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Frankfurt — Manoma, kad iš Strauss bendrovei už vieną dzin*
visų komunistinių kraštų geriau sų porą, mipirkdama už 9 miL
sia gyvena Rytų Vokietijos žmo dol. 900,000 džinsų, kuriuos per
nės. Visą laiką šio krašto gyven keletą savaičių pardavė savo var
tojai turėjo gana neblogą gyve totojams paimdama net ligi 112
nimo standartą ir dar tas stan dol. už vienetą.
dartas vis aukštėja. Per metus Rytų Vokietijos gyventojų net
kiekvieno dirbančiojo vidurkis 85 proc gali stebėti Vakarų Vo
yra 5,000 dol. Taip pat vienas iš kietijos televiziją Komunistams
trijų šeimų turi automobilį. Visa sunku išvengti Vakarų pasaulio
tai nebūtų taip lengva, jeigu šie žinių, o per Rytų Vokietiją va
17 miL Rytų Vokietijos gyvento karietiškos nuotaikos skverbiasi
jų negautų didelio pastiprinimo ir į visą Sovietų Sąjungą ir jos
iš kapitalistinės Vakarų Vokieti užgrobtus kraštus. Nepaisant,
jos. Tiek Vakarų Vokietijos gy kad labai gerai gyvena Rytų Vo
ventojai, tiek pati Bonnos vy kietijos žmonės, be tlaisvė visus
riausybė meta milijonus markių vilioja ir praėjusiais metais įvai
Rytų Vokietijos
gyventojams. riais būdais per Berlyno sieną i
Įvairios subsidijos įgalina rytietį Vakarus pabėgo 4,000 žmonių.
vokieti turėti automobilį, gerti Kiek jų buvo sugauta ir nušau
Gotišką degtinę, nešioti ameri ta tegali pasakyti tik komunisti
Eilės prie parduotuvių — nuolatinis reiškinys Sovietų Sąjungoje, Cia matome pirkėjų, eflea prie baldų krautuvės kietiškus džinsus ir net turėti ga nė R. Vokietijos vyriausybė.
Maskvoje
na gerus namus.
Abi valiutps lygios
Sovietų ginklai
Suprantama, ne visi gali taip
Kunigu pakeitimai
gerai gyventi, ir tai todėl, kad
Sirijai
reikia
tam
kietos
valiutos.
Oficia
okup. Lietuvoje
liai Rytų ir Vakarų Vokietijos WASHTNGTONAS. — Sovie
HANOL — Sovietų žinių agen taip vieningas, kaip vis buvo ko
Ok. Lietuva. — Gautomis iš markės yra vienodos, tai yra ver tų Rusija yra pasiuntusi Sirijai
tūra Tassas iš Hanoi pakartoja munistinių ideologų tvirtinama. okupuotos Lietuvos žiniomis Kau tos 1.80 amerikietiškų dolerių, savo didžiųjų tankų T-72, kadan
gana piktą Vietnamo laikraščio
no arkivyskupijos ir Vilkaviškio tačiau tarp tik ant popierio. Prak gi Amerika pasiuntė Izraeliui
Užgrobimo
politika
straipsni, kaltinant} komunisti
vyskupijos apaštalinio administra tiškai, juodoje rinkoje už Vaka taip pat modernių tankų M-60.
nę Kiniją. Pranešime skelbiama, Nieko gero apie Kiniją nepa toriaus vysk. Liūdo Povilonio pir rų Vokietijos markę duodama 3 Manoma, kad atsiųsta ligi 80
kad Pekinas pirmiausia nukrei sakė ir Vietnamo delegacijos vir mas pastoralinis laiškas buvo Rytų Vokietijos markes, šiuo me- tankų, o 200 Sirijos žmonių bu
pia savo žvilgsnius į Pietryčių Kinija veda užgrobimo politiką. skaitomas bažnyčiose rugpiūčio tu R- Vokietijoj galioja dvi pi- vo apmokyti Sov. Rusijoj, kad
^ g " sistemos, pneš dvidešimt galėtų tuos tankus prižiūrėti.
Aziją, siekia užgrobti tvirtus ir Delegacijos vadas Iiem pareiš 19 d. sekmadienio pamaldose.
Be
to
nauiasis
apaštalinis
adP**1"™ metus tai buvo nusikalpatogius placdarmus, iš kurių jis kė, kad praktiškai Pekino veiks
Nežino, kas buvo
galėtų kontroliuoti visą regioną. mai neatitinka jo teigimų, kad ministratorius - jau -padarė keletą timas. Bet dabar abeji pinigai gaVietnamui priklausančios Spra Kinija "atkakliai vykdo taikos pakeitimų. Kauno arkivyskupijos lioja, tik reikia jų turėti ir kas
Stalinas
tilio ir Parašėlių salos esan politiką" ir "remia penkis tai kancleriu paskirtas buvęs Ku turi, gali nusipirkti už juos spe
čios jūrų keliuose tarp Azijos kaus sambūvio principus". Kai lautuvos klebonas kun. Antanas cialiose krautuvėse įvairių gerų NEW YORK. — •Timjes'' žur
šalių ir tarp Azijos bei Europos, kurių Kinijos lyderių grasini Bitvinskas vieton buvusio kanc daiktų, kurių šiaip eilinis vokie nalas rugpiūčio 27 d. laidoje
turi svarbią strateginę reikšmę, mas "dar kartą pamokyti Viet- lerio kun. Izidoriaus Butkaus. tis negali gauti už rytietiškas skelbia, jog apklausinėjimas ro
kuri žadina ekspansionistinius namą" ir nesiliaujančios gink- Marijampolės dekanu paskirtas markes. Tokių krautuvių, kurio do, kad Vengrijoje nelabai jau
Pekino reakcionierių apetitus, j hiotos Kinijos provokacijos pa- kun. Leonas Lešinskas, Marijam se perkama tik už V. Vokietijos nimas orientuojasi, kas yra
1974 metais jie neteisėtai okupa-; sienyje primygtinai reikalauja polės klebonas, vieton buvusio markes, R. Vokietijoj yra 150. marksizmas ir jo vadai. Iš ap
vo Parašėlių salas, kurias tada j susitarti dėl ginkluotų akcijų kun. Vaclovo Degučio, į Mari Nepaisant, kad abi valiutos lai klaustųjų 14-30 m. amžiaus žmo
komos lygios, automobilis Wartkontroliavo Saigonas, o dabar I nutraukimo pasienyje.
jampolę vikaru paskirtas kun. Pe- burg gamybos kainuoja 18,000 nių, kaip skelbia Vengrijos ko
čiulionis iš A. Panemunės, o jo R. Vokietijos markių, o V. Vokie munistų laikraštis "Jaunasis ko
ketina užgrobti Spratilio salas. į
vieton į A. Panemunę paskirtas tijos pinigais tereikia mokėti tik munistaa", esą 17% nežinojo,
Kinijos pretenzijos į šiuos du
kas yra Leninas. Net 31% nie
salynus sutampa su jos suinten Maskva kaltina JAV naujai įšventintas kun. Gracijus 8,500 markių. Gazolinas V. Vo ko nebuvo girdėję apie Staliną,
Sakalauskas. Kun. Albinas Jau- kietijos pinigais kamuoja 1.80
syvėjusiomis ginkluotomis pro
MASKVA
Sovietų
Sąjunga
degis dėl sveikatos ir amžiaus iš markių galionas, o R- Vokietijos 42% nieko negirdėjo apie Chruš
vokacijomis prieš šiaurinius
Siovą. Buvo net tokių atsakymų,
Vietnamo pasienio rajonus, kas pakaitino Ameriką, kad ši stab pareigų atleistas.
valiuta
jau
3.38.
įvairūs
amati
kad Stalinas buvo vokiečių ka
komplikuoja labai įtemptą pa do pastangas demilitarizuoti In
ninkai,
elektrikai,
televizijų
tai
riuomenės vadas ir buvo nušau
dėtį, ir su jos ne kartą pareikš dijoa; vandenyną, kuris esą la
sytojai ir vandentiekio darbinin- tas. Da atsakymai rodė, kad
tais grasinimais pradėti antrąją bai svarbus Sovietų Sąjungos
Alyvos juosta
kai.jeigu jiems mokėsi V. Vokie Chruščiovas buvęs 1960 m. JAV
agresiją prieš Vietnamą. Tai ro- saugumui. Pravda rašo, kad patijos pinigais, visada daug grei prezidentas, o kitas dar atsakė,
dą. kad Kinija nori feMafaiaVį j 8 ^ * * * *"> reikalu Wasbing- Corpus Christi, Te-. — Prie čiau ir mieliau patarnaus.
jis pirmasis žmogus, patekęs į
dinti nestabilumą ir demaskuoja tone nutruko u- net nebuvo nu- Texas valstijos pakraščių iš Mek Vienas dalykas dabar jau yra jrdves. Komjaunimo laikraštis,
Kinijos valdžios karingumą, iš- statyta kito tokio pasitarimo da sikos atplaukusi alyvos juosta bu pasunkintas, kad kietoji valiuta, paskelbęs tuos atsakymus, stip
ta. Pravda pagrasė, kad jei ir to vo užtikta 65 pėdų gilumoj. Ma V. Vokietijos ar lotų Vakarų pa
davikiškumą ir reakcingumą.
riai kaltina mokyklas ir spaudą,
Tassas tvirtina, kad tos salos liau JAV demonstruos savo mi- noma tačiau, kad didesnio užter saulio pinigai dabar turi būti nu kad ši ignoruojanti istoriją.
priklauso nuo seno Vietnamui litarizmą Indijos vandenyne, tai šimo nebus, kai po poros dienų nešami į banką, ten išduoda ku
Popiežiaus žodis
juosta pasieks krantus.
bomo Arkfvysk. Degenhart nau ir todėl Kinija neturi į jas jokių susilauks blogų pasekmių.
ponus, už kuriuos gali pirkti pre
Dalyvaus baltųjų
ju atsišaukimu paragino visus ti teisių. Visi šie nesutarimai ir
kių specialiose už kietą valiutą
apie sąjungininką
kinčiuosius pasirūpinti Vietna Kinijos dėl sienų su Sov. Rusija
parduodamose krautuvėse.
atstovai
mo pabėgėlių likimu. "Mes nesa
Varšuva, — 2irrios g Lenkijos me pajėgus pasalinti pabėgėlių ir Vietnamu rodo, kad komunis
Valdžios spekuliacija džinsais
Salisbury, Rodezija. — Min.
praneša, kad iš popiežiaus Lenki tragedijos priežasčių, pažymi ar tinis pasaulis toli gražu nėra
pirm.
Muzorewa pranešė, kad jo
Tačiau
potttikos
prasme,
Vo
joje pasakytų kalbų komunistinei kivyskupas, bet, kaip Bažnyčios
nio
vyrai
ir
du
sužeisti.
—
Iš
Irano
pranešama,
kad
delegacijoj
į pasitarimus Londone,
kietijos krašto vadovavimas yra
vyriausybei daugiausia rūpesčių nariai, esame pašaukti ištiesti
—
Libano
vyriausybė
pareiškė
kurdai po trijų dienų kovų nu
labai sunkus, nes čia pat, kaimy tarp 12 atstovų bus ir buvęs
sukėlė šis sakinys:
šiem nelaimingiem, visko netenorinti susitikimo su JAV admi nystėje gyvena 60 mil. gerai gy min. pirm. Ian Smith. Muzoremalšinti.
Taip
skelbia
diktato
"Kai atmetame Kristų, kai no kusiem žmonėm pagalbos ranką.
riaus ajatoios šaltiniai, tačiau šių nistracijos aukštaisiais asmeni venančių vokiečių, kurie vienais wa skelbia, kad šeši atstovai bus
rime nusikratyti tuo raktu, ku Arkivyskupas ypač ragina religi
žinių nebuvę galima patikrinti, mis, norint sulaikyti nuolatinius ar kitais ryšiais yra susiję su R. iŠ jo partijos, kiti du iš Smith
ris mus (veda į lenkų tautos isnes ir žmonių pagalbas organiza
nes kovos vietose nutrauktas te Libano puolimus, kuriuos vykdo Vokietijos žmonėmis. Ir daug kas Baltųjų Rodezijos partijos ir kiti
toriją, — kalbėjo popiežius, — cijas bei pavienius tikinčiuosius
Izraelis.
lefonas.
prisimena, kad R- Vokietijos vo iš kitų partijų. Krašto lėktuvai
patenkame į nenugalimus prieš suteikti į Federatyvinę Vokietiją
—
New
Yofke
buvo
sulaiky
—
Trečiojo
pasaulio
gyventojų
kiečiai 1953 m. buvo pirmieji užvakar bombardavo juodųjų su
taravimus. Nesuprantame patys tvykstantiem pabėgėliam pasto
tas
Sovietų
lėktuvas,
kadangi
ja
skaičius
labai
auga
ir
manoma,
Rytu Europoje akmenimis apmė kilėlių postus, 60 mylių nuo Zam
savęs. Negalime suprasti, pavyz gę ir darbą Priimant pabėgėlius
kad po dvidešimtmečio iškils di me buvo pabėgusio baletininko tė Sovietų tankus. Vakarų Vo bijos sostinės Lusaka. Sukilėlio Jodžiui, šio miesto, Varšuvos, Len reikia, ypač rūpintis, kad jų šei
delė
nedarbo problema. Meksikos Godunovo žmona, kuri, vyro tei kietija ne tik padeda finansiškai, shua Nkomo atstovai dalyvaus
kijos sostinės, kuri 1944 metais mos nebūtų suskaldytos, kad vai
vykstančiuos pasitariCity
miestas turėsiąs 30 miL gy gimu, norėjo likti Amerikoj ir pavyzdžiui duoda 660 mil. dol. Anglijoj
ryžosi stoti į nelygią kovą su už kai, seneliai ir ligoniai būtų pri
rusų terorizuojama grįžta į Sov. greitkelio tarp Hamburgo ir Ber muos, tačiau kovų nenutrauksią.
ventojų.
puoliku, nors buvo sąjungininkų glaudžiami drauge su kitais savo
Rusiją.
Amerikiečių pareigūnai šį lyno pravedimui, bet taip pat da
—
Kiniją
šiais
metais
aplankys
palieta likimo valiai".
Šeimos nariais.
reikalą
tyrė
apie 100,000 turistų. Sekančiais
vė 100 mil. sausumos ir vandens
THdz*Jam broliui" rusui la
KALENDORIUS
metais
manoma
tas
skaičius
pa
kelių remontui. Ne tik taip re
bai nemaloni tiesa, kad jis leido Miunsterio vyskupas specialiu
dvigubės.
mia Bonrta R. Vokietiją, bet ji Rugpiūčio 27 d.: Cezaris, Mo
vokiečiams išžudyti tūkstančius laišku kreipėsi į visus vyskupijos
—
Iš
Saudi
Arabijos
per
mė
tikinčiuosius,
ragindamas
Suteik
Kas didina infliaciją išperka iš R. Vokietijos nusikal nika, Tolvydas Didizė.
lenkų, tyčia sustabdęs puolimą
nesi
i
JAV
įvežama
gazolino
tusius ar norinčius išvykti asme Rugpiūčio 28 d.: Augustinas,
ti skubią pagalvą Vietnamo pa
Varšuvos fronte.
1,211,000 statinių, iš Nigeriios Washvngtonast D.C. — Mais nis, užmokėdama po 22 dol. už Adelmda, Liūtas, Tervilė
bėgėliam, pasiūlant laisvus bu
975,000,
o rš Venecuelos 872,000. tas, medicina, namai ir gazoli galvą. B viso nuo 1964 m. iš Saul ėteka 609 v., leidžiasi
tus,
įsūnijant
našlaičius,
skiriant
Pabėgėlio diena
finansinę paramą. NetikMiuns- Car Ming, buv Piety Vietnamo
— Nikafagvoj, kaip skelbia nas yra tie dalykai, kurie nepa pirkta tokiu būdu 17,000 asme 756 vai.
premjero Niruyen Cao Ky sūnus, bu švietimo ministras, 65 proc su prastai didina infliaciją. Sių gy nų.
Bonna. — Rugsėjo 2 d. vokie- terio vyskupijoje, bet ir visoje va- m
ORAS
k
t
a
i
' CArnj s u W t a i s W 1 patyreliu išgel- augusiųjų neraštingi.
čių katalikų žmonių pagalbos or- karų Vokietijoje tikintieji
venimui būtiniausių dalykų in Rytų Vokietijos vyriausybė
Vtas Kinų jūroj trijų Italijos karo laiganizacijos Caritas iniciatyva vi- dosniai atsiliepia į vyskupą ragi- ••ų. Ming tėvas C.alifarr.ijoj turi 1.
— Jungtinių Tautų šaltiniai fliacija yra 17 nuoš., beveik tris stengiasi įvairiais būdais sutelkti Oticsagoje ir apylinkėse gali
soje vakarų Vokietijoje bus pa-'nimą pagelbėti Vietnamo pebe kerių krautuve. Sūnus sakosi liksiąs praneša, kad Libane buvo nu kartus didesnė, negu kitų reikme lėšų. | i beveik po dešimti dole mas lietus. Temperatūra žemiau
skelbta "Pabėgėbo diena". Pader-1 geliam.
rių, sumokėjo amerikiečių Levi 80 L
kauti trys Jungtinių Tautų dali nų.
•talijoje.

1976 m. liepos 28 d. Lietuvos TS
R Aukščiausiosios Tarybos Prezi
diumas išleido naują įsaką, ku
riuo norima, kaip galint greites
Nuorašai:
niu laiku, sunaikinti katalikų
Lietuvos vyskupams ir
Bažnyčią Lietuvoje. Ir taip visi
vyskupijų valdytojams,
TSRS tarptautiniai susitarimai
Tikinčiųjų teisėms ginti
mums nieko nedavė.
katalikų komitetui
Susipažinę su minėtu Įsaku —
"Religiniu susivienijimų nuosta
Kauno arkivyskupijos kunigų, tais", mes, kunigai, kaip kanoniš
Adresas: 235467 Žagarė, Joniš kai tikri parapijų vadovai, teisėti
kio raj., kun. Gustavas Guda- jų atstovai, viso arkivyskupijos ti
navičius kinčiųjų giliausių sielvartų, rū
Pareiškimas
pesčių ir reikalų reiškėjai, esame
verčiami sąžinės pareikšti, kad
1975 m. rugpiūčio 1 d. Helsin šis įstatymas yra antikonstituci
kyje 34 valstybės, jų tarpe TSRS nis, antihumaniškas ir priešin
ir Vatikanas, pasirašė Baigiamąjį gas tarptautiniams TSRS susita
aktą, kuriame skaitome:
rimams. Todėl jų laikytis mes ne
— Dalyvaujančios valstybės galime! Be to, norime priminti,
gerbs žmogaus teises ir pagrindi kad Katalikų Bažnyčia savo pri
nes laisves, įskaitant minties, są gimtimi nėra kokia tai politinė
žinės, religijos ir įsitikinimų lais organizacija, bet grynai religinė
vę, nepaisant skirtingos rasės, ly bendruomenė. Ir savo viduje ji
ties kalbos ir religijos...
tvarkosi pagal Kanonų teisę sa
— šia prasme dalyvaujančios varankiškai. Sitai pripažįsta ir ta
valstybės pripažins ir gerbs as rybinės valdžios atstovai, tvirtin
menybės laisvę išpažinti, vienas- dami:
meniškai arba bendrai su kitais,
—Tarybų valstybė ir jos val
religiją arba tikybą, veikiant pa
džios organai nesikiša į Bažny
gal savo sąžinę...
— Dalyvaujančios valstybės čios vidaus reikalus, ty. į jos ka
pripažįsta visuotinę žmogaus tei noninę ir dogmatinę veiklą (J.
sių ir pagrindinių laisvių reikš Rugienis.
mę...
Dar kartą mes norime primin
— Žmogaus teisių ir pagrindi ti, kad Lietuvos katalikai bažny
nių laisvių srityje dalyvaujan- ^ ^ t ė "savo "prakaitu ir lėšočios valstybės veiks pagal SNO m i s pe r 600 metų! Ir mes negaliistatų tikslus ir pagal Visuotinę m e prileisti net minties, kad "kiezmogaus teisių deklaraciją (Tai no tai nutarimu" butų uždarinė
kos, Saugumo ir bendradarbia jamos mūsų šventovės, iš kurių
vimo labui, Vilnius, "Mintis", daugelis yra visasąjunginės ar
1975, p. 22-23).
respublikinės reikšmės pamink
— Igyvendindamos savo suve lai (o Stalino - Chruščiovo už
renines teises, įskaitant teise leis darytos bažnyčios yra gyva, krau
ti savi įstatymai ir nustatinėti ad juojanti žaizda tikinčiųjų širdy
ministracines taisykles, jos de je). Ir, priešingai, remdamiesi
rins su savo juridiniais įsiparei Visuotine žmogaus teisių dekla
gojimais pagal tarptautinę teisę; racija ir Helsinkio Baigiamuoju
jos, be to, deramai atsižvelgs į Aktu, esame įsitikinę, kad tikin
Saugumo ir bendradarbiavimo tiesiems reikia naujų bažnyčių
Europoje pasitarimo Baigiamojo Klaipėdoje, Elektrėnuose, Akme
Akto nuostatus ir juos vykdys nėje ir kitų didesnių miestų mik
(ten pat, p. 26).
rorajonuose.
Lietuvos katalikai ir kiti tikin Religinių susivienijimų nuosta
tieji manė, kad, pasirašius šį svar tų 3-as straipsnis leidžia būti re
bų dokumentą aukščiausiame ly liginės bendruomenės nariais tik
gyje, atėjo galas religinei diskri sulaukus 18 metų. Pagal Bažny
minacijai, kad visi potvarkiai, nu čios mokslą ir Kanonų teisę nuo
kreipti prieš tikinčiuosius, bus krikšto žmogus tampa pilnatei
atšaukti arba paskelbti negalia siu Bažnyčios nariu.
jančiais. Deja, gavosi priešingai
(Bus daugiau)
Lietuvos TSR Aukščiausios
tarybos prezidiumui,

Maskva kaltina Kiniją

I

TRUMPAI IŠ VISUR
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DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. rugpiūčio » e n - 27 d. rengiamuose vaikų spektakliuose. naujoje vietoje, Aldona Butkutė niais veda į šv. Kazimiero šeš
Vidurinės mokyklos metais ji taip ilgainiui suras laisvesnių progų tadieninę lituanistinę mokyklą.
Mokslo metai prasideda rugsė
pat klausėsi matematikos ir filo kultūriniam bendravimui su lie
sofijos paskaitų Tyrosios Širdies tuvių jaunimu, aplamai su lietu jo 8 d., 9 vai. ryto. Bus mokslo
mergaičių kolegijoje. U ž tai ga viais Nesvetimas Aldonai lakus metų atidarymas ir 4 pamokos.
vo 10 vienetu užskaitų. Kalifor humanitarinis pradas. Moka ji Prašom nevėluoti ir jau pirmą
nijos valstija atkreipė dėmesį į sklandžiai, aiškiai dėstyti min mokslo meru dieną būtinai daly
jos gabumus: Aldona buvo įtrauk tis. Be abejo, kada ne kada raš vauti.
Taip pat pranešama ir moky
ta į Kalifornijos stipendijų fede tu ar žodžiu supažindins mus su
tojams,
kad labai svarbus posė
chemijos
mokslo
naujovėmis.
racijos visalaikę globą. 1971 m.
Br. Seliukas ir Pr. V. dis įvyks rugsėjo 5 dieną, 7 vai.
įstojo į garsiąją Harvey Mudd kovak. parapijos patalpose. Prašo
legiją, iš Kalifornijos valdžios
me visų punktualiai atvykti.
MOKSLO
METU
PRADŽIA
gaudama 2,400 ir vėliau 12,400
doleriu stipendijas.
Vladas Pažiūra,
Malonūs tėvai, mokiniai ir
Chemijos diplomą B.S. laips
Direktorius
mokytojai,
niu (Graduation
with honors
& Graduation with Distinction)
Gražios vasaros atostogos eina
40 M E T Ų SUKAKTIS
Aldona Butkutė įsigijo 1975 m. į pabaigą, ir vėl mums reikės,
Tęsė studijas Kalifornijos univer kaip kad iki šiol, važiuoti į litu
Juozas ir Marija Lipai rugpiūsitete —Davis. 1977-1978 me anistinę mokyklą. Prieš akis sto Čio 18 dieną atšventė savo vedy
tais gavo Eastman Kodak fondo vi ilgesnės bei trumpesnės kelio binio gyvenimo 40 metų sukaktį.
paramą. N u o 1975 m. iki šiol nės, kurios ne visada yra malo Ta proga jų dukros ir žentas sa
kaip pavaduotoja lektoriavo ne- nios. Tačiau mūsų visų bendras vo tėveliams parapijos salėje iš
diplomuotu ir diplomuotų stu noras ir ryžtas visus tuos sun kėlė šaunias vaišes, kuriose daly
dentu kursuose. Ėjo iždininkės pa kumus nugali, nes mes visi tu vavo šimtinis būrys draugų bei
reigas universiteto chemijos dip rime bendrą tikslą dirbti ir auko pažįstamų. Buvo pasakyta daug
lomatų sąjungoje. Jos moksliniai tis dėl lietuvybės išlaikymo sve gražių kalbų, gauta sveikinimu
straipsniai atspausdinti Chemi timame krašte.
raštu ir dovanų.
nės fizikos ir Tarptautiniame
Dauguma tėvų savo tautos pa
Lipai yra pokariniai atvykėliai
kvantinės chemijos žurnaluose. skirtį gerai supranta ir garbingai
iš
Lietuvos ir visa šeima yra pui
Ji priklauso amerikiečių chemi dirba jos labui. Tačiau yra ir to
kūs
lietuviai ir uolūs parapijos
kų draugijai, taip pat Sigma XI kių, kurie į šį reikalą nežiūri rim
nariai
korporacijai.
tai, lengvai pasiteisina, sugalvo
SVEČIAS IŠ CLEVELANDO
Užsiangažavimas
griežtie dami visokiausių pasiteisinimų.
siems mokslams, o ypač įtemp Nutautėję ir atsiskyrę lietuviai
Bronius Kazėnas iš ClevelanA. Gricius k- R. Alsefkaitė sukūrė lietuvišką Seimą. Jų moteryste palaimino tos studijos siekiant doktorato, nuo savo tautos šaknų
nedaug
do,
Ohio, buvo atvykęs į Los An
Los Angeles Sv Kazimiero lietuvių parapijos klebonas prel. Jonas Kučingis
laikinai atitraukė Aldoną nuo pa pasitarnaus savo tautai ir savo geles dalyvauti Arvydo Griciaus
Nuotr L. Kanto
mėgtos kultūrinės veiklos tautie vaikams.
ir Ramonos Alseikaitės jungtuvė
čių tarpe. Ji turi gerą klausą,
Praėjusiais metais mūsų mo se. B. Kazėnas studijuoja muziką
gražų balsą. Gerai prisimename
kykloje veikė ir speciali klasė ir dabar ruošiasi daktaro laips
ją dainuojant komp. Broniaus
silpnai arba visai nemokantiems niui. Baigęs mokslus, jei viskas
Budriūno chore, dalyvaujant konlietuvių kalbos. Šią klasę lankė 8 eis kaip suplanuota, žada keltis
tas elektronų pasiskirstymas gra-1 certuose. Retas choristas uoliau,
NAUJA
LIETUVĖ
suaugę žmonės, kuriu tėvai pu gyventi į Los Angeles.
fito išorėje. Naudojant aštuonių punktualiau lankė
repeticijas,
MOKSLININKĖ
siau lietuviai. Tokia klasė veiks
anglies atomų ar mažesnes gru-j Aldona sekretoriavo choro vai
„Dalinio aprėžto kintamo ap pės, apskaičiavimai tapo supras-1 dyboje, padėdavo „Lietuviu die- ir šiais metais. Todėl labai pra
šome visų tėvų, kur jie begy DR. r . f l U U
skaičiavimo panaudojimas mole
ZAPARACKAS
tinti. Rezultatai vienok liko pa nų" ir „Lietuviai Amerikos vaka
Tekt. — 317-1386
ventų, nepalikite savo vaikučių
kulinei elektroninei struktūrai"
našūs į tuos, kur susiduriama su ruose" administracijoje, kur dir
AKTŲ LIGOS • CHIRURGIJA
be šeštadieninės mokyklos. Ateis
— taip maždaug išverstinas di
žymiai skaitlingesniais atomais ba jos mama.
Ofisai:
laikas, kai tie patys jūsų vaikai,
sertacijos pavadinimas „Applica
700 North MfeMgan, Beito 4t»
Šitoks grafito išorės atomų paži
Džiugu matyti jauną lietuvai- sūnūs bei dukros bus dėkingi
tion of Partial Constrained VaValandos pagal susitarimą
nimas duoda teorinį pagrindą
tę sėkmingai žengiančią mokslo jums už JŪSŲ pastangas ir vargą.
riational Calculation to Moleculigšioliniams šioje srityje dary
keliu. Tikriausiai, įsitvirtinusi'' Tegul tad visi keliai Šeštadielar Eletronic Structure".
tiems eksperimentams. Čia ir glū
Tezės autorė yra Aldona But
di tezės reikšmė. Su ja bus su
kutė iš los Angeles. Šiemet už
rištas darbas NASA-Ames labo
Są „aritmetiką" ji gavo chemi
ratorijoje
jos daktarės laipsnį Ph.D. CaliAldona Butkutė gimė darnioje
fomijos universitete — Davis.
lietuvių
išeivių šeimoje Los An
Kaip teorinės fizinės chemijos
geles
mieste.
Tėvelis Jonas But
specialistė tuoj pat buvo priimta
1 NASA-Ames (Maffett Field, kus, kilęs iš Žemaitijos ir miręs
CA) tyrimo mokslininku sąstatą. praėjusiais metais, buvo agrono
Sužmojusi, kad vargstame be mas. Ramaus būdo, susitelkęs
savy atidžiai stebėjo gyvenimą,
politiką, mąstė ir rašė išsamias
dienoraščių knygas. Jas dabar
tausoja duktė Aldona. Mama Ele
na Butkienė, kulusi iš Vilkaviš
kio apskrities, įdiegė savo vai
kams — Aldonai ir sūnui Jonui
— meilę lietuvių kalbai Anot vie
noje draugijoje girdėtos pastabos,
jaunieji Butkai be vargo susišne
ka lietuviškai
moksliškiausiais
klausimais. O tai retas dalykas
čia gimusio jaunimo tarpe.
Anksti pasireiškė Aldonos ga
bumai. Keturių metų ji pradėjo
lituanistikos mokyklą. Pradinę aš
tuonmetę baigė per septynerius
Dr. Rauunarbenė. Santa Monikos Amerikai lietuvių Įdubo pirmininkė, perduoda Julijai
metus su geriausiais pažymiais.
Vaidino ir šoko Onos Razutienės laimėtą varžytynėse klubo gegužinėje Sinkių rezidencijoje. Užnugaryje buvęs ilgametis klubo pirmininką* AJbinas Markevičius.
Nuotr. V.

LIETUVIAI CALIFORNIJOJ

Aktoom Butkutė

THE

OF

FORTY

YEARS

DARKNESS

siaiškindami tezės antraštę, Al
*
dona sutiko trumpai apibūdinti
pagrindines gaires. Štai jos raši
Para* Dr. laoaaa Va
nio santraukėlė:
Api« istorinius lietimų kovos
Tezėje teoriškais apskaičiavi
metus.
mais siekta suprasti elektronų pa
I anglų kalbą iiverte
siskirstymą ir su elektronais su
Jnozaa Boleviao.
sietas savybes (pavyzdžiui — lai
dumą) problemose, kur veikia Kaina $2. Kietai* viršeliai* —
si įdomi knyga gaunama:
skaitlingi atomai ir naudojama
DRAUGE. 4546 W. 6S Bt,
kvantinės
mechanikos
teorija,
įdomiausia problema iškilo tyri
Cbfcmgo, m. 60629
nėjant grafitą. Kristalines savybes
turintis grafitas pasižymi atomų
skaitlingumu. Į tai buvo atkreip
tas dėmesys, drauge pastudijuo-
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RADIO tEDHOS VALANDOS
Vi»o« profTamo* U VVOPA
[ištariu kalba: kaadian nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 —
J 30 vai. popiet. — SeStadienį ir
Mkmad. nuo 8:30 iki 9:30 T. ryto.
Tefef. 4M-241S
1400 AM
718§ S. MAFLEWOOD A VE.
CHICAGO, OJL § * * »
HHimniiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuviu. Radlo programa
Naujo) Anglijoj ii Stotie* WNSR.
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
1:00 iki 1:30 vai. po nietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainoa
ir Magdutls pasaka. Sią programą
veda Steponas ir Valentina Minkai.
Biznio reikalais kreiptis j Baltie Floruru — gelių bei dovanų krautuve.
502 E. Broadway, So. Boston. Mas*.
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
sit* dideli pasirinkimą lietuviškų kar
ių-

AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES?
VAIDILŲ KANKLES
GROJAME JUMS

Lietuvių Tautinio Meno Ansamblis "Čiurlionį*'
įgrojo L.ST Korp! Neo-Uthuania orkestras, va
dovaujama* Algirdo Modestavičiau*. {dainavo Arū
ną* Gaaparaitia.

SU ŠOKIU IR DAINA

ferojo L.S.T. Korp! Neo-Uthuania orkestras.

KALNUOS DAINUOJA
KOKIAIS KELIAIS
Aš KELIAUSIU
VIOLETA
DAINOS TR ARIJOS

Kvintetas "BALTUA" ir L A T . Korp! NaoLithuania orkestras.

rot
UTHUANIAN WORLI>-WIDE DAILY
M
cta« portą* p*W «t CWca«o. m. :Publl^ed djri^
earcept Sundays, Legal Holid*ys. d*ys after Chnstmas
«nd Easter by the LJthuanUn Catholic Press Society

rubtorioo N—i» (usrs - m w )
Subscrtption Rates $37.00 — Chloro, Cook County.
Iūinote and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $35.00. Foreign
oountrirs. $37.00.
p,**, maldas mažinant, pakvitaTimii už g*ut*s prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo adt«o, gavus ii jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO ptemuuefata mokama » ankato
metams 6 men. 3 mfin.
Chicago ir Cook apakr. $37.00 $19.00 $15.00
Kitur JA.V
35.00
18.00
13.00
Kanadoje
U.&A. 37.0C
19.00
15.00
Užsienyje
37.00
20.00
15.00
Savaitima
25.00
15.00
940
• Administracija dirba kas -A • Redakcija straipsnius taiso sa
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- & vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsdieniais nuo 8:30 iki 12:00. $ irių nesaugo. Juos grąžina tik iš
• Redakcija dirba kasdien y anksto susitarus. Redakcija už
g:30 — 4:00, šeštadieniais V skelbimų turinį neatsako. Skel8:30 — 12:00.
7. bimų kainos prisiunčiamos gavus
^ prašymą.

CEPELINŲ BALIUS
— Los Angelės skautą-čių sto
vyklavietės komitetas rugsėjo 15
d., 7:30 vai. v. Šv. Kazimiero
parapijos salėje ruošia cepelinų
balių. Programą atliks skautiš
kas jaunimas, vadovaujamas D .
Barauskaitės, šokiams gros ir sa
vo dainomis linksmins jaunimo
orkestras. Stalus užsisakyti pas
B. Dabšienę 665-4303, A. Prišmantienę 353-2829 ir A. Venc
kienę 393-2803.

ASILAS IRGI TURI P A I L S Ė T I
2monės pamatė: Dahaa s t o v i
ant asilo, o tas žengia keliu. —Brangusis Danai, ko t u
taip
dairaisi? — paklausė jį. — N i e 
k o ! Taip ilgai sėdėjau a n t asi
lo, kad jis, vargšelis, p a v a r g o .
Tad ir atsistojau, sakau, t e g u
pailsi.
_..
•;
(H Iraniečiu tautosaka*).„
——^-t

— Tinginys du karta darbą.

T e l . ofiso ir buto: O L y m p i c 2 - 4 1 5 9

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir m o t e r ų ligos
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Cravvford
Medical Building). Tel. LU 5 - 6 4 4 6
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

DR. VL. BLA2YS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Marquette Medical Center
6132 So. Kedzie Avenue
Vai : pirm . antr. irketv. 6 iki 7.30 v. v. Sešt
1 iki'3 vai. Pagal susiturima.
Ofiso telef. VVA 5-2670
Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048

OR. P. KISIELIUS

e*»

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ,
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak
treč. šešt 12 iki 4 vai. popiet

r

išskyros

T e l . REliance 5 - 1 8 1 1

DR. VVALTER J . KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3 9 2 5 VVest 5 9 t h S t r e e t r
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
vai. popiet ir 6-8 vai. vak Treč ir šeši.
uždaryta. .
,,. .

T e l . ofiso HE 4 - 5 8 4 9 , rez. 3 8 8 - 2 2 3 3

DR. PETER T. RRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71 st Street
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00
vai popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS-**;"J
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81 st Street
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. r y t e •
iki 1 vai popiet.
. . .
-r»
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919
O f s . HE 4-1818; Rez. PR 6 - 9 8 0 1 , ,

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51 st Street
Tel. — GR 6-2400

DR. J . MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS- Specialybė vidaus ligos ••• -n
2454 VVest 71st Street
V
(71-mos ir Campbell Ave. kampas).

Vai. pagal susitarimą: pirmad irketv. 1-4 ir Vai.: pirmad , antrad., ketvirtad. ir penktaį.
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai 3 iki 7 v p. p Tik susitarus.
O f is. tel. 735-4477; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9

Telef. — 2 8 2 - 4 4 2 2

DR. E. DECKYS

Dr. ROMAS PETKUS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

AKIU LIGOS -CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. VVABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą.

Specialybė — Nervų ir
Emocines ligos.

CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
6449 So. Pulaski Road

DR. A. B. 6LEVECKAS
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
T e l . — BE 3 - 5 8 9 3
Specialybė Akių ligos
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
O f i s o tel. — PR 8 - 2 2 2 0

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOKŠA
VAIKU LIGOS
2656 VVest 63rd Street
Pirm . antr , ketv. ir penkt nuo 12 iki 2 vai
ir nuo 5 iki 8 vai vak Sešt nuo 1 iki 4 vai
Ofs. P C 7-6000, Rez. G A 3 - 7 2 7 8

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
3 8 4 4 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

:

c

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
- —
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius i r
"Contact lenses"
2618 W . 71st St. — Tel. 7 3 7 - 5 1 * 9 " :
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč. •»

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR'
PROSTATO CHIRURGIJA

Ą\

2656 VV. 63rd S t r e e t
į*
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
O f i s o t e l . 7 7 6 - 2 8 8 0 , rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5

DR. J. J . SIMONAITIS
Tel. — GR 6 - 0 6 1 7
6 9 5 8 S. Talman A v e .
Ofiso tel. HE 4-2123, namų GI 8-6195
Ul

{dainavo "BALTIJA" vyrų kvintetą*

1002 N . VVestern Ave., C h i c a g o
Tel. 489-4441

DR. K. A. JUČAS
Dainuoja Violeta Rakauskaite. Raganei*, Tėviške*
vėjas. Sugrjik, ilgesy ir kitos.
Virgilijų* Noreika. Pri* piano

O D O S LIGOS - C H I R U R G I J A
7110 VV. 127 St., Palos H e i g h t s
Tel. 3 6 1 - 0 7 3 0
Valandos p.igal susitarimą
Įstaigos ir b u t o tel. 6 5 2 - 1 3 8 1

plokštei*

»Jft$ltO

Oiiakynmi n p t i : DRAMAS, 4648 W. 0 M f t „ M t i p , M.

00621. Uiukant pridėti 50 cantų u i kiekri«* plokiUl*
turai. Ulinoii gyventojai taipgi moka 5% mokw£ių.
UtMJrymams į Kanadą reikia pridėti $1-75 patto «hHrwM

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA
1407 So. 49th Court, Cicero, 111.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir s>št

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
2659 VV. 5 9 St., C h i c a g o — 4 7 6 - 2 1 1 2
Vai pagal susitarimą Pirm . treč .
ketv 9 iki b vai Sestad 9 iki 1 vai

DR. V. TUMAS0NIS

•

C H I R U R G A S
2 4 5 4 VVest 71 st S t r e e t
J
Vai.: pirm , antrad.. ketv ir penktad. 2-5 ir
6-7 — is anksto susitarus

4-

Ofs. tel. 586-3166; n a m ų 3 8 1 - 3 7 7 2

DR. PETRAS 2LI0BA .%
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Vai pirm . antr , ketv ir rx-nktr
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą
Apsimoka skelbtis dien. D R A U G E , n e s
jis plačiausiai skaitomas l i e t u v i ų dte"*£
rastis, gi skelbimų kainos yra visierfVV
prieinamos.

"37.
trati*

Kaip išeina
...

MAURAI, ATLIKUStEJI SAVO DARBA

Castro padėjo „išvaduoti" Nikaraguą
Kubiečiai, kariai veteranai, kovoję partizanų gretose

RYGOJE PENKIOS BAUSMES STOVYKLOS
Hanoveryje, Vak. Vokietijoje,
Tarptautinės Amnestijos dr-jos
pavedimu, pastorius Klavinš rodė
filmą apie bausmių stovyklas Lat
vijoje. Tai buvo jauniausias fil
mas gautas Vakaruose, filmuotas
1976 m. vasarą. Filmo žiūrėti
buvo susirinkę apie 200 žiūrovų,
tarp jų ir tokie, ką galima buvo
pastebėti iš jų patiektų klausimų,
kurie priklausė kairiajam spar
nui.

Azijos vidurio ir nemoka nei lat
viškai nei rusiškai. Jie ir nežino
kas per žmonės tose stovyklose
uždaryti. Jie žino tik, kad turi
Šauti, nes tai esą nusižengėliai.
Buvę atsitikę, kad vienas sargas,
sužinojęs tiesą apie kalinius, nu
sižudęs.
Pirmame filme, pasiekusiame
laisvąjį pasaulį, dar galima buvo
matyti kalinius vežant juos trans
porto mašinomis ir sargų lydi
mus. Dabar jau mašinos persta
tytos, kalinių nebematyti, o sto
vyklos aptvertos aukštomis tvoro
mis ir iš lauko nieko nebematyti.
Kalinių transporto mašinos Ry
gos gatvėmis lekia pagreitintu
tempu, kad gyventojai negirdėtų
šauksmų.
C C 78/7 stovykloje greta 5kirotavos yra kalinama apie 1500
"nusižengėlių**.
Lubarskis, grįžęs iš kalėjimo,
sako, kad 22% visos Sovietų Są
jungos gamybos pagadina kali
niai. Iš kalinių 70% yra nuteisti
už nacionalizmą.
A. T.

.O vis dėlto yra žmoni v, kurie revoliucijos dalyvis, nuo 1917 m.
gailisi tironu. Kai mirė Stalinas, partijos narys. Buvo kbai veik„Laimingai suspėjęs pasprukti
BR. AUŠROTAS
vykę į Costa Ricą yra buvę labai
rieiaaža dalis rusu jo verkė. Tai lus komunistas. 1954 - 1965 m nuo kerštingų partizanų, buvęs
drausmingi ir niekur nemėginę
nėra labai nuostabu, nes rusai buvo nuolatinis okupuotos Lie- Nicaraguos prezidentas — dikta
pasigarsinti apie savo žygdarbius.
amžiy bėgyje turėjo daug tironų tuvos atstovas Maskvoje. Jo šer- torius atvyko \ savo ištaigingus muose. Sugrįžę į namus jie buvę
Tačiau tie patys koresponden
įt prie jų priprato. Buvo tokiu, menu metu, rašo "Aušra", "prie namus Miami, Floridoje. Čia pa demobilizuoti ir be atlyginimo tai ne kartą yra stebėję sunkve
liurie ir Staliną mėgo. Mėgsta ir pašarvoto K. Gabdanko sėdėjo sisvečiavęs keletą dienų, lydimas savanoriškai sutikę būti siunčia žimius, pakrautus labai rimtos
dabar. MŪSŲ tautai Stalinas bu- nuliūdę artimieji, o už keliasde- savo artimųjų, dviem jachtomis mi i Nicaraguą padėti kovoti sa išvaizdos vyrų, važiuojančius per
vb didelis niekšas, bet Rusijai jis šimt metrų ant aukštu laiptu jis išburiavo į nežinomus kraš vo draugams .kovojantiems prieš Costa Ricą link Nicaraguos sie
sukūrė šimtmečiais caru ir kitų linksmai šnekučiavo ir kvatojo tus". Taip skelbė visa žinančios kapitalistus. Costa Ricos pareigū nos.
Iš daugelio
smulkmenų
rusų nacionalistų puoselėtą im- atvykę atsisveikinti jaunesnieji JAiV žinių tarnybos apie jų ne no nuomone, „esą tas kubietis sprendžiant buvę galima susida
Šio filmo filmuotojai yra rizi
;periją.
'nomeklatūros' draugai... Nebuvo kenčiamą Centro Amerikos val karininkas stengėsi pabrėžti, kad ryti nuomonę, kad tie vyrai mo
kavę
savo laisve. Filmas suteikia
Ir dabar okupuotoje Lietuvoje liūdesio, nebuvo nė nuoširdžios dovą. Ir po šio pranešimo taip j Nicaraguą vykstantieji kubie kėjo ispaniškai, ant jų rankų bu
ir neteko nugirsti, į kuriuos ne čiai nėra kariai, bet piliečiai — vo aprišti sandinistų partizanų autentiškas žinias apie padėtį
vis dar minimas
Antano pagarbos*'.
žinomus kraštus išburiavo A. Sa- savanoriai". Mat, jie negauna at raiščiai. Jie nekalbėjo tarpusa Rusijoje. Rašytojas Bukovskis
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ir
nėra
kariuomenės
są
vyje
jokia
kalba,
jie
taip
pat
ne
mas pasiekė laisvąjį pasaulį, pa
Ne geresnės pagarbos susilau
teina žinios, esą, kai Sniečkų lai
rašuose.
sileido įtraukiami į jokius pokal siekusi ir bausmės stovyklas. Sto
kęs ir prieš metus miręs Justas
Kubiečiai, karka veteranai
dojo, kai kurie lietuviai jo verkę.
bius net įkyrių žurnalistų.
vyklose įkalintieji yra gerai in
Rugienis, ilgametis čekistas, žiau
Tame pat žvalgybos praneši
Yerkusiųjų tarpe buvę ir nekomuAmerikoje
vis
plačiau
skaito
Prileidžiama, kad kubiečiams formuoti apie įvykius pasaulyje,
rus teisėjas, aršus tikinčiųjų en
me teigiama, kad kubiečiai pasie
nistu. Ko gi jiems verkti?
^Spotlight"
buvę
griežčiausiai uždrausta, jog nes ten susitinka žmonės iš įvai
gėjas, ilgametis kulto komisaras, mas savaitraštis
Kažkas sukūrė legendą, kad daugelį lietuvių pasiuntęs "į Gu- (Past. šiuo metu savaitraščio ad kę Nicaraguos kautynių vietas jie Costa Ricos teritorijoje nesi
rių vietų ir tarpusavy pasikeičia
buvę sumaišyti su Nicaraguos
Sniečkus buvęs geras lietuvis ir
ministracija teigia, kad laikraš
leistų
į
jokias
kalbas
su
pašali
žiniomis.
Rygoje yra bausmės
gelbėjęs lietuvius nuo sovietinių !*?? J ^ ^ c i j o s . kloaką". Jo čio skaitytojų skaičius pasiekęs partizanais visoje teritorijoje. Pas
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mėjimu O C 78. Visoje Sovietų
neryškios. Atvykę komunistų valikę apie 300-400 stovyklaujan
•taip buvo? Mes, išeivijoje
gyven- , J. .. . . . v . , , , . . .
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.1,. . ' J " T j . dovai tiktai labai kukliai ir grei- VUI.20 laidoje paskelbė naujus čių Guanacaste rajone netoliese nos galima atpažinti, iš kur jie Sąjungoje yra apie 300 bausmės
danu, tokiy reiškinių nepastebė- . . „. x ., - ,
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. ». tai išreikšdavę pagarbą . "Pas- faktus apie Kubos karių dalyva nuo Costa Ricos sienos.
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vimą Nicaraguos sukilime, kai šį
„Daug yra buvę visokių sava
klausimą atsakyti. Pasikliaukime kui išnešamą Kaistą bailiai try- pavasarį sandinistai naujomis jė
Geležinkelio tiltas Rygoje per
Žinomi karininkai
norių iš Brazilijos, Čilės, Argen
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vis dar saugojamas. Jei ARCHEOLOGŲ ATRADIMAI
gomis pradėjo puolimus prieš to
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visi buvo išdidūs galį pasigirti,
tirta,
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1979
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biržely
rai žino), kurio pagrindinis aiš kur jie atvyko kovoti už Ni bos vieta aptveriama trijų eilių Archeologai aptiko įdomių
m a t a s tai
Pagal iš Costa Ricos gautus Kubos generolas Senen Casas Ri- caraguos išlaisvinimą. Tik ši vie spygliuotomis vielomis ir sargybi duomenų apie didžiausią laivą
„ . , y . „. v ,.. ,, .
P P*1 ^ v o tik mirtis...
Pognndžio^
Aušrelėje
paskelbtas
rašinys
"'Leiskitebuvo
nu A t v a r y t i stu dentai neša ant rau slaptus JAV žvalgybos tarnybų gueiro ir pik. Pedro Rodriguez na grupė nekalbių vyrų nesisakė, niai būdose saugo, kad niekas pastatytą senovės faraono Ptošluostyti jums ašaras, arba donų pagalvėlių J. Rugienio me pranešimus teigiama, kad „aukš Peralta, anksčiau buvę Kubos kas jie, iš kur atvykę ir kam jie neužmegztų ryšiu su žmonėmis, lomėjo Fuopataro plaukioti Ni
Sniečkaus nuopelnai Lietuvai". dalius ir ordenus — visa tai, kas tas Costa Ricos vyriausybės pa aukštieji karininkai Afrikoje, bu čia atstovauja", tvirtino žurnalis kurie už spygliuotų vielų atiieka lo upe. Laivas buvęs 92,.5 m.
liko už uolų savo tautiečių žudy- reigūnas gavęs iš Kubos karinin vę pastebėti San Jose, Costa Ri- tai iš Lotynų Amerikos.
savo bausmes. O sargai čia yra iš
ilgio ir 31 m. pločio, jo stiebas
Pogrindžio spaudos bendradar- m ą i r persekiojimą. Susėda į ma ko patikrintus pranešimus, kad coj. Karininkai dėvėjo civilius dra
Po
trijų
dienų,
užėmus
Nica
_ iki 40 m. aukščio. Laive bųte (pasirašęs inicialais NJUC.) g ^ n e g a usus išlydinčiųjų bū- š.m. birželį Costa Ricos teritorijo bužius ir buvę lydimi vieno So
raguos
sotinę
Managuą,
ten
pa
JAV vyriausybė jau nuo pat pir davę 4 tūkstančiai irkluotojų ir
rašo: "Ko ašaroja vienas kitas relis> I r ^ ^
j o k i o s pagarba je yra buvę 2,400 Kubos užgrū vietų diplomato".
sirodė
Kubos
gen.
Casas
ir
pik.
mųjų dienų, kai tik J. Carteris 2850 karių. Mokslininkų nuo
Kiek vėliau tie patys karinin
doras Lietuvos inteligentas? — daugiau nebus. Vis mažiau ir re- dintų kovose karių, vadinamų
Rodriguez. Pilnose uniformose, užėmė Baltuosius rūmus, buvusi mone, šis aprašymas, net jeigu
klausi tokį Sniečkaus garbintoją, a a u beprisimins 'nomenklatūros' „nereguliarių savanorių". Pasta kai, tik jau pilnose kariškose uni
užsijuosę sandinistų raiščius ant tiksliai informuota, ko galima ir išgalvotas, yra įdomus, nea
ar jis žino bent vieną faktą, kaifa^ n e s 'uoliųjų darbus' dar rieji buvę permesti iš Kubos Ni formose, buvo matyti prie Costa
rankovių, juodu inspektavo Sa- laukti iš vykstančių kovų Nicara- leidžia spręsti apie tų laikų lai
bantį apie Sniečkaus nuopelnus rūpestingiau reikės slėpti nuo gy- caraguos partizanų eilėms su Ricos — Nicaraguos sienos.
mozos "garsųjį bunkerį", iš kurio guoje. CIA teigusi, kad Sovietai ir vų statybos lygį.
t^L
stiprinti".
Lietuvai. Ar sustabdė tas tautos venimo raidos".
Neatidarė burnų
pastarasis vadovavęs kovoms prieš Kubos vyriausybė
finansavusi
'didvyris* nors vieną traukini, ve- D a r blogesnis likimas ištikęs
Išbandyti Afrikoje
sukilėlius.
Juodu
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sandanistų
judėjimą,
teikusi
Tuo laikotarpiu Costa Ricoj
Žanų* lietuvius i tremti, lageri? pereitais metais "iš gyvenimo iščiojosi
iš
ten
paliktųjų
buvusio
jiems ginklus ir partizanai būda
Tas kubietis minėtam Costa gyvenę užsienio korespondentai
Ar jis sulaikė nors vieno ^u^ j ^ n ^ R o d a > ilgametį sovaldovo gyvenimo smulkmenų.
LATJKIN£S ANTYS —
vę apmokomi Kubos kariškose
Ricos
pareigūnui
aiškinęs,
kad
niekada
nėra
pastebėję
panašių
stribo ranką, pakėlusią šautuvą v i e t i n e s . ^ j ^ , , direktorių: "KažSANITARfcS
bazėse.
priei lietuvi? Daugelis dar pnsi- k a d a ^ j ^ m u m s a t e i s t i n i g y ^ "kubiečiai kariai jau yra daly į kubiečius karius piliečių. Tai
Skuba išvežti
CIA taip pat informavusi pre
mena, kaip jis ragino atėjimus Tdmo b G d ą > u d ^ ^^ų
g ė r y . vavę Afrikos džiunglių susirėmi kaip tik įrodo, kad kubiečiai at
Lotynų Amerikos ir diplomati zidentą, kad prie šio sukilimo re- Laukinės antys — ne žuvile- 'žudykite, sodinkite i kaieji- W ų kakms
h ^ i n t į rytojų, stainiai šaltiniai pranešinėjo apie
mimo savo rankas esąs prikišęs' šiai paukščiai. Pagrindinis jų
mus, tremkite \ 2>rt>irąi
^
^
traukė
savo gyvenimą".
ga
nu
labai dažnus Kubos lėktuvų skry
ir Panamos diktatorius gen. Tor- j maistas — plūdenos, elodijos,
Straipsnelio autorius toliau Nusižudęs todėl, kad netekęs padžius į Nicaraguą. Taip pat daž
nurode, kad vis dėlto mūsų kai- sitrkėjimo ir savo postą turėjęs
rijos. Iš Panamos aerodromų ir maurabragiai, įvairiausios sėknokai ten pasirodydavę ir Pana
mynų latviu ir estų "sniečkai" užleisti "jaunesniam, lanksteskitų bazių sukilėliai būdavę per- los, jų tarpe javų grūdai, ąžuomos kariški lėktuvai. Buvo pa
buvę geresni savo tautiečiams, niam ir labiau išprususiam nometami į Nikaraguą.
lų gilės ir panašiai. Specialis
stebėta,
kad atskridusieji lėktu
Lietuvoje rusai nužudę daugiau menklaturos draugui. Neliko gytai
tyrinėję ančių mitybą, sako,
Aiškinama, kad J. Carterio vy
vai skubėdavo kuo greičiausiai
žmonių, kaip Latvijoje ir Estijoje, venimo prasmės ir teko griebtis
iškrauti medines dėžes (Past: riausybė, norėdama žūtbūt pra kad žuvys sudaro tik nežymią
Tremiant latvius ir estus į S*i- virvės. Štai ir viskas."
galimas dalykas, kad tose dėžė vesti Senate Panamos kanalo j "* atsitiktinę laukinių ančių rarą, tą pačią dieną buvę gaudomi
se būdavo atvežama amunicija ar perdavimą to krašto vyriausybei, j ckmo dalį. Nustatyta, kad anir lietuviai. "Tačiau, vežant lie*
mažo kalibro ginklai —aut.). nenorėjusi kelti priešiškų Pana-itys gali pagauti žuvį tik kai
tuvius, latviai ir estai ne visada _ ] * *"> geresne gyvenimo pa
Iškrovę atgabentąjį krūvį jie im mai nuotaikų, -galinčių pakenkti i tvenkiniai negilūs, smarkiai uibuvo tremiami. Pavyzdžiui, 19 W P b u / ™ i r , A ^ n s o , R į n d a k e "
davosi pašto maišus, ir, kiek tik to kanalo sutarties patvirtinimui zelę ir todėl jos Žuvininkystės
48 ir 1951 metais Latvijoje ir Es- vičiaus (gim. 1919 m.). Tai soūkiams apčiuopiamos žalos ne
į juos tilpdavo, vyrus, apsirengu Senate.
tijoje visiškai nebuvo trėmimų, metinio saugumo generolas maMan asmeniškai nesuvokiama, daro.
sius pilietiškais drabužiais.
Tuo tarpu 1948 m. gegužės 20 d. J°«". ministro pirmininko pavaPastarosiomis savaitėmis tokių kad JAV prezidentas, kokių pa Seniau buvo antims iškeltas
buvo išvežta apie % Lietuvos <*uotoj*s, saugumo komiteto pir
skrydžių kiekis yra sumažėjęs žiūrų jis bebūtų, stengtųsi pa toks kaltinimas — esą jos sna
tremtinių". Sniečkus šaukė, esą į n i n k ą s . Jis
pradėjęs
kurti
mažiausiai 10 proc. Pagal oficia kenkti savo krašto interesams. pais žaloja karpių jauniklius.
tremiami tiktai 'Tmožės". Bet "naująjį sovietini teisingumą ,
lius duomenis iš Nicaraguos į už Tiktu, kad tokios nuomonės ga Kiek nuodugniau apžiurėjas
"buožės" sudarė tiktai 1,2 proc &<%& • * • * ? . teisingumo norsienius beveik neišskrido jokie lėtų būti ir daugelis normaliai paukščių traumuotus karpiuvisv Lietuvos ūkininkų. Kad Lie- f « ir veikiai pamatęs, Tad vis
abiau
au
a dv
10S
he
x
keleiviai.
galvojančių žmonių.
Bet kiekjkus, paaiškėjo, kad absoliuti
tuva mažiau kolonizuota ra- į
« ?fJ
.*!
^ ^}} i
tokių
dar
beliko
šiame
melų ir'dauguma traumuotų žuvyčių
sais kaip Latvija k Estija, taip ** Bfaypęhv skaičiuj o mažėjas Stalinas mirė du kartu: pirmą kartą 1953 metais, aitrą kartą N. Chruščiovo
Vyriausybė žinojo
apgaulių persunktame pasauly sužalota siauru snapų, o anties
pat nesąs Sniečkaus nuopelnas: protingų žmonių skaičius. Įnikęs pravestosios destalinizacijos metu. čia matome "nuo aukštybių nužengusią"
erti
lebauti
1
Savaitraštyje
teigiama,
kad
Stalino
paminklo
galvą
1966
metais
Budapešte,
vengrų
sukilimo
metu.
snapukas platus.
je?
"Mažesnis rusų kolonizacijos S >
« ™ kbiau & *?
laipsnis Lietuvoje yra t * , didės- moterų. Panoro gražuoles artisnio lietuviv pasipriešinimo re- tes. Metęs i šalį jam kadaise i V
savo pareigas atlikę patenkinamai ir net laimei nekrologas ir man su sūnumis nuo tolimesniuose
zultatas". Taip Estijoje ir Latvijo-^onas paskirtą aktyvistęĮ rusę.
palydint. Visa tai patys matėme ir galėjome tik miestuose gyvenančių
bičiulių skelbiamos
je partizaninis pasipriešinimas Netekęs
**į**^J****n
džiaugtis. Vienintelis trūkumas, kad tas savomis užjuojautos. Mano senas draugas iš prieškarinių
pasibaigė apie 1948 m., o lietu- pribaigęs trečiasis širdies infarkpastangomis pasidžiaugimas buvo sutrumpintas.
laikų, parašęs "Drauge" nekrologą, po pusmečio pats
voje tiktai 1952 m. Jis ir prilaikė tas". Laidotuvių metu niekas neBet
vėl
gi,
stebint
kitų
gyvenimą,
artimesnių
ir
mirė, būdamas už mane jaunesnis.
JONAS
MATONIS
kolonizacija,
****. J*™ P**** 08 tolimesnių likimus, galėjome jaustis net laimingesni
Po laidotuvių neatidėliojant stengiausi įvykdyti
Antra vertus, Sniečkus visada
Miršta ir daugiau senų bolšeuž jų daugelį. Tad ko gi man trūko? Bet pasirodo, visus mano gyvenimo draugės pageidavimus:
stroplai išsluostydavęs Lietuvos vizmo ''kovotojų". Kitados bu- 94
kad vien logika gyventi neįmanoma. Yra dar kitų pastačiau
ružavo
šlifuoto
granito4' x 6 ' x V
valstieČių aruodus "didžiojo br/> vusiais garsiais "didvyriais" daBuvau jau pensininkas ir jokio darbo ar faktorių ir svarbiausias jų — jausmai.
paminklą ant jos kapo ir kapą vis laikiau papuoštą
lio" naudai. "Eksploatuodami kartiniai komunistai rusai ir lie- mėgėjiško užsiėmimo neturėjau. Reiškia, asmeniški
Jausmai žmonių nelygūs. Mažiau jausmingas jos mėgiamomis gėlėmis. Mirties metinėms
Lietuvą politiškai k ekonomiš- tuviai, nesidomi. Vis dėlto isako- darbai pasibaigė. Visi trys sūnūs mokslus baigę, žmogus arba sugebantis jausmus suvaldyti, — savo užprašiau
egzekvijas,
pakviesdamas
artimus
kai, Josifo, Nikita ir Lionka ly- m a at nešti porą vainikų, suvaro- darbuose įsitvirtinę ir šeimyniškai susitvarkę nelaimes, ištiktus gyvenimo smūgius pergyvena bičiulius bažnyčion, o toliau gyvenančius prašiau ją
giai taip nesiAaitė su Antanu, „ ^ tgmL ^1^.^ irnonių skaičius, pavyzdingai, jokios mano pagalbos ir net patarimų daug lengviau, negu jausmingas, jautrus ir prisiminti savo maldose, paskelbdamas apie tai
kaip šiandien Lionka nesiskaito j ^ sus idarytu šiokia tokia "mi nereikalingi. Be to, jų prie manęs ir nebuvo, o per nesugebantis savo protavimu jausmus suvaldyti.
lietuviškoj spaudoj. Po egzekvijų tą pat dieną
sų Petru" (Griškevičium). Taigi ^^
"Tjjp limituojama pasku- ilgesnį laiką, atsidūriusiam didesniame atstume
Taip besvarstydamas padariau išvadą, kad aš pašventintas paminklas ant jos kapo. dalyvaujant
verkti SnieScaus nesą ko.
^į pagarba tiems, kas aktyviai natūraliai įvyksta atvėsimas, nupratimas.
jausmų nesugebu sutramdyti. Taip buvo ne tik mūsų bičiuliams ir pažįstamiems.
•
padėjo Įtvirtinti svetimųjų tvar
Pasibaigus paskutiniam rūpesčiui, pasijutau žmonos mirties atveju, bet daug kur ta silpnybė
6 gyvenimo išeina ir kiti Lie- k* Lietuvoje".
esąs tuštumoj ir negalėjau jaustis turįs kokį nors pasireikšdavo ir kitais atvejais, pergyvenant net kitų
LIKUSIO VIENATVĖJE MĄSTYMAI
tuvos maurai ,atlikusieji savo darPogrindžio spaudos str. auto- tikslą, — savaime mano egzistencija tapo beprasme. nelaimes, vargus. Todėl ir teko gyvenime daugiau
bą. Beina budeliai, padariusieji rius Ig. Breivė savo rašinj bai- Bandžiau logikos keliu savo beprasmiškumą kentėti, negu džiaugtis. Dažnai, matydamas kitą
Mano mylimos gyvenimo draugės žemiškoji
daug žalos Lietuvai ir lietuviams, gia žodžiais: "Jie išeina. Dar de- pašalinti. Pakankamai gyvenime darbais apkrautas kenčiantį, pats irgi kentėdavau, jo nelaimę
kelionė
užbaigta. Dabar tik paliko man savo kelionę
Stai .keletas vardų, kuriuos mums šimtmetis kitas ir mes jų nebetu- ir net virš įprastinės normos, formaliai turėjau teisę į pergyvendamas, jam to net nežinant ir nejaučiant.
paterkė ppgrindžio "Aušra" (Nr. resime. Liks tik padaryta skriau- poilsį. Supratau ir gerai žinojau, kad ne viskas
Žmonai
mirus, pagal jos paskutinius vesti prie laimingo galo. Tolimesnis gyvenimas
15,41 -45pusL).
da, liks tik kraupūs jų veiklos vyksta pagal žmogaus pageidavumus. Žinojau, kad pageidavimus ji buvo pašarvota Dirsės koplyčioje, o mūsų ilgiausiai išgyventame bute, likus man
žmogaus amžius ribotas ir kad jo ilgis dėl gyvenimo prie karsto keturios didžiulės baltų gėlių puokštės. vienam, buvo neįmanomas. Kviečiamas visų trijų
Prieš penketą metų miręs pėdsakai.."
sąlygų kinta: vieni gyvena ilgiau, kiti trumpiau, nuo manęs, jos vyro, ir trijų sūnų. Tilpus vietiniame sūnų persikelti pas juos. pirmiausia apsistojau pas
Konstantinas Gabdamcus. Spalio
b. Jm.
vieni mirčiai pasiruošia, o kiti miršta netikėtai, amerikiečių laikraštyje žiniai apie jos mirtį su vyriausią, kai kada apsilankydamas pas kitus du.
Visi sūnūs ir marčios be priekaištų geri ir geros,
staiga, vieni prieš savo mirtį sutvarko visus reikalus trumpa biografija, pradėjo gausiai ją karste lankyti
malonios.
Bet aš jaučiuosi tik kaip svečias, — vis
kurmius galima išgelbėti orga ir išvyksta kaip į kelionę, o kiti mirdami palieka mūsų giminės, bičiuliai, bendradarbiai ir pažįstami,
INTOCBI RANBBAMIŲ
instinktyviai
noriu vykti namo, ten... pas ją.
vis užprašydami Mišias arba aukodami Mišioms.
niniu tirpiniu, kuriame yra šar netvarką savo palikuoniams.
APSAUGA
Kiekvienas
mažmožis
man ją primena, vis kankina
Mano žmona mirė sulaukusi 75 metų, lyg ir Lietuvių fondui arba Amerikos Vėžio ligų draugijai.
minių chemikalų. Popierius juo
Laidotuvėse rugpiūčio 30 d. daug žmonių gailestis ir pasiilgimas. Liūdesys išsivystė į stiprią
Senie ji rankraščiai ir knygos apipurškiamas, valomas teptu truputį ilgiau, negu vietos amžiaus vidurkis. Mirė,
nostalgiją. Dažnai norėdavau vykti ten, pas ją,
dainai genda, veikiamos ore ku ar tiesiog panardinamas tir kai jau jos vaikai buvo įsistiprinę savo gyvenimuose dalyvavo bažnyčioj pamaldose ir daugelis palydėjo į
laistyti ant jos kapo pasodintas gėles ir visai ten
esančių rOkičių.
Ypač blogai pale, kurio šarmas neutralizuo ir net geriau, negu jų tėvai. Visi vaikai užauginti kapus. Iš bažnyčios išlydint karstą vietinis muzikas
sveiki, išsimokslinę, sveiki ne tik jie patys, bet ir jų gražiai pagiedojo velionės mėgiamą giesmę "Arčiau palikti... Aš vis jaučiau pareigą nenutolti nuo jos ne
popieriaus tinklainę veikia sie
ja ir apsaugo nuo tolesnio rūkš- jaunimas sveikas ir gabus. Nešališkai svarstant prie Dievo", pritariant vargonams. Vėliau lietuvių tik mintyse, bet ir erdvėje.
ros ir azote dioksidai Tačiau
čių pOVSŠJCiO.
JBS> pagal visas gyvenimo normas, mes turėtume jaustis laikraščiuose pasirodė vietinės korespondentes ,,.,,•,,
'Bus daugiau) — — ™ ^ — « «
dokumentus, knygas Ir

GRUMTYNĖS SU LEMTIMI

DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. rugpiflčio men. 27 d.

CLASSIFIED

NAUJA ŠVENTOVE PENNSYLVANIJOS
ANGLIAKASIŲ LIETUVOJE

M1SCELLAN

B anksto išsiuntinėtuose kvie braižą tos tautos, kurios atstovai
timuose į 65-tąją Pennsylvanijos prieš daugelį metų parapiją kū
l i e t u v i ų dieną buvo paminėta, rė.
kad išvakarėse bus atlaikytos
Tiesa, pilnutėlėje šventovėje
Mišios T a m a ą u o s liet. Šv. Petro
ir Povilo bažnyčioje, kur lietuviai klebonas kun. St Lukšys Mišias
angliakasiai savo parapiją įkūrė atnašavo anglų kalba, prie alto
1911 m. Tamaąuos senoje baž riaus stovint Lietuvos trispalvei
nytėlėje ir klebonijoje ne kartą ir mirgant tautiniais drabužiais
su kun. A. Keži u lankėmės 1972- pasipuošusioms moterims ir vy
-73 m., kur rasdavom nuošir rams. Ir man atrodo, kad Mišios
džią JAV gimusio ir Vilkaviškio anglų kalba geriausiai tiko, nes
kunigų seminarijoje trumpai stu visi suprato jų intenciją — už
Naujoji Tamaąuos lietuvių Sv. Petro ir Povilo bažnyčia.
dijavusio klebono kun. S t Luk-. tLietuvą,
1 c ^ v ^ už
"f Lietuvos tikinčiuosius.
». , * A .
. . ..
,
i Lietuviškai pasakytame pamokssio globą. Anais metais jis pasako- , , , ,
._,./. " .T\
VYSKUPO fcODIS
jo, kad statysiąs naują bažnyčią' l e k t l e b o n a * d k d e 1 . **?*
»? renkant medžiagą knygai, lietu
m
:
Mes
ahm
viškas
dainas
vedė
tas
pats
Eu
bei kleboniją ir kad jos vidų d e - , ^ . , "
*
f™*":
Be Dievo yra neįmanoma i š
Uetuvos vehava
l a i s v a i genijus Kalėda, iš kurio lūpų ano
koruoti kviesiąs lietuvį meninin- ^plevėsuoti Amerikoje• * Maldoje
griuvėsių atstatyti kraštą ir
ką. Mums net parodė naujosios jungiamės su tais savo artimai mis dienomis Elenutė Bradūnai- atkurti jame teisingumu besi
statybos provizorinius planus. siais Lietuvoje, kurie persekioja tė užrašė dešimtis retai girdimų remiančią
brolišką santarvę,
Nors ir matėm klebono užside- m i už tikėjimą, už tautiškumą". dainų bei meliodijų, o akordeo pažymėjo Managvos arkivysku
nu, vietoj anu dienų mano mielo
girną ir tyrą lietuvišką nuošir
Po atkalbėtos specialios, patrioti
pas Obando Bravo, kalbėdamas
bendrakeleivio
kun. A Kezio, šį
dumą, bet sunku buvo patikėti,
niais motyvais ataustos maldos į
Mišių metu, kurios buvo aukoja
kartą ryžtingai grojo Gintaras
kad tame nykstančiame senųjų
Šiluvos Dievo Motiną, aukojimo
Karosas, su jaunimu atvykęs iš mos už taiką Nikaragvoje ir už
lietuvių emigrantų buvusiam priemaldose, kurias angliškai skaitė
metu žuvusiųjų
tiltyje klebonas įstengtų pastaty
Bostono. Tiesa, linksmybės ku dvilinio karo
O. Klizas-Wargo, buvo meldžia
ti naują šventovę.
riam laikui buvo sustabdytos pra sielas. Jei Dievas yra pašali
masi už vyskupus Steponavičių ir
dėjus trumpą oficialią dalį, kurios namas iš viešojo gyvenimo, kal
Sladkevičių,
už
N.
Sadūnaitę,
už
Bet rugpiūčio 11 d. pavakare,
metu 65-sios Pennsylvanijos Lie bėjo arkivyskupas, žmonių tar
persekiojamus
Lietuvos
tikinčiuo
kai JAV LB cv pirmininko inž.
tuvių dienos rengėjai retais iš pusavio santykiuose įsivyrauja
A Gečio vairuojamas automo sius. Įkiekvieną maldą visa baž anglių padarytais suvenyrais ap smurtas ir neapykanta. Arki
bilis, lietui be perstogės lyjant, nyčia greit ir labai garsiai atsa dovanojo šventės garbės svečius vyskupas kvietė naujuosius Ni
narstydamas per senojo Pennsyl kinėjo. Kai prasidėjo aukojimo Teresę ir inž. Algimantą Gečius. karagvos vadovus,
atstatant
vanijos anglių kasyklų rajono procesija, Lietuvos vyčiai prie ai- Su džiaugsmu stebėjau, koks šil kraštą,
neužmiršti
praeities
tarpukalnes, pasiekė Tamaąuos' toriaus nešė ir ant jo dėjo lie- tas ryšys mezgasi tarp JAV LB klaidų. Arkivyskupo
aukoja
miestelį, prieš akis išniro naujoji I tuviška, duoną, rūtas, taut rū- cv pirmininko ir Lietuvos vyčių. mas šv. Mišias Managvos ka
lietuviu šventovė, baigta statyti N * papuoštą lėlę, margučius ir Bet ir vienas liūdesio šešėlis vi tedroje transliavo Nikaragvos
ir dedikuota 1976 m. rudenį, tik j " - ° naujosios šventovės prie- sus tebedengė: lauke be persto- 1 valstybinis radijas.
trejiems metams praslinkus po angyje
buvo
išdėstyta knyga gės tebelyja, kas bus rytoj ar
paskutinio mūsų su kun. A Ke- „Pennsylvanijos angliakasių Lie- besusirinks 15,000 minia, kai tiek
— Vilkas šuns nebijo, bet
tuva". Anglų kalba laikomu Mi pasirengta, tiek išlaidų padary
ziu apsilankymo.
nekenčia, kai loja.
šių lietuviškai nuotaikai pakelti
Uteniškių patarlė
Nors atvažiavom šventės garbės daug padėjo vargonininkės Regi ta?
svečio ir pagrindinio jos kalbėto- n o s Student vadovaujamo choro
Jau buvo nebetoli vidurnakčio,
jo inž. A Gečio automobiliu, bet giedamos lietuviškos giesmės ir, kai visa palyda vėl per tuos pa
erdvokoje automobilių pasistaty- Mišioms baigiantis, visų sugiedo- čius kalnus bei tarpeklius sugrį
Įsigykite naująjj AUOYZO
mo aikštėje prie naujosios šven- tas Lietuvos himnas. Jis skambė- žom į naują, jaukią klebono kun.
BARONO romaną
tovės vietą jam rasti buvo beveik } o nuostabiai pakiliai ir, kaip iš
A Bartkaus kleboniją, Franckvineįmanoma. Reiškia, tiek lietuvių magnetofono įrašo šiandien girllėje.
Idimės žmonių suvažiavo į nuo džhi, jo žodžius mokėjo didžioji
šalų miestelį pasimelsti naujoje dalis to vakaro maldininkų.
VL.R.
Jurgis Gliaudą apie šį romaną
šventovėje u ž Lietuvą, l i e t . die
sako: "Salia pagrindinių personažų
nos proga. Ir vėliau, kai klebo Nesugriaunama tiesa, kad Lietu
autorius pateikė visą tuziną kitų,
nui teko apie pusvalandį dalin vių dienos išvakarėse po Mišių
gyvų ir tikrų, kurie, tarp savęs
ti komuniją, įsitikinau, kokie re Tamaąuos liet šventovėje klebo
skirdamiesi modus vivendi meto
dais, sudaro sultingų, spalvingų
ligingi yra Pennsylvanijos
lie nas visus pakvietė į parapijos sa
STASYS SANTVARAS
portretų galeriją".
tuviai
lę, kuria paversta buvusi senoji
(Septintoji
lyrikos
knyga)
Išleido lietuviškos knygos klu
Kiek buvau
sujaudintas, kai bažnyčia. Įšalę susirinko beveik
bas
1979 m. Viršelis Nijolės Vede3
lietuvių rašytojų draugijos 1978
ko
pirmą kartą gyvenime mus su ld-1** * buvusieji bažnyčioje
gytės
- Palubinskienės, 276 pusi.
metų premiją gavęs geriausias litetais svečiais į šventovę įvedė pro- ^ 4 0 ° - N o r s nebuvo Sa pa
Spaudė Draugo spaustuvė. Kaina
«qofc D**
premijos I ^ Į p i a u * didSuliv, jauSu ir - Ą - Į Į g S J
^SSi^^JSSH. su persiuntimu $7.75. m. gyv. pri
rius sudarė keliasdešimt lietuvis-'netekėjo upeliais, bet vietoje jau Išleido J. Kapočius. Kaina su per deda 35 et. valstijos mokesčių.
kais tautiniais rūbais pasipuošu-1 čių buvo užtektinai lietuviškų siuntimu $8.23. 111. gyv. prideda 38
Užsakymus siųsti: Drangas,
sių Lietuvos Vyčiu. Tai man bu patiekalų, o vietoje midaus — et. mokesčių Užsakymus siųsti: 4545 West 6Srd Street, Cbicago. m.
DRAUGAS, «45 W. ttrd St., chica 60029
vo naujas ir nuostabus dalykas. statinės alaus. Susitikau čia de
go, m. ma.
Kai prieš šešerius metus tose
šimtis pažįstamų iš anų kelionių. < ^ 9 < V 7 9 < 3 ^ 9 V 9 < V > V 9 % ^
apylinkėse lankėmės, jų čia nė
su žiburiu negalėjai rasti, nes jie
.m i
neegzistavo. Bet štai būta dide
lio lūžio. Juos organizuoti ėmėsi
tokie asmenys, kaip Bronė MikutavHHenė, O n a
Klizas-Wargo,
kun. A. Bartkus, prel. J. Neverauskas ir visa eilė kitų, Ir t o ! |
— Jonas Vaznefea. Prie piano Aleksandras Kučiū
išvada: šiandien Lietuvos vyčiai » DAINT ER ABITŲ BECITAZJS
nai. — Tamsioj naktelėj, Dzūkų kraštas, 2atose apylinkėse į savo rankas per- i Į
sojoj lankelėj ir kitos dainos.
Kaina $6.00
ė m ę lietuvybės krivulę. Nors jų Į I
lūpose stipriausiai skamba ang- f
—Įgrojo L.S.T. Korp Neo-Uthuania orkestras su
1 iškas žodis (jie mokosi lietuvis- 5 H K TAU VIENAI
Algiu Modestu, Vytautu Paskum ir Zigmu Mi
kai, bet apie tai kitą karią), bet
jų sielos atspindžiuose lietuviš
kužiu, Jr. —Dvi gitaros, Tau dėkoju, Negerk,
koji dvasia. Ir vien 144-ji Atra2afc laukai, Sapnas ir kitos dainos. Kaina $6.00
cito apylinkių Lietuvos vyčių kuo
pa Šiandien turi apie 150 narių.
TĖVYNEI AUKOJAU
— l i e t u v i ų Meoo Ansamblis DAINAVA. Kur bė
Yra įsisteigusios ir kitos kuopos
ga desupės Jūs berneliai apgavikai, lietuviai
Scrantone, Harrisburge ir dar gal
esame mes gimė ir kitos. Diriguoja Stepas
kai kur.
Sodeika.
Kaina $5.00

LAIVAI IR UOSTAI

RUBAJATAI

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES?

GARBĖ TAU, VTJESP ATtE

— l i e t u v i ų Meno Ansambbs DAINAVA. Tyliąją
naktį, Sveikas. Jėzau, gimusis. l i n k s m ą gies
mę mes užtrauksim. Malda žuvusiems ir kitos.
Diriguoja Stepą* Sodeika ir Algis Šimkus.
Kaina $5.00

AUKURAS

— Alfonstg Mikulakis — dirigentas. Kanklių or
kestro vadovė — Ona Mikulskienė, Atlieka
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos ansambhs
Kaina $ 5 0 0

SKAMBĖKITE DAINOS

— Juoze Krlstolartyte • Daugėla. Pamylėjau va
kar, Pavasario dienelę, Verpsiu, verpsiu ir
Ūtos.
Kaina $6.00

tTisskym* nųiti: DRAUGAS. 454S W. 63 St. CMcago. m . 60629

t kaus. atremontuotas madinis. Gazu Šildymas. Arti 45-os ir Albany.
$27,500.00.
5 kamb. sssrisss Gazu šildymas.
FRANK
Z A P O U S Garažas.
Arti 69-os ir MapIewood. Že
SSOSH W « , t&th 8traec
miau $40,000.00.
Chlc»co, DUnote
2-jų aukštų Georgian. s kamb. 37
Tdef. OA 4-SSM
p. sklypas. 70 ir Fairfiekl. Numažinta
kaina. $30.000.00.
iiiiiiiiiitiiiiiiiiimittttiuiiimtitiiiiiiitini
Taverna ir 4 kamb. mūrinis, Į rytus
nuo California Ave ir 71-os g-ves. Nu
žeminu kaina. $45,000.00.

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

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų
TeL 376-1882 arba 376-5996
nHiiiHHiimHHiiimmiiiimiuniuunim

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
ir kitus kraštus

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namą pirkimas — r a n k o l i —
Valdymas
Draudimai — tn eonas T a s
Notsriatas — Vertimai

BELL REALTY
J.

B A C E V I Č I U S

6455 S. Kedzie Av. — 778-22SS

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave.
Chicago, Iii. 60632, tolei 927-5980 i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i s i i i i i m i i i i i i t n i T
8 kamb. mūr. bungalow. Crengtas rūsys. 3 tualetai. Didelis gara
iiiiiiniiiiiiuiuiiitiiiiiiuuiiiiiimiikiiiiiiii
žas. Arti Maria mokyklos ir Sv. Kry
žiaus ligonines. Tuoj galima užimti.
Idealu didelei Seimai.
KILIMUS IR BALDUS
2 po 4 kambarius mūrinis Brighton
Plauname Ir vaškuojame
Parke, Gražiai užlaikytas. $47.000.
visų ruSių grindis.
J. BUBNYS — TeL RE 7-5161

V A L O M E

uHHHimiiiiiimiiHuimuinuuitmmmti
iimiiimimiiiiiiHimiiiimiiHMimmiiii
įvairių prekių pasirinkimas nebran
giai H mūsų sandelio.

COSMOS PARCELS EXPRESS
2501 W. 69 St., Chicago, III. 60629

SIUNTINIAI | LIETUVA

ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Iaoom* Tmx
Notary BepsbUe

2951 W. 63rdSt.. 436-7878
839-1784 arba 839-8588
llllllllllllllllllllllUliiUlUlllllllllllUIIIIIIII

Telef. — 925-2737
N. W. Suburb MEDINAH — Custom
Vytautas Valantinaa brick, cedar trim, split level. 3 bedrm.
iiiiiiiiimiiimiiiiiiimiiuiuiiimtiiiiiiiiii 2 - 2 baths. Family room with stone
i n i i i i i i i i i H i i i i i i i m i i i i i i i i t i i n m i i i i H t i i i i i firepiace. Large balcony, living room
overlooking formai dining room. Beautifully firushed lower leveL Ideal 3
Licensed, bonded, insured.
room in-law apt. Central air. 2y2
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės car garage. 2 patios. Over y2 aere —
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. beautifully landscaped. Appraised
plytelės Glasa blocks.
Sinkos at $170,00a00. Ovmer selling at
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga $158.500.00. TeL 271IM7
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto
arba po 5 vai. vakaro
PARDUODAMAS N A M A S
SFKAPINAS — 638-296©
KAUNE, U E T T J V O I E

PLUMBING

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIUUIIIIIIII
•iiiiiiiiiiiiitimmiiiiiiiiiittiiiHiiiiutmnii

M O V I N G
SEKENA5 perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir U toli miesto lei
dimai i; pilna apdrauda.
IVl. _ \ V A 5-8068
lllllllilHlllllllllullHIIItlIlIlUimUUlIlHII

X an jai pastatytas, erdvos, S m i r g s m l
Garažas ir didelis kiemas.
Kreiptis J MR. VAX HOITTEN ( K a 
nadoje), teL ( 4 1 « ) 862-7090 — dar
b o valandomis.

K £ A L

Namai Chkagoje ir
priemiesčiuose

E S T A T E

Savininke parduodamas mūrinis 9
metų senumo namas. Bungalow — 3
miegamieji, 1V2 vonios. Centr. vėsi
nimas. 2 msi. garažas. Ant 57-os
arti Pulaski Skambint 284-854$.
dJKLP VVANTED — MOTEBfS
TYPING - UGHT BOOKKEEPINC
Flexible hours
-

BALZEKAS MOTORS
4030 Archer Ave.
847-1515
Ask for AUCE

TYPING AND GENERAL
OFFICE W0RK
Full tune 9 a.m. to 5 p-m.
Oall between 10 a.ru. and 11 8.3.
or 2 p m . to 3 p-m.

3 4 1-0966
VYSAl »

•

MOTiatYS

Baikis spsustavel laužytojos
ar tauzytojo paruošti darbas
off setui. Tari mokėti lietuviu
kalbą ir turėti patyrimo tams
darbe.
Skambinkite 585-9501.
Prašykite reikalu vedėjo.

HELP VVANTED
•••MIS———

—•— l • — •

VYstAJ
— — — I I I

MAINTENANCE
R E P A I R
Mušt have esperience in Are Welding,
mechanical repairs ot gears, bearings.
clutches and conveyors. Mušt read
mechanical blue prints, electricaJ trouble shooting experience. and machine
tool experience helpful. Overtime
available. $8.13 an hour. EfTective
October lst $8.71 an hour.

CAU MR. CAN1N0
2 3 5 - 1 0 1 6

"

An E<jutl Opportunlty Employsr M / F

SHEET

METAL

Sheet metai model makera. $9.00 per
hr. Shear op«rator. Drill press, preas
b rakė operatom. Startine J6.00 per
hr.
Mušt be experlenced.

HowIer

Fsbricstian

AddJson

545-5600
MACHINISTS

Exp'd. <wdy. Mušt have own tools.
Set up & operate machines. Varied. „.
interestirųr work. Short & loag runs.
AC
shop.
Steady.
Employment
& OT.
3KT
KBK TOOL MFG

70 ir Maplearood. 2 aukitų 3-jų bu
tų mūr. pajamų namas. Taip pat ga
M. A. Š I M K U S
limos pajamos rūsy. 2 mai. garažas.
NOTA R V PCBLIC
674-8686
Skokie
Nebrangus.
INCOME T A I
SERVICE
72
ir
Mozart.
Liuksusinis
2-jų
butų
« • S*. Maptatood, teL 254-745*
po 2 miegamus mūro namas. įreng
Taip pat daromi VERTIMAI.
REFRIGERATION
tas rūsys. Pamatykite Šiandien.
OI MINI C iškvietimai, pildomi
43
b*
Washtenaw.
2-jų
butų
mūr.
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir
Assemble amall unitą, also need
po 2 miegamus. 3-jų kamb. butas help to design new units. Steady
kitokie blankai
skiepe. $49.500.
job. Good pay. Call —
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUUUilIUIIilIlI
Brklgeporte — puikus Investavimas.
456-7300. Ask for Bill
m i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i m i i m i i i i m 7 butų mūro namas. Pilnas rūsys.
Nuomininkai patys apsiSildo. $17,500
metinių pajamų. Kaina $54,000.
88 ir Mozart. B naujesnių 8 butų
D I M Z 8 I O !
Spalvotos ir Paprastos. Radijai,
gerai
prižiūrėtas mūras. Pirkėjui 3
Stereo ir Oro Vėsintuvai
miegamų butas. Dėl informacijos
Pardavimas ir Taisymas
niiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiniiiimiiiit
skambinkit mums.
M W.
I G89th
LIN
S 776-1488
TV
2346
St,Atelef.
• h m**- Naujas 3-jų miegamų
Joteph Ehret
llllllllllilIlIlIlIilIlIlIlIllIlIlIlUlUlllilIlIlN' bungalov/. Skiepas, garažas. Pamatyl kitę Šiandien.
MtlinflIlIlIlIlUltlIlIHItlfUIIIMIHHttMM
Oak Lavm, ) vakarus nuo Cicero
[
Liuksusinis
3 miegamų. "tri-level".
The European ADAM
Tai pulld dovana — bst k o t o
Pamatykite Šiandien.
proga.!
Tirsnsiated from German by Algis
ĮsVinsis, Ph.D. Pbiosopfay Depart
ment Obk) University.

miiiimiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiimiiiiiiiim

TELEVIZIJOS

IJIHUANIA

Popular Lithuanian
RE C I PE S

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA
LAIDA
Suiedagavo
Joosapfata BSSABflSssl

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

Mes turime kompiuteri ir
nariu M.L S., kas palengvina parda
vimą bei pirkimą.

8k>m dienom Draugo spaustuvė
išleido septinta l*id% Uos populia
rios virimo knygos. J Dauivardiene vėl patikslino ir pagražino Uą Palikimas. Modernus, apie 20 metų,
laidą naujais paruošimais.
2-Jų butų muro namas ir muro garątas Įrengtas beismentas. Prašau tei
Tai geriausia dovana naujoms rautis ir paduoti savo telef. apžiūrėji
žmonoms ar marčioms. Daugelis mui U anksto. Viliuojanti kaina.
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuviiku maistu ir Tuičias sklypas. Tinka naujai statybai
virimu. Si knyga yra sukėlusi la Marųuette Parke.
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
Labai svaras 2-\ų butų namas Ir gatataučių darbo vietose ir organissražas.
Elektrines durys. Atskiri gazo
cijoss.
liidymai. Brighton Parke $37.00u.0O.
Knyga yra labai graliai įrišta ir
su spalvotomis iliustracijomis. La
rjų aukitų sstro aatsss ir 2
bai patogi vartojimui.
to garsias. Apie $6000.00 pajamų,
Užsakymus siųsti:
Nauja* stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga
nuo potvynio. Alum. langai.
DRAUGAS, K n y g ų Skyrius
Game pirkti uf $41.800.00.
4S45 W. 6Srd gtree*
CMesCo, niinok 88829
Kaina su persiuntimu $4.18

DAR NE YELU

Yaldis Real Estete

HlinoU gyventojai pridėkite dar
20 centų mokesčiams.
;,..

E A L S 8 T A T

10% — 90% — 9 0 % p*«t*u ntofcCaHe
u i ftpdrsud* a n o agni— ir i n t o m o Milo

Reportažas ii Pennsylvanijos (2)

O naujoji Sv. Petro ir Povilo
bažnyčia, Viešpatie, viena iš mo
derniųjų
šių
laiku šventovių,
spindinti tikruoju menu, nes jos
vidaus
dekoravimas mūsų žy
maus bažnytinio ir pasaulietinio
meno kūrėjo dail. V. K. Jonyno
tvarinys, toli toli pralenkęs tą
primityvųjį meną, kurį suprato
pirmieji lietuviai emigrantai ir
juo puošė savąsias šventoves.
Kun. S t Lukšio, Amerikos lietu
vio asmenyje, matom žmogų, ku
ris Lietuvos liaudies mene mato
gilią religinę prasmę ir supranta,
kokį dailininką pasirinkti, kad
autentiškuose meniniuose kūri
niuose butų galima pajusti ir

EO U S

GUIDE

2625 Wt$i 7 l i f stmt
UI 737-7200 i r 7S74SI4

PUbUsfasd by Kęstutis Jerome But
kus FtoundstJon. Osoago 1979 m.
Kaina su persiuntimu $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS,
flif.M
IL.
smnsm^,.

WHh Liberty «Justice
An»erikle«ų premijuota PAU
L I A U S LEONO knyga* kurioJe atvirai ir drąsiai nagrinėja
Uo k r a š t o negeroves bei psvojos ir tiesia kelios i saugų riša

re nuo 21 iki 35 proc. importo, i ir brangesnė, negu įvežama iš, kaukolė 400,000 metų amžiaus DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. rugpiūčk) mėn. 27 d.
1791 m. iš Prūsijos buvo atga- kitu kraštu. Statistikos duome-, 1971 m, liepos mėn. tame pabendra 67 % visos įvežtos drus-inys rodo, kad Vokietijos druskos čiame žemės nuorMų sluoksny/. MIŠKINIS
kos. Iš viso tuo metu į Lietuvą tonas Klaipėdoje kainavo 53,46
buvo rasta kaukuolė iš prieš
buvo įvežama iki 300 tūkstančių lt., o Anglijos — 62,70 lt Ta- neandertalio laike tarpio.
Turbūt daugelis žinome, kad lai, turėjo didelę reikšmę karų statinių.
čiau, anglams spaudžiant, buvo
Tautavele, Rytų Pirenėjų kai
mirus,
lietuvių kalboje ir kūryboje drus su kryžiuočių ir Livonijos ordi
laikomasi sutarties, ir Lietuva
melyje,
yra
priešistorinių
laikų
Nepriklausomybės
valdymo
lindinčius žmoną TZAHFTT<Ę, sūnus MANIGIRDĄ ir
ka tiesiogine ir perkeltine prasme nais.
pirko kasmet iš Anglijos 2500 to
muziejus.
2mogus,
kuri^
kaumetais
Lietuva
daugiausia
prekia
RAMONĄ su šeima nuoširdžiai užjaučia
turi labai teigiamą reikšmę. Be
J. Dlugošas rašo, kad Vytautas
nų druskos.
vo
su
Vokietija
ir
Anglija,
kurių
|kolė
yra
tame
muziejuje,
mirė
to, žemės druska vadinami gar- ir Jogaila, ruošdamiesi lemiamui
Edmundas Radavieras, Jadvyga ir Kazys
Pažymėtina, kad sunku su drus ne senesnis kaip 20 metų. Jis
buvo pirkti iš Lietuvos žesūs visuomenės veikėjai, mokslo Į mūšiui su kryžiuočiais, 1410 m. mtikslas
Poškai, Elzbieta Skinderienė, Adelė ir
ė s ūkio
produktus ir parduoti ka būdavo ypač karų metu. Su- turėjo būti Pekingo Sinanthroir meno darbuotojai, išradėjai ir žiemą surengė Baltydžio giriose
Kastytis IzokaičiaL
jai
MVO
P™mo™
gaminius, trikus normaliems prekybos san pus ir Javos Pithecantropus
atradėjai, žymūs karo vadai ir kt. didelę medžioklę. Medžioklės me*
Vienpusiškas užsienio prekybos į tykiams, paprastai nebuvo įvežaPrisimintini ir tokie lietuviški tu
buvo
prišaudyta šimtai
posakiai: "jo kalba buvo be drus stumbrų, briedžių, elnių, šernų pobūdis leido užsienio susivieni- ma ir druskos. Senesnio amžiaus bendralaikis. Tūkstančiai žvė
kos", atrodo, kad žmogus kalbė- I bei kitokiy laukinių žvėrių ir pri- jimams diktuoti savo valią ne, lietuviai ir šiandien prisimena rių kaulų tuose pat archeologi
nepriklausomos
Lietuvos tuos laikus.
jo nelabai žinodamas, ką nori sūdyta statinės mėsos "ilgam ka tik
nėse sluoksniuos rodo, kad tas
užsienio
prekybai,
bet
ir
gamy
Mielam
pasakyti. Pavyzdžiui, jaunave- ro metui",
ankstyvas "homo erectus" gy
BASTA 400,000 METŲ
bai.
Tačiau
pasaulinės
ekonomi
džių sutikimas su duona ir drusSu kryžiuočiais karų metais
KAUKOLĖ
veno iš medžioklės.
Urvuose
ka reiškia linkėjimą, kad jiems Romos ordenas uždraudė parda- nės krizės laikotarpiu 1929 - 1933
niekad netrūktų duonos ir drus vinėti lietuviams ir prūsams drus m. Vokietija pradėjo riboti žeArago urvuose prie Tautavel, rasta dramblių, liūtų, briedžių
kos, kad visada būtų turtingi.
ką, o po Žalgirio mūšio vykstant ^^Į^^JZSfV?*^Prancūzijoje,
A. T.
rasta žmogaus ir arklių kaulų.
Į • j ° artimiesiems gili užuojauta.
to e
Be
to
Lietuvos
ir
kryžiuočiv
ordeno
de-!«"«
™.
8f?3**
™
}
;
»
Druska būtina žmogaus orgadėl sienų, tarp abiejų ša- 5 Pabtogejo Lietuvos politiniai » n
nizmui, į kurį ji patenka daugiau Ų. m f,
KELEČIŲ ŠEIMA
'
tykiai su Vokietija del Klaipėdos
sia su maistu. Valgomoji druska liu kildavo gana stiprių pnešta- krašto. Todėl kurį laiką Vokietinaudojama maisto produktams r v avlmų : 1 4 1 8 " ' i 1 9 m ' ^ " O " ja nepirko iš Lietuvos produktų,!
sūdyto ir konservuoti. Sūdyta mė I J į °5 ? e n a s t r u k d e l"«*?ų C T neleido tranzito per savo terito-]
sa, žuvis, sviestas, daržovės n e . Į kybą Nemunu, nepaduodavo Lie
riją į Lietuvą ir iš Lietuvos. To
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylmkėje.
genda ilgai, nes žūva puvi- * 16" !1 p r ^ S . d T ± f . l r *"? kiomis aplinkybėmis susidarius
Mirė rugpiučio 19 d., 1979 m., sulaukus 97 m. amžiaus.
bakteri'os
' P " ** Ptrkhai kreipėsi pagalj bos į didįjį kunigaikštį Vytautą, Lietuvos vyriausybė stengėsi sa
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio mieste. Amerikoje iSgyveno
28 metus.
Valgomoji druska arba kitaip kuris susitaręs su Jogaila, pradėjo vo žemės produktus išvežti i
vadinant natrio chloridas (Na trukdyti kryžiuočių ordeno pre Angliją. Tačiau krizės metais
Pasiliko dideliame nuliūdime anūkė Julita Burgess su vyru
CI>, gaunama iš druskingų eže kybą Vlsla. Kadangi nepavyko Anglija mažiau įsiveždavo ir su
Paulium, 2 proanūkės: Angeliąue ir Valentina Burgess, Lietuvoje
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
sūnus Aleksandras su Šeima, Brazilijoje brolis Juozas Geibaitis su
rų ir iš akmens druskos telkinių, susitarti, tai druska atvežama iš prekiaujančiomis valstybėmis ėšeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
kurie susidarė seniai išdžiuvusiu Vakarų Europos, Lenkijos ir iš mė sudarinėti prekybos sutartis:
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
pirkti
tiek,
kiek
tose
valstybėse
ežerų vietose. Pažymėtina, kad Lie rusiškųjų žemių.
Kūnas DUS pašarvotas antradieni, rugpjūčio 28 d., 1 vai. popiet
Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 Street.
tuvoje taip pat yra druskos klo Svarbiausieji druskos pardavimo gali parduoti. Lietuva iki to me
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
to
Anglijoje
pirko
nedaug,
nes
dų, bet jie taip giliai, jog kasti centrai Lietuvoje buvo Kaunas,
Laidotuvės įvyks trečiadieni, rugipūčio 29 d. iš koplyčios 9 vai.
4330-34 So. California A v e n u e
neapsimoka. Druskininkų, Birš- ir Vilnius. Istoriniai šaltiniai sa- brangiai kainavo atvežimas ir, be
ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
to,
anglų
prekės
buvo
bran
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
tono ir kitų šaltiniuose, o taip ko, kad jau XV a. čia buvo įrengbus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
pat ir Baltijos jūros vandenyse ti sandėliai. B Kauno ir Vilniaus gesnės. Druska tuomet buvo įve
4605-07 S o u t h Hermitage Avenue
druskos procentas labai mažas, sandėlių vietos pirkliai išvežioda- žama iš Vokietijos ir Sovietų Ru
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
sijos.
Tačiau
Anglijos
vyriausybė,
Telefonas — YArds 7-1741-2
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Todėl druska yra viena seniausių! vo druską po visą Lietuvos kraš
importo prekių Lietuvoje. Ją mū tą ir pardavinėdavo žmonėms. sudarant prekybos sutartį su Lie
Nuliūdę: Sūnus, anūkė, proanūkės, brolis ir kiti giminės.
sų protėviai parsigabendavo iš Už druskos įgabenimą pirkliai tuvos vyriausybe, pareikalavo
druską, kaip ir kitas importuoja
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.
svetur drauge su kitomis prekė mokėjo muitą. Muitinės buvo
mas
prekes
atsivežti
iš
Anglijos
mis, iškeitę į kailius, vašką, pe valstybės pasienyje, prie sau
ir išlyginti prekybos su Angliją
sumos ir vandens keliu.
lenus.
„ .
,
balansą. Po ilgų derybų 1934 m.
Istorija byloja, kad druska,
Paskutiniais unijinės valstybes i b u v o ^ „ ^ 3 sut artis, lietuvių
kaip ir metalo žaliava bei gink- egzistavimo metais Lietuvos už ūkininkų išaugintam ir į Angli
sienio prekyba buvo glaudžiau
siai susijusi su Prūsija. Iš Prūsi ją parduodamam bekonui sūdyti
Laidotuvių Direktoriai
•
•
imta pirkti anglų druską. Angli
jos
buvo
įvežama
audiniai,
drus
DM APIE LIETUVIŲ
ka ir kitos prekės. Druska suda- jos druska buvo daug drėgnesnė
6845 SOUTH VVESTERN AVE.

DRUSKA - GYVYBES ŠALTINIS

A. t A. Inž. KAZIMIERUI MOTERAIČIUI

MANIGIRDUI

A. f A. PETRONĖLE MINAUSKIENE

EUDEIKIS

Mažeika & Evans

PADĖKA

-

A. f A. PRANAS ODINAS

FONDO VABDYN&

lietuvių
Fondo
vardynui
medžiaga renkama gana inten
syviai. Knygoje numatyta bent
35 atskiri straipsniai, liečia
L. Fondo įsikūrimą, jo augimą
ir Teikime lietuviškajai išeivi
jai. Iš tų numatytųjų 35 strai
psnių jau yra paruošta 15 re
daktoriaus pastangomis. Dar
didesnės dalies trūksta. Bet
yra užangažuoti ir įpareigoti
buvę L. Fondo kūrėjai ir kiti
plunksnos
darbininkai savo
straipsnius kuo greičiau pa
ruošti. Tad iš dalies nuo jų pri
klausys ir paties L. Fondo var
dyno pasirodymo iš spaudos
terminas. Tikimasi, kad iki;
Naujųjų metų tie pažadėtieji
straipsniai bus gauti, ir 1980 j
metais pasirodys pati knyga.
Todėl yra raginami neat-j
siuntusieji savo nuotraukų ar
nespėję įstoti į L. Fondą nariai
kuo greičiaus tai padaryti iki
spalio 6 dienos didžiojo L. Fon
do pokylio Marriot viešbutyje.
Iki tos datos įstojusieji į L.
Fondą dar galės patekti ir į
L. Fondo leidžiamąjį vardyną.
Taip pat yra prašomi visi
Liet. Fondo nariai iš anksto
užsisakyti šią knygą, kurios
prenumerata tik 15 dol. Tenka
pripažinti, kad gal tik vienas
aštuntadalis Liet. Fondo narių
tėra užsisakiusių šią knygą. O
kur likusieji? Juo daugiau bus
prenumeratorių, juo greičiau ir
pati knyga bus išspausdinta.
Ta lietuviškoji visuomenė kuri
sudaro Liet. Fondo šeimą, yra
jautriausia visiems lietuviškiems
reikalams, tad ji turėtų ir šį
reikalą labiau paremti savo pre
numeratomis ar garbės prenu
meratomis. Juk šia veikalas iš
liks kartų kartoms, kaip mūsų
patriotizmo akivaizdus įrody
mas.
Tas veikalas įamžins ne
tik asmenis, bet ir organizaci
jas ,kurios savo įnašais prisi
dėjo prie L. Fondo išugdymo
ir tuo pačiu prie lietuviškosios
kultūros puoselėjimo čia išei
vijoje.
Tad atlikime savo pareigą ir
ištesėkime iki galo.
A P. B.

Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis mirė 1979 m. liepos 19 d.
ir buvo palaidotas liepos 23 d. Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse,
Cmcagoje.
Dėkojame visiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir
palydėjo j amžino poilsio vietą.

seimą nuoširdžiai

Nuoširdžiai dėkojame kun. Vaclovui Martmkui, kuris atliko
pamaldas koplyčioje, atlaikė gedulingas šv. Mišias už jo sielą baž
nyčioje ir palydėjo vdionį į kapines.

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel.
Tel.

737-8600
737-8601

Gffiai dėkingi esame visiems bičiuliams ir pažįstamiems, ap
lankiusiems velionį koplyčioje, liūdesio valandoj pareiškusiems
užuojautą asmeniškai, laiškais ir per spaudą bei užprašiusiems šv.
Mišias už vefionk) sielą.
Mes ypatingai esame dėkingi L. B. Marąuette Parko apylin
kės pirmininkui p. Kostui Juškaičhri už atsisveikinimo su velioniu
pravedamą koplyčioje ir p. Broniui Nainiui už nekrologą "Drauge".

Pirmajam Lietuvos Kariuomenes kūrėjui sa
vanoriui

|A. t A. Gen. ŠI. pik. KAZIMIERUI ŠKIRPAI

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriams Steponui C.
Lakavičiui ir Sūnums už malonų patarnavimą.
Visiems tariame nuoširdų dėkui.
žmona Akvffina, sūnus Vadovas,
duktė Irena ir anūkai.

mirus, jo žmonai BRONEI, sūnui KAZIMIERUI su
Seimą, giminėms, draugams, pažįstamiems nuo
širdžią užuojautą reiškia

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TR\S MODERNIŠKOS KOPLYOOS

2 5 3 3 W e s t 7 1 St.( Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 47t>-2345
AIKSI Ė AUTOMOBILIAMS STATYTI

Mūsų mylimai ir artimai draugei
Liet. Karmom, kūrėju savanoriu s-gos
CENTRO VALDYBA

A. t A. Inž. KAZIMIERUI MOTERAIČIUI
mirus,
jo žmoną IZABELĘ, sūnus MANIGJRDlĄ. ir RAMONĄ

A. + A.
JULIJAI B I C I Ū N I E N E I
mirus,
SŪNUMS, DUKTERIMS ir visiems ARTIMIESIEMS
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu da
linamės jų skausmu.
Sofija ir Normaii Burttein
tu Šeima

su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Eugenija ir Algis Žukauskai su šeima
Ona ir Kazys Mickevičiai.

A. t A. Inž. KAZIMIERUI MOTERAIČIUI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS

330? SO. LITLANKA AVE.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE
Tel. VTrginia 7-6672
2424 VV e-^th STRFFT
Tel. REpublic 7-1213
I02O Southvvest Higtmay. Palos Hills, III.
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. C A L I F O R M A A \ F

Tel. LAfayette 3-3572

m i r u s,
Tėveliui

A. t A. KAZIMIERUI MOTERAIČIUI minis,
mūsų mokytojui MANIGIRDUI bei kitiems ŠEIMOS NA
RIAMS reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Julytė Nartratyte, Andrius Narbutu*.
Lina Saulytė, Vytas Saun*
ir Tėveliai.

mūsų nuoširdžią ir brangią mokytoją, operos solistę
IZABELĘ MOTEKArnENĘ, sūnus MANIGIRDĄ. ir RA
MONĄ su ŠEIMA skausmo valandose nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime.
"Dainos" studijos buvusios mokines:
Viktorija Tauginienė - Ba&nskaitė lr
vyras Kasys.
Laima Šalčiuviene - Ba&nskaitė su šeima
ir tėvai Genė ir Viktoras Bačmskai.

JURGIS F. RUOMIN
JJW SO I.ITUAMC A AVE.

Tel. YArds 7-1138-30

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. H AI S T EI) STREET

Tel. YArds 7-1011

VASAITIS - BUTKUS
1446 So 50th \»e.. f I C t R O , 1LL

Tel.

O I ympic 2-1003

DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. rugpiūčio mėn. 27 d.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

X Kr. Donelaičio lituanistinių
VI-TOJI TAUTINIU ŠOKIŲ pose, k u r šventės komiteto pir
mokyklų tėvų komitetas pasi
mininkas Jonas Taiandis
yra
ŠVENTE
skirstė pareigomis ir jau pasi
ilgametis
narys
ir
direktorius.
ruošęs 1979-80 mokslo metu
Vl-toji Tautinių šokių šven
Šis iškilmingas balius turės
darbams. Pirmininkė A. Stepo
tė įvyks 1980 metų pirmąjį lie
programą,
puikią vakarienę, šo
navičienė,
vicepirmininkė B.
pos savaitgalį. Pirmininko Jo
kius ir įvairių staigmenų.
Sasnauskienė, iždininkas A. Jano
Talandžio vi jvaujamas
Mūsų Tautinių šokių šventės,
runas, iždininko
pavaduotoja
šventės komitetas jau buvo su
įvykstančios
kas ketveri metai,
sirinkęs eilę kartų planuoti ir
X Vysk. Paulius Marcinkus, B. Pabedinskienė, sekretorė Z.
yra
svarbiausios
ir didžiausios
vykdyti pasiruošimo darbus.
aukštas Vatikano
pareigūnas, Deveikienė, korespondentė J.
lietuvių kultūros ir lietuviškų
Jau beveik visos komisijos yra
kaip popiežiaus Jono Pauliaus Norvilienė, parengimų vadovė
tradicijų manifestacijos. Į j a s
sudarytos. Salė jau užsakyta
n pasiuntinys, atvyko į Chica- R. šlapkauskienė, jos pavaduo
suplaukia lietuviai iš visų pa
ir visi kiti darbai eina pirmyn.
gą ir kitus Amerikos miestus tojos R. Račkauskienė ir D.
saulio kraštų, į jas
atsilanko
su vyskupais
aptarti popie Šlenienė, techninių reikalų ve
Ašku, kaip ir visuomet, vie aukščiausieji JAV valdžios pa
žiaus kelionės į JAV-bes deta dėjai — E. Eringis, J. Maleiška
nas iš didžiausių komiteto rū reigūnai ir politikai. Ateinan
les.
Ta proga vysk. P . Mar ir A. Pocius. Mokinių registra
pesčių yra finansai. Tas ypa čių metų Tautinių šokių šventei
cinkus aplankė ir savo artimuo cija vyks rugsėjo 8 d nuo 9 iki
tingai matoma
šiais metais, jau y r a pakviestas JAV prezi
1 vai. p. p. McKay mokyklos
sius bei draugus.
kai vis didėjanti infliacija taip dentas.
patalpose.
pat paliečia ir šventės biudže
Taigi Vl-sios Tautinių šokių
x Birutė Sidzikauskienė iš
x Kun. Tomas Kasputis, Ne
tą, šventės pradinėm išlaidom šventės reikšmė y r a daug dides
Pompano Beach, Fla., visai sa kalto Prasidėjimo
parapijos
padengti jau yra gauta iš JAV nė, negu tik lietuvių suėjimas,
vaitei buvo atvykusi į Chicagą asistentas
Brighton
Parke,
Lietuvių Bendruomenės krašto pasišokimas,
pasidžiaugimas.
dalyvauti vestuvėse ir aplanky- kard. J. Cody yra paskirtas
valdybos
2000
dol.
avanso.
Tai y r a taip pat pasirodymas
ti savo artimuosius. Taip pat,'vienu iš kunigų komisijos rū- L. VailokaitytS ir R. Karnius gitarų muzika linksmina Jaunimo kongreso ekskursuojanCius dalyvius.
Taip pat Pasaulio Lietuvių die mūsų susipratimo, vieningumo
!
Nuotr.
Lino
Meilaus
ji rūpinasi savo mirusio vyro, pintis dvasiniais pašaukimais.
nų komitetas pažadėjo 1000 dol. mūsų gyvasties. Pagal šventės
buvusio diplomato ir lietuvių Bet ir gavęs naują paskyrimą,
auką.
šventės komitetas yra sėkmę kitos tautos ir JAV po
visuomenės veikėjo, a. a. Vac jis lieka darbuotis
Brighton
labai dėkingas už šias sumas, litikai sprendžia apie lietuvių
lovo Sidzikausko
atsiminimų, | Parko lietuvių parapijoje.
bet pagal dabartinį
šventės stiprumą.
kurie buvo spausdinti "Dirvo
x Korp! Neo-Uthuania su
biudžetą to dar neužteks.
Pirmasis žingsnis, nulemiąs
je", išleidimu atskira knyga. važiavime, Tabor Farmoje, svarniu kalbėtoju pakviestas buv. ros Vartų parapiją AvellanedoJ.
A.
VALSTYBĖSE
Todėl
šventės
komitetas
jau
šventės
sėkmę, yra finansinis
lė
Tie atsiminimai
^!stybose kalbės Vida Jonušienė,
Vliko vicepirmininkas ir žymus je, lydimas SLA pirmininko R. beveik savo pirmajame posėdy stiprumas.
Todėl šventės ko
— Vinco Krėvės Philadelphi- visuomenininkas Juozas Audė
reikšmės. Šia proga viešnia iš • j^ijta. Kriaučeliūnaitė, Daiva
Stalioraičio. Ta pačia proga ap- je nusprendė daryti šį rudenį mitetas nuoširdžiai kviečia viFloridos aplankė "Draugo" re- Vaitkevičiūtė - Meilienė, Graži jos lietuviškoji mokykla 1979- nas.
lankė parapijos įstaigas, bažny- j ^ " J ~
~į~
^ į ^
sus lietuvius dalyvauti šventės
dakciją,pasikalbėjo su redakto na Gražienė, Vytautas Kasniū tuosius mokslo metus pradeda
— Los Angeles liet. skautai, čią, muziejų, mokyklą ir parap gus į visus kitus parengimus, j lėšų telkimo baliuje lapkričio
rugsėjo
8
d.,
šeštadienį,
10
vai.
riais ir painformavo apie savo
Svečias taip pat aplan
nas, jr., dr. Alvydas Arbas
-ės ir jų tėvų komitetas ruošia salę.
apylinkės lietuvių veiklą. Pir- vadovaus inž. Jonas Jurkūnas tradicinėmis pamaldomis Šv. rudeninį pobūvį, kurio pelnas kė SLA patalpas Lanus mie o taip pat į salės ir orkestro į 17 dieną Olympia Fields CounAndriejaus bažnyčioje 19th ir
gavimą, baliaus diena yra š. m. t r y Club patalpose.
madienį ji išvyksta atgal į Flo
ste ir Liet. centrą — Villa Lu
skiriamas
skautų
stovyklavie
Marija
Evinskienė,
Flori.
i
ų
vyks
rė
x
lapkričio 17. Jis įvyks Olym
Prašome j a u dabar rezervuo*
Walacce
P o pama d
ridą.
dos gyventoja, grįžo į Chicagą į gistracija ir pamokų
pradžia, tės išlaidoms padengti. Pobūvis gano, pasimatydamas bei pasi pia Fields Country Club patal- ti lapkričio 17 dienai.
M. L
kalbėdamas su tų įstaigų pir
įvyks
Šv.
Kazimiero
parapijos
dalyvauti
anūkės,
Lauren
Kenvisuotinis
Pamokų metu įvyks
X Vytautas Kasniūnas, ku
!
mininkais bei valdybomis.
Po
ris 21 metus dirbo "Daily !tra vestuvėse su Phillip An- tėvų susirinkimas. Į mokyk salėje, rugsėjo 15 d., 7:30 vai.
to prof. S. Goštautas išskrido į
News" ir 2 metus "Sun-Times" derko, rugsėjo 2 d Ji yra duk- lą priimami visi, kurie šiais me vak.
Bogotos miestą, Kolumbijon,
neseniai pradėjo dirbti žurnalų I tė Raymond ir Virginia Kentrų. tais bus ketverių metų. Moky
— Arėjas Vitkauskas, rašyto
kur anksčiau yra gyvenęs, o
ir laikraščių konsultacijos f i r - L a u r e n Kentra yra pasižymė- kloje veiks darželis ir pagelbi- jas,
žurnalistas, World-Wide
nuo 1962 m. gyvena šiaurinėj
UŽDARYS FONTANĄ
BYLA DfcL BAŽNYČIOS
jusi lietuviškame veikime. Per nės klasės silpnai ar visai ne- News informacijos biuro vedėmoje kaip konsultantas.
Amerikoj.
12 metų uoliai darbavosi su m o k a ntiems lietuviškai. Norint jas, 309 Varick St, Jersey City,
Buckingham fontaras bus už
Išsikėlus
daugeliui parapieX Jamie Rebecca Gaškaitė,; lietuviškos eglės puošėjais. Tie d a u g i a u informacijos, prašoma i N. J., 07302, pastoviai ir sumadarytas Darbo dieną, o tada čių atsidūrė sunkioj finansinėj
Stasio ir Marčios Gaškų trijų jauni lietuviškos Kumes jau- skambinti
mokyklos vedėjui niai
informuoja
Amerikos
visą savaitę prie jo darbuosis i padėty švč. Širdies bažnyčia,
mėnesių dukra, St. Anna ligo-. nuoliai puošia Mokslo ir pramo Stasiui Rudžiui. 302 - 737-4798. spaudą, teikdamas jai reikalin11652 S. Church S t , Chicagoparuošdami žiemai.
ninės buvo išrinkta "Metų kū-' nės muziejuje eglutę kasmet,
žmiu
je, ypač kad pastatui reikia
— Dr. Vytenis M. Vasylranas SU
- nepamiršdamas ir
MAUDYMOSI BASEINAI
dikiu", nes gimė gegužės 9 d. Kalėdų
švenčių metu. P-lė tarnybos reikalais atvyko į Bos- ] Lietuvos reikalų.
Pastaruoju
didelių remontų. Kard. Cody
šioje ligoninėje, kada buvo šven Lauren šokdavo su "Ateities" toną, kur buvo iki rugpiūčio 2 1 1 m e t u J° rašiniai buvo atspausLauko maudymosi baseinai nusprendė bažnyčią nugriauti.
čiama tautinė ligoninių savaitė. šokėjais ir yra laimėjusi Lie dienos. Vieną savaitę tarp l l ! * * "American Scene", "The
Chicagoje užsidarys. Paplūdi Žmonės susiorganizavo ir krei
De
Apie tai rašo, įsidėdamas ir tuvos vyčių stipendiją.
mius uždarys rugsėjo 3 dieną. pėsi į teismą, kad kardinolo
Dabar ir 19 d. praleis Pranciškonų i *roit Ewish Chronicle" ir ei
nuotrauką, "The Chicago Ca- tęsia mokslą įsigyti magistrą
sprendimas būtų
panaikintas.
BAIGSIS KONCERTAI
Kennebunkporte, lėje kitų laikraščių bei žurna
vasarvietėje
tholic" savaitraštis.
biznio administracijoje.
lu.
Lietuvos
ir
lietuvių
reika
Illinois apeliacinis teismas nu
Me.
Mažesniuose Chieagos par
X
Bronius
Keturakis,
Millai
jo
pristatomi
objektyviai.
sprendė, kad
čia bažnytinis
Antanas
Rubšys,
— Kun.
X Vincas Maknavičius, Cice
kuose rengiami koncertai baig
reikalas.
Civilinis
teismas į tai
ro gyventojas, sunkiai susirgo. waukee, Wis., žinomas mūsų j Manhattan kolegijos profesosis rugsėjo 3 d. koncertu CaARGENTINOJE
neturi kištis ir paliko kardino
Guli Loretto ligoninėje dr. P. sporto darbuotojas, "Draugo" į nus, Brome, N. Y., Lietuvių
lumet parke, 9801 S. Avenue G.
—
Dr.
Justas
Kuncaitis,
lui teisę elgtis, kaip jis g a l r
bendradarbis, yra ir nuolatinis katalikų Mokslo Akademijos
Kisieliaus priežiūroje.
voja.
VYRAS SU DINAMITU
dienraščio rėmėjas.
Atnaujin- suvažiavime Chicagoj skaitys i anksčiau gyvenęs Argentinoje
Rauks Staltoraitis, sėkmingai vaX Korektūros klaida antras-: damas prenumeratą jis vėl at- paskaitą apie archeologiją
ir i ir čia profesoriavęs universite- Jovavęs Argentinos lietuvių organiza
Chieagos policija areštavo
NEDAUG, BET UŽTEKS
tėje. J. Janušaičio rašinyje i siuntė 20 dolerių auką. Jį skel- Šv. Rašto autentiškumą.
į te, yra atvykęs į Argentiną, nes cijų tarybai, jos vairą perdavė Juliui Larry Daniels, 32 m., kuris sa
Numatoma, kad žiemai nebus
"Draugo" pereito penktadienio į biame Garbės prenumeratorium — Lietuvių pranciškonų pro- yra pakviestas skaityti pas- Mičiūdui
vo automobily turėjo 22 gabalus JAV-se turimo kuro daug, bet
vincijos kapitula prasidės rug-| kaitą mikologijos kongrese —
numeryje, 4 puslapy antras-į ir maloniai dėkojame.
dinamito. Automobilį buvo pa vis dėlto pakankamai.
—
"La
Nacion"
rašo,
kad
mux
Martynas
Bandelis,
Chicaj
sėjo
4
d.
Kennebunkporte,
\
K
Jornada
Argentina
de
MicoTurėjo'
statęs prie 5100 So. New Engtėję įsibrovė
klaida.
KONCERTAS
būti: "Kun. Jurgis šarauskas go, UI., prie prenumeratos mo- • Maine. Bus renkamas naujas logia, Rezistencijos mieste, Cha- zikaliniame veikale "Embassy" land. Nežinomas asmuo palico
Darbo
dieną, rugsėjo 3 4 ,
įsigijo doktoratą". Už klaidą į kesčio pridėjo 10 dolerių auką. • provincijolas, nes Tėvas Jurgis, - Be to, lankysis San Luis bei teatre ("Aqui no podemos ha- cijai pranešė apie tą dina
prie Mokslo ir pramonės muzie
cerlo") artistų tarpe randas mitą.
Dėkojame.
atsiprašome.
; Gailiušis, OFM, 20 metų vado- j Cordobos provinc. Dr. J. Kunjaus Chicagoje
bus Chieagos
viena lietuviška pavardė — Ri
L,n* . K' , , - , : : - , , * ™h A ' Petrauskas, L o s ' ^ e s lietuviam pranciškonam, ; caitis vykdamas sustojo Bs. Ai- čardo Pashkus. Veikalas sėk
ATPIGS
kamerinio
orkestro
koncertas
toliau atsisakė kandidatuoti. res mieste. Jurgio Witkausko
K n
8
r0 a
shĮ metų, o visiems jo darbuoto- j
^ : <*£ ^ f ^ į
P S taip pat bus renkama ir vyriau- lydimas, aplankė "Laiką",
Sears and Roebuck bendro visiems nemokamai.
o mingai ėjo 8 mėnesius praeitais
i palinkėjo
rtfilirtĮrnin
^TirniifTiit"
i«4-tfft».*v-An
"Draugui"
ištvermės,
jams sėkmės, atliekant didelį
sia provincijos vadovybė, kuri grįždamas žadėjo ilgiau pavie- metais, dabar vėl pradėtas sta vė paskelbė, kad rudenį dau
darbą, reikalaujantį daug pasi-Į" darbuotojams geros sveika- vėliau paskirs atskirų vienuoly sėti.
tyti.
geliui prekių numuš
kainas 'IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllilllliiiiiiiHittft
Į
tos
ir
atsiuntė
10
dol.
auką.
šventimo" — rašo mums Zinai
Advokatas JONAS GIBAITIS
nų viršininkus ir pareigūnus.
— "Mindaugo" draugijos šeš 20—50%.
Prof. Stasys Goštautas,
da Vyšniauskienė iš Malvern, Labai ačiū.
6247 So. Kedadc! Avenue
X Aktorius Vitalis Žukaus — Maironio lituanistinei mo- profesoriaująs Bostono univer- tadieninės mokyklos mokytoja
siųsdama 8 dolerių auką. Dė
TeL — 776-8700
kas Vilniaus universiteto 400 Ikyklai New Yorke šį mėnesį sitete, kur dėsto palyginamąją Valentina Bukauskaitė de Per- I š l e i d o
kojame.
sukanka 30 metų.
literatūrą, lankėsi Argentinoje. sico, šių metų birželio mėn. išChicago, Illinois 80629
"Vagos" leidykla VUj metų sukaktuvių minėjimo pamu e
Iš viso
— Tryptmis, New Yorko lie- Pirmiausiai lankėsi Brazilijoj, vyko į JAV-bes, pas savo dėdę
^ keliomis spalvo- Darbo v a i nuo 9 iki 7 vai. vak.
Vytautas Vidugiris, Palos: baigtuvių vakarienėje
atliks
tuvių tautinių šokių ansamblis, dalyvaudamas ten Pen Clube — S Louis valstijoj. Lankysis ir m i a atspausdinta 21 iliustracija
Seštad. 9 vai. iki 1 vaL d.
Verdes, Calif., Liet. skautų bro- į humoristinę programą
vadovaujamas Jadvygos Matu- Tarptautiniame Rašytojų suva- Europoje.
—
Vytauto
Sirijos
Giros
nau
Mindaugiečiai
linki
lijos vyriausias skautininkas,
iiiiHiiinmmiiiniHiiiiiiiiiniiiHHiHmiiB
x Brone Seleniene, Man- kitienės, šį rudenį švenčia 30,ii a vimee Rio de Janeiro mieste geriausios kloties kelionėje.
jas apsakymų ir apysakų rinki
pasveikino savo dienraštį
su
chester, Mich., yra
nuolatinė m e t ų sukaktį.
juepos 1 5 - 2 1 dienomis. Tame
Berisso miesto. Emigrantų nys "Aleksoto tiltas" išleistas uimiiiiiimiimiiiimiiiiiiimtHimiiiHiiit
kaktie proga ir atsiuntė 25 do
"Draugo" rėmėja. Ir dabar at- . _ Lietuvių kredito draugija suvažiavime profesorius atsto- sostinės,
ADOLFAS VENCLAUSKAS "
karalaitė,
Adriana | V i l n "*je. Tai ketvirtoji jo kūlerių auką. Jį skelbiame Gar
prenumeratorės | veikia Los Angeles, 3356 Glen vavo lietuvius rašytojus. Iš čia Jocytė atostogavo Bariloche riniu serijinio leidinio knyga.
bės prenumeratorium ir išreiš mokestį. Labai ačiū.
dale Blvd.
atvyko į Buenos Aires pasima- i kalnuose. Grįžusi vėl išvyko su
— Mirė Ona Akromienė Sei
kiame nuoširdžią padėką.
x Kazys Kulys, Englewood,j _ A . a. Dr. Mykolo Devenk) tymui čia su
argentiniečiais mokyklos ekskursija drauge su rijų vidurinės mokyklos mo
Knygos turinys paimtas ii oku
x Stasys Nutautas iš Wood- N. J., pasveikino Draugą" su- prisiminimas ruošiamas rugsė- rašytojais, o kartu atvyko ap- mindaugiete p-le Miriam GriŠ- kytoja.
puotos Lietuvos gyvenimo, kuria
proga, atsiųsdamas|jo 23 d , 12:30 vai. šv. Kazi lankyti ir lietuvių
me aprašo tuometinius įvykius pro
haven, N. Y., atsiuntė Garbės kakties
koloniją, kaite į Kordobos kalnus, Carlos
—
Projektuojama
Pairti
fa
vinciniame miestely ir jo apylin
prenumeratiriaus mokestį. La Garbės prenumeratos mokestį. miero parapijos salėje, Los An ypač veikėjus bei kultūrinin-i Paz miestan
zanų
ūkj,
kuriame
kasmet
būtų,
kėse
kada vyko sunkios partizanų
I^abai ačiū.
bai ačiū.
geles, Kalifornijoje.
Pagrindi- kus. Profesorius aplankė Aušišauginama 30,000 fazanų. Fa- kovos su okupantais ir jų padėjė
OKUP. LIETUVOJE
x Constance Yodelis, nuošir
zanhikai į laisvę būtų veisiami jais.
x Aukų atsiuntė po 3 dol.
Išleido Akademinio Skautų Są
— Dionizo Poškos "Mužikas pastatuose, o į laisvę išleidžia— Andrew C. Kablick, Vyt. La dus "Draugo" skaitytojas Hojūdžio
Filisterių skautų sąjungos
mew0CKi
111.,
sveikindamas
Žemaičių ir Lietuvos" Vagos, mi jau paaugę. Ckis būsiąs ruo- Worce8terio skyrius. 230 pusi. Kai
zauskas, Ona Babušienė, Ona i
.
leidyklos Vilniuje neseniai iš- Siamas pagal Lenkijos pana- na su persiuntimu $5.75. Illinois
Cečkauskienė, Alf. Adomaitis, "Draugą" 70 m. sukakties pro
gyventojai prideda 25 et. valstijos
leistas nauja laida, atskiru § a us paukščių ūkio pavyzdį,
Jonas Gruodis, Pranas Jurjo ga, atsiuntė 25 dolerių auką ir
mokesčio
tokiu
būdu
dosniai
parėmė
savo
puošniu
leidiniu.
Pateikta
44
'•
nas; po 2 dol. — C. JanuševiČie— Romas Vilkas, 19 metų
grafiškų iliustracijų ir toks
nė, K. Sutkaitis; 1 dol. — J. dienraštį. Esame jam labai dė
Užsakymus siųsti:
j
kingi.
amžiaus
jaunuolis,
drauge
su
p
a
t
s
skaičius
dailių
užsklandų.
Petuška. Visiems nuoširdžiai
kitaifl
DRAUGAS,
4545
W.
63rd
St.,
Iliustracijas linoleume
raižė,
dvejojo Neryje prie Updėkojame.
x Vaclovas Džipas Omaha,
Chicago. minėte 60628
dail. V. Jurkūnas. Redaktorė n m k u - Nelegalūs žvejai žuvims
Nebr., užsisakė "Drauge" kny
St. Budrytė, tech. redaktorė B. sugauti naudojo elektros srovę, iimiiimimmiiiitmimiiiimmmimmn
gų ir atsiuntė 20 dolerių auką.
Šlivinskienė. Knyga 48 pusla kuri minėtą jaunuolį ir užmušė. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
Už
paramą
esame
labai
dėkingi.
pių.
DENGIAME IR TAISOME
Advokatas
— Pelyšos npeHo krantuose,
GINTARAS
P. CEPfcNAS ~
VISŲ RŪSIŲ STOGUS
x Aukų po 5 dolerius at
— Dail. Kostas Dočkus nu- Anykščių apylinkėse, 7-8 metrų
Darbo
v&I&ndos:
nuo 9 v. r. Iki %
U I s a r o darbą garantuojame siuntė: Vincas Kamaitis, Juo
piešė gražias spalvotas ilius- j gylyje aptiktos trapios šarvuo- vai. vak. SeStadienJ
nuo 9 ral. ryto
zas Karklys, Jonas Virbalis,
iki 12 vai. d.
ir esmine apdrausti.
tracijas vyskupo Antano Bara tojų žuvų liekanos, neblogai iš
IT pagal nuMtarlma.
A. Masaitis, Anatolijus Garnausko "Anykščių šileliui", ku silaikiusios. Nustatyta, kad jos TH. 776-5162 arba 776-5168
bauskas, Anelė Dulkytė, Joseph
ARVYDUI KIFJAI
rio ištraukos knygos pavadini čia gyveno prieš 320—400 mi
2649 W. 63 Street
Jacobus. Visiems maloniai dė Jsanlmo refcahi aptarimo LTS ttudljų <U«OOM.
Tei. 434-9655
II kair-lr Danotc NorvOaftą mu "Šilas nubunda" išleista ats- lijonų metų, taigi devono perioChicago, UI. 60629
kojame.
Ikms Kojelis ir MikU Lenkauskiene.
Nao». Vyt Maftatto
Į kirą didesnio formato knyga. I de
rniHttntiiiiimiifitiiiiiHiiiiiiiiiiimiiimii
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