI
Sinkoa po 2 miegamus. 3-jų kamb. butas
peisažas būdavo nuostabiai įdo- kur gatvė bėga į gilią pakalnę, balsuotojų; 8) Italija išrinko, 1978 m', spalio mėnesį miesto plytelės Glas8 blocka.
skiepe. $49.500.
mus. Iš pietų važiuodamas tuo tebestovi stalažai ir remontuoja- 8 1 atstovą, balsavo 82,7% bal-; mokyklose buvo 299,590 negrų, vamzdžiai išvalomi elektra. Gavieno buto mūrinį bugalow
Bridgeporte — puikus investavimas.
gražiuoju peisažu tesidžiaugi tik mos, tvirtinamos jos sienos. Kai suotojų; Belgija išrinko 24 106,581 baltųjų, 79,526 Lotynų ite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 7 butų mūro namas. Pilnas rūsys. su garažu. Brighton Parko apyL
arba po 5 vai. vakaro
gal 50 paskutinių mylių.
vėliau iš šios parapijos klebono atstovus, balsavo 80% balsuo- į Amerikos 8,437 iš'Azijos šeiNuomininkai patys apsišildo. $17,500
Skambint 476-2670
metinių pajamų. Kaina $54,000.
SiHAPINAS — 6S«-21>60
prel. J. Neverausko sužinojau, tojų. Balsavimas Belgijoje pri- mų vaikų.
59 ir Mozart. B naujesnių 8 butų
IIIHIIIIIIIIilIlIlIlIlIlHIIIIIIIlUlIlUllItlUIII
Pennsylvanijos angliakasių ra > kad parapija dar ir dabar po sa- valomas,
gerai
prižiūrėtas mūras. Pirkėjui 3
jono lietuviai į didžiulį, jau net Vo spamu tebeglaudžia per 1,000
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii iiiiittmimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin miegamų butas. Dėl informacijos
D £ M E S I O
Pa al
dešimčia ir daugiau tūkstančių šeimų, buvo aiškiau, kodėl kleŠ
gautus ir apskaičiuotus
DAUGYBE LIETUVOS MIESTE
skambinkit mums.
skaičiuojamą būrį tesusirenka tik bonas drįsta daryti didesnius re- rezultatus, Europos Bendruome- LIŲ aprašoma dr. J. VaJSnoros. Mir
67 ir Pulaski. Naujas 3-jų miegamų
vieną kartą metuose — Lietuvių montus, kad ši istorinė bažnyčia n ė s kraštai savo parlamente knygoje:
SEltfiNAS perkrausto baldus ir | bungalow. Skiepas, garažas. Pamaty
VIZITINIŲ KORTELIŲ -^
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei kite šiandien.
dienos proga. Todėl jie apie tą j vis būtų gražesnė ir tarnautų dar t u r ė s : 1) Socialistai — 11 a t s tovt
ir
dimai
ir
pilna
apdrauda.
"MARIJOS
GARBINIMAS
Oak Lawn, J vakarus nuo Cicero
dieną ilgai svajoja, jai ruošiasi j kelioms angliakasių provaikaičių
*
33,33% bendrų balsų;
REIKALU
Liuksusinis
3 miegamų. "tri-level".
lel.
—
\VA
5-8063
2) Krikšč.-demokratai — 107
LIETUVOJE"
ir meldžia Dievą, kad oras bū kartoms.
Pamatykite
Šiandien.
Vizitinių kortelių naudojimas yra
lllllllllllllllllilIlIlIlIHIlHIIUUIIIIUlIlIlIlI
atstovus ir 26,77% balsų;
3)
tu gražus. Bet mudu su žmona,
.
gražus
paprotys. Biznieriai jas pla
važiuodami iŠ JAV sostinės i pir
O kokie geri tie šenandone- Konservatoriai — 63 atstovus j • • • • • yra tik teologinė, ji dėl įao
čiai naudoja. Bet rinka ir visų luo
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii
j mlu
a ra
0
mosios šios šalies lietuvių sostinės čiai parapiečiai, kiek vėliau pa ir 9,09% bals; 4) Komunistai
J ^ tonnes
^
P medžiagos
fj"
* *tinka
« pa^
(vairių prekių pasirinkimas nebran
mų atstovams turėti gražias vixi
'
, .
. ' ^ ~±**i>^ augioj
ls
Shenandoah apylinkes, tik pasie aiškino klebonas prel. J. Neve- — 44 atstovus ir 9,09% b a l s ; ! siakaityti kiekvienam lietuviui, besi giai iš mūsų sandėlio.
įneš korteles.
COSMOS PARCELS EXPRESS
4243 W. 63rd Street
kę Harrisburgą, buvom kiek iš rauskas, lietuvių angliakasių sū 5) Liberalai — 40 atstovų ir į dominčiam Lietuvos istorija ar vle
Kreipkitės 1 "Draugo" adminis
gąsdinti. Bevažiuojant pasitiko nus, pate savo metu dirbęs ang- 11,6% balsų; 6) Demokratų, -ovėnns. Knyga didelio formato, 440 2501 H. 69 St., Chicago, III. 60629
traciją visais panašiais reikalais.
Tel. — 767-0600
lietus ir lydėjo iki' pat S o n ė s l l i u ^ ^ k 1 ^ I» j|gesnio vikarą- j į ^ h t i airl'4 Fiama 1 17 M! — kaina $3.00 Galima ją įsigyti
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
SIUNTINIAI į UETUVą
"Drauge".
Mes turime kompiuteri ir esame mu.
tikslo Franckvillės miestelio | vimo tose pat apylinkėse R i e k ę s ! a t s t o y ų į r
Telef. — 925-2737
senajam anglių kasyklų r a j o n e ,^rsitarnautą klebonys^ o ^ i p w k § m m š m
partijos kartu iiuiiuiiimiiimitmiumiiimnimiiitinii
Vytautas Valantinas nariu M.L.S., kas palengvina parda
vellJ
lr
rel
kur gerasis Shenandoah lietuvių Į
™ v P atystę. 1976 m. sa-,
|liiiiiiniiiiiniiiilini
miiiuiiiiiiiiimii iiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiimmumiimitiiiiti vimą bei pirkimą.
2 ? a t g t o V u g ir T į J I ^ ^
0
Sv. Jurgio parapijos klebonas prel.7' ^znycioje prelatas pasiryžo ;
^
^ j
parlamentas
iiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiuuiiiiiiiniiiiiiiiiii
Į S I G Y K I T E
O A B A B
J. Neverauskas buvo parūpinės ^ ^ . ™}™> ^ t ^ o J T S " ! * * ^ a Strassburge arba L k - I
(1975-1977
•
1977-1878)
l5 0
jaukią pastogę. Tad ir mes, dar " f ^ į ^ ° ^
^ 9 V ^ n ! s e m b u r g e , kur yra Europos 1
Palikimas. Modernus, apie 20 metų, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiininnti
Redagavo JONAS DAINAUSKAS
KILIMUS IR BALDUS į 2-jų
pakeliui būdami, jungiamės į vi- g
^
^
^
f
^
p a r l a m l i o generavus s e k r T
butų mūro namas ir mūro gara
Plauname ir vaškuojame
žas. Įrengtas beismentas. Prašau teisv to rajono lietuvių norus, kad į
'
»
Pennsyivanijos riato b ū s t i n ė - Dar nėra nusta-1 Greta <x.K.B Kronikos", rusų <*u.
viso rušią grindis.
! rautis ir paduoti savo telef. apžiūrėji
tik lietus sustotų, kad tik bent \
,
Lietuvoie
I t y t a ' n u s t a t y s išrinktasis par- ] Putoje Lietuvoje eina, kad ir nere•
J.
BUBNYS
— Tel. RE 7-5168 mui iŠ anksto. Viliuojanti kaina.
1S
ų
clu
J
iaxiad
kiek pragiedrėtų. Deja, dangus
"
lamentas, kur bus įsteigta nuo- > ^
'
periodinis leidinys AUŠRA, IIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIILUiUIIUlUlllUIlUIII
mūsų norams liko abejingas...
Įeinam į didžiulę šventovę, latinė Europos parlamento bū-1 !"** i , n f o n n u o J a a P* l ™ 1 ^ ^ * P°Tuščias sklypas. Tinka naujai statybai
. ao>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiujiiiHiiiiiiiiiiiiiiii Marąuette Parke.
JUOZAS FRUNSKIS
dar prel. J. Karaliaus laikais la-l
\mt* 1 , e t u v i u « enocid «Štai ir Franclcville — buvusi ,
AUŠROS I ir n tomai turi po 222
Labai Svaras 2-jų butų namas ir gasena lietuvių angliakasių koloni-|f a i 2 f T ^ S įspūdingai depusi.
Išleido Akademinės Skautisylvanijos angliakasių Lietuva pa| ražas. Elektrinės durys. Atskiri gazo
- u, . 1 . . .
.. , v koruota. Pne altoriaus tebestovi
„
jos leidykla. Kaina kiekvienos
Leidinys gausiai iliustruota* tar
Į Šildymai. Brighton Parke. $37,000.00.
ja, kur tebestovi lų parapijos baz-' T .
.
, . k, a i.
sikeitusi, nes pnes 6-7 m. cia ne- i knygos su persiuntimu $5.73. Užsadytų
ir kalintų lietuvių ataimininyčia su moderniais, jau mūsų } ^ 0 s *%??•
P . į r m ^ s buvo nei Lietuvos vyčių, nei kito Į kymus siųsti DRAUGO adresu, m.
ti
, ., .
.
_ . . .
Mankantis 1972-3 m. Tik atrodo,
maia
ir
su sąraiu nužudytųjų.
Apdraustas
perkraustymas;
*-*
»«**
i
"*«>
——
K
2
au.
laikais rpastatytais mūriniais mo-l, , .. ,
.
• ^ organizuoto lietuvių kilmės jau- j KT*- prideda 25 et valstijos mokes
. •<
..
,.
, ...
kad ji dar naujesne, gražesne. O
to
garažas.
Apie
$6000.00
pajamų.
Įvairių atstumų
Išleido Jūrų Saulių Kuopa Klai
ni m o bei vidurinės kartos žmo- *!?:.
kyklos, parapijos sales ir klebo- , . , .
, .. j .
*.^
Naujas stogas ir gazu Šildymas. Ap pėda, Chicago, 1$79, 240 pal. Spau
.
,
,
...
; didysis pagal sių dienų liturgiimiiiiiitmiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHtiiiiMiiiiii
nių 5 kurie iš pagrindų vėl pajunijos pastatais, kur dar tebėra ! .
.,.
«._ ,
sauga nuo potvynio. Alum. langai. de Draugo spaustuvė. Viršelis ir
Tel. 376-1882 a r b a 376-5996
gyva parapijos mokykla .r kle- p
j sy jporeikius
į ^
^padarytas
^ ^ ^altorius
^
d i n t u I i e t u v i š k ą v e i k I ą tQSe a p y .
Galite pirkti už $41,800.00.
apianka* dail. P. Alekso*. Kama
iiiiiiiHiiiiiKiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiuiutHii
bonauj"a dinamiškas
,
į , tuviskais rastais, ornamentais. Ir linkėse, kuriose sunkiai dirbo,
au
persiuntimu $6.73.
valdvtojas — klebonas kun. Al- v . . , . \ .
. .
,
•~
T> ^
T- Jšoninis altorius taip pat. Atrodo veikė ir mirė pirmieji lietuviai
intaakymu* siųsti: DRAUGAS,
gimantas Bartkus. Is dienotvar- , , v .
,.
». . .
. ,.
kad šiandien čia, toje senoje lie- i emigrantai
Seniausia Lietuvių Radio programa
4545
W. 6Srd St- Chicago, ūl.
SIUNTINIAI
I
LIETUVĄ
kės žinau, kad 3 vai. p.p. pas jį
2625 West 7lst Street
Dar kuo pasikeitė Shenandoah Naujoj Anglijoj i§ Stoties WNSR,
tuviškoje šventovėje, mūsų tauti
klebonijoje bus spaudos konfe
US
KraŠtUS
niu spalvų daugiau, negu būdavo ir kiti apylinkės lietuvių mieste- i 1360 banga, veikia sekmadieniais nuo „ ^ J J ]f JL
Tel. 737-7200 ar 737-8534 UI. gyventojai prideda 30 centų
rencija, kur atvyks vietos dienraš
va1
^ ««* ~ *«»<>- ^^m^J^^tt
Sw
.'nepriklausomos Lietuvos bet ku- liai? Sakyčiau, jie pasidarė kaž-! «*> " l *
valstijos mokesčio.
čių atstovai ir, gal būt, radijo bei
kaip baltesni, švaresni. Shenan- I J a m f vf"alrus,'»' P « - W l * * į f - j ° h i c a g 0 ' I l L 6 0 8 , 8 » UM' 9 2 7 ' 5 * 8 C
6 kamb. atremontuotas medinis. Ga
TV. Dėl ko gi? Juk sukaktuvinė-! ^ f T
? £
: 1 ,
. . 1.
,.
i trauKa ir Komentarai, muzika, dainos 1 ^s^v^a^^a^a^s^v^evs^v^^-^sc*^*" zu Šildymas. Arti 45-os ir Albany. 'JllllllllllllllllllllllllllllllllllilIilUIUIIIIIII
. T. . .
j.
. , ,1 . T . , r Kiek vehau suzi
je Lietuviu dienoje kalbės JAV
sužinojau, kad visa Ą » h miestelyje pagaliau užge- , r Magdutes pasaka. Sią programa'
$27,500.00.
- tai, klebonui laiminant, padarė ! s ' n t i i r tie ^"i kasyklų gilumos 1 veda Steponas ir Valentina Minkai
5 kamb- mūrinis. Gazu Šildymas.
PACKAGK EXPRESS AGENCT
P
!
MARIJA
v
>
K
!
IKIKMt
Garažas.
Arti 69-os ir Maplewood. Že
^>»U
. " T vadovas,^ erat.
gaisrai,
per
metų
metus
į
erdvę
Biznio
reikalais
kreiptis
J
Baitic
Floi g § k e l e r i u s m e t u s lįo&
apy]in
miau
$40,000.00.
rovaldybos pirmininkas in^Alg. ^
^
™ * w
*™£^
n u o s t a b i a i J e i k I ą , spaude nesibaigiančių dūmų stul- J"* ~ ^
SIUNTINIAI Į LIETUVA
2-ių aukitų GeorgJan. 5 kamb. 37
02127.
pat
Gečys. Salia kun. A Bartkaus, .v
. ,. .
,H\ _,_
502
E. Telefonas
Broadway, 268-0489.
So. Boston,Ten
Mass.
l4tb«l paK*»i<lauj.<»mos geros rūSle*
v. .
T.
•»:
* «.•
AI •
„*
\M
išvystę Lietuvos vyčiai.
Tokie valandėlės įspūdžiai iš gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra-1 PfekS*- Maistas « Europos sandelių. p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta
J
JJie dar
tai
antrasis Ahimantas.
Mano
, . _ .- i
v ., .^
mihtyiįsnkasij,;
apie trečiąjį
Al- ^ *., ^ .
3608 W. 69 St.. Chlca^o. m. 60939.
ė
kaina. $30,000.00.
site dideli pasirinkimą lietuvišku knysu
didesniu
užsidegimu
lietuvisTEt,. — WA 5-3787
gimantą, parūpinusi knygą apie
.
, .
.
... - i _
3-jų butų mflrinis su 2 atskirais iš
VL.R.
PETRAS GUDELIS
n' «... /
1. , .
T- reigas, kūnas seniau atlikdavo
D* „
Pennsylvani os angliakasių Lier • 1l •
au< JInuomojimui
kambariais (efficiency
a} lr
a
•,«,- ur,**~+ i~,~ A U - . • v
?
' bai nedidele dalis tauapt). Savininkas priims rimtą pasiū
H DALIS
NORI
PIRKTI
tuvą, būtent kun. Algimantą Ke- ?.», .
_ . ¥.
.
,,
lymą.
;
-« v - J : ••_ x« u-*
»• 1
tiskai susipratusių šio rajono kleTaverna ir 4 kamb. mūrinis, T rytus
Viešosios veiklos laikotarpis
nuo
Califomia Ave ir 71-os g-ves. Nu
zį. Kad ir jis čia butų. S\ kartą ,
—T.. ~ J .
t «.
PIRKSIU SENAS IR NAUJAS
1919
m. 220 pusi.
Spaude
žeminta kaina. $45,000.00.
~.-,—,-i,;*x; •
. • •
-J bonų. Todėl labai nenustebau,
RADVILA
PERKCNAS
LA
GlOOONDA
r
T08CA
amerikiečiai reporteriai susido- , . , . ,
.,.
. , . .
AUKSO BRANGENYBES.
Pranciškonų spaustuvė, Brook*
_.••
...
f ,. .
kai kiek vėliau įvykusioje spauTLRANDOT - AIDA - LA JUIVE - ANDREA CHENIER
RŪTŲ NUOMAVIMAS
m e ę tik pagrindiniu rytoiaus ,
, ,
•• • c
1 MT
T>etmintua.
br&ngukmeniua.
aukst.
lyne 1979 m. Kaina su persiun
CARMEV - MANON - LBSCAUT - PAOUAOCT
T.^.... 1 ,tV .
. v A1 . '
dos konferenaioje Franckvillės
nlua kiJentnlut lalkrodiliua ir "jad«"
Narna
pirkimai*
—
Pardavimą*
šventes kalbėtoju inž. Algimantu
,. .
..
',, ,
.. . T A , 7
timu $10.75.
•ioa kainoa.
c-rliet. parapijos
klebonijoje JAV
:
Valdymas
Skambint
23S-MM
arba
891-3SS4
LB cv pirmininkas inž. Alg. GeUžsakymus
siųsti:
"Dran
Draadlmnl — Ineome, Taz
™
Iki spaudos konferencijos, ku- čys, Wilkes-Barre amerikiečių
Stuttgart'o Simfoninis orkestras
• i • • - i
gas",
4545
West
63rd
3
t
, CMNotariata* — Vertimai
rion atvykti ir mudu su žmona dienraščio atstovės bei kitų klauDirigentai DARIUS LAPINSKAS
Ieškau pirkt seniu medinius baldo*
eago. m. 60629. niinojaus gy
pakviesti, dar gera valanda. Tad sinėjamas, už reikšmingus nuogamintus priei 1930 m.: Komo* į
Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiuntimu
ventojai prideda 50 et. valstijos
per lietų kalnais bei pakalnėmis pelnus
lietuvybės
dirvonuose
daa, stalus, kedro skrynias, ka
$7.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti:
mokesčių.
i.
B A C E V I Č I U S
dės ir "Oriental" kilimą ui priei
leidžiamės i Shenandoah, esan- • nuoširdžiai dėkojo
Anthracito
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , Chkmgo, IlL 61629
namas kainas Tel 312-891-3334 6465 S. K«tzie A v . — T78-223S
t| vos už 4 mylių nuo Franck- apylinkių Lietuvos vyčių kuopai.
• • • • • •
Į
villės. Kai nusileidus pakalnėn Štai dėl ko ir man iš pirmųjų
išniro Shenandoah, kai ko neat-i žvilgsnių jau pasirodė, kad Penn-

TELEVIZIJOS

Namai Ghicagoje ir
priemiesčiuose

PLU M BING

M O V I N G

Budraitis Realty Co.

AUŠRA • AUŠRA

V A L O M E

DAR NE VĖLU

Lietuva bolševiku
okupacijoje

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

RADIO PROGRAMA

Valdis Real Estate

Joniškėlio apskrities
partizanai

m

įsigykite l\ą populiarią plokštelę
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BELL REALTY
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A. A. K. M0TEKAIT1 AMŽINYBĖN PALYDĖJUS
Motekaičių šeimos tėvas — | džiaugsmas buvo aukštų laimėKaziraieras Motekaitis po sun- jimų pasiekęs sūnus
muzikas
kios ligos mirė rugpiūčio 16 a. i Manigirdas ir mokslo žmogumi,
Central Community ligoninėje. į tapęs kitas sūnus — Ramūnai, •
Buvo pašarvotas Mažeikos - i kuris su šeima buvo i š tolime s- į
Evans koplyčioje. Su velioniu j nės tarnybos vietos atvykęs į
atsisveikinimas įvyko sekmadie- i Chicagą.
nį vakare. Lietuvių visuomenės į Laidotuvių pamaldos įvyko
vardu kalbėjo kun. J. Prauskis, Švč. M. Marijos Gimimo bažny-

DRAUGAS. ketvirtadienis, 1979 m. rugpjūčio 23 d.

A. 1 1 Gen. ši. pik. KAZIMIERUI ŠKIRPAI
turus, gerb. poniai BRONEI SKIRPIENEI ir sūnui KA
ZIMIERUI su šeima nuoširdžią užuojautą reiškia
Buv. Laikinosios Lietuvos Vyriausybės nariai:
A. Darnusis, M. Mackevičius, J. Matulionis
St. Raštikis, J. Šlepetys, B. Vitkus

*Į

Melbouroo, Australijoj, tautinių šokių grupė "Klumpakojis"

Chicagos moterų federacijos į čioje, kur buvo susirinkęs gauklubo vardu pirm. M. Marcin sus būrys šeimos draugų, sol.
kienė. Abu kalbėjusieji primi Iz. Motekaitienės ir muz. Maninė neeilinius velionio gabumus. girdo studijų mokinių bei j ų tėJis, išėjęs Kaune fizikos ir ma^ivų. šv. Mišias aukojo kan. V.
tematikos mokslus, būdamas i Zakarauskas, pamoksle iškeldagynybos tarnyboje, kaip ypa- j mas velionio pasiaukojimą aukštingų sugebėjimų žmogus buvo į tiems idealams ir meilę šeimai.
mūsų kanumenės išsiųstas į Solo giedojo sol. Pr. Ragienė iri
Paryžių Sorbonoje specializuo- sol. T. Rūta. Abudu Motekai- {
tis fizikos ir optikos moksluo-;tienės
mokiniai.
Vargonais!
se. Vėliau jis buvo pakviestas' grojo velionio sūnus
Manigirdėstyti Vytauto Didžiojo uni- j das ir Ant. Kalvaitis.

i Velionis palaidotas Lietuvių
zlotų. (Doleris juodoje rinko
Velionis buvo ištikimas ateiti- į Šv. Kazimiero kapinėse, kur
je kainuoja 120—150 zl.). Ma ninkijos idealams — Dievui ir į jį nulydėjo gausus
artimųjų
žas knygos tiražas ir aukšta Tėvynei. Buvo ramus, tylus j būrys. Apeigas atliko kan. V.
Rugpiūčio 17 d., 10 vai. Bos nies biografiją iš Lietuvių En kaina yra aiškios pastangos gy šeimos žmogus, su visais drau-! Zakarauskas.
Velionis buvo
tone mirė Albertas Puskepalai- ciklopedijos. Šaulių vardu at ventojų entuziazmą popiežiui giškas, visiems prielankus. Jam 73 m. amžiaus. Dar būtų galė
tis. Jo šermenys buvo sekma- sisveikino J. Stašaitis, o draugų slopinti. Tai buvo pastebima ir ligoje daug paguodos teikė jo jęs darbuotis, jei ne sunki liga.
dienio vakare, Kaspero šermeni- j vardu kalbėjo Jurgis Gimbutas, i iš spaudos, radiofono ir televi- žmona operos solistė Iz. Blauz- j kurios medicina
nebeįstengė
nėję, South Bostone. Žinomojo į Jis priminė velionies dosnumą j zijos pranešimų. Partijos or- džiūnaitė - Motekaitienė.
Jo! nugalėti.
i. DaugailLs
tilžiškio mažlietuvio ir spaudos! lietuvių draugijoms ir bibliote- į ganąs ''Trybuna Ludu" tik birdarbuotojo paskutiniame atsi koms padovanotus spaudos rin želio 3 d. atspausdino popiežiaus
fotografiją ir trumpą biografi
sveikinime dalyvavo gana gau kinius.
Pirmadienį, rugpiūčio 20 d., 1 ją. Televizijos perdavimai taip
sus bostoniečių būrys, apie 60,
nors velionis neturėjo čia arti-i valandą susirinko apie 40 žmo- pat buvo kuklūs. Pirmą kartą
mų giminių ir gyveno gana vie- į nių palydėti Albertą Puskepa- j susirinkusiųjų žmonių masės tet i i f g f ,
nišas. Tik sesers sūnus Hel- palaitį į kapines. Po trumpų|Revizijoje buvo transliuojamos;
mut Henneberg su šeima, iš dr. A. Krisiukėno paskaitytų lenkams tik penktą dieną, kai
jo žmoną IZABELĘ, sūnus MANIGIRDg ir M kaimyninio Cantono, rūpinosi maldų, 12 automobilių vilkstinė popiežius aplankė Auschvicą, o
M0NJJ su ŠEIMA ir kitus GIMINES, jų skausmo
laidotuvėmis. Vokietijoje te pajudėjo į tolimą Bostono prie Lvivo mieste, kurį po II-jo Pa
valandoje mes giliai užjaučiame ir kartu liū
begyvena du A. Puskepalaičio miestį, West Roxbury, Kethse- saulinio karo Sov. Sąjunga at
nomy kapines, kuriose laidojami ėmė iš lenkų, ir kur gyventojai
broliai ir viena sesuo.
dime.
visų tikėjimų žmonės. Čia vėl normaliai galėjo žiūrėti ir Len
Karstas buvo uždengtas lie uniformuoti šauliai atliko ka kijos televizijos programas, tuo
BUV. EAST CfflGAGO, INDIANA.
tuviška trispalve. Tuo pasirū riškas ceremonijas,
įteikdami laiku buvo "sugedusi" elektros
pino Bostono šauliai, vadovau- atitinkamai sulankstytą lietuvių srovė ir televizija negalėjo veik
BENDRO DARBO DRAUGAI —
jami inž. Jono Stašaičio. Uni-j tautos vėliavą velionies gimi- t i
A. T.
Dr. Juozas Tautvilą
formomis pasipuošę, šauliai pa-1 nėms. Bostono Balfo sk. pirmiilllllllllllillliillllllimilllllllliiilimiilllli
Jonas
Kriaučeliūnas
kaitomis stovėjo garbės sargy- ninkas Antanas Andriulionis
VLADAS
ŠLAITAS
Jonas Mikeliu nas
boję prie savo garbės nario' pasakė jautrų
atsisveikinimo
karsto.. Prakalboms pirminin- Į žodį. Andriulioniu namuose ir
Antanas Petraitis
kavo inž. Eugenijus Manomai- globoje A. Puskepalaitis gyveno
Jokūbas Skudra
tis, prabilęs į susirinkusius vie-į paskutiniuosius keleris savo sė Suskirstyta: Rudenio saulės rau
tinės lietuvių evangelikų grupės j netvės metus. Laidotuvės už- donas ratas, Lietuviški debesys,
įgaliotas. Lietuvių Bendruome- \ baigtos Lietuvos himnu. Buvo Vandens žolė, Esu pozityvus ir
nės ilgametis pirmininkas An- į graži, saulėta diena, o tos ka- praktiSkas svajotojas. UO pusi.
viršeliai. Išleido ATEITIS
tanas Matjoška perskaitė An-ipinės mums svetimos, tolimos, Kieti
1978 Aplankas Vilijos Eivaitės.
tano Mažiulio parašytą velio-'
J. Gbt.
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina
su persiuntimu $5.73.
Dl. gyr. prideda 9% valstijos
mokesčių Užsakymus s ti —
skausmo valandose žmoną, operos solistę IZABELĘ
DRAUGO adresu.
ir sūnų muz. MANIGIRDJį bei kitus GIMINES nuo

Broliui

A. t A. SIGITUI BAZILIAUSKUI
m i r u s ,
mielam VINCUI BAZIUI ir ŠEIMAI reiškiame gilią
užuojautą ir drauge liūdime.
Stase ir Juozas Bacevičiai

MIRĖ A. A. ALBERTAS PUSKEPALAfTIS

A. t A. Inž. KAZIMIERUI MOTERAIČIU!

Nesu Vėjo Malonėje

A. t A. KAZIMIERUI MOTERAIČIUI
mirus

KNYGA APIE POPIEŽIŲ LENKIJOJE

Illlllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll!

liepos mėnesį Interpress lei gelis gyventojų net nežino, kad iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiHimiimi
dykla išleido knygą, antrašte tokia knyga yra. Ja pardavinė
Vladas Juodeika
"Jan Pawel H, Papiez z' Pols- ja už prekystalio slaptai pažįs
ki". Knygą sudaro 150 pusla tamiems pirkėjams. Toks "už
pių teksto su spalvotomis fo prekystalio" knygų pardavinė- j
tografijomis. Tačiau jos tira jimas Lenkijoje yra madoje: ge Ji*rk»uana# teorijoje ir praktikoje
I-ss tomas
žas tik 20,000 egzempliorių ir riausios knygos neguli ant kny
gyno
lentynų,
bet
guli
paslėp
Tai
kapitalinis
veikalas, kuriame
kaina aukšta. Knygos įvade nu
autorius
ttdėsto
marksizmo teori
tos.
rodyta kaip išgarsėjo Lenkija,
nes
prielaidas,
ekonomiką,
politiką,
kai vienas Lenkijos kardinolas
"Papiez z* Polski" knygos kultūros sampratą, santykius su
tapo išrinktas popiežium ir pa- kaina yra ypatingai aukšta religija ir etika, o taip pat Markso
brėžta, kad popiežius lieka "vie-! į į į - į j į
į a T ^ ė n e a m T l d g a audringo gyvenimo fragmentus.
nas iš mūsų", kas ir buvo aisLenkijoje siekia 3500 - 4500 zlo- DIDŽIOJI ILIUZIJA parašyta
kiai matoma iš jo vizito Len- I tų. Tačiau kiekvienas lenkas ją įdomiai, lengvu stiliumi ir duoda
vispusišką informaciją.
Kaina
krjai. Toliau knygoje aprašo- j n u s ^ ) i r k t j e i ^ ^ ė t ų
n8Ū
$15.00.
Užsakymus
"Book
Food"
mas Karolio Wojtylos gyveni- 2 ^ 3 ^ ^
egzempliorių
vardu siųsti: Mra. A. Pastara, 1284
mas su popiežiaus fotografijo- b ū t ų ^
laiku
i6v9rdaoU
L/va Oak Drlve, AasJieim. CA
mis ir vietovėmis, kur jis gy- J u o d o j e rinkoje ^ ^
^
92806. Knyga taip pat gaunama
pas platintojus.
veno ir dirbo.
mokama dabar 12.000—15.000 1
iiiiiiimmimiiiiiiiimiiiimiM"iiimmtii
20,000 tiražas 35 mil. len
kams yra labai mažas, nes tik
vienas egzempliorius tenka 1750
ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS
gyventojams. Knyga apie po
piežių jokioje knygų parduotu
STUDENTO DIENORAŠTIS, 284 pusi.. Ohicago 1978 $5.00
vėje Lenkijoje nerodoma ir dau2EMAICIAL Etnografija. 184 pusi., Chicago
$4.00
METAI PRAEITYJE. Prisiminimai. 296 pusi., Chicago
$5.00

širdžiai užjaučiame.
Dainavimo ir Pianino Studijos Mokiniai

LAIDOJIMO APEIGOS
AXJLK. KnmgH Vienybės
Laidojimo apeigų kmyfa nurodo
įvairias iv. Mišias a i minuhM.
Ii vadovą laidojimams kiekvie
na; parapija: gaM naudoti, net Ji
tori visos bažnytinius uitvirti•0 esnt*. (SB oeutai palto ir
HaMosas).
maskymus siųsti:
DBAU6A8
4MS W. fttfd Street

OMtago, DL 0O6M

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M l D
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Av<?nue
T i f o n a i LA 3-0440 ir LA 3 - 9 8 5 2
4605-07 South Hermitage A v e n u e
Telefonas - YArds 7 - 1 7 4 1 - 2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.

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

PETKUS
TĖVAS IR SUNŪS

DIDŽIOJI ILIUZIJA

imittnnnnHniimniiiiiiiiiiiiiiif

EUDEIKIS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TR\S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Brangiai

A. f A.

JULIJAI BIČIŪNIENEI mirus,

2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel.

476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

likusiems SŪNUMS, DUKTERIMS, GIMINĖMS ir
ARTIMIESIEMS reiškiame gilią užuojautą ir kar
tu liūdime.
Gražina ir Jonas Stankūnai
Salomėja Ir Albertas Stakenai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 SO. LITLAMCA A V I .

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS
2314 VV. 23rd PLACE

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CAIIFORMA AVE.

MARIJA ADKŠTJUTE

KELIU

Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių iŠ Lietu
vos išvykimai ii jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusi.
Spausdino Utho-Art, Kanada, 1978 m. Išleido A. F.
NavikeviČius. Kaina su persiuntimu $6.23
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 454$ W. 63rd St., Chicago, III. 60629

I

Tel. Vlrginia 7-6672

2424 VV. t.oth STREET
Tel. REpublic 7-1213
1102o Southvvest Highvvay. Palos Hills. 111.
Tel. "74-4410

MES GRĮŽTAME. Jauno žmogaus dienoraštis. 368 p. 1974 .. $5.00
Užsakymus siųsti "DRAUGO" adresu. Illinojaus gyv. dar pri
deda 5% valstijos mokesčių.

ISEIVĖS

Tel. YArds 7-3401

Tel.

LAfavette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITLAMCA AVE.

A. t A. Inž. KAZIMIERUI MOTEKAIČIUI
mirus,
didžio skausmo valandose žmoną IZABELĘ, neprikl. Lie
tuvos operos solistę, sūnus MANIGIRDĄ ir RAMŪNĄ su
šeima nuoširdžiai užjaučiame.
Ona ir Povilas Btcmeikiai
Zita ir J-unzas Petkai

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTFD STREET

Tel.

YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So 50lh \ v e . ( I t t R O , ILL.

Tel.

OLympic 2-1003

)

•

CHICAGOS ŽINIOS

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. rugpiūčio 23 d.

x Šarūnas Valiulis, Gailutės
GARSUSIS PLAL1HKAS _
KAIP PRIIMS
i ir Henriko Valiūnų sūnus, rugpopnasiu emeAGOJ
piūčio 18 d. susižiedavo su Ra
Chieagos
plaukikai
JomT
mune Ulbaite iš Toronto. Ves
mok.
Iš Vatikano atvykęs vysk. Erikson, 24 m., aukšt
tuvės bus gruodžio 1 d. Anapi
Paulius C. Marcinkus šv. Vardo mokytojas, norėjo tris kartus
lyje, Kanadoje. Abu jaunieji
La
katedros klebonijoje, Chicagoje, be pertraukos perplaukti
yra baigę universitetus, turi ge
tarėsi su preL R. Rosemeyer ir manšo (Britų) kanalą. Trečia,
ras tarnybas savo profesijose,
su miesto atstovais apie popie kartą plaukiant blogos oro są
taip
pat
yra
veiklūs
lietuvių
žiaus Jono Pauliaus U priėmi lygos sukliudė baigti. Vande
X "Chicago Tribūne" rugpiūvisuomenės
ir
ypač
jaunimo
gy
mą, kai jis atvyks į Chicagą. ny jis išbuvo 29 valandas, lai
čio 22 d. laidoje duoda žinią
venime.
Jie
abu
dalyvavo
Jau
Iš O'Hare aerodromo popiežius mėjęs rekordą greičiausiai du
apie pulk. K. Škirpos mirtį, pri
nimo
kongreso
rengimo
komi
vyks j Šv. Vardo katedrą. Na kartu be poilsio perplaukusio tą
mindamas, kad velionis buvo lai
sijose
ir
dalyvavo
ketvirtajame
kvos kardinolo rezidencijoje. kanalą. Kanalas turi apie 22
kinosios vyriausybės 1941 m.
Pas.
Liet.
Jaunimo
kongrese
Laikys Mišias Grant Parke, po mylias, bet plaukiant bangos
ministeris pirmininkas ir nuo
Anglijoje
ir
Vokietijoje.
to Cjuigley South seminarijoje, nubloškia į Šalį ir plaukimo ke
1949 m. gyvena Amerikoje.
x
šv.
Pranciškaus
seserų
7704 S. Westaern. arba šv. Var lias pailgėja.
Primena taip pat, kad liko žmo
vienuolijos
rėmėjų
5-to
skyriaus
SUVAŽINĖJO
do katedroje susitiks su 350 šio
na Bronė ir sūnus Kazys Škir
priešseiminis
"bunco"
bus
atei
krašto vyskupų. Popiežius Chi
pa, gyveną Washingtone, D. C.
Chieagos
policininką
Jose
nantį sekmadienį, rugpiūčio 26'A.L.RJC Moterų sąjungos 38^ojo seimo vadovybė ir atstovės savo seime Chicagoje. 15 kairės pirmoje eflėje: cagoje bus spalio 4—5 dieno
Torres,
37
m.,
sunkiai
užgavo
"Moterų
Dirvos"
redaktorė
Dale
Murray,
patikėtinė
Mary
Aime
Mineiko,
sekretorė
Marilyn
Harding,
centro
dva
x Senatorius Frank D. Sa- j d., Svč. M. Marijos Gimimo pa
sios vadas kun. Antanas Miciūnas, MIC, centro valdybos pirmininkė Julia Mack, svečias Marijonų vienuolijos pro- mis.
automobilis prie Blue Island ir
viekas bus pagerbtas Lietuvių. n?ijos
5 ^ ^ ^ 2 vai. p
vinciolas
kun.
Juozas
Dambrauskas,
MIC,
I
vicepirm.
Genevieve
Kaneb,
iždininkė
Mary
Druktanis
ir
patikėtinė
PLeavitt gatvių.
Praslinkus
ŽYDAI IR NEGRAI
fondo pokylyje spalio 6 d. Mar-1 km b u § l a u k i a m o 8 ^įsos
Nootr. Jono Kuprio
rė Marie Kasė.
dviem savaitėm jis mirė Mount
riot viešbutyje. Bilietus į po mėjos, nes šis parengimas jau
Negrai įtaria, kad žydai pri Sinai ligoninėje.
kylį ir pagerbimą jau galima yra paskutinis šiais metais.
sidėjo prie ambasadoriaus A. PENSININKAI PAS M E R E
įsigyti Lietuvių fondo raštinėje. Penktam skyriui pirmininkauja
Young, pasitraukimo, dėl to
Apie 75 vyresnio amžiaus
X Dr. Antano Iipskio dailės Ona Paukšta.
tarp jų santykiai atšalo. An
pensininkų buvo nuvykę pas
darbų paroda rengiama nuo
tradienį Chieagos negrų ir žydų
x Sol. Danes Stankaitytės j
mere J. Byrne ir nusiskundė
Į darbininkų manageris, šitaip į tanas Vaičaitis. Jaunimo cenrugsėjo 9 iki spalio 9 d. BalzeLIETUVAITE MAŽOJO
vadai buvo susitikę negrų PUSH
dainų plokštelei užbaigti per j
aukštomis nuomomis.
Prafiė
rašė apie Sinickaitę Mažajam |tro kaimynas kun. Juozas Leko Lietuvių kultūros muziejuje.
CHICAGOS TRIBŪNO
būstinėje ir bandė išsiaiškinti.
komitetą dar prisidėjo su tri- j
sustabdyti
nuomų
kilimą
ir
Tribūne:
"Angie brings aįchavičius padėjo atnaujinti rašParodos atidarymas bus rugsėjo
REDAKTORĖ
mis
šimtinėmis
dr.
Kazys
ir
j
jas numušti iki 1977 m. lygio.
AREŠTAI LANDYNĖSE
9 d. nuo 2 iki 5 vaL po pietų.
tinės ir kitus baldus. Darbo
Marytė Ambrozaičiai, po šim-! Didžiojo "Chieagos "Tribūne" wealth of experience with her
ATLEIDO 50
Šiaurinės Chieagos dalies lan
to her new position at the Tri dienomis buvo išplautos 28
x gv. Kryžiaus ligoninei po Į tinę aukojo Ona ir Juozas Bau-! prezidentas ir egzekutyvinis diApie 50 Chieagos tarnautojų,
dynėse areštuota 19 žmonių,
būne. Ali of those who have užuolaidos.
vasaros reikalingos greitos pa- į žiai, Halina Dilienė ir Jonas Naš I rektorius yra Clayton Kirkpa-I met her feel she is relightfui i Talkininkai pietus valgė je- kaltinant nepadorių namų lai rastų gyvenančių už Chieagos
galbos ligoniams trūksta krau- į liūnas, penkiasdešimt — dr. trick Mažojo Chieagos Tribūno 1 and we are very fortun?^ tojzuitų namuose, kavinėje atsigai kymu ir palaidumu.
ribų, atleisti
jo, kurio reiktų gauti iš kraujo | Alicija ir Adolfas Ruibiai Plok- Į — "The Little Trib" redaktorė
vino kava ir klausėsi darbui
galinčių aukoti. Reikia būti štelė jau įdainuota, patikrinta I yra Angelą Sinickaitė.
pritaikytos muzikos. Trečiasis
tarp 21 ir 65 metų amžiaus, ge ir gaminama, bet jos išleidimas į Savo perspektyviniame editotalkos šeštadienis — rugpiūčio ti, kad ta grupė, kuri dažnai komisojinierium, vadovauja Hros sveikatos ir sverti ne ma atseis daugiau, negu buvo nu-1 riale, tilpusiam mažojoj "Tribū25 d., nuo 9 vai. ryto padės juos apipila laiškais, reikalau- j linois respublikonų tautinių grū
žiau kaip 110 svarų. Kas krau matyta, dėl kainų kilimo. TiM-' no" rugpiūčio laidoje Angelą
Jaunimo centrą paruošti pirma dama akcijos kongrese, iš tik- Į pių tarybai. Anatolijus MUūnas
jo galėtų aukoti, turėtų pir masi, kad plokštelė rinką pa-j šitaip
pasididžiuoja: "Mano
jam renginiui — L K mokslo rujų egzistuoja ir yra veikli.
vadovauja Amerikos lietuvių
miau susitarti tel. 434-6700, ext. sieks už dviejų rėnesių.
į tėvai buvo imigrantai iš Lietuakademijos suvažiavimui
ir
Išvykos į gamtą sudaro gra respublikonų federacijai, Jonas
305. Ligoninė ir kraujo reika
x PLB valdybos posėdis!vos per Vokietiją" ("My pamokslo metų veiklai.
žią progą pabendrauti ir atnau Talandis yra pirmininkas atei
lingi ligoniai būtų labai dė įvyks rugpiūčio 29 d. Jaunimol ^ n t s were immigrants from UA. a jinti pažintis. Diskusijos vyk nančios Tautinių šokių šventes
kingi.
rengimo komiteto, Juozas Ba
centre, Chicagoje. Darbotvar-jthuania by way of Germany").
LtETUVTC RESPUBLIKONU sta besigardžiuojant agronomo
X Liet. Krikščionių demokra- kėje numatyti pranešimai iš į Mažasis Tribūne — The Little
A. šantaro keptomis ant atviros cevičius nepailstamai sielojasi
VEIKLA
tų sąjungos Chieagos skyriausI Jaunimo kongreso, Europos LB 1 Trib
yra leidžiamas "Chicaugnies lietuviškom dešrelėm, ir vadovauja Marąuette Parko
valdyba rugpiūčio 26 d. Lidijos' pirmininkų suvažiavimo ir D go Tribūne" darbininkams ir
Nors vasaros malonumai kiek respublikonų moterų paruostu namų savininkų draugijai ir yra
ir Vlado šoliūnų sodyboje, 8335 j Kojelytės kelionės į Braziliją, yra siunčiamas pensininkams
prislopino organizacijų veiklą, :į D u f e t u a r p r į e Kazio Balčiūno' aktyvus valdybos narys l i e 
Fieldcrest, Willow Springs, UI., j Jaunimo kongreso finansų va- "Chicago Tribūne',
to negalima pasakyti apie Uli- , j a u k a u s baro m e d ž i ų pavėsy. | tuvių prekybos rūmų Prabuvusių
Angelą Sinickaitė
rengia savo išvyką su programa,' jaus rezultatai, PLB švietimo, "Chicago Today" ir "Chicago
nois lietuvių respublikonų lygąj skirstomos dovanos ir kiti jvai-įnas Jurkus yra prezidentas
pasivaišinimu ir pabendravimu. į kultūrinės talkos ir politinės American", tarp kurių yra ir
Naujasis lygos pirmininkas Al rūmai papildo programą.
j Lietuvių
egzekutyvų
klubo,
have her as a member of our
Gegužinė prasidės 2 vai. p. p. veiklos komisijų reikalai, "Pa-1 §į straipsnio autorius.
gis
Regis
energingai
vadovau
Išvažiavimo
metu
sutelktos
lė-1
Aleksas
Jankūnas,
Jonas
Vasai=
0
staff.
Visi kviečiami su šeimomis ir šaulio Lietuvio" klausimai ir k t !
ja rugpiūčio 26 dienos išvykos- j ^
^
į v a i r i e m s darbams fi- tis, Irena Regienė, Regina An
. . . .
«
Angelą Sinickaitė yra baigusi
Su
artimaisiais dalyvauti.
gegužinės
dr.
Juozo
ir
Kazimie-1
nansuotį.
Dabartinė 11 asmenų PLB vai-1
Smickaites nuotrauka MaY pač daug išieidžia- drijauskienė, Anton Valukas, dr.
Illinois
universitetą,
kur
ji
gavo
Tnhxme
1
x Ona ir Stasys Cenkai iš dyba su talkininkais rugpiūčio S ^
ros Briedžių sodyboje Lemonte ma pašto išlaidoms, nes lietuviai Juozas Briedis, Vincas Kačins
Y* *į*?JL
bakalauro laipsnį iŠ žurnalizmo.
pasiruošimo darbams.
New Yorko, mokėdami "Dran-Įn^ne^užha^ė pmrmosms d a r - j ^ ^ c ^ % ū J J e ^ .
respublikonai stengiasi reaguoti kas, Kazys Balčiūnas — tai as
go" prenumeratą, jo 70 metu;bo metus. Per paėjusius me*
^
Stasys Pieža
Jau keleri metai iš eilės Uli i kiekvienu mums rupimu klausi- menys, kurių pavardės ne' vie
sukakties proga dar pridėjo 15įtus buvo aplankytos Austrah^
P ^
organizacijoj
figūruoja
nois lietuviai respublikonai kvie- į mu, kaip Balio Gajausko, Vikto- noj
PADVIGUBĖJO
dol. auką ir savo sveikinimus. I J 08 . Pietų Amerikos, Europos n* _ "*"•
*"
aktyviųjų
sąrašuose.
čia Chieagos ir apylinkių lietu-iro Petkaus, popiežiaus kelionės,
Už auką ir sveikinimus nuošir- j Šiaurės Amerikos Lietuvių Ben Ron Musil, "Chicago Tribūne" JAUNIMO CENTRE TALKA vius atvykti į gražiąją sodybą \ Salt sutarties ar ambasadoriaus
lietuviai respublikonai tikisi,
druomenės ir sustiprinti ben
džiai dėkojame.
šeštadienį, rugpiūčio 18 d., pasidžiaugti į rudenį besukan- į Youngo pareiškimais. Kreipia kad ir lietuvių visuomenė pla
druomeniniai ryšiai tarp kraštų;
x Ona Maciulevičienė, Cleve- antrąją talkos dieną, į dažymo j 5 ^ gamta, pasivaišinti, susitikti į masi į įvairias įstaigas ir Ame- čiau įsijungs ir dalyvaus jų vei
x Gintaras Valiukėnas, Chi
x
Gaudentas Mališauskas, land, Ohio, nuoširdi skaitytoja, ir kitus darbus puolė talkinin su amerikiečiais politikais ar sa- rikos kongreso atstovus. Susi- kloje. Dirva plati ir galima bū
cago, UI., pratęsdamas prenu
kai: raštinę dažyti baigė Algis vo tarpe pabendrauti ir padis-jdaro vaizdas iš gautų atsaky- tų daug pasiekti.
kurį
laiką
gulėjęs ligoninėje,
Artėjant
meratą, atsiuntė ir didesnę au
pasveikino "Draugą" sukakties
Tamošiūnas
ir Vida Tijūnelienė, kutuoti rūpimais klausimais.' mų, kad su organizacijos vardu Amerikos prezidentiniams rinki
jau
grįžo
namo
ir
pamažu
svei
ką. Ačiū.
proga ir atsiuntė Garbės prevestibiulį ir laiptus prie galeri Lietuviai respublikonai laukia į rašytu laišku daugiau skaito- mams galima būtų stipriau pri
ksta. Linkėtina greitai
8
P -" .numeratorės mokestį. Maloniai
X A. a. Jurgio Bakaičio aš sveikti
jos bei kavinės — Antanas Ka ir tikisi, kad ir šiais metais lie- • masi ir atsakymai nebūna 8a- statyti mūsų reikalus.
Tačiau
dėkojame
tuonerių mirties metinių proga,
reiva ir Jonas Juozevičius, Ro- tuvių visuomenė gausiai daly- į bloniškL
tam reikia finansinės ir mora
x Kazys Kaupas, Philadeluž jo sielą rugpiūčio 25 d., 8:30
Dr. Alfonsas Vileita, Ho-|mas Penčyla dažė atnaujintus vaus išvažiavime ir parodys
Spausdinamas biuletenis yra linės paramos. Kas įdomaujasi
vaL ryto T. Jėzuitų koplyčioje! P^ia. Pa., atsiuntė "Draugui" nesdale, Pa, prie prenumeratos; staliukus, o vėliau padėjo Topaskatinimą lietuvių dalyvavi siunčiamas eilei amerikiečių įs-j politine veikla, lietuviai respubus atlaikytos šv. Mišios. Visi Į Garbės prenumeratos mokestį mokesčio pridėjo 10 doL auką; mui Dundzilai ir Edvardui Tusmui šio krašto politinėje veik taigų, kongreso atstovams ir, blikonai kviečia prie j ų prisla a Jurgio draugai ir pažįsta- j Lahai ačiū.
Ačiū.
kėniui plauti didžiuosius vesti loje.
partijos vadovams.
Kalėdų jungti.
Artėjantis
išvažiavimi maloniai prašomi šiose pa- Į x T o l J l l s ghrtas, žinomas čibiulio,
kavinės
ir
galerijos
lan
švenčių
proga
paruošiami
taumas
bus
graži
proga
susipaVisi
suprantame
svarbą
draux Kazys Markus, Melrose
tnaldose dalyvauti ir prisiminti! k a g i š k i s j ^ ^ "Draugui' Gargus.
Vilius
Dundzila
valė
len— rpre
._
p r
gų ir talkininkų mūsų lietuvis-] toniais motyvais atvirukai ir jįjįti. Chieagos visuomenė tu
Park, BĮ, atsiuntė Garbės
jį savo maldose.
(pr.). | bes prenumeratos mokestį. EsaMaloniai
L
'
.
^
S
^
Paulius
Alekna
k i e m s reikalamg įvairiose Ame-1 siuntinėjami eilei asmenų, gra- rėtų atkreipti dėmesį ir daly
numeratos mokestį
x Už a a Justino BavarskioI me dėkingi
taisė
lempas
u
tikrino
elektros
^ ^
^ ^ ^
t^Hi-žiai pristatant lietuvių tautinę vauti lietuvių respublikonų pa
Srao
dėkojame.
daiktus.
Audra
Aleknaitė
su
j
respublikonai stengiasi: grupę. Dalyvaujama eilėje tau rengimuose.
sielą, mirimo metines minint,- x A. Milius, St. Petersburg
x Juozas Diugauskas, New Bona Laučiene plovė koridoriųj lietuviai
šv. Mišios bus atnašaujamos Beacb Fla., savo sveikinimus
xiZAL-H
š p i e s u Kw
o n» i r h « « . omoJTviA. tinių grupių respublikonų
or
**~ u , r 1*., ^ v u
Britam, Conn
Conn., prie prenume- beį k l a a r a Sviesi daniras Aldo-1 v
»Ktus su ameruaeRespubtikonas ^
Britain,
rugpiūčio 26 d.. 11 vai. ryto
ganizacijų, kur
apsimokamas
,
Draugui" 70 m. sukaktie, pn> ratoe m o k ė j o pridėjo 10 « . £na Pleirytė
S e ^ rirl Rasa
- ! ! ^
L ^ 1 ? ! L ^ 5 2 ^ _ * * ! ! S ?
Veselkaitė!
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 2345 ga parėmė 10 dol. auka. Ačiū. į auką. Maloniai dėkojame.
įvairiuose politiniuose susirinki nario mokestis. Lietuviškam
—
klasių
langus.
W. 56 St. Prašome jo draugus
muose, suvažiavimuose, tauti reikalui iškilus, šios tautinės tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiimiiinitiiiiiiiiii
x
JAV
LB
Vidurio
Vakarų
x
Vincas
Keršys,
Rockford,
ir pažįstamus dalyvauti šv. Mi
Jau dvi savaites prie langų, už nių grupių judėjime. Reikia pa grupės dažnai paprašomos im- Advokates J0MAS GIBAITIS
apygardos
rengiama
vakaronė
BĮ.,
"Draugo"
spaudos
reikašiose ir po pamaldų 1:40 vai.
6247 So. KedziA Avenue
raktų bei durų kasdien dirba sakyti, kad tai atlieka labai ge- J tis akcijos mūsų naudai. Eilė
reikalams
aptarti lams aukojo 10 dolerių, Labai Jonas Vasiukevičius, o šeštadie rai, nors tam skiria nemaža lai- • laiškų ir rezoliucijų pravesta ir
paminklo šventinimo apeigose švietimo
TeL — 776-8700
šv. Kazimiero kapinėse. — Sek įvyks šį penktadienį, rugpiūčio 1 ačiū
nį laiptų atramas taisė Alfon ko ir finansų. Lietuviai respu-; išsiųsta įvairiais klausimais.
Chicago, Illinois 60620
cija 70 — Blokas 28. (pr.). 24 dieną, 8 vai. vak. Jaunimo
x Aukų atsiuntė: po 3 dol. sas Eidukevičius. Česlovas Grin- blikonai bando sudaryti saly-Į Illinois lietuvių respublikonų Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL vak.
centro kavinėje.
Vakaronės
aktyvūs
x Papildoma rudeninė eks moderatorė Vfliį Kerelytė, JAV — K- Šlapikas, S. Stravinskis, cevičius, negalėjęs šeštadienį gas lietuvių visuomenei susitikti; valdybos nariai yra
Seštad. 9 vai. iki 1 v a i d.
su
amerikiečiais
ir
pristatyti
\
vadovai
ir
kitose
respublikonų
ateiti,
savaitės
metu
pradėjo
,, t
Vel. Kudirka, J. Mikulis, A.
kursija { Lietuvą Spalio 1 d. . , , - .
niiimiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiimiiiiiitiiiiiiiit
Mokytojų sąjungos valdybos č e t k a U 8 k i e n ė j A . M a r m a > K . a . lyginti pievą prie kavinės ir ją mums palankius asmenis. Tuo j ar kito pobūdžio organizacijovienai savaitei. Prašome sku pirmininkė.
(pr.). bulskienė, Willi Hoffman; po 2 ruošti žolynui. Kaip ir kas pačiu ir amerikiečiai turi pro- į se. Kazimieras Oksas. kuris nebiai registruotis. American Trax Gražioje gamtoje ir tyra dol. — J. Masteika, K. A. Žy dien, įvairius darbus atliko gos pažinti lietuvių visuomenės j seniai buvo paskirtas Cook
vH Service Bureau, 9727 So.
A Z OBI N
atstovus ir asmeniškai pamaty- apskrities prisiekusiųjų teismo
W » t e m A ve., Chicago,
BĮ. me ore praleiskime rugpiūčio gas; po 1 dol. — P. Shlaustas, Jaunimo centro užvaizdas Anw
26 d. (sekmadienį), Cicero Lie H. Shatas. Ačiū.
60843. Tel. (312) 238-9787.
(ak.) tuvių Medžiotojų ir 2uvautojų
X Jei SDLANBSIŲ tau tik
Novrila Vertė P. OAUCY8
klubo šaudykloj. 12 vai. praside reik, tuoj pas Petrą ir užeik!
UNION P O S , MICH.
Asoria — vienM iymiauaių is
da tradicinis metinis klubo pik- — INTERNATIONAL MEAT
j
panų
rašytojų, išgarsėjęs savo
Union Pier, Mich., lietuvių nikas. Prie muzikos veiks mais- MARKET Medžioklinės dešre
trumpom, poetinim novsftm. ku
draugijos valdyba šaukia meti-Į to bei gėrimų bufetai. Sporto lės, kumpiai, aviena, veršiena,
riose pilna astrologu, raganų» pranatų ir silkiarsgių, turinčių ma»
nį narių susirinkimą š. m. rug mėgėjams: plaukiojimo ežerė dešros ir t t Užsakymus siun
giiką galią numatyti atsltj ar at
sėjo mėn. 8 d. (šeštadienį) 5 lis bei tinklinio Žaidimas. Moli čiame paštu bet kur Amerikoje.
gal pasukti laiko ratą.
Asormp
vai. vakare. Čekų salėje, Com- nių karvelių šaudymo individu- 2913 West 6Srd S t , Cbicago, D
Tmizduojami žmon^ pasižymi didsalmės premijos bei komandinės g^gg j ^ ( $i2) 486-4337. (sk
mur.ity Hali gatvė.
liu dvasiniu gilumu. Rinkinyjs 26
aorelė*
P o susirinkimo ten pat bus pereinamos taurės varžybos Į
X NAMAMS PIRKTI PA
tradicinė vakarienė. Vakarienė Mažojo kalibro šautuvo bei pisBlsido Rūta 1979. Kaina su par
asrneniui 5 doL Norintieji va- toletų šaudymas, gausi loteri SKOLOS duodamos mažais mėsiuntimu $5.75 nUnoia gyventojai
prideda 25 et. valitijoa mokesčio.
karienėje
dalyvauti, prašomi ja ir daug gražios gamtos. Visi rcfiiniaie įmokėjimais ir prieimielai
kviečiami
į
šį
metinį
pik-!
namais
nuošimčiais,
L'taakym'Ui iiųsti: DRAUGAS.
ušsirašyti ir pinigus įmokėti iki
<M6 W sSrd St, C%lmco, m.
i j a rugsėjo 4 d pas kurį nors niką. Informacijas teikia Vyt. Mutual Federal Yvinga. 2212
Markevičius, telef. 737-5750. j West Cermak Road — Teief. ^•ruvo* VycjAi po Mvt) i«Uno pamaldų. *ur»o» buvo .-uapiuCkt 19 d. Marquett< Parkp prl^ Marl)o» •">» _moklk' 6M29.
nar|.
Valdyba
Nuocr. V.
(pr.) VI 7-7747.
(sk.)
(pr).
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