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Daugiau žinių apie
* Kubos tvirtovę"

— Egipto vyriausybės dien
raščio
"Al Ahram" redaktorius
Kai Tikinčiųjų teisėms ginti reaguoti tokiais atsakingais Baž
EI Gammal, 53 m., atvykęs su
Generolas Singlaub apie atomo raketas
Kataliku Komitetas
pasiuntė nyčios gyvenimo momentais.
Egipto
viceprezidentu
į
WaTSRS AT Prezidiumui dokumen
Washingtonas. — JAV senate laikraštis, pareiškė, kad soshingtoną, mirė nuo širdies
tą Nr. 5, argumentuodamas, jog T. KAROLIO GARUCKO SJ
Kuboje
žinia apie sovietų kariuomenės vietų
kariuomenė
smūgio.
Religinių susivienijimų nuosta
MIRTIS
kovos
dalinį
Kuboje
sutrukdė
atominius
saugo
savo
atvežtus
— Prezidentas Carteris an
tai diskriminuoja Katalikų Baž
1979 m. balandžio 6 d. Šven
SALT, strateginių ginklų apribo ginklus. Jis pridėjo 'Aš žinau,
tradienį paprašė kongreso prienyčią ir reikia juos atšaukti, ta čionių ligoninėje po sunkios li
jimo sutarties debatus- Senato kad Kuboje yra atominių raketų,
dinių 4.7 biL dol. lėšų gynybos
da Religijų reikalų tarybos įga gos mirė Ceikinių klebonas, Lie
rius Henry Jackson senate pasa JAV žvalgyba žino ir prezidentas
reikalams. Prašoma suma maž
liotinis P. Anilionis kalbėjo, kad tuviškosios Helsinkio grupės na
kė kalbą, kurioje pabrėžė, jog so Carteris žino, kad Kuboje laiko
daug pakelia gynybos lėšas 3
Lietuvoje esą tik kokie 5 ar 10 ku rys T. Karolis Garuckas SJ.
vietai yra davę Kubai du povan mi atominiai ginklai". Valstybės
nigų, priešingų ATP išleistiems
nuoš.
Tauta neteko aktyvaus ir drą
deninius laivus, kurie įgalina Ku departamento kalbėtojas Hodding
nuostatams, o visi kiti kunigai saus kovotojo už pagrindines
Senatas nutarė atšaukti bą išmėtyti minas prie Amerikos
Carter tuoj atsiliepė į gen. Sing
jais patenkinti. Ką jis pasakys žmogaus teises, o Bažnyčia — uo
Ugandai taikomą užsienio para uostų ir tu.o būdu sustabdyti naf
laub tvirtinimus, sakydamas, kad
dabar, kai 75 procentai Lietuvos laus ir sumanaus apaštalo.
mos draudimą. Naujoji vyriau tos tiekimą. Vienas povandeninis
nėra jokių įr.odymų, kad Kuboje
kunigų pareiškė, jog ATP Nuosta
sybė, pakeitusi diktatoriaus Idi laivas yra skirtas jūreivių paruo būtų atominių ginklų- Mes n e 
Palydėti T. Karolį Garucką į
tai yra antihumaniški, antikons paskutinę šios žemės kelionę ir
Amino režimą, gaus Amerikos šimui. Iš to galima spėlioti, kad turime jokios priežasties manyti,
tituciniai ir niekas jų negalės pasimelsti už jo vėlę balandžio
parama.
Kuba gaus daugiau povandeni kad jų ten yra, pasisakė Carter.
laikytis?
— Japonijos vyriausybė paža nių laivų, pasakė sen. Jacksonas.
10 d. susirinko iš visų Lietuvos
Dar nežinia, kaip baigsis šis
dėjo Iranui skirti lėšų užbaigti Jis pridėjo, kad vienas ar du pokampelių
didžiulė
tikinčiųjų
triukšmas dėl Kuboje laikomos
Lietuvos kunigai, pasiųsdami
didelę naftos rafineriją, kurios
minia, per šimtą kunigų, vysku
vandeniniai laivai ir tuzinas Mig j sovietų kariuomenės brigados, taSovietinei vyriausybei aukščiau
statybą sustabdė revoliucija.
pai tremtiniai — Julijonas Stepo
—23 lėktuvų nesudaro Amerikai j čiau Washingtone manoma, kad
pateiktus pareiškimus ne tik pa
Už japonų paramą bus užmo
nepakeliamo pavojaus, tačiau tai j Sovietų Sąjungai nebus greit su
demonstravo savo solidarumą su navičius, Vincentas Sladkevičius
kėta naftos produktais.
tik pradžia. Kur mes sustosime? teiktas "favoritinės valstybės sta
Tikinčiųjų teisėms ginti Katali ir Vilniaus arkivyskupijos valdy
— Kennedžių šeimos narys
tojas
A.
Gutauskas.
Kada Kubos tvirtovė taps "per tusas". Vyriausybė norėjo tokias
kų Komitetu, bet ir parodė, kad
atidengė New Yorke, kad žuvu didelė"?
Laidotuvėse turiningus pamoks
prekybos privilegijas suteikti kar
1940 - 1979 m. sovietinis totali
sio sen. Roberto sūnus David
Antradienį Baltuose Rūmuose tu Kinijai ir Sovietų Sąjungai,
tarizmas nepajėgė palaužti jų lus pasakė kunigai — Jonas LauKennedy bus gydomas ligoninė susitiko valstybės sekretorius Cydvasios ir ištikimybės Bažny riūnas, Algimantas Keina, kan.
tačiau kongresas greičiausiai pri
je nuo įpratimo į narkotikų nau rus Vance, nacionalinio saugumo
Bronius Antanaitis, o prie kapo
čiai,
vilegijas duos pirma Kinijai, kuri
dojimą. Neseniai jis pakliuvo patarėjas Zbigniew Brzezinski,
— kun. Alfonsas Svarinskas, TTG
t.okių privilegijų
reikalauja ir
policijon New Yorko juodųjų gynybos sekr. Harold Brown ir
Kyla klausimas: kas tie 25 pro Katalikų Komiteto narys.
laukia. Daug priklausys nuo to,
centai kunigų, kurie nepasirašė
Vienas laidotuvių dalyvis ra Kunigas Bronius Laurinavičius, mirus kun. Karoliui Garuckui, S.J., įsijungė Harleme, kur jis skundėsi kad CIA direktorius Stansfield Tur- ką darys Sovietų Sąjunga da
į lietuvių komitetą, kuris stebi Helsinkio susitarimų vykdymą.
nežinomi asmenys jį apiplėšė. ner. Po pasitarimų Brzezinskis
protestų prieš Religinių susivie šo: "Besiklausant nuoširdžių T .
bar, kada detentės dvasią, sutvir
Toje miesto dalyje veikia nar vėliau painformavo prezidentą
nijimų nuostatus? Iš tikrųjų, Karolio draugų ir bendražygių
tintą Carterio pasibučiavimu su
kotikų pirkliai.
nepasirašiusiųjų visose vyskupijo- atsisveikinimo žodžių, rodos, minBrežnevu Vienoje, taip sugadino
Carterįse buv.o vos 8 —9 procentai ku- j timis nusikeliame į tolimą Lie— Irane buvo sušaudytos
Vyriausybė paskelbė dalį gyny žinios apie sovietų veiksmus Ku
nigų, o pas kitus, ypač gyvenan- j tuvos kampelį — Paberžę, kur
dvi moterys ir du vyrai, kaltina bos žvalgybos agentūros raporto, boje.
čius provincijoje, dėl sunkaus! kun. A. Mackevičius uždegė žmomi narkotikų platinimu i r kislaptai paruošto kongreso komi
žiemos kelio nebuvo apsilankyta. nių širdyse pasiryžimą priešin
tais nusikaltimais.
tetui balandžio mėnesį. Iš rapor
Brzezinskis vyks
Priežastys, sutrukdžiusios saujelei tis priespaudai, neteisybei ir iš
Buvęs Centrinės Afrikos to matosi, kad Kuba yra gavusi
kunigų pasirašyti protestus, yra naudojimui.
popiežiaus pasitikti
Imperijos ambasadorius Pran ir kitų sovietų naujų ginklų:
Žuvo 7 užsieniečiai, panašūs į rusus
šios:
Argi nebeturime T. Karolio?
cūzijoje paskelbė sudarąs naują helikopterių su raketomis, van
Washmgtonas. — Vyriausy
a) gili senatvė ir baimė turėti
Ne, jis lieka su mumis. Virš jo
New Delhi. — Afganistane i lią, vedantį į Sovietų Sąjungą, so- imperijos vyriausybę egzilėje. deniu plaukiančių
pėstininkų bės sluoksniuose kalbama, kad
reikalų su valdžios įstaigomis,
kapo iškilęs ąžuolinis
kryžius ginkluoti vyrai apšaudė sekma-I vietų kariai užėmė Bergam aer.oJis buvo ištremtas už žmogaus šarvuočių ir hydrofoilinių pat buvo ginčų, kam teks vykti į
b) bendradarbiavimas su KGB, i nuolatos primins ir kvies kiekvie- dienį autobusą netoli sienos su' dromą prie Kabulo ir visą pararuliavimo laivų.
teisių laužymo kritika,
Bostoną pasitikti atvykstančio
c) asmeniškos karjeros staty ną lietuvį priešintis priespaudai Iranu. Ekskursijos autobuse bu-|mą: amuniciją, ginklus ir maisBuvęs JAV kariuomenės P. Ko popiežiaus Jono Pauliaus II-jo.
Japonija
ir
Kinija
pasira
mas aukščiau už Bažnyčios rei ir kov.oti už amžinąsias vertybes
vęs kanadietis žuvo- Praėjusią sa-1 tą atsiunčia lėktuvais. Afganistarėjoje vadas gen. John Singlaub,
kalus.
LKB Kronika trumpai infor vaitę Afganistane buvo nušauti ne rusai labai nekenčiami, nes šė sutartį, kuri numato parda paleistas į atsarga po to, kai jis Tos garbės norėjęs vicepreziden
Lietuvos kunigai laukia, kad muoja apie laidotuves, primena šeši užsieniečiai iš Vakarų Vokie daug sukilėlių kaimų buvo val vinėti Japonijos restoranuose kritikavo prezidento Carterio su tas Mondale, tačiau laimėjęs
prezidento patarėjas Zbigniew
prieš
Religinių
susivienijimų skaitytojams, kad ruošiamas spe tijos. Stebėtojai mano, kad Af
džios kareivių sulyginti su žeme, kinų patiekalą — keptą Pekino manymą mažinti Korėjoje JAV Brzezinski, kuris
pasveikins
nuostatus pasisakytų ir einą pa cialus leidinys apie T. Karolio ganistano sukilėliai juos nušovė gyventojai žiauriai išžudyti. Kai antį.
kariuomenę, pasikalbėjime, kurį svečią vyriausybės vardu. Vi
reigas Lietuvos vyskupai ir gany Garucko gyvenimą, veiklą ir pas manydami, kad tai rusai. Afganis sukilėliai užima kurią vietovę ar
— Specialus JAV ambasado išspausdino "N,orwich Bulletin"
ceprezidentas Mondale tomis die
tojai. Ganytojai pirmieji privalo kutiniąsias dienas žemėje.
tane yra apie 4,000 rusų karinių kariuomenės įgulą, pirmiausia iš rius Viduriniųjų Rytų reikalams
nomis turės skristi į Panamą,
ir civilinių patarėjų. Net pačioje žudomi visi rusai. Tas atsitiko Robert Strauss Izraelyje aplan
kur
dalyvaus ceremonijose, ku
Izraelis vel prašo
sostinėje rusai vengia nešioti uni Herate, kur žuvo apie 50 rusų ir kė Betliejaus burmistrą, arabą
riose bus atiduota Panamai da
formas ar kitus ženklus, nes būti rugpjūčio 23 d. Agnare, kur su Elias Freit ir išklausė jo pa
daugiau lesų
lis kanalo operacijų.
žiūrų apie palestiniečių autono
rusu Afganistane yra pavojinga. kilo afganų kareiviai.
Washingtonas. — Izraelio gy
miją.
Grįždamas iš Havanos nesusiriMirė Angolos
Svarbiausias Sovietų Sąjungos
nybos ministro Weizmano vizi
— JAV karo aviacijos mošusių valstybių konferencijos Af atstovas Afganistane yra Vasily
tas Washingtone liečia naujus
prezidentas Neto
ganistano prezidentas Moham- Safrončuk. kurio įstaiga įrengta kykla išleido grupe moterų kuMaskva, — Sovietų Sąjun
med Nur Taraki buvo sustojęs prezidento Tarakio rūmuose. Jis r i ų 2 5 nutarė jstoti \ lakūnų | « * f £ ^
leidimą pats gaminti modernius
goje mirė po operacijos n u o
Maskvoje, kur Brežnevas jam pa vadovauja politiniam ir kariniam mokyklą. Iki šiol moterys laJAV karo lėktuvus: McDonnell
Vietnamas neteko 5,000 žvejų laivų
vėžio ligos Angolos prezidentas
žadėjęs dar didesnę, nesavanau- sovietų personalui. Sakoma, kad kūnės skraidydavo mokomai
Douglas F/A-18 Hornet ir Nor
Pekinas. — Kinijos vyriau bėgimas iš Vietnamo, pasakojo djšką paramą, pranešė Tass agen- j ]į$ A f g a n i ^ a n o vyriausybei pa siais lėktuvais ar pasidarė in throp F-18. Weizmanas prašo Agostino Neto. Angola paskel
sybė, paprašiusi Jungtinių Tau pabėgėliai korespondentams.
tu ra
tarė neskubėti su reformomis, ku- struktorėmis, tačiau ši laida padidinti Izraelio ginklams pa bė gedulą, o Portugalija kuri
mokysis skraidyti kovos lėk žadėtas lėšas, nes infliacija su ankstyvesniais laikais 5 metus
tų pabėgėlių komisariato lėšų
Daug kas vadina Afganistaną; rios supykino gyventojus
Havanoje nesusirišusrų tautų
kalino Neto už sukilimo prieš
tuvuose ir bombonešiuose.
pabėgėlių . iš Vietnamo reika konferencijoje Vietnamo užsie "f.ovietų Vietnamu", tačiau skirmažinusi dolerio vertę. Pagal
Blogiausia,
kad
komunistinė
Portugaliją
kurstymą, irgi ge
lams, leido Pekine reziduojan nio reikalų ministras Co Thach įtumas yra tas, kad Ameriką nuo
— Sovietų Brežnevas ir KoIzraelio - Egipto taikos sutartį,
Afganistano
vyriausybė
negali
pa
dės
3
dienas.
tiems užsienio koresponden savo kalboje ragino visus pabė į Vietnamo skyrė tūkstančiai mysyginas pasirašė Vietnamui skir Amerika pažadėjo Izraeliui i r
Neto buvo medicinos dak
tams aplankyti savo įsteigtus gėlius sugrįžti j tėvynę, nes jie. : lių, o Sovietų Sąjunga turi su Af- sitikėti savo kariuomene. Pasku tą sveikinimą 34 meftų sukak Egiptui šiais metais duoti 4.8
tinis
kareivių
sukilimas
įvyko
rugtaras,
poetas, jaunystėje susi
vietnamiečių kaimus ir stovyk nors suklaidinti, vis vien esą iganistanu bendrą sieną. Dar vie
ties nuo komunizmo laimėjimo bil. dol. Be to. Izraelis gauna
piūčio
5
d.
Bala
Hissar
forte,
kur
las. Iš pasikalbėjimų su pabė Vietnamo vaikai. Jis aiškino, nas didelis skirtumas tas, kad so
Vietname proga. Sovietai pažą-! g ^ ^ d o l naujoms aviacijos žavėjęs marksizmu. Su komu
nistų pagalba jis paėmė Ango
gėliais patirta, kad Vietnamas kad Kinijos propaganda ir gra vietų piliečiai savo televizijoje ne valdžios politrukai žiauriai sukili" dėjo i r toliau remti Vietnamo j bazėms įstatyti.
"Normali"
mą
numalšino
ir
kareivius
sušau
loje, kurios atsisakė Portuga
jau nuo 1960 m. gaudavęs So sinimai karu paskatino bėgimą mato kiekvieną vakarą, kas dedaAmerikos parama Izraeliui sie lija, valdžią ir iki šiol laikėsi tik
rezamą.
dė.
vietų Sąjungos patarimus "su iš Vietnamo. Daugelis kores I si su sovietų patarėjais Afganis
— Pirmadienį prie Hong Kon kia apie 2 bil. doL
Kubos kareivių pagalba. Sirg
Vis didesnis sovietų įsivėlimas
tvarkyti" savo kinų mažumą, pondentų suprato vietnamiečio tane, rašo Geoffray Godsell, The
go atplaukė nemažas pabėgėlių
damas
vėžiu, jis važinėdavo
nes ji tapsianti penktąja kolona pareigūno melagystes. Tik vie | Science Monitor korespondentas j i Afganistano revoliucijos gynimą
Kennedziui nebūtu
laivas su 604 vientnamiečiais.
gydytis į Maskvą, savo įpėdi
kuri veiksianti pagal Pekino nu na jo kalbos dalis skambėjo B Pakistano.
sukelia rūpestį Pakistane, Indiįoje,
lengva
laimėti
niais jis paliko du žmones. Pla
rodymus. Kinų kilmės vietna ''tikinančiai, kai jis nusiskundė,
Kada sukilėliai perkirto strate Irane ir visose musulmonų tau
Paminėjo
Mao
navimo
ministras d o s Santos
Washingtonas. — Illinois semiečių persekiojimas prasidėjo kad bėgimas iš Vietnamo per giniai svarbų Salang tarpeklio ke- tose. Sukilėliai neturi vieningos
natorius Adlai Stevenson, kuris taps prezidentu, o Lucio Larą
vyriausybės, tačiau pagrindinės
1977 m. Net buvusiame šiaurė? ousę sumažino šalies žuvinin
mirties
sukaktį
pats svarsto kandidatūrą į pre- j vadovaus valdančiai komunistisukilėlių grupės visos paremtos
Vietname, kur apie 300.000 kinų kystės pramonę, nes pabėgėliai
Pekinas. — Kinijos spauda į zidento vietą, pareiškė korės- j riįs krypties partijai
Angoloa
per 25 metus jau buvo įsijun [ išplaukė su vyriausybei priklau žiūra. Kai kur vietnamiečiai, islamo gelbėjimo nuo bedieviško
gę į "socialistinę sistemą" ir sančiais laivais, kuri-ų apie kinų kilmės žvejai. įsteigė žu- komunizmo idėjomis. Afganista- " iškilmingai paminėjo 3 metų su-, pondentams. kad sen. Kennedy. | išlaisvinimo Liaudies judėjivininkystės kooperatyvus, de- ne apie 20 nuoš. gyventojų pri- kakt| nuo 'pirmininko'' Mao; jei kandidatuos, lengvai gaus mua.
prie jos pripratę, kinų šeimos 5 000 dingo.
rinantis prie Kinijos sistemos, klauso šiitų musulmonų sektai, Tse tungo mirties, tačiau par- demokratų partijos nominaciją,
buvo pradėtos persekioti. Ne
Iš Vietnamo paskutiniu metu I Dalį savo pagautų žuvų jie par- kuri savo įkvėpėju ir dvasiniu tijos dienraštis priminė, kad, Kitas klausimas, ar jis bus iš
visi kinai Vietname yra pir
KALENDORIUS
kliai a r amatininkai. Daug jų išbėga mažiau žmonių, nes vy \ duoda vyriausybei. Stovyklose vadu laiko Irano ajatolą Kh/>- kartu su jo nuopelnais nerei- j rinktas prezidentu. Sen. Steriausybės
laivai
patruliuoja
jū
K - ^13-d.:
- Jonas
—a Kriz., Vii; korespondentai matė užtvarose meinį. Pagrindinės trys sukilėlių kėtų užmiršti ir kitų įnašo. Mao Į vensono nuomone, prezidentui Rugsėjo
dirbdavo anglių kasyklose. Stai
ros
pakrantes
ir
šaudo
į
pabėgė
irgi
nebuvo
neklaidingas,
rašo,
Carteriui
būtų
lengviau
nugalėti;
f
j
Birmantas,
Tol minė; auginamas kiaules ir anris. Pa- grupės: islamo revoliucijos tautiga vieną dieną visi buvo atleisti
re< a<
lius.
Prie
upių
žiočių
patru
| bėgėliai svajoja, kad Jungtinės nis frontas, vadovaujamas Gaila- "Liaudies dienraštis", nors jo i respublikonų kandidatą negu^ ~Rugsėjo 14 d.: Matemas, Notiš darbų, dėl to sutriko anglies
produkcija. Amatininkams bu liuoja valdžios lėktuvai. Svar ! Tautos padės jiems įsigyti nau- ni, Tautinis išsilaisvinimo frontas, darbai dideli. Nė vieno veikėjo! se n . Kenedžiui, ypač jei respu- burga, Ei švinas, Asta.
vo valdžios pasakyta nepriimti biausia, bėglius sulaiko jūrose , ją žvejų laivą. Kai kurie Viet- vadovaujamas Nojadid ir islamo ar vado nereikėtų sudievinti, blikonai nominuotų konserva Saulė teka 6:27, leidžiasi 7:06.
daugiau užsakymų, vaikai buvo prasidėję uraganai ir audros. ; namo kinai pasidžiaugė korės- partija, u organizuota Heksatyaro, įspėja laikraštis.
torių.
Kinijoje pabėgėliai
laikosi pondentams, kad jie laimingi visos siekia išvaryti rusus ir atstaORAS
Pekine demonstravo keli šimSen. Kennedy pasakė jį apsu
pasalinti iš mokyklų, sumažinto? daug geriau, kaip Pietryčių Azi
sugrįžę j savo prosenelių žemę. tyti tautinę vyriausybę, pagrįstą is- ! tai valdžios nuskriaustų žmonių \ pusiems reporteriams, kad daug
Debesuota, su pragiedruliais,
ryžių ir kitų maisto produktų jos šalių stovyklose. Jie aprū j Kinija priglaudė apie 240.000 lamo tikėjimu ir afganų tradici- ir apie 400 jaunuolių, kurie ne-' kas jį skatina kandidatuoti i r lietus su perkūnija, temperatūra
normos. Tada ir prasidėjo kinų pinami maistu ir medicinos prie- ' bėglių iš Vietnamo.
buvo priimti j universitetus.
I jis, gal būt. kandidatuosiąs.
j jomis.
dieną 75 L, naktį 60 1.

SUNKĖJA SOVIETŲ
PADĖTIS AFGANISTANE

Kinija priglaudė
daug pabėgėlių

goję, ji yra padariusi dainavime
gražią pažangą... Vieną sunkiau
sių kolortūrinio soprano partijų
Čapkauskienė atliko muzikaliai,
tiksliai ir be intonacinių ar tech
nikinių kliūčių. Ji taip pat sukū
rė įspūdingą vaidybinį charakte
rį". Kartu su Arnoldu Voketaičau
Gina dainavo "Draugo" jubilieji
niam koncerte, šis buvo aukšto
kultūrinio lygio ir ne tik muzikos
žinovų, bet ir eilinių klausytojų
šiltai ir su entuziazmu sutiktas.
Ginos pačios nuomone, klasiki
niai repertuarai yra jai artimiau
si. "Modernus repertuaras iki šiol
manęs per daug nežavėjo. Be to,
aš manau, kad mano halsas dau
giau tinka klasikinei muzikai. Di
dieji klasikai kompozitoriai labai
gerai pažino balsą, kas daininin
kui suteikia didelio malonumo,
atliekant jų kūrinius, o kada dai
nininkas dainuoja su malonumu,
publika tai girdi ir įvertina."
("Draugas", 1979. V. 12).

DRAUGAS, ketvirtadieni*, 1979 m., rugsėjo mėn. 13 d.

Redaguoja
Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siusti adresu
E . Pakalniškienė, 3948 S. Artesiafl Ave., Oucago, UI. 60W<4

DIDYSIS VYČIŲ SUSITIKIMAS

T H E L H H U A N I A N WORLD-WIDE DAILY
Secoad dass port&ge paid at Chicago, m. Published daily
ezcept
Sundays.
Legal Holidays,
days after
Christmas
and Easter by the Lithuanian Catholic Press Society
Publicaiion Number (USPS — 161000)
Subscriptioii Rates $37.00 — Chicago, Cook County.
Illinois and Canada. Elsevvhere in the U.S.A. $35.00. Foreign
countries. $37.00.
PaSto iSlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunciami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata mokama ii anksto
metams 6 mėn. 3 mėn.
Chicago ir Cook apskr. $37.00
$19.00
$15.00
Kitur J .A.V
35.00
18.00
13.00
Kanadoje
U.S.A. 37.00
19.00
15.00
Užsienyje
37.00
20.00
15.00
Savaitinis
25.00
15.00
9X»

Malonu buvo dalyvauti Lie ralauja sutartinos veiklos ir pa
tuvos Vyčiu 66-me seime, įvyku galbos iš vyčių.
Vyčių stipendijų fondo komi
siame rugpiūčio 15 — 19 dieno
mis Chicagoje- Vyčiai yra viena teto pirm. Walter Swekla iškėlė
tu organizacijų, kurie sugeba su vyčių rūpestį jaunaisiais vyčiais
• Administracija dirba kas '4 % Redakcija straipsnius taiso sadien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- ^ vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsruošti platu, jvairios programos studentais. Pristatė studentus, ga
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. i nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
seimą su posėdžiu svarstymais, vusius mokslapinigius: Susan F.
• Redakcija dirba kasdien y anksto susitarus. Redakcija už
Bumilla
—
750
dol
iš
Brocktono,
Soiistai
Rimas
Strimaitis,
Gina
čapkauskienė
ir
muzikas
Jonas
Govedas
išvažiavimais, sportu ir oficialiu
8:30 — 4:00, šeštadieniais r skelbimų turinį neatsako. Skel
Mass.
Katherine
E.
Krecioch
—
bendravimu. Todėl seime noriai
s i — 12:00.
y bimų kainos prisiunčiamos gavus
dalyvauja daug kuopų atstovu ir 500 dol. iš Providence, R. L, Mi^ prašymą.
Rimas Strimaitis mums dar nė
chael Grigaliūnas — 500 dol. iš
svečiu.
ra taip gerai pažįstamas, kaip Gi
Ir kai rugpiūčio 18 d. vakare Bayonne, N. J., Rimas V. Saulėna, nors jis taip pat yra Detroite rr>nte. Koncerte pas mus jis ne das), tačiau Dievo Apvaizdos lie
nas
—
350
dol.
iš
Providence,
R.
I.
susirinko daugiau kaip 400 vy
koncertavęs ir dainavęs Chica tik akompanuos solistams, bet bus tuvių parapijos rengiamame kon
Koplyčią, sukonstruotą George
čiu ir JŲ svečiu į Radisson vieš
gos Lietuvių operoje. Šį pavasarį atliekamos kelios jo kompozicijos. certe bus puiki proga išgirsti nors
bučio didžiąją balių sale, Chica- Mikalausko (Dayton) ir padova
jis atliko vieną iš pagrindinių ro Dviem iš jų, jis pasirinko žodžius šių veikalų iškiliuosius solistus.
notą
studentų
fondui,
laimėjo
gos miesto centre, pamatėme
lių "Dainavos" meno ansamblio iš mūsų detroitietės Marijos Sims- Po koncerto vyks tradicinis para
kek daug vyčia turi gerbėju. Kai Adeline Dauzickas. Lietuvišką lė
statytoje
"Emilijoje Platerytėje". Černeekytės poezijos.
lę, paruoštą seselės Francescos
pijos balius. Stalus galima užsisa
susėdom prie stalu banketo salė
Šį muzikinį kūrinį parašė Aloyzas
Walls, OFM, ir padovanotą fon
kyti pas Vacių Lėlį, skambinti
je, neolituanu orkestrui grojant,
Daugumai mūsų kolonijos gy telefonu 268-7309.
Jurgutis, o libreto — rašytojas
dui, laimėjo Charles Wiegant
yra
gerai
žinoma
iš
jos
ankstyves
GINOS
CAPKAUSKIENĖS
sutikome įeinančius garbės sve
šeima.
niųjų koncertų pas mus, o taip Anatolijus Kairys. Rimas sakėsi, ventojų yra neįmanoma išgirsti
IR RIMO STRIMAIČIO
Liuda Rugienienė
čius. Bneketo pirm. Vincentui
kad Stuokos rolė jam labai pati Chicagos Lietuvių operą ar "Dai
pat
pažįstama
ir
iš
"Draugo"
pus
BELAUKIANT
Samoškai paikvietus, sugiedota Kun. Kazimieras Pugevičius, pri
TAUTOS ŠVENTĖS
lapių, nes šįmet ji itin daug kur ko, nes "Emilija Platerytė" yra navos" meno ansamblį, gal kar
statydamas kongresmaną EaVarJAV ir Lietuvos himnai.
MINĖJIMAS
tais trūksta mums ir ryžto dides
Rugsėjo 22 d. tikrai bus reta koncertavo ir dainavo pagrindi- istorinė drama, o jam dramą yra
dą
J.
Denvinski,
iškėlė
jo
didelius
Vyskupas Vincentas Brizgys,
nius muzikinius veikalus atsi
Rugsėjo 16 d. 12 vai. Kultūros
proga išgirsti ypatingai įdomų I nį Lucijos vaidmenį Chicagos lengviau dainuoti ir vaidinti. Jis
visiems sustojus, sukalbėjo maldą nuopelnus ginant Lietuvos rei
kviesti
("Emiliją
Platerytę"
pa
centre tautos šventės minėjimą
koncertą, tai mūsų iškiliųjų so- į Lietuvių operos pastatytoje Do- galvojo, kad "Emilija Platerytė"
—invokaciją. Illinois — Indianos kalus įvairiomis progomis. Lietu
sikvietė ir Torontas ir Clevelan(Nukelta. I 4 psL)
yra
dainaviečių
geriausias
veika
vyčiu apskr. pirm. sol. Algirdas vos vyčiai kasmet pagerbia vieną listų Ginos Čapkauskienės ir Ri nizetti Lucia di Lamermoor. Mu las. Muzikas Algis Šimkus "Drau
Brazis pasidžiaugdamas pasvei amerikietį, kuris daugiausia pasi mo Strimaičio, kuriems akompa- zikas Algis Šimkus "Drauge" ra- ge" apie Rimą rašė: "Sukilėlių va
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
DR. K. G. BALUKAS
kino geros nuotaikos banketo da reiškia lietuviškų reikalų gyni nuos Jonas Govedas. Gina Cap- še, kad "palyginus su ankstyves- do Stuokos rolėje kanadietis teno
DR. P. KISIELIUS
A k u š e r i j a ir m o t e r ų l i g o s
lyvius. Banketui vadovavęs kun. me. Šiemet auksinis "Lietuvos kauskienė daugumai detroitiečių niaisiais jos pasirodymais Chica- ras Rimas Strimaitis taip pat jau
CADYTOIAS IR CHIRURGAS
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija
Draugo"
medalis
buvo
įteiktas
Antanas Zakarauskas priminė sa1443 So. 50th Ave., Cicero
6 4 4 9 S o . P u l a s k i Road (Cravvford
jo narių skaičiumi: Maspheto ir tėsi savo vietoje. Jo laikysena sce
vystovius vyčiu, Dievo ir tėvy banketo metu kongresmanui E. J ti dvi naujas kuopas — vieną ry
noje buvo tikrai profesionališka". M e d i c a l B u i l d i n g ) . T e l . L U 5 - 6 4 4 6 Kasdii-n 1-3 vai. ir o-8 vai. v.ik išskv rris
St.
Clair
kuopos
po
27
naujus
na
nės kelius ir lietuvišku tradicijų Denvinskiui, kuris bankete buvo tuose, antrą Rocky kalnų srityje.
trei. šešt 12 iki 4 vai popiet
Jonas Govedas pernai Dievo
Jei neatsiliepia, s k a m b i n t i 3 7 4 - 8 0 0 4
Narių skaičiumi organizacija rius susiverbavo, St. Petersburg —
branginimą. Perskaitytas aukšto dėmesio centru ir pagrindiniu
Priima
ligonius
pagal
susitarimą
Apvaizdos lietuvių parapijos reng
Tel. REliance 5-1811
jo dignitoriaus kardinolo John Co kalbėtoju. Kongr. Denvinskis, pa padidėjo 10 proc. Nors tai nema kuopa 24, Philadelphijos kuopa tame koncerte akompanavo sol.
DR. VVALTER J. KIRSTUK
dėkojęs už jo pagerbimą, pažymė žas prieauglis, vyčiai vistiek turė — 18, "VVashingtono kuopa — 8 Ginai Čapkauskienei. Taip pat
dy sveikinimas vyčiu seimui.
DR. VL. BLA2YS
tų daugiau pastangų parodyti ir Patersono kuopa 6
Lietuvis gydytoias
jo,
kaip
jis
gynė
Lietuvą
diskusi
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Pabaigus vaišes - vakarienę,
3925
VVest 59th Street
naujų
narių
verbavimo
darbe.
(Iš
J.
Adomėno
pranešimo
Į
labai
gerai
atsimename
jo
dirigaMarquette Medical Center
prasidėjo didžioji vyčių ir svečiu jose su Sovietų Sąjungos diplo
Vai.: pirm . antr , ketv ir penkt nuo 12-4
vimą
1978
m.
Dainų
Šventėj
To
Šios kuopos daugiausia padidė
seimni)
6132 So. Kedzie Avenue
susitikimo programa. Visi dalyviai matais. Gi parlamentarų posėdy
vai. popiet ir o-8 vai. vak. Treč ir į e š t
Y ai.: pirm , antr. ir k e t v t> iki 7:30 v v. Sešt
je
ginčijosi
su
Justu
Paleckiu.
u/daryt.i
n
•.
pamatė, kokie platūs yra vyčiu
1 iki 3 vai Pa>;al susitarim.j.
Kongr.
Denvinskis
siekia
atkur
santykiai su lietuviu ir ameri
O f i s o telef. VVA 5 - 2 6 7 0
DR. IRENA KURAS
ti Lietuvos laisvę. Tautos atsto
Rezid. tel. VVAlbrook 5 - 3 0 4 8
kiečiu visuomene.
GYDYTOJA
IR CHIRURGĖ
vai susijungę sudaro didelę jėgą.
KLDIKIL.
IR
VAIKV LIGOS
Generalinė konsule Juzė Dauž- Išeivių kova stiprina pavergtų
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
SPECIALISTĖ
vardienė pirmoji pasveikino ban jų dvasią ir viltis. Reikia išlaiky
MFDICAL BUILDING
DR. PETER T. BRAZIS
keto dalyvius Lietuvos diplomati ti tradicijas, auginant jaunimą
3200 VV. 81st Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: Kasdien n u o 10 vai rvto
nės tarnybos ir sav/> vardu, pa- mylintį tėvų kraštą ir Bažnyčią,
2434 YVest 71st Street
iki 1 vai. popiet.
Vai ; pirm., antr., kefv ir penkt. 1:00 - 5:00
berdama gražių komplimentų
Ofs. tel. 7 3 7 - 1 1 6 8 , rez. 23<?-2<?i<?
Banketo dalyviai atsistoję pa
vai popiet, treč ir št-št. tik susitarus
vyčiams už JŲ originalią, savysto1979 m. spalio 13 ir 14 dienomis, Hollenden H o u s e
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
gerbė
kongr.
Denvinskį.
Irena
vią, didelę veiklą Lietuvos laisvei.
Cleveland, Ohio
Dr. Ant. Rudoku kabinetą perėmė
Pažymėjo, kad vyčiai teisingai da Sankutė rengėjų vardu padėkoDR. J. MEŠKAUSKAS
DR. EDMUND E. CIARA
ro pagerbdami kongresmaną Ed- j jo visiems, kurie prisidėjo prie seiGYDYTOIAS IR CHIRURGAS
OPTOMETR1STAS
Speualybė vidaus ligovardą J. Dervinskį, nes jis yra d i - i ™ ir banketo gražaus pasiseki2709 West 51 st Street
2454 VVest 71st Street
delis lietuvių rėmėjas ir draugas j mo. Neabejotinai, Chicagos lieTel. — GR 6-2400
(71-mos
ir Campbell Ave. kampas)
' tuviai, patys vyčiai ir amerikie
Vai. p.igal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: pirm.ui , antr.id.. ketvirt.id. ;r penktad.
Washingtone.
S
p
a
l
i
o
1
3
d.,
š
e
š
t
a
d
i
e
n
į
:
7-<5: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad 10-3 vai. 3 iki 7 v p p. Tik susitarus
Garbės narių komisijos vykdo čiai lieka giliai dėkngi visems
Registracija
8:00-10:00 v. ryto
masis pirm. Antanas J. Mažeika tiems talkininkams, kurių ir pa
Telef. — 282-4422
O f i s . tel. 7 3 5 - 4 4 7 7 ; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9
vardžių
nebuvo
galimybės
sumi
10:00
v.
ryto
Kongreso atidarymas
pravedė pagerbimą pasižymėju
Darbo prezidiumo kvietimas
DR. E. DECKYS
Dr. ROMAS PETKUS
sių vyčiuose ir lietuviškoje veik nėti, už kruopštų vyčių seimo
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Invokaciją
AKIV LIC.OS - CH1RLRC.IIA
paruošimą,
gerą
nuotaiką
ir
didį
loje asmenų. Pirmoj eilėj iškėlė
Ofisai:
Specialybe
—
Nervu
ir
Himnai
gen. kons. J. Daužvardienės nuo jį vyčų susitikimą bankete.
E m o c i n e s ligos.
I H N O VVABASH AVE.
Mirusių
Tarybos
narių
pagerbimas
Muzika ir šokiai lydėjo tolimes
4200 N O . CFNTRAL AVF.
pelnus ir meilę lietuvių ir Lietu
CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
Sveikinimai
nę
šaunią
vakaro
programą.
Yal.indos pagal susitarimą
6449
So.
Pulaski
Road
vos reikalams ir įteikė vyčių gar
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininko pranešimas
Delegatas
Kazys
Kleiva
bės nario medalį. Elena Shields su
Paskaita ..Helsinkis-Belgradas-Madridas"
DR. FRANK PLECKAS
Diskusijos pranešimo paskaitos ribose
pažindino su veikliu ir dosniu Ka
DR. A. B. GLEVECKAS
VYČIU ORGANIZACIJA
'Kalb.i lietuviškaii
ziu Šipaila iš Nevvarko, N. J., ku
Priešpiečiai
12:30-2:00 v.p.p.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AUGA
OPTOMUTRiSTAS
riam įteikė garbės nario medalį.
Tel. — BE 3-5893
2:00 v.p.p.
Popietinė sesija
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
Lietuvos vyčių organizacijos
Stasys Vaitkus pristatė jau dabar
Specialybė
Akiu ligos
Paskaita „Lietuvos laisvės viltys šių laikų tarptautinėje raidoje"
"Contact lenses"
3907 VVest 103rd Street
Paskaita „Jaunesnioji karta Lietuvos laisvinimo darbe"
2 6 1 8 VV. 7 1 s t S t . — T e l . 7 3 7 - 5 1 4 0
mirusį Mykolą Petkų iš Daytono, pirmininkas Pilypas Skabeikis ir
Valandos pag.il susitarimą
Vai pagal susit.inm.i L/darvta tfti
Diskusijos-paklausimai paskaitų ribose
Ohio, buvusį žymų Vyčių veikėją vicepirminnkas Janas Adomėnas
4:30 v. p.p.
Sesija užbaigiama
ir įteikė pomirtinį garbės medalį praeitų metų bėgyje bendromis
Ofiso tel. — PR 8-2220
7:00
v.v.
Kokteiliai
DR. LEONAS SEIBUTIS
pastangomis
organizacijai
laimėjo
velionio žmonai.
DR.
JANINA
JAKSEVIČIUS
8:00
v.v.
Iškilminga
Kongreso
vakarienė
INKSTV- PŪSI ĖS IR
T
Lietuvos Vyčių organizacijos keturias atgaivintas arba naujas
J
O
K
§
A
P
R
O
S
T
A
T
O
CHIRURG11A
S p a l i o 14 d., s e k m a d i e n į
pirmininkas Pilypas Skabeikis iš vyčių kuopas: 13-tąją Cicero mies
VAIKŲ LIGOS
2636 VV. 63rd Street
te,
50-tąją
New
Havene,
103-čiąreiškė nuoširdžią padėką vyčiams
2656
VVest 63rd Street
9:00-11:30 v. ryto
Kongreso komisijų posėdžiai
\'al antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
Pirm . antr., ketv. ir penkt n u o 12 iki 2 vai Ofiso tel. 77t>-2880, rezid. 448-5545
už išrinkimą pirmininku antrai ją Providence ir 148-tąją Jack12:00 v.
Iškilmingos Kongreso šv. Mišios katedroje
sone.
Numatoma
ateityje
ikurir n u o 5 iki 8 vai vak Sršt n u o 1 iki 4 vai
kadencijai. Darbų gausumas rei2:30 v. p.p.
Baigiamasis Kongreso posėdis

IX AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS

DARBOTVARKĖ

Paskaita „Žvilgsnis j okupuotą Lietuvą"
Diskusijos-paklausimai paskaitos ribose
Komisijų pranešimai: Mandatų, rezoliucijų
Kongreso užbaigimas

3:30 v. p.p.

p

l'k-as* reservo the follovving circled anommodation:

_

lDoubkBed
ione p c n o n
1 DouNe Bed

Itvvo prfvons
2 Twin Beds
'fw<' p e r v n v
2 Doubte 8ed»
Itvvo pffMMM

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
c\

$36

Address

$36

City and S»aN>

1002 N. VV'estern Ave., Chicago
Tel. 489-4441

DR. K. A. JUČAS

L i t h u t n i a n A m e r i c a n Council
October 1 0 - 1 5 , 1979

O D O S LIGOS - CHIRURGIJA
7110 VV. 127 St.. Palos Heights
Tel. 361-0730
Valandos pagal susitarimą

Narni1

$26

ZiP

Jstaigos ir buto tel. 652-1381

Arrival dat- and rime
[)rpartur< i),»t«-

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA
1407 So. 49th Court, Cicero, III.

Number in Party —

C ompany

•

Korurresmana Edw J Derwir.sW. papuoštą autauHu "Lietuvos Draugo" me-

^JTVveJdna Lietuve* Reikalų komiteto ptnninicka. kun. K. Pugeviciua.

•

Malt
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by Stptembf

DR. J. J. SIMONAITIS
Tel. — GR 6-0617
6958 S. T a l m a n Ave.
O f i s o tel HF 4-2123. namu GI 8-6195

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street
Kai pirm . antr.id , ketv ir penktad 2-5 ir
|fr-7 — iš ank-to susitarus

Ofs. tel. 58t>-3l6fr; namu 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
6 7 4 5 VVest 6 3 r d S t r e e t
Y.il

pirm

antr . krtv ir prnkt

2-7. šeštadieniais paK.il susitarimą

Kasdien 10-12 ir 4 - 7 išskvrus trec' ir sešt

or C.rmip Affiliattion .
l - r i Mrfrrr tr \> )2 v**r\ •* mf ^ . r . n «
rh. +Mtr* f.*m» witS pjftm*

3-7278

DR. A. JENKINS

RESERVATION
REQUEST

HOLLENDKN HOUSE
Kast S i x t h & S u p e r i o r A v e .
Cleveland. Ohio 4 4 1 1 4
Number

O f s . P O 7 - 6 0 0 0 , Rez. G A

22,

1979

DR. IRENA KYRAS

Apsimoka skelbtis dien DRAU( .E. ne»~

lis pl.u'i.ui-iai skaitomas lietuvių dien"
DANTŲ GYDYTOJA
2659 W. 59 St., Chicago — 476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm , antr , treč., rastis, gi skelbimu kainos Vra visiems
privniamos
ketv 9 iki 6 vai Sestad 9 iki 1 vai.
I

cj

1

I

I

*

*

Kas yra tie

Į veiksnių susitarimas ir nebus
I įsteigtas Bendras fondas, LB-nė
ir toliau turės atskirai skelbti sa
vo užplanuotus darbus bei vajų
Pokalbis su dr. Antanu Butkum
tiems darbams finansuoti. Džiu
gu, kad visuomenė LB-nės dar
Amerikos lietuviai gerai žino,
Bendruomenės veikla reiškiasi j mokinių skaičius mažėja. Jauni bus laisvinimo srityje tinkamai
Dr. Antanas Butkus aktyviai
kad čia vadinamieji pažangieji
Kalbant apie cenzūrą, tenka reiškiasi visuomeninėj veikloj. švietimo, kultūros ir Lietuvos]tėvai yra apsikrovę profesinio įsi- įvertina ir kasmet Vasario 16 d.
yra ne kas kitas, kaip susispietu
pasakyti,
kad ne tik prokomunis- Buvo Naujosios Zelandijos LB laisvinimo srityse. Ar nereikėtų' kūrimo rūpesčiuose, nemažas skai- proga surenkama vis daugiau au
sių apie lietuvių
komunistų
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tojai nelabai susigaudo, kas yra
L-nės apylinkių valdytie JAV pažangieji, manydami, tams okupavus Lietuvą, jie stovė- siose Clevelando klinikose tyri- Į srityje: talkino, o kai kur ir or- j geresnė.
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kenkia ne tik abiejom organizalietuvaitės Danutė SilickaiŠVenteS
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tą jau Sovietų cenzūra, žiaunai niu balsavimu rinkiminėmis apy brėžti, kad dėka Česonio, Gečio, draudimo susivienijimus, Pensi
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tai jau nėra norma
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^ , kad ,,mažumos" šioje sistemoje bių bendruomenininkų, LB-nės vi- reikėtų sukviesti JAV mastu tų LB-nė negali sutikti, nes tas siau-!
rai įdomios, apie vadinamus pa
išėjo knyga "Kovoje už pažan žangiuosius, kaip dabar atrodo at- neturi galimybės savo atstovų ta suomemai darbai visiškai nesi organizacijų atstovų suvažiavimą. rintų jos prigimtį. Lietuvos išlais-. tiniam procese. Jų vartojami me
giąją lietuvių literatūrą". Knygos žangiuosius kūrėjus, nes jie kovo- rybon pravesti, už tat siūlo įvesti kerta su Altos ar Vliko darbais. Žinoma, prieš tai LB-nės krašto vinimas ir lietuvybės išlaikymas j todai, k.a. LB-nės vardo pasisavi
viršelyje, gana netrumpam pasi- d a m i
ver valdyba turėtų susinešti su mi yra visų lietuvių pagrindiniai už-1 nimas, skundai amerikonų teis
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L J e t u v 0 S „proporcinę" balsavimo sistemą. Jie tik kruvinom ašarom
Iki šiol niekas konkretaus pro kiančias spragas užpildo. Galima nėtų ir kitų organizacijų vadovy daviniai. Organizacijoms nepri me ir nuolatiniai šmeižtai vie
aiškinime rašoma, kad veikale
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cenzūrą, nieko nesakė apie šim- jekto tuo klausimu nėra paruo diąsiai tvirtinti, kad LB-nė ir bėmis ir gerai paruošti konkre klausą lietuviai laisvinimo darbe name Chicagos dienraštyje nieko
spausdinami studijiniai straips^
pasireikšti tegali per LB-nę. Dar bendro neturi su demokratiškai
bfli
k o m u n i s t i n ę šę. Sunku įsivaizduoti, kaip tą šioje srityje yra pirmoji tarp ly čius ir įgyvendinamus planus.
galima padaryti neturint bend gių.
niai apie almanachus ir daugiaubų nepaprastai daug, o darbinin- išsiskiriančia nuomone. Tai ne
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'Trečio fronto" žurnalą. Gi įva*
skiepijamas lietuviškose šeimo
niams susitarti dėl vykdytinų dar antilietuviškas darbas.
do pabaigoje sakoma: "Siame LiKai gyvename laisvame Vaka- tokią pažiūrą į LB-nę ir su ta se, lituanistinėse mokyklose, jau nė dabar laikosi aukotojo apsi bų plano ir jų įvykdymo tvarkos.
Girdėjome, kad ruošiatės kansprendimo principo. Ar tas jtrinteratūros ir kalbos tome, spausdi- rų pasauly, dažnai net nepagalnimo organizacijose, kongresuo
Reikia bendro finansavimo f o n - ! ^ " ^ " 0 ^ i Krašto valdybos pircipas
išlaikytinas
ir
toliau?
nami straipsniai padės patirti vojame kad galima cenzūra, kad I platforma jų kandidatai rinki- se, stovyklose. Bėda, kad kasmet
do. LB-nė to nuolat siekia, tam j mininko postą. Kokie planai?
Vasario 16-toji mums visiems
apie pažangiųjų rašytojų veik- reikia valdiškai įstaigai nešti įvai- muose dalyvautų. Vargu ar to
pritarė ir dr. K. Valiūno vadovauKandidatavimo klausimą pralabai brangi šventė, šia proga
lą buržuazinėje Lietuvoje". Tik- rius jau sulaužytus laikraščių ar kios
bendruomeninės
ir
ateityje
atsiras, tad ir partijos
„proporci
jama Vliko valdyba. Altą, deja, dėjau rimčiau svarstyti po to, kai
lietuviai mielai aukoja, ypačiai
rai, stambiame veikale yra apstu žurnalų puslapius, kad šie pa- nė" sistema liks tik akademinio
jeigpu
nurodoma, kuriam tikslui priešinasi. Iki nebus bendrai su-'gavau daug paraginimų iš taryįvairių smulkmenų apie kai ku- skaitytų ir išbraukytų. Tiesiog pobūdžio diskusijose. Antra, LBaktyviai j bos narių ir šiaip aktyvių bendpinigai bus sunaudojami. Idealu tarta — LB-nė turi
riuos ketvirtojo dešimtmečio ra- net nesuprantama, kaip galėtų, -nė yra sukurta nepartiniais pa
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j ruomenininkų. Mane užtikrino,
būtų, kad veiksniai tuo klausimu
šytojus ir jų leistus žurnalus, ta- kad ir lietuviški laikraščiai siųs grindais, tad asmeninis joje daly
I kad dabartinis KV pirmininkas
susitartų ir bendrai aptartų ir pri priklausančiose darbo srityse.
čiau, kaip matyti, jie nebuvo pa- ti savo puslapius, kad moką kal- vavimas yra pats natūraliausias
Visada natūralu, kad įvairely- Inz - A - Gečys toliau kandidatuo
imtų laisvinimo darbo konkre
žangūs, gal tik nebent tiek, kad bą recenzentai ieškotų ar kar- ir didžiajai daugumai lietuvių
čius planus. Šalia to, numa- tėję visuomenėje yra ir įvairiau ti jokiu būdu nesutinka. Gerai
grūdosi į komunistinį bučių, ir tais imigrantai neparašė ko nors
tų darbų įvykdymui reikalin sių nuomonių. Kaip reikėtų spręs- žinau, kad krašto valdybos, o
ta pažangiųjų kūryba buvo ga- prieš valstybę, ar neįžeidė prezi-1 priimtiniausias,
gas sumas ir darbus bei jų įvyk ti susiklausymo ir susiderinimo \ ypatingai pirmininko darbas nėna kukli, toli gražu, neprilygstan- dento. Cia tie dalykai net nebe- j Savo laiku aš siūliau įtraukti
: ra lengvas.
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fondui skirtų savo aukas. Aukų neišvengiama. Nuomonių įvairu-i sunkesnis darbas man suteikia
šė ne kaip pažangioji, bet kaip bes ne atžangiųjų komunistų,
būtų žymiai daugiau. Kol to bend me išryškėja tiesa, jei tos nuo- į daug moralinio pasitenkinimo.
atsilikusiais laikomų
dešiniųjų bet pažangiųjų lietuvių istori- kų organizacijų atstovai įsijung
ro veiksnių sutarimo nėra, L- monės dalykiškai apsvarstomos, Jeigu būčiau išrinktas, turiu duogrūpės kūrėja. IŠ viso užimta po- ja. Tačiau net mažytėje Lietuvoj tų į tiesioginį bendruomeninį dar
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zicija kairiųjų rašytojų atrodo cenzūra buvo maža, net ir tie vi- bą. Šiuo metu, deja, ir tas klau
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ne:
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valdybą.
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Antanas Butkus
Žinoma, kad nemėgo lietuvių šiandien šunimis, vielomis ir če
liaudies ir jie patys to neslepia, kištais apsistačiusi Sov. Rusija ne
buvote? Vieni — Čekoslovakijoj, kiti — Ukrainoj... netvarkingus plaukus ir sunkią eiseną, jis vežė savo
nes knygoje yra toks sakinys: cenzūruoja leidinius, bet visos lei— O kur miegate?
dviratį bažnyčios pasieniu. Topolinis apsidairė ir
"Tuo metu dar mažai kam žino- dyklos yra cenzūros rankose, čia
Čia
aukštas
juodbrūvis
prabilo:
bailiai stebėjo jį sekantį žmogų. Ir rusų tankistai
mas rašytojas V. 2ilionis, iš vie- nebėra ko cenzūruoti, kai visus
—
Miške,
kluone,
po
atviru
dangum.
žiūrėjo į juos kažką kalbėdami. Matėsi, jie buvo
no užkampio pradinės mokyklos leidinius leidžia cenzūra.
Driskiai
bažnyčios
papėdėje rodė
geros gauja susidomėję. Dėl to nekokios mintys nardė
ir kitą užkampį mėtomas mokyKaip matyti iŠ knygos "Už panuotaikos
žymių,
nežiūrint,
kad
jų
visas
turtas
buvo Danio galvoje.
tojas". Bet juk užkampyje liaudis, žangiąja lietuvių literatūrą" koTopolinis sustojo prie klebonijos durų.
maišeliuose, kuprinėse. Jie dalijos iš žioplių gauta
kurią pažangieji turėjo šviesti, va buvo už
priešingą pažanP. MELNIKAS
Jis patraukė skambučio rankeną ir, atsisukęs,
duona. Purvinom rankom atlaužę kampą, kimšo
bet jie bėgo nuo liaudies ir no- gai literatūrą kaip faktai rodo,
įsmeigė
skrodžiantį ir tyrinėjantį Žvilgsnį į dviratį.
didelius
kąsnius
į
burną,
neramiom
akim
žiūrėjo
į
rėjo, kaip buože Venclova gyven- kovojusieji dauguma pro&omunisNepilnai
prisiartinęs, ir Danys sustojo ir apžiūrinėjo
juodus
tankų
vamzdžius,
juose
sėdinčius
tankistus
ir
ti Kaune, kur visi patogumai ir tai susilaukė sistemos, kur nėra
žmogų,
jo senus ir suglamžytus drabužius,
miesčioniškumai. Didelę neapykan jokios pažangos. Vadinami pažan
Palikęs tiltą gerokai užpakaly, atsipūtė. Vėl žioplius.
Seniai su užuojauta linkčiojo galvom, tardami iškrypusius ir purvo apdrėbtus batus. Išvargusiame
tą liaudžiai jautė ir Neris, kuri gos nori autoriai, pateko į pan- pedaliuodamas, sušilo ir galvojo, kad reikės užsukti
"nekokia dalia". Italai buvo išdžiūvę, kai kurie kaip veide virš sukepusių lūpų ir supleišėjusių skruostų
bėgo į Kauną, kad tik arčiau va- čius, apie kuriuos mes žinome iš ir kur nors pavalgyti. Bet kur?
tačiau švietė ryžtingos akys. Atrodė, jis kažko
dinamų ponų.
gausybės į laisvę įtrūkusių žmoJokių ūkių čia nesimatė. Tik dideli kalnai, stagarai. Krito į akis aukštaūgių liesumas, mažųjų nervuotas, bet išdidus. Bėgiojančios jo akys su
Toje knygoje nepaprastai skun- gausybės į laisvę ištrukusių žmo- slėniai ir miškai. Ir todėl, pamatęs nemažą grupę sausumas. Bet už duoną jie mokėjo atsilyginti.
Mažutis nėrėsi iš kailio, linksmindamas apstojusius gudrumu apžiūrinėjo Danį.
džiamasi cenzūra, esą cenzoriai nių, nesvarbu ar tai butų Sol- raudonų stogų.išdrįso prie jų nuvažiuoti.
Jam perbraukus ranka per plaukus, Danys
viską braukė, "cenzorius po pus- ženicynas, Tarsis, Bukovskis, Venc
Aikštėje krito iš karto į akis keli dalykai. žioplius.
lapius braidęs lyg kiaulė po dar- lova, Jurašas ar Žilius.
Stovėdamas su dviračiu šalia, Danys stebėjo jį. paklausė:
Kažkoks skarmalių būrys buvo apsuptas žioplių.
— Laukiate klebono? — ir lyg padrąsinimui
Al.
B.
žą'
Nulipus nuo dviračio, nesimatė kas jie tokie. Susėdę šis kramtė duoną, ropinėjo ir žiopliams rodė, kaip
šyptelėjo.
prie bažnyčios laiptų, jie kėlė triukšmą, dainavo. Gi ant kelių jis pareis namo. Kritęs žemėn, vaizdavo
Italas tik šypsniu atsakė vis jo dviračiu
mėse galima gerokai pakelti kitoj aikštės pusėj net rusų tankų įgula retkarčiais kaip miega grioviuos naktį.
DIRBAMOS tEMtS
domėdamasis.
Tada Danys vėl kalbino:
— Baik komedijas, Ricci! — sugriaudė topolinis.
derlingumą, taip pat efektyviau žvilgterdavo į šį būrį. Apstoję miestelėnai ir žiopliai
PLOTAI PASAULYJE
—
Kaip
namus
pasieksite pėsti?
jį tramdydamas.
panaudoti kitus maisto produk vokiškai juos kalbino.
— Kaip nors. — Italas vėl patraukė skambutį. —
Bet dėl gulinčio a n t žemės driskiaus kažkas
Atrodė, jie buvo italai.
I i viso žemės sausumos pa tų šaltinius. Taigi, plečiant dirGal
kas ir paveš. — Namus paminėjus jo akys lyg
susigraudeno.
— Kur slenkate?
viršiaus, kuri sudaro maždaug bamos žemės plotus, tuo pačiu
stebėtinai
nušvito. Jis tikėjo juos pasieksiąs. — Kaip
— Eikite pas kleboną, gal gausite nakvynę.
— Namo, — vienas suplyšęs italas atsakė.
13 bilijonų ha. Dirbamos že reikia spręsti ir vandens proble
nors
pasieksim.
— pridūrė ir, rankos delnus sudėjęs,
— Ir Dievo palaimos, — žvengė mažutis Ricci,
Moterėlė jam kištelėjo duonos. Ji stebėjosi. —
mės plotą būtų galima padvigu mą, nes daugeli fo reikėtų drė
bet. įspirtas į šoną, pradėjo raudoti. Iškreiptame, keistai pakėlė akis į dangų. Matėsi, jam trūko žodžių,
Kaip nueisit taip toli?
ir Daniu jis nepasitikėjo.
binti arba gal net padidinti iki kinti, šios problemos projek
— Nueisim ir ant kelių, — juokėsi mažutis, trūkčiojančiame veide išspaudė kelias ašaras, sudėjo
Kai atsidarė klebonijos durys, pasirodė pilnas,
4 milijonų ha. Tačiau vargu tuotojai pirmiausiai pastebi, kad kluptelėjęs ant akmenų.
rankas, prašydamas iš dičkio pasigailėjimo, tuo
apskritas kunigo veidas. Kramtydamas maisto
ar galima tikėtis, pasak moks dabar iš viso kritulių tik 5%
Žiopliai juokėsi net už pilvų nusitvėrę. Mažas pačiu laiku pirštu per paltą rodė patinusį šoną, po
likučius, jis žiūrėjo į aikštėje susėdusią driskių Krupę,
lininkų, kad iki XX a. pabai tenka dirvų drėkinimui.
kalnų miestelis atrodė karo nematęs. Diena jiems kurio laiko atidengdamas ten paslėptą duonos riekę.
į
rusų tankistus prie pabūklų ir, nervuotu ženklu
Mik. buvo įdomesnė dėl čia atsivilkusios gaujos. Vienas
gos bus žymiai išplėsti dirba
Žiopliai vėl plojo.
mos žemės plotai. Mat, plečiant
Topolinis šyptelėjo, atsikėlė ir pasitraukė iš staiga mostelėjęs ranka ir nieko nesakęs, abu
sultingu balsu dainavo, kitas braukė gitara. Burės
pakvietė vidun.
dirbamos žemės plotus, reika
vis didesnis ir pilnesnis žioplių ratas. Užklausus būrio. Jis galėjo būti šios gaujos vadovas.
Danys įsitempė ir savo dviratį į prieangį.
— Kas aria ir piauna, to avys vieno, iš kur tu, atsakymas buvo Padua. O tu?
lingi dideli kapitaliniai įdėji
Danys prasispaudė pro žioplius ir sekė. kur jis
l i e t patarlė Parma. Trečias sakėsi esąs iš Bolonijos. O kur eis. Stebėdamas jo plačią, labai suglamžytą nugarą.
mai, o juk jau dirbamose že nebliauna,
(Bus daugiau) ^_

ATZANGIEJI IR PAŽANGIEJI

Naujosios JAV LB valdybos belaukiant

PRIE MILŽINŲ
TILTO

bazaras Sv. Kazimiero parapijos
D EM E S IO
salėje, kuris prasidės 11 v. r.
Lapkričio 3 d. Lietuvių na iiiiiiiiiiimiiiiiiHimmiiitmmiiiiiiimim
mų kultūros centro banketas,
įvykstantis Lietuvių namuose.
IŠNUOMOJAMA — FOR ^fefcr
E E A L E S T A T E
MISCELLANEOUS
»
„ , , j
|
I I . I M I
Lapkričio 18 ramovėnų ren
LIETTUVIŲ BENDRUOMENES j vauti ir iškilmingai paminėti mū
Išvalysime jūsų centrirJo apšildymo llllllllliilllllllllllllllllllllllllllillllllllllllll
IŠNUOM. 2 Vi tento- apšild. bnia-s
giamas kariuomenės šventės mi
APYLINKĖJ
' sų tautai labai svarbų įvykį.
krosn| ar "boilerį" DABAR. Išvengsite
suaugusiems.
Yra šaldytuvas ir. vi
nėjimas Sv. Andriejaus parapi didelių išlaidų taisymams žiemos metu.
rimui
pečius.
Jokių gyvuliukujos salėje po lietuviškų Mišių.
Philadelphia turi gražų skai-; KAVINĖ PO LIETUVIŠKŲ
Įrengiame naujas krosnis ir boilerius.
Puikus mūriais. Apie $10,000 pa
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Apyl. 55-os ir Whipple. $175 dol.
MIŠIŲ
čių Įvairių organizacijų bei sam
Yra galimybe daryti pakeitimus j
Lapkričio 23, 24, 25 d. Lietujamų. Moderniai patobulintas namas
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
men. Skamb. po 3 v. p.p. 254^3818
gazinius — "gas conversion".
būrių, kurie laiko slinktyje kul
Marąuette Parke. Kaina $67,500.
Pardavimas ir Taisymas.
Pagal seną paprotį mūsų kolo į vių Namų metinė mugė.
PRIEINAMOS
KAINOS.
tūrinėje, politinėje ir visuomeni nijos gyventojai sekmadieniais, : Gruodžio 31 d. Naujų Metų
T
M I G L I N A S
TV
V
Svarus 2ju, aukštų mūras. Apie ISNUOM. 4 kambarių butas suau
Skambint
735-6390
nėję, švietimo ir labdaros sritypamaldoms, nenoriai! sutikimas Lietuvių namuose.
2346 W. 69th St., teL 776-14861 $7,000 pajamų. Marąuette Parke. Veribai
gusiems. 4247 S. Artesian Avenut
iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiimi iiiiiininiiiiiimiminiiiuiiiiimminiHHi j tas $46,900.
j e yra daug pasidarbavę zmo^ P a s i k a l b ė j i m a i bei pa- i
^
_ ^
Telef. — 247-3838
gaus, Dievo, pavergtos tėvynes , 3 i d a l i n i m a i m d ž i z i s papūtai | .. * " ~ %*&*** 1 8 d /' s e k l ^ a '
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiii ! Platus sklypas. Geroje vietoje in
Kalantos
(vairių prekių pasirinkimas ne vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
ir gyvenamo krašto naudai. M-1
prieangyje Ir į"**
minėjimas Sv.
bažnyiios
IŠNUOM. butas su baldais beisbrangiai iš mŪMĮ sandelio.
PACKAGE EXPRRSS AGKNCY
sų organizuotų ir neorganizuotų J J J ^ ^ n e p a l a n M a m o r u i j | Andriejaus parapijos salėje. MiCOSMOS PARCELS EXPRESS
Maloniai
prašau
kalbėti
lietuviškai
mente. Marąuette Parke. Galima
MARIJA XOREIKIEN£
vienetų nariai įsilieja į kolonijoj • ^ . ^ n e m a l o n i p a d ė t i s Baž. nėj imą ruošia Moterų klubų fe
2501 W. 69 S t , Chicago, 111. 60629 ar angliškai ir paduoti savo telefoną tuoj užimti. Skambinti 737-8647.
SIUNTINIAI Į LIETUVA
bei pavardę, kada jums patogu namus
veikiančią LB apylinkę. Tuo bū nyčios lankytojų patogumui, deracijos skyrius.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Labai pageidaujamos geros ruiles
apžiūrėti.
du šis junginys dažnai yra va vadovaujant Philadelphijos LB
Č i a t i k d a l i n i s S ą r a š a s , k u r i s ! Prekes. Maistas iš Europos sandelių.
Telef. — 925-2737
2608 w
6 629
dinamas centrine organizacija, j ^ į j ~ ^ į ^ ^ į ^ l „ » „gpiiariai papildomas. Or-j
T I ^^ ^ T s f
° NORI
PIRKTI
Vytautas Valantinas
s
a-jtor.it.s.-:.-'Hnnt
hPi
T^miant
Pietinės
NT*w
I
ganizacijos
prašomos
visus
pa
ariant bei remiant Pietinės New,,
.__„ t .„ _______„.
_ iiimimiiiimmiiiiiiHiiiiuHiiiiiniiiHiiii
Philadelphijoj ir jos apy
eje | j e r s e y jjg apyiįnkeį, n u o gpajįoj rengimus registruoti p a s LB \ iimiiMiiiiiiiimnmmmimiiiimuiuiMiii
2625 West Tlst Street
PIRKSIU SENAS IR NAUJAS
gyvenančius lietuvius. Viem jos, ^ ^ & y A n d r i e j a u s p a r a p i j o s apylinkės pirmininkę T e r c ~ - ~
AUKSO BRANGENYBES.
Tel. 737-7200 ar 737-8534 I Deimantus. brangakmenius, auksin a n a i yra aktyvūs, kiti _ pasekmadieniais tuoj po lie-'čienę tel. 215 -677-1684
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
| nius kišeninius laikrodėlius ir "jado '
syvus, vieni reguliariai moka so i ^
yeikg kayinė•
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
' papuošalus.
Mokamos aukščiausios
Bronius
VašJcaitis
lidarumo įnašą, kiti su pavėlavi kurią rotaciniu būdu tvarkys lie j
kainos.
dimai ir pilna apdrauda.
m u arba ir visai jo nemoka, vie tuviškos organizacijos. Regulia-1.
Radijo Valanda jau 3S metus tar
Skambint 236-9836 arba 891-3334
TeL — WA 5-8063
nauja Htm Jersey. New York ir Con3 apartment brick, likę nevv.
;
ni su nuoširdumu remia visus ] riai prie kavinės tvarkymo jau
necticut lietuviams !
Bendruomenės užmojus, kiti lai-; ^ ^
^
Two 5V2 ra. apts., 3 bdrm. and
ateitininkai)
Kas šeštadieni nuo 4 iki 5 vai. po • * » H H » l t M I M M I t l > H » M
bath; one - 4 rm. apt., 2 bdrms.
piet iš WEVI) Stoties New Yorke
kosi nposahai. LB, lyg didžiule; ^ ^ t a a t i n i n k a i n u n o v ė n a i f
Ieškau pirkt senus medinius baldus
1330 kil.. AM ir nuo 7 iki 8 v»i
DRAUGAS ketvirtadienis, 1979 m., rugBėjo mėn. 13 d.

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS

DABAR PATS
LAIKAS

CLASSIFIED

GUIDE

PIRKĖJO LAIMEI

TELEVIZIJOS

Valdis Real Estate

Lietuvos atsiminimai

M O V I NG

5759 West 63rd Place

ONA

vak. 97.9
^ a k - : 0 6 ^ •••-•* :
V Moterų klubų federacijos sky-,
Vytautas F. BEUAJŪS
ne visada eina tėvų norimais ke-1• rius ir Vinco Krėvės lituanistinė;
Dirckt
Įvairūs
pasakojimai
surišti
s
u
lieliais.
Tačiau kaip tėvams
kiekvtais* *sa>^
- b e V - mokykla. Kavinės organizavi- tuviakais papročiais. Anglų kalboje,
š e

meg. FM.

I)r. Jokūbas J. Stukas
14G7 Foroe Drive
Mountainside, N. .1. 07092
Tel. 232-5565 ( « x l e ) 201

V A L O M E

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame
visų rūšių grindis.
J. BUBNYS — Tel. R E 7-5168

v i e n a s v a i k a s , k o k s j i s oeDutų, m ^ nuoširdžiai pritaria Sv. And A u t o r i a u s leidinys, 100 pusi. 1977
y r a brangus, t a i p i r L . B-nei'^__.
..__ ,_,_,
,_._ | _
riejaus parapijos klebonas kun. m. Kaina s u persiuntimu $5.30. I Kvie'iame taip pat klausytis L,ietu- • M M M M '
k i e k v i e n a s t a u t i e t i s , n o r s šiuo
I visk u kultūrinių valandų anglų ka.ba imiimiMiiiiiiimiimiiiimiiiiiHiiiiiiiiiii
Jurgis Degutis. Reikia manyti, Užsakymus siųsti:
i iš Seton Hali Universiteto radijo stometu ir kitaip galvojantis bei
| ties (New Jersey WSOU, 89.5 meg
Draugas, 4545 W. SSrd St.,
kad čia gražia Phila. LB valdy
i FM) Pirmad. 7:30 - 8:30 vai. vakaro. .
(Vadovauja prof. ,1. Stukas)

and bath. Gas h o t water heat. 2
gamintus prieš 1930 m.: Komo
car brick garage.
das, stalus, kedro skrynias, kė
A s k for MR. GOEBLER
des ir "Oriental" kilimą už priei
namas kainas.
TeL 312 - 891-333-*
Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni
n u o 1-os iki 4-tos vai. popiet

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

Liuksusinis tri-level

VYRAI IK MOTERYS

10429 S. Georgia Lane
0aklawn, Illinois

veikiantis, yra labai reikalingas
bos iniciatyva bus patenkinti vi
Reikia spaustuvei laužytojos
Chicsgo, m . 60628
ir didžiai brangintinas
si pamaldų dalyviai ir kavine no
ar
laužytojo paruošti darbus
iiiiiimmiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Jei kas šiuo metu rašytų Phi riai pasinaudos.
Apdraustas perkraustymas
offsetui. Turi mokėti lietuvių
4 B U T Ų MCBEVIS NAMAS
ladelphijos LB apylinkės istori PARENGIMŲ KALENDORIUS
kalbą ir turėti patyrimo tame
Įvairių atstumų
MABQUETTE P A R K E
ją, be abejo, atskleistų daug jos
darbe. Skambinkite 585-9501.
skubiai parduodamas — numažinta
Tel. 376-1882 arba 376-5996
RUDENS
Dabartinė Phila. LB valdyba,
gražių darbų. Ilgoje LB veikloje
Prašykite reikalų vedėjo.
kaina. Gerame stovy. 2 mašinų
keitėsi valdybos bei veiklos me norėdama išvengti tarporganiza
garažas.
TEL. 434-7174
KELI ONĖS
todai. Šiuo metu prie LB vairo cinių nesklandumų, veda rengi
! LIETUVĄ
atsirado jauna, energinga, su nių kalendorių ir jį skelbia spau
Atdaras apžiūrėjimuo sekmad. nuo d E L P VVANIED — MOTERYS
SIUNTINIAI į LIETUVA
i— i •—i • • 11 i i m
•
i ^m
1-os iki 4-tos vai. popiet
plačiais užmojais, šiame krašte doje. Pagal šiuo metu turimas
8 dienos, 7 naktys
ir kitus kraštus
pedagoginius mokslus baigusi,, žinias, parengimai įvyks sekan
6550 S0. MOZftRT ST.
NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave.
Vilnius
daugel} metų su dideliu pasišven I čia tvarka,
,
Chicago,
IU.
60632,
telef.
8?7-5980
8 kamb. mūro rezidencija. Tinka
Helsinkis
Experienced 3742. 8,000 strokes.
i
Rugsėjo 23 d., sekmadienį, 12
timu dirbusi Vinco Krėvės litua
giminingom šeimom. iy2 vonios, 2 Downtown location with liberal
Spalio 15 d., 1979
mašinoms garažas. $45,000.00.
nistinėje mokykloje, gerus kon vai. Šv. Andriejaus parapijos sa
company benefits. Free parking.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiuiiiiii
Spalio
29
d.,
1979
taktus turinti su amerikiečių ra lėje bus Vilniaus universiteto
CaU — 787-0280
:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiliiiiiiHiiiiiii
Lapkričio 12, 1979
dijo stotimis, paskutiniuoju me minėjimas.
2 namai ant 1 sklypo. Vienas na
t u vis dažniau besireiškianti lie Spalio 6 Tautinė sąjunga atsiLicensed, bonded, insured
mas
— 2 po 4 kamb.; antras 3 kamb.
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
HELP WANTED VYRAI
tuviškoje spaudoje Teresė Ge kviečia iš Hamiltono Dramos ;
Brigbton Parke.
ir
vonios
kabinetai.
Keramikos
ir
kt.
teatrą
"Aukurą",
kuris
Lietuvių
j
čienė. Ji, talkinant kitiems val
Viską Įskaitant, Kelionės kaina — $849.00
plytelės.
Glass blocks.
Sinkos
Mūrinis 6 kamb. bungalow. Garądybos nariams, yra užsimojusi Namuose suvaidins nuotaikingą •
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga žas. Marąuette Parke.
asmeniui iš New Yorko
plačiai veiklai, gal kiek nukryps komediją.
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto
structural steel shop detaUtib,
tančiai nuo tradicinių metodų
Spalio 12. 13, 14 Tautodailės \
arba po 5 vai. vakaro.
ŠIMAITIS REALTY
overtime. Free insurance hospitalibei įnešančiai naujybių. Tiki- Instituto skyriaus išvyka pas į
zation and vacation.
Insurance — Income Tax
SERAPINAS — 636-2960
masi, kad Philadelphijos visuo- Anastaziją ir Antaną Tamošai
Notary
Republic
iiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiHiuuiiiiiiiuiii
Tel. — 922-6310
menė energingus pirmininkės čius į Kanadą.
2951
W.
63rd
St.,
436-7878
617-S67-4137
.
darbus lengvins visokeriopa pa- j Spalio 28 d Balfo 35 m. suR TE 3-A BILLERICA MALL • BILLER/CA, MA 01821
10% — 20% — 30<7c pigiau mokėsite
839-1784
arba
839-5568
rama.
ikakties minėjimas šv. Andrieuž apdrauclą nuo ugnies ir automo
llllllllllllllllllllliuilliuiilllllllllllllllllllll
bilio pas m u s .
ATSTOVAI
Irena Patlaba 448-6580
j jaus parapijos salėje tuojau po
Full time positon ior qualiVILNIAUS UNIVERSITETO į lietuviškų pamaldų.
FRANK Z A P 0 L I S
Danute
Žilis
476-3803
CHJCAGOJE
400 M. MINĖJIMAS
fied person. Good plumbing
Telef. GA 4-8654
Spalio 28 d. Lietuvos Vyčių
and carpentry experience
3208 y-z W. 95th Street
Šiuo metu naujoji LB valdyba
necessary.
ruošiasi gražiai paminėti Vil
lllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll
niaus universiteto 400 m. sukak- j
Apply in person.
Marąuette Parke 2-jų aukštų mūr.
M. A. Š I M K U S
tį. Akademija įvyks Šv. Andrie- į
3-jų miegamų butai. Gazo šiluma.
C0UMTRY CLUB M0TEL
NOTARY PUBLIC
jaus parapijos salėje rugsėjo 25
$45,500.
INCOME TAX SKRVICK
8303 W. North Avenue
d. 12 vai. (tuojau po lietuviškų
4259 So. Maplewood, tel. 254-7450! Marąuette Parke. 3-jų miegamų
mūr.
bungalo.
Pilnas
rūsys.
Gara
pamaldų). Dr. Vincas Maciūnas, •
Melrose Park, Illinois
Taip pat daromi VERTIMAI
žas. $47,000.
GIMINIŲ Iškvietimai, pildomi
kuris yra gerai susipažinęs su ii- ]
Vertas dėmesio. Marąuette Parke
PIi.lKTTRBS PRAŠYMAI ir
P R E S S
B R AKE
g& Vilniaus universiteto istorija, i
naujesnis 2-jų aukštų mūras. Beauty
kitokie blankai
Reliable
and
experienced
press
tuo reikalu išsamius pranešimus
iimmiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuuiiHmiiiii Shop ir 4l/2 kamb. liuksusinis butas brake operator. Mušt be able to
daręs įvairiose lietuviškose kolo
antrame aukšte. Prie pat bažnyčios. read blue prints and to make own
$50,000.
nijose, skaitys paskaitą. Dr. Kos
set-ups. Overtime available.
!
Brighton Parke. Trys mūr. namai. A L U E D FABRICATTN'G CORP.
REAL
ESTATE
McINTOSH OBUOLIAI
tas Ostrauskas publiką supažin
bušelis 6-9*
2-jų aukštų po 2 butus — vienas ša
TeL — 6484W»1
dins su Vilniaus universiteto i
PARDUODAMAS NAMAS
lia kito. 64,000.
BARTLETT
KRIAUŠES
bušelis
$7.95
dėstytojais bei profesoriais, ku
KAUNE* LIETUVOJE
Puikus Investavimas. 62-os ir Fran(Food Service)
rie yra gyvenę Philadelpijos apy
Naujai pastatytas, erdvus. 3 miegami. cisco apyl. 4 butų mūrinis. Nauja
ITALIŠKOS SLYVOS
bušelis $8-95
Garažas
ir
didelis
kiemas.
gazo šiluma. $75,000.
linkėse. Grožinę literatūrą Vil
POT ANO PAN MAN
Kreiptis 1 >IR. VAN HOUTEN ( K a 
Brighton Parke. Taverna ir puikus
BANAN0S
•• t M
svaras "1 9 et.
nadoje), tel. (416) 862-7020 — dar
niaus temomis skaitys Roma čebo valandomis.
5
kamb.
butas.
Įrengtas
rūsys.
Ga
Immediate
opening
at
our
Barringsonienė ir Dalia Jakienė. Bus
ražas. $68,000.
ton location. Experience not neces
WISC0NSIN RED ar RUSSET BULVES —
demonstruojamos skaidrės, lie
Brighton
Parke.
Taverna
ir
2
bu
sary.
Monday - Friday only. ConNAPERVILLE, ILLINOIS
20 svarų maišas $ 1.49
čiančios Vilniaus universitetą,
tai. Mūro namas. Gerai einantis biz tact R08S Silvius.
Savininkas parduoda 4 miega nis. $58,900.
Akademijos dalyviai bus vaiši
SAGA FOOD SERVICE
5
svarų
maišelis
£
9
et.
MORKOS
mų namą. 6 metų senumo. 2V2
nami kavute ir seimininkių pa
Tel. 381-2600, Ext. 212
maš. garažas. % akro sklypas.
A.n Eąual Opportunlty Employer M/F
ruoštais skanumynais. Philadel
PASCAL SALIERAI
svaras 1 9 *t
Geras susisiekimas. 30 min. nuo
phijos LB apylinkės valdyba
Chicagos. Kaina $79,500. Skam
pint 6 9 et.
RŪGSTA GRIETINE
kviečia visus akademijoj dalyApsimoka akelbtis di«n. DRAUGE,
bint po 6 v. vak. tel. 357-2049.
4243 W. 63rd Street
IMI

IM

T WT

KEYPUNCH OPER.

PLU M BING

DRAFTSMEN

ECPRESS

MAINTENANCE

Namai Chicagoje ir
priemiesčiuose

APSIPIRKITE DABAR!

Budraitis Realty Co.

svaras $1.98

KRAKUS KUMPIAI
( 3 ar 5 svarq dėiutese )

Dctroit, Mich.
(Atkelta iš 2 psl.).
rengia LB Detroito apylinkė. Pa
skaitą skaitys dr- Antanas Butkus,
visuomenininkas iš Clevelando.
Meninę programos dalį atliks
sol. Danutė Petronienė ir Dalia
Navasaitienė. Programą praves
fffunhno sąjungos valdybos narė
Aldona Petrauskaitė. Kviečiami
dalyvauti visi Detroito ir apylin
kių lietuviai. Įėjimas bus nemoka
mas, o LB Det. apylinkės motery
pagalbinis vienetas žada visus pa
vaišinti kavute ir pyragais.
L r.

Atvykę rasite ir daug kitų produktų čia nepažymėtų.
Pasinaudokite dideliu pasirinkimu ir apsirūpinkite
sekantiems mėnesiams.

EGG STORE
DABAR

TIK ŠILO

ADRESU

6190 Archer Avenue, Chicago
VALANDOS:

Tel. 284-8704

9 vaL ryto iki 8 vai. vak. — pirmadienio iki penktadienio.
8:00 vai. ryto iki 6:00 vaJ. vakaro Heštadieniai*.
9:00 vai. ryto iki 4:00 v a i popiet sekmadieniain.

naa jii plačiausiai įkaitomas lis6 kamb. atremontuotas medinis. GaTel. — 767-0600
tuvių dienraštis, gi skelbimų kal
1 zu šildymas. Arti 45-os ir Albany.
Mes turime kompiuterį ir esame
! $27,500.00.
nariu M.L.S., kas palengvina parda i o s 71a H — prieinamos.
2-jų aukštų Georgian. 5 kamb. 37
vimą bei pirkimą.
i p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta
kaina. $30,000.00.
H E L P
W A N T E D — V A L E
Taverna Ir 4 kamb. mūrinis. { rytus
nuo California Ave ir 71-os g-vės. Nu
žeminta kaina. $45,000.00.

M E C HA N I C

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namo pirkimą*. — Pardavimas
Valdymas
Draudimai — Income T a z
Notariatas — Vertimai

BELL REALTY
J.
B A C E V I Č I U S
6455 S. Kedzie Av. — 778-2233

A national company seeking experienced industrial 8ewing machine
mechanic to work N.W. suburban office. Mušt be a resident of The
Chicago Metropolitan area. Some travel reąuired. Excellent com
pany benefits plūs company car and expenses. Salary commensurate with experience.
CALL PAUL .ANDERSON, Service Managor — 6 7 1 - 5 6 3 0

THE

S I NGER

COMPANY

U.S. Sewing Prodoctg I)i\isi<m

3839 N. Willow Street

SchiUer Park, Illinois

Rqual Opportunlty Kmployftr M/F

liau paskaitęs jo įžanginius ruba- puikiame Kennebunkporte.
iatus, atsisveikinimo žodžius:
Tuo koncertu ir LF bičiuliai
Sudiev, lietuvi, mano liūdnas užbaigė savo 23-ją poilsio ir stu
ir apviltas broli, dijų savaitę. Kitais metais, jei
viskas vyks pagal planą, fronti
Retai, retai kada spindįs
ninkai vėl rinksis Dainavoje.
svajotų pergalių giedra!—
Bridau aš su tavim gyvenimą,
V. Rociūnas
kaip klampų molį,
Verkiau širdy nerimstančia
audra...,
pasidarė gan liūdna, negu tai
Santvaro atsisveikinimas su poe
zija? Tikimės, kad ne! Daug,
Dalis vaidintojų "Nemmegeno Marytės" misterijoj, kuri buvo pastatyta daug kūrybingų metų sukaktu
LKMA suvažiavimo metu Ciūcagoje, Jaunimo centre. Vadovavo A Kairys. vininkui ir laureatui.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m., rugsėjo mėn. 13 d.
NAFTA JŪROJE
Nustatyta, kad kasmet į jū
ras patenka šeši milijonai tonų
naftos, tame tarpe du milijonai
tonų iš laivų. Ne* 90% šio kie
A. f A.
kio sudaro tanklaivių plovimo
produktai ir 10% — nelaiminBARBORA ONA RUPSLAUKIS
| gi atsitikimai.
jm.
DAUKŠAITE

Nuotr. V. Noreikos

Po sėkmingo ir gražaus vaka
ro, dr. Vladas ir ponia Ona Vaitkai, turį savo vasaros rezidenciją
Kennebunkporte, pranciškonų
kaimynai, pakvietė visus litera
tūros vakaro dalyvius kokteiliams.
Stovyklos įspūdžių nuotrupos (4)
Svetingų ir vaišingų
kaimynų
Lietuvių pranciškonų vienuo- Į vadines "Jakštas bara VaižganPENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
erdvioje sodyboje maloniai pra
lynas ir vasarvietė Kennebunk- Į tą'"
leistas laikas.
porte, Maine, vadinama ir vasa
Stasys Santvaras, šių metų liros religinio formavimo centru.
Liuksusinis koncertas
-. .
. . . , .
.
.Iteratūros poezijos laureatas, ga
Stovykla buvo baigta koncer
Cia ir vasarotojai, kurie nori, t u n ' vęs premiją už savo septintąją ly
gražią progą atostogas sujungti rikos knygą "Rubajatus" arba tu, kurį Vytautas Volertas pavadisu malda, susikaupimu, apmasty ketureilius. Premija sutapo ir su j dino liuksusiniu. Trys jauni, taALEKSAS DIČIŪNAS
mais ir dvasine ramybe. Mišių au autoriaus deimantinio amžiaus Į lentingi meno pasaulio atstovai
ka čia dažnai atnašaujama.
Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis išplėšė iš
sukaktimi. Sukaktuvininkas toli | buvo šio koncerto kaltininkai.
misų tarpo mylimą Aleksą. Jis mus apleido 1974 metais rugsėjo
LB bičiuliai mielai naudojosi gražu neatrodo, kad būtų įsijun Onutė Pliuškonienė — mezzo —
15 dieną.
šiomis dvasinėmis privilegijomis. gęs į veteranų eiles, judrus, tie- sopranas — dainininkė, koncerMūsų brangaus vyro ir tėvo prisiminimui bus atlaikytos šv.
Kiekvieną rytą, dažniausiai bičiu sus, kūrybingas, pilnas sąmojaus. Į tavusi Chicagoje, Los Angeles,
Mišios rugsėjo 17 dieną šv. Petro ir Povilo bažnyčioje Rockforde.
liu intencijomis, buvo šv. Mišios Santvaras tebėra ir dabar lietuvis j Dainavoje, Bostone, PhiladelphiDraugus ir pažįstamus prašome prisiminti Aleksą savo maldose.
su tėvo L. Andriekaus trumpais karininkas, ir aktorius ir solistas, Į joje ir daugely kitų miestų. Jcs j
Nuliūdę: Žmona, vaikai ir giminės.
bet giliais pamokslais, kuriuose ir dramaturgas, ir poetas ir nepa sceninė išvaizda, laikysena sceno
paliesta įvairių temų: mokslas ir mainomas pasakotojas.
je laisva, tačiau klasiška, išstuditikėjimas, Amerikos įnašas į tau
j
Niekaip negaliu pamiršti jo j uotą.
tų apsisprendimą už laisvę (lie
Brigita Pumpolytė, smuikinin
TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
pos 4-sios proga) .vienatvė ir ne viešnagės Clevelande. Dievo Mo
tinos
N.
P.
parapija
šiemet
gegu
kė, baigusi (bakalauro laipsniu)
rimas. Pamaldose giedojo visi, o
A. + A.
šeštadienį per paskutines mišias žės 19 surengė pavasario šventę smuiką Philadelphia College of
—
poezijos
vakarą,
o
sekančią
diej
Performing
Arts,
Philadelphijos
smuiku grojo Brigita Pumpolytė,
DR. ROMUALDO GINIOČIO
vargonams pritariant Sauliui Ci ną Nastutė ir Balys Gaidžiūnai j operos ir baleto orkestrų smuiki
su
kleb.
G.
Kijausku
pakvietė
į
ninkė,
gimnazijos
mokytoja.
Di
bui.
1979 m. rugsėjo 16 dieną sueina treji metai, kai iš mūsų tarpo
Gaidžiūnų rezidenciją pabend delių sugebėjimų sudaryti šiltą
atsiskyrė mūsų mylimas vyras, tėvas, senelis ir draugas.
Mačiūnas, Andriekus,
rauti su sukaktuvininku. Po vai ryšį su klausytojais.
Lai gailestingas Dievas suteikia jam dangaus karalystę, o mes
Santvaras
šių Stasys Santvaras buvo papra
iia
jo
niekad neužmirsime.
Dainininkei
ir
smuikininkei
Stovykloje ne vien tik klausė šytas papasakoti gausiam būriui akompanavo Saulius Cibas, jau
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos rugsėjo 16 d., 10:15
me paskaitų, meldėmės, bet ge apie jo nueitus kelius nepriklau nas vyras, baigęs pirmuosius me
/ai.
ryto šv. Baltramiejaus bažnyčioje, Waukegane.
rai buvome maitinami, kurie no somybės metais. Cia puikusis pa dicinos mokslo metus, jau turįs
sakotojas, natūraliai išryškinęs
Kviečiame gimines ir pažįstamus pasimelsti už jo sielą.
rėjo galėjo ir išsimiegoti, pramo
BA chemijoje, tačiau lygiagrečiai
savo
artisto,
solisto,
poeto
bJe»-l"f*17
'
?
.
.
__
gauti, bet nebuvo pamirštas ir
Nuliūdę: žmona, sūnus, duktė, anūkas ir marti.
S t u d l
^ a * P " ^ N- A n S U
meniSkaS žodis, muzika ir daina. tą, nukėlė į Lietuvos valstybės kū-i jos konservatorijoje.
Literatūros vakarai ir koncertai rimąsį, laisvės kovas, valstybinio
Klausytojai su dideliu pasigė
yra virtę tradicine LF bičiulių teatro ir operos organizavimąsi,
jo
pažintis
su
žymiaisiais
to
merėjimu
išklausė Banaičio dainų <iiiHitiiMiiiiiiniiimiiinnmuniininiiminMiiiiiwnmiiiinHiHiHiiiiiminiiiiniiii'.
stovyklų dalimi. Nė viena sto
vykla be to neapsėjo. Stovyklau to politikais, kultūrininkais, me-|Už balto stalo sėdėjau, Oi ant
PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS
=
tojai yra girdėję žodžio meninin nininkais. Vargingos darbo saly-į kalnelio ir V. Marijošiaus trijų
tesTkaip B r a ^ o ^ Bradūną" An j ?™>
! * į ^ * į * į l l ! ' 1 ^ i^
? k l ą ™£[ _*£?? f ° * i u S
driekų, Jurkų, Baroną, Mazalai-į k i š k o gyvenimo tvarkymas, ver Palei lieptą, Mėnesieną ir Augo
tę, Kairį, Volertą ir kitų mūsų ž i ™ 5 * i kultūringų pasaulio sode serbentą.
ANTRA
LAIDA
Brigita Pumpolytė pagrojo Leiškilių poetų, rašytojų kūrybą, tautų šeimą, vaizdžiai atsispin-IilsldsDaina ir arija buvo atstovauja- j d ė i ° sukaktuvininko žody. Jis ne- dar Sonatą ir Romansą iš W i e tas — PrcL Juozas Karato
ftia solistų Capkauskienės,, Kučė- ' buvo sausas pasakotojas. Girdėjo niawskio antrojo koncerto.
Naujasis Testamentas yra pratilko formato, iriJtas kietais virie- £
nienės, Stankaitytės, Vaznelio, me jį arijų fragmentus deklamuo
Antroje koncerto dalyje smui
Uais. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dfiu laitu S
Pliuškonienės, Verikaičio, Stem- jant. Gražus buvo vieno žmogaus kininkė išpildė Bacho Unaccopaparduodama prieinama kaina.
g
pužienės, Pakalniškytės, sesučių teatras. Ne veltui po jo, galima nied Partita, Introduction Rondo
"DRAUGO" kayfyae
pavadinti, spektaklio, ne vienas Caprissioso, muzika Saint Saens
Blandyčiy ir kitų
kreipėsi, kad tie jo vertingi ir įdo
Kaina— $8.00
Šių metų literatūros vakare mūs atsiminimai vieną dieną pa (Šis dalykas buvo nuostabus, tai
dalyvavo dr. V. Mačiūnas, Leo siektų platesnę auditoriją knygos daugiau smuiko ir pianino due- j | DJinoia gyrentojai prašomi pridėti 50 centu, mokesčiams ir persiuntimui. I
tas). Solistė Pliuškonienė su dide- į S
na****gyvenantieji
•••-««..r.»upridėkite
«HH«H*- IK **.* .\
3
nardas Andriekus ir Stasys Sant forma.
(Kitur
25 centus).
liu
įsijautimu
ir
žavingai
atliko
varas.
Garą proga visiems įsigyti Naująjį Testamentą. Siųskite užsakymus:
Perdavęs LF bičiuliams linkė tris arijas: Mignon, muzik. A.
Vakaras, kurio mielai būtų klau jimus iš Californijos Alės Rūtos ir Thomas, Fausto, muz. Gounot ir
DRAUGAS
siusi didelė auditorija, bet iš kur Edmundo Arbų ir dr. Z. Brinkio, Samsono ir Dalilos, muz. Sam4645 Wtst 63rd Street
čia "pasaulio gale" tų klausyto sukaktuvininkas, buvo ką tik su son.
jų atrasi. Arti 80 lietuviško žo grįžęs iš Bermudos atostogų, kur
Chletgo, Klintis 80629
Koncertas buvo palydėtas ap
džio mylėtojų prisirinko į erdvią sukūręs savo naujausius eilėraš
lodismentais. Puikus koncertas 'illlllllllllllItlIlIlIlIlIlIlIlIllIlUIIIIIIMIIIIIIMIIItlimilNIHMIlIlIlIUtlIMillllItlIlirilfHI. 1
sporto salę.
čius, paskaitė kelis šiame literaVadovas ir vienas iš šios stovykl t u r o s vakare. Cia jo įdomūs kolos organizatorių, pats rašytojas, mentarai buvo laiko suvaržyti.
Kun. Leonardas Andriekus,
laureatas Vytautas Volertas pri
LRD
draugijos pirmininkas, vie
statė literatūros vakaro dalyvius.
nuolis
pranciškonas, teisių dak
štai jie: dr. Vincas Mačiūnas, li
teratūros istorikas,
profesorius, taras, buvęs provinciolas, litera
studijų autorius, L. E. vienas iš tūros laureatas, gilus pamoksli
Lietuvių Tautinio Meno Ansamblis "Čiurlionis"
VAIDILŲ
KANKLES
ninkas.
Lietuviams
plačiausiai
ži
redaktorių, spaudos bendradar
bis. Paskaitininkas gražiu, saky nomas kaip poetas. Savo septy
Igrojo LAT. Korp! Neo-Lithuania orkestras, va
GROJAME JUMS
čiau artistišku vaizdžių žodžiu niuose rinkiniuose poetas Andrie
dovaujamas Algirdo Modestavičiaus- Įdainavo Arū
kus
giliai
kalba
įvairiomis
temo
nas
Gaaparaitia.
papasakojo apie du labai skirtin
mis.
Vyrauja
religinė,
šios
vieto
gus, bet kartu ir labai panašius,
Įgrojo L.S.T. Korp! Neo-Lithuania orkeatras.
SU ŠOKIU IR DAINA
Įabai charakteringus nepriklauso vės šeimininkas paskaitė Poezijos
mo gyvenimo literatūros ir visuo širdį, Buitį, Lunatiko maldą i
Kvintetas "BALTIJA* ir L.S.T. Korp! NeoKALNUOS DAINUOJA
meninio gyvenimo šulus, kuni Kristų, Atlanto vandenynui, Mes
Lithuania orkestras.
gus, profesorius, kan. Tumą Vaiž trys.
gantą ir prel. Dambrauską —
KOKIAIS KELIAIS
Antroje dalyje Stasys Santvaras
įdainavo "BALTIJA" vyrų kvintetas.
Jakštą. Savo pranešimą buvo pa- paskaitė kelis eilėraščius iš anks
Aš KELIAUSIU
tyvesnių rinkinių ir 15 Rubajatų — ketureilių.
KALBA A. BUTKUS
Dainuoja Violeta Rakauskaitė Raganėle, Tėviškės
VIOLETA
vėjas, Sugrjšk, ilgesy ir kitos.
Publika programos dalyvius
(Atkelta ii 3 psl.)
Šiltai priėmė ir su dėkingumu
Virgilijus Noreika. Prie piano Žaneta Nore*ki»e
DAINOS IR ARIJOS
čia mano išdėstytų principų dva plojo.
sioje. Ir valdyboje ir santykiuose
Juozas Kapočius — Lietuvių
Kiekviena plokštelė kainuoja S6.00
su veiksniais bei kitom lietuviš
enciklopedijos ir daug vertingų
kom organizacijom
energingai
knygų leidėjas, ir čia buvo atsive
sieksime sutarimo ir susitarimo.
Užsakymus siųsti: DRAUGU, 4648 W. 68rd St., Chlcago, III.
žęs ir Encycl. Iituanica. RuPo to dėsime visas pastangas!
60621. Užsakant pridėti 50 centų už kiekvieną plokštelę persiun
lybe. Plėsime! bajatus ir kitus naujausius savo
juos paversti realj
timui. Dlinois gyrentojai taipgi moka 5% mokesčių.
apylinkių tinklą ir skatinsime i leidinius.
įsigijęs St. Santvaro "Rubaja
bendruomeninius
Užsakymams į Kanadą reikia pridėti $1.75 pašto išlaidoms
glaudesnius
tus"
su
autografu
ir
įrašu:
"Keli
santykius.
V. Rociūnas žmogaus sielvartų lašai" ir vė-

LF BIČIULIAI PRIE ATLANTO

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO

1

i

AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES?

Gyveno Chicago, 111., Marquette Parko apylinkėj.
Mirė 1979 m. rugsėjo 12 d., sulaukusi senatvės.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 18 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Elena ir žentas Petras Rim
kai, sūnus Stanley Russel, marti Julija, 6 anūkai, 6 proanūkai, gimi
naitė Stasė Simokaiuenė ir jos sūnus su šeima, ir giminės Lietuvoje.
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 4 vaL popiet Mažeika-Evans
koplyčioje, 6845 S. Westem Avenue.
Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 14 d. Iš koplyčios 9:45
vai. ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
kurioje 10:15 vai. įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Duktė, sūnus, maru, žentas, anūkai ir proanūkaL
Laid. direkt Jonas Evans, Jr. ir Stasys Evans — Tel. 737-8800

E U D EI K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e
Telefonas — Y A r d s 7 -1*

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH YVESTERN AVE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m., rugsėjo mėn. 13 d.

IŠ ARTI IR TOLI

x Bronius Kviklys, "Draugo"
redaktorius, skaitys paskaitą
tautos šventės minėjime šį sek
madienį, rugsėjo 16 d., 11:30 j
v. r. Švč. M. M. Gimimo parap. >
salėje. Bus ir meninė dalis. Visi Į
kviečiami

minus. Tai Lousianos, Nebraskos ir Floridos valstijose. Po
— Bruno Markaioio kūriniu visų egzaminų, jos tėveliai su
koncertas. Menų Santaka rengia darė jai sąlygas lankytis Mek
VVilshire-Ebell didžiajame tea sikos valstybėje. Sugrįžus, tėtre Br. Markaičio kūrinių kon I vėliai savo namuose surengė
certą, muzikinį Vilniaus univer i vaišes diplomo gavimo proga.
siteto
minėjimą. Iš lietuvių į Virginiją pasveikinti atsilankė
programoje dalyvauja Birutė \ Juškų artimieji, gyv. St. PetersDabšienė, Janina Čekanauskie- Į burge ir jaunimas, gyv. arti
nė ir Rimtautas Dabšys ir kele mesnėse apylinkėse. Visi Jin,kėjo jai sėkmės pasirinktoje
t a s instrumentalistų.
profesijoje ir Ilgiausių metų J.
— Alkos muziejaus išorinė
(J.)
statyba baigta. Dabar tariama

J. k. VALSTYBĖSE

X Dainavos ansamblis pra- l
X Naują leidinį apie Vilniaus deda naujo sezono repeticijas į
universitetą — "Mokslo keliais, j š. m. rugsėjo 18 d., 8 v. v. Jau
Vilniaus universitetui 400 me- ; nimo centre. Kviečiame visus
tų", paruošė Albertas Zubras. norinčius įsijungti į ansamblį, į
82 psl. Išleido Australijos lietu
x Kun. dr. Ignas Urbonas,
vių fondas Melbourne. Turiny
Šv.
Kazimiero parapijos klebo
je pateikta istorinės šią mokslo
nas
Gary, Ind., atsiuntė "Drau
įstaigą liečiančios medžiagos, o
si su menininkais ir archyvo
taip pat buvusių u-to studentų go'' parengimų komitetui raš
specialistais dėl vidaus dekora
tą, kuriame apgailestauja, kad i
atsiminimų.
vimo ir turimos archyvinės me
dėl savo atostogų negalėsiąs da
džiagos sutvarkymo bei išdės
X Į Chicagos Aukštesniąją lyvauti sukaktuviniame banke
tymo. Muziejuj yra apie 100,000
lit. mokyklą, veikiančią Jauni-1 te, kuris įvyksta rugsėjo 22 d
tautinių vertybių vienetų. Iki
mo centre, 5620 So. Claremonti Jaunimo centre. Tačiau jis at
šiol Alkos statybai lietuvių viAve., nauji mokiniai bus pri-j siuntė malonius sveikinimus ir Chkagos jėzuitai su kitais Lietuvos jėzuitų provincijos nariais rugsėjo 4 — 5 d. suvažiavime. Priekyje iš kairės: suomenė suaukojo 82,152 doleimami rugsėjo 15 d. 9 vai. ryto. 25 dolerių auką. Nuoširdžiai Bruno Markaitis iš Kalifornijos, Paulius Rabikauskas iš Romos, Petras Kleinotas, provincijolas Leonas Zaremba, į rių, statybai išleista 100,151
Tą dieną pamokos bus sutrum dėkojame.
Kazimieras Raudeliūnas, Petras Daugintis. Už jų: Jonas Borevičius, Antanas Saulaitis, Antanas Liuima iš Romos, j A^0\ Statybos išlaidoms be nuo. , ..
.
x Eduardas Murauskas, gyv. Juozas Beleckas, Jonas Giedrys iš Montevideo, Gediminas Kijauskas iš Clevelando, Vaclovas Gutauskas, Chicagos ; - . "».
pintos ir baigsis 12 vai. Visi mo
su clu
pasiskolinta 18,000 dol.
kiniai nusiperka reikiamus va 4701 W. 82 St., Chicagoje, at jėzuitų vyresnysis Juozas Vaišnys, Jonas Kubilius iš Montrealio, Jonas Kidykas iš Clevelando. Nuotr. A. Kezio, SJ. i ^
Uz savo darbą bei statybos
likęs karinio mokslo kursą, bu
dovėlius.
priežiūrą nė vienas Alkos direkvo pakeltas Marinų korpuse,
X Pedagoginiame Utuanisti-! Camp Lejeune, N. C., į leite- •
toriato narys neima jokio atly
kos Institute visiems studen- j nanto laipsnį.
ginimo.
tams pradedamos
paskaitos į x Danielius Gudžiūnas, anks
— "Pitts. Catholic" laikrašLIETUVIU JĖZUITŲ
antroje konferencijoje išryškino; Meilus, Daina Tijunelytė, Ra- t i s r u g p i ū č i o 3 l d l a i d o j e i š
rugsėjo 15 d., 9 vai. Jaunimo čiau gyvenęs 4538 So. Washtejėzuitų atsinaujinimo bruožus,' sa Plioplytė, Asta Motušytė, .
^ . ^ antrašte
„ ^
SUVAŽIAVIMAS
r
centro rūmuose, Instituto patai- i naw Ave., Chicagoje, užbaigė
,
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i
kuriuos
taip
pat
aptarė
kun.
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Vitas
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vietų, todėl, jei kas norėtų, ga puso stovykloje, Parris Island, jaus, Romos,
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gistruoti.
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atstovai, Molox Edvardas Tauras, iki šiol
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tj jkalbeti kun. Karolio Garuc- dažnas scenos šviesų talkmin- ffW_, T>:>^„. „„^
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Floridoje.
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nuoširdžiai
dėko
zuitų
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tovo-Ribentropo pakto 40 metų
gyvenęs Chicagoje, persikėlė
r
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res Hotel, 17350 Gulf Blvd, St. . .. .
po II Pasaulimo karo. j s k į r t a ^
f
rei-: užvaizdą Antanas Vaičaitis.
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x šv. Pranciškaus seselių Petersburg, už nuoširdžią glo eivijoje
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priklausomybes.
Pažymima,
kad
Chicagos apskrities
rėmėjai bą ir rūpestingumą. Karaičiai
pasirašiusių asmenų tarpe bu
^. ,
^ \
„,
• kalui, pasauliečių įsijungimui j .
kviečiami dalyvauti metiniame su nuoširdumu priima lietuvius dalyvauti kun. Donatas SlapĮjaunimo centr0 ^ a v i m ą i
jė.
rėmėjų seime, kuris įvyks sek ir vyr. amžiaus asmenims duo sy-s is Indijos, brohai Stasys; ^
tan
fr
y e i k l o g sU(Je _
madienį, spalio 7 d. marijonų da nuolaidą.
Tamkvaitis ir Mykolas Andne- rinimui i r l a n a v i m u i - ^
^
vienuolyne prie "Draugo". Sei
X Dennis Puidokas, gyvenęs jauskas i S Rodezijos, kun. Vin- n ė t ų d a r d a l y v a v 0 : kun. Juomas prasidės 11:15 vai. ryte 6952 So. Talman Ave., Chica centas Pupinis is Brazilijos, kun. z a s B e l e c k a s > J o n a s gorevičius,
šv. Mišiomis už gyvus ir miru goje, baigė naujokų apmokymą Jonas Sukackas is Montevideo, Vaclovas Gutauskas, Algimansius vienuolijos rėmėjus ir am Pakrančių sargybos dalinyje, Montreaho kun. Stasys Kulbis t a g Kezy3
broIis
meinotas,
VAJUS ŠALPAI
žinus narius. Pietūs bus 12 vai. Cape May, N. J.
ir Juozas Aranauskas, Bostone k u n K a z i m i e r a g R a u d e l i ū n a s .
Registracija ir posėdis tuoj po
Amerikiečiai pradėjo praėjuprofesoriaująs
kun.
Pranas ( S u v a ž i a v i m o d a l y v i a i a p l a n k ė
x Vytauto Didžiojo šauliu
kketurių
eturil
ė z u i t u kapus šv. Kaži- s į ą
jėzuitų
šalpai,
pietų. Informuotis pas apskri
Pradėdamas suvažiavimo „
i J
^ p u s šv. Kaži- E i ą 5savaitę
,vV,:iVv. vvajų
,,;ii
^pava.v,.
a;..
ties pirmininkę Sabiną Klatt rinktinė rugsėjo 15-16 d. mi,nės 25 metų sukaktį nuo įsi6221 So. Mason.
tavecką
esantį
! 1 3 ! ,
T ?
'
Crestwood Mercy, Norima sutelkti 58 mil.
; steigimo. Banketas šeštadienį T
HeSghtS
savo
T ^ . , M l , ^
^
^
d — dol. pinigų šalpos reikalingiems.
x F. Gurevičienė, veikli vi ! 7 vai., o sekmadienį 11 vai tėvų ^
g
v ^ S ^
2S
^ s - g e r a darius ir pažįstamus, Tam reikalui buvo surengtas
suomenininke, šaulių rinktinės jėzuitų koplyčioje iškilmingos TvTJfJ
TA
? 1***7 C h i C a g O S a p y U n k ė ^ Antrosios balius Conrad Hilton v i e š b S garbės teismo narė, šiuo laiku pamaldos. Visi šauliai, ypatin L 2SL
ilsisi po stiproko širdies nesu- gai uniformuoti, prašomi daly
i,„„ *, * t> r n a s a u t o s u z nurusaus, gyvus ir aukštų svečių. Vajus apima
galavimo Šv. Kryžiaus ligoni vauti. Po pamaldų bus iškilmės u~; a^^n
I S
K S L S S b
ton bm°aS ;i mo Us S nI Ja er thUl sV 0 S A ^t e i*n a !n t i sp r °k - ^ 1f 5 3 Chicagos
nėje, 508 kambaryje. Tikimasi. prie paminklo. Giedos rinkti S
Kabikauską
pirmininku
ir kun.
j % o n u s , CnSade
kad pavojai yra praėję ir gal nės choras. Po iškilmių važiuo
£ 2 3 . 9 ? « f » « * - * - ^ f Į f a ^ h suvaaavimaa u i metų. Adams s i , C h i c a g o s . 60603.
greit grįš į namus, savo vyro jama į šaulių namus kavutei.
Pirmoji dalis buvo pranešimai:
AS.
— Virginija L. Juškaitė, Zi
Juozo globan.
Chicagos namų vyresnysis kun.
ISPANŲ SAVAITft
tos
ir Viliaus Juškų dukra, su
x "Per 30 metu "Draugas" Juozas Vaišnys, Jaunimo cent
'GRANDIES" TALKA
X Už a. a. operos solistą buvo man lietuvių
Ispaniškai kalbančių žmonių tėvais gyv. Winter Haven mieskultūros, ro direktorius kun . A. Saulai
JAUNIMO CENTRE
I savaitė paskelbta rugsėjo 10-16 j te, Floridoje, baigė mokslus.
Aleksandrą Kutkn, minint 10- tautinio sąmoningumo, darbų
tis, Montrealio klebonas kun.
Šeštadieni, rugsėjo 8 d., Ire- d. Socialinio draudimo ištaigos! Virginija 1975 m. baigusi katies metų jo mirties metinę su bei siekių veidrodis. Švenčiant
Jonas
Kubilius.
Montevideo
kleSmieliauskienės vadovauja-' y r a paruošusios ispanų kalba' talikišką Santa Fe aukšt. mo{nos
kaktį, šv. Mišios bus laikomos ,70 rr.ctį sp?udos darbo sukak
n
a
m
S
Jėzuitų koplyčioje šį šeštadienį tį, linkiu
vi«K°
u
n'A
•' ° " G r a n d i e s " * * N grupes brošiūras, kuriose išaiškinama kyklą Laiklande, Floridoje, stukad "Draugas" ir ~ W
dijoms pasirinkusi odontologirugsėjo 15 d., 8:30 vai. ryte. loliau 'Jatų lietuvių vienybės, /eianao Kieoonas kun. vedimi- n a r i a i k i b o j t a I k ą J a u n i m o c e n - socialiniai reikalai.
ją tais pat m istoio i Lovolos
Šv. Mišių metu smuiku gros Po gilaus patriotiškumo ir nenuils nas Kijauskas. Gregonanumo i t r u i , kuriame kas savaite reuniversiteto
profesoriai
fcįLl^L
Jaunieji
aokėįTnudaSVEIKATOS
PASKAITOS
į l ^ ^ ^ T S L i ^
vilas Matiukas, vargonais Ma- tamų pastangų išlaisvinti mūsų
nigirdas Motekaitis.
(pr.) brangią pavergtą Tėvynę Lietu Antanas Lauima. šiemet sven- žė pilkai atramas prie įėjimo ir
Rugsėjo 19 d. Chicagos Moks-j te, Lousianos valstijoje. Šių
S
laiptU< A
V a J e š k o s v i t r a ž o fo
l0
1
P" '?^ wT
t ^ I ' I
"
ir pramonės muziejuje įvyks I metų gegužės 15 d. jį sėkmingai
X Dr. Gediminas ir Vanda vą kelrodis" — rašo mums nuo iTkim
ir
Kun.
r
.
KaoiKauskas
apibrė-;
,
nuplovė
keliasdešimt
Dasveikatos
kursas, kurio pradžia Į baigė, gaudama diplomą bakan
ą
Barakai ir dr. Antanas ir Elena širdus skaitytojas Aleksandras
m
a n t a ; r i a u s ir Girėno
°
iT
^
mokyklos ir P e - ' l v. p.p. Cancer Theater patalpo! lauro laipsniu iš odontologijos
Bažmai L. Fondo vajaus proga Atutis iš Pleasant Hill, Calif., Moni
.
i
įca
gyvenąs
kun.
Bruno
dagoginio
instituto
klasių ir ko- je. čia kalbės Chicagos univer- higienos. Kad galėtų verstis
siųsdamas
ir
20
dolerių
auką.
padidino savo įnašus po vieną
Markaitis - savo pastoracinę j ndorių lempų dangų, nudažė siteto reumatalogijos prof. dr. praktika kitose valstijose, tu
tūkstantinę.
Vajaus pokylis Esame dėkingi.
vienerių laiptų atramas nuo rū- David Tartof. Visa daroma vy- rėjo laikyti papildomus egzax Tėvu kursuose, kurie pra ir muzikinę veiklą.
įvyks spalio 6 d. Merriott vieš
Pirmoje
konferencijoje
k
u
n
.
j
o i i antrojo aukšto. Taip pat resniųjų piliečių labui.
butyje. Nariai ar nauji nariai dedami šį ketvirtadienį Jaunimo A. Liuima pabreze Dievo vaid-! s i kž ė didžiąsias duris j sceną
nuda
kaip asmuo dabartinis popiežius
paaukoję 100 dol. gauna vieną centre, nuo 7 iki 10 v. v. dar menį tautos ir žmogaus pašau- į
ISTORINIS ĮVYKIS
i
bėje
seniau
r
i
s
u
k
o
s
c
e
n
o
s
p
a
u
lankėsi Chicagoj 1969 m. rug
bilietą į pokylį. Įnašus siųsti yra keletas laisvų vietų. Kur kime. Pašnekesį papildė kun. išdegusias lempas, koriai U M
šv.
Tėvas
Jonas
Paulius
II-sis
sėjo 27 d. Tada kard. Wojtyla,
ir informacijas gauti galima L. sai vyks 8 savaites ketvirtadie
.Petras Daugintis ir dalyvių s u n k u p a s i e k t i D a r b a v o s i n u o : Chicago je lankysis spalio pra-, vienas jauniausių
, , , kardinolų,
, .,,.,.„. „47
niais.
F. raštinėje 2422 W. Marąuette
• Klausimai. Kun. J. Kubihuslip vai. ryto iki antros, o keli džioje. Tenka pastebėti, kad j m. amžiaus, lankė Chicagos lenRd., Chicago. UI.
(pr.)
X Šekspyro komedija "Va„. .
.
! l i k o i k i vėlyvos popietės. Gran- Chicagoje iš viso pirmą kartą! kų parapijas. Tuo metu Chisarvydžio
Nakties
Sapnas"
bus
x stase jakutromene, Chica-, dies
talkininkai buvo Alius Į istorijoj lankysis popiežius, bet į cagoje viešėjo 4 dienas
X Reikalinga virtuvėje pagelgo,
111.,
savo
malonius
sveikini'
kartojama
rugsėjo
23
d.,
sek
bininkė dvi dienas savaitėje.
Trumpos valandos. Kreiptis į madienį 3:00 v. p. p. Jaunimo mus "Draugui" parėmė 10 do
į Rūtos restoraną tel. 778-3493. Centro salėje. Vaidina Jauni j lerių auka. Labai ačiū.
X "Lithuanian Writers in the '
(sk.) mo Teatras. Režisuoja D. LaWest"
antologijos sutiktuvės
pinskas.
(pr.)
Jaunimo centro kavinėje dėl po
X NAMAMS PTRKTI PAX Daiva Jusionienė iš Santa piežiaus lankymosi Chicagoje Į
SKOIiOS duodamos mažais mė
Monicos, Kalif., specialiai at įvyks ne spalio 7 d., kaip anks
nesiniais įmokėjimais ir priei
vyksta į Chicagą ir modeliuos čiau buvo skelbta, bet lapkri-'
namais nuošimčiais.
vakarines sukneles J. Centre
Mutual Federal Savings, 2212 spalio 30 d. Bilietai J. Vaznelio čio 9 d.
X Eleonoros Marčiulionienės,
West Cermak Road — Telef prekyboje.
( pr# ) žinomos keramikės, keramikos
VI 7-7747.
(sk.)
X Lietuviu
Susivienijimas darbų paroda šiuo metu neįvyks,
X Jei SKILANDŽIŲ tau tik Amerikoj* f SLA) vyrų kuopa kaip buvo "Drauge" skelbta. Ji
reik, tuoj pas Petrą ir užeik' Nr. 22$ maloniai kviečia visą nukeliama vėlesniam laikui.
— INTERNATIONAL MEAT visuomenę ir jaunimą atsilan
X Antanas Makaras iš Hot
MAPvKET. Medžioklinės dešre kyti į jų ruošiamą Rudens šven Springs, Arkanso, yra atvykęs
lės, kumpiai, aviena, veršiena, tę — "Octoberfest*', kuri įvyks į Chicagą ir lanko savo draugus
dešros ir t. t. Užsakymus siun rugsėjo 16 d. 12 vai. p. p. Vy bei pažįsta mus. Ta proga užsu
čiame paštu bet kur Amerikoje. čių salėje. 47th ir Campbell. ko į "Draugą" įsigijo knygų ir
_
__
2913 West 68rd St., Chicago, II Bus laimėjimai, dovanos, ska P
in
?SPU
ia,S a P l e
L B
Dalis L S r korp!
N ^ 1 ^ 3 ^ 3 suvažiavimo Tabor Farmoje, Mich., rugsėjo 1 d. atidarymo dalyvių gieda Liema °
60629. Tel (312) 436-4337. ( s k ) nus maistas ir šokiai.
(pr.) ' vp!lrl
,K ą
v>os h i m n a
I
Noo«r. Vyt. A. Račkausko

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

CHICAGOS
ŽINIOS

JSSTSSJ^T^'T^,kapinėse'brolį

Jurgį G a

-1*** U n i t e d W a y- C r u s a d e of

ARGENTINOJE
— Lietuvių centras kaip ir
kiekvienais metais, paminėjo
Emigrantų dieną, prisiminė mū
sų oro didvyrius Darių ir Girė
ną bei atšventė onines. Vaka
rą atidarė programos vedėjos
Z. Tamošiūnaitė ir VI. Survilienė. Pirmoj eilėj į sceną buvo
paprašyta E. Ryselienė, kuri
savo kalboje paminėjo Darių ir
Girėną, mūsų tautiečius perskri
dusius Atlantą, bet nepasieku
sius Lietuvos. Taip pat kalbė
jo apie emigrantus, paminėda
ma ir lietuvius emigrantus Ar
gentinoje. Po to sekė meninė
programa. Mažųjų grupė pa
dainavo Necesito mucho amtjr.
Dainą lydėjo gitara ir jiems Va
dovavo Dan. Urbonas. Mergai
čių kvintetas padainavo. Užbai
gos žodį tarė pirm. Julius Mičiūdas, padėkodamas lietuviams
išeiviams už triūsą ir pasiauko
jimą kuriant lietuviškas orga
nizacijas. Scena buvo papuošta
lietuvišku kryžiastulpiu ir Da
riaus ir Girėno atvaizdais. Skani
bėjo lietuviška plokštelių mu
zika.
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Advokatas JONAS GIBAITIS
6247 So. Kedzie Avenue
Tel. — 776-8700
Chicago, Illinois 60629
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
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Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: nuo 9 v. r. iki 6
vai. v a k . šeštadienį nuo 9 vai. ryto
iki 12 vai. d.
Ir pagal susitarimą.
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Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 W. 63 Street
Chicago, m. 60629
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PETRAS KLIMAS

IS MANO ATSIMINIMŲ
Beveik visą Lietuvos nepriklau
somybės laikotarpį Klimas dirbodiplomatineje tarnyboje ir gyveno
užsienyje. Domėjosi Lietuvos isto
rija ir yra parašęs visą eilę veika
lų iŠ mūsų tautos istorijos. Vo
kiečiams užėmus pietų Prancūziją,
Klimas buvo gestapo suimtas 1943
m. ir per 19 kalėjimų perėjęs buvo
atvežtas j Lietuvą, laikomas areš
te Vėliau buvo bolševikų išvežtas'
j Sibirą ir ten išlaikytas 10 metų
grįžo į Kauną, parašė "Iš mano
atsiminimų", kur jie Vakarus slap
tai pasiekė tik prieš keletą metų.
Išleido Juozas Kapočius. Spaude
LE spaustuvė. 416 pusi. Kieti vir
šeliai. Kaina su persiuntimu $12.85.
Užsakymus siųsti:
P>
DRAUGAS, 4545 W. ttrd St,
Chicago, IL. *Mt»
„.,
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MANO LIETUVIŠKA .
SPALVAVIMO KNYGA
(1 s ą s . Ir 2 MIS.)

,.<».

Knygos didelio formato, gražiai
iliustruotos lietuviškomis temomis
ir t i n k a mūsų mažiesiems.
R e d a g a v o Mykolas D r u n g a i r
Gintaras Karosas. Išleido Baltic
Enterprises, Boston, Mass. A b i
knygos su persiuntimu $5.75. Ui.
gyventojai prideda 25 et. valstijos
mokesčio. Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 6 3 r d S t ,
Chicago, m . 60629
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