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Kambodijos valdžia papa
sakojo užsienio reporteriams,
atvykusiems į Panom Penhą,
U 1978. VL 15 laiško:
su šešiomis JAV Kongreso na
"Labai dideli muitai už at
rėmis, jog senasis Poi Poto reži
siustas iš užsienio dovanas. Iš
mas nužudė šešis amerikiečius
maisto ypač brangus šokola
ir du australus, pagautus atvi
dą* — plytelė — L20 rub. Ka
roje jūroje savo jachtose. Visi
kao pokelis — 3 rub. Labai di
buvo nuteisti už šnipinėjimą.
delis išpirkimo mokestis už rū
bus (nesvarbu, rūbai nauji ar
Popiežius Jonas Paulius
panešioti). Paprastas, nevilnoII-sis įšventino Myroslav Ivan
nis megztukas — 25 rb., kaproLubacbivsky i š Philaderphijos
ninė skarutė — 20 rub., kojinės
Nijolė Sadūnaltė su ją aplankiusiu savo broliu Sibire
nauju Amerikos ukrainiečių ar
— 5 rub. Išpirkimo kainos kaip
kivyskupu. Popiežius pasakė
ir parduotuvėje ar net dides
kalbą Jungtinių Tautų žemės
nės.
O mano pagrindinis at
ūkio ir maisto organizacijos
lyginimas — 75 rub. per me
konferencijos nariams, pabrėž
nes}. Už mažą šešių kvadrati
damas, jog visi pasaulio žmo
nių metrų kambarėlį moku po
nės turi teisę būti sotūs.
20 rub. ( . . . ) .
_ Sovietų "Pravda" pirmą
kartą
pripažino, kad ateinanti
Gavau i š Vakarų Vokietijos
žiema atneš energijos krizės
M. Iafried banderolę su dviem
Žygis nepriklausomybes šventes proga
vienodais megztiniais. Megztu
Varšuva. — Sekmadienį Len- prieš Sovietų Sąjungą yra pik- ženklus. Straipsnyje kaltina
kas, pagal 108 tarifą, nors jis
kijoje neoficialiai buvo nunima tos. Lenkai neužmiršo, kad, pa mos anglių ir naftos įstaigos,
Visi kriminaliniai ir politiniai Lenkijos nepriklausomybės pa sibaigus karui, Lenkija turė neišpildžiusios planų ir mašinų
panešiota* ir užadytas, įvertin
ta* 25 rub. Turėjo išskaičiuoti tremtiniai, gavę eilines atosto- skelbimo 61 m. sukaktis. Len jo atiduoti Sovietų Sąjungai įstaigos, nepristačiusios laiku
iš manęs 50 rub., o Talino mui . gas, yra išleidžiami į savo na- kija 1918 m. lapkričio 11 d., po 69,860 kvadratinių mylių terito reikalingų mašinų. Planuose
tinė, įkainavusi pirmą megztu ! mus. Paskutinėmis žiniomis, ilgus metus užtrukusio rusų, riją. Daug lengviau užmiršta anglių turėjo būti 752 miL tonų,
ką 25 rub., o'antrą pagal tą pa S gautomis i š Nijolės, yra žino- vokiečių ir austrų valdymo, pa mas faktas, kad Lenkija prisi- o yra 540 miL t., naftos yra
tį tarifą taip pat — 25 rub., čia į ma, kad rugpiūčio mėn. gavusi Mskelbė nepriklausoma Apie jungė apie 40,000 kv. mylių Vo 435 mil. tonų, o buvo planuota
pat susumavo abiejų kainą ir 1 atostogas, Nijolė j Lietuvą at 5,000 lenkų Varšuvoje žygiavo kietijos valdytų žemių.
593 miL t.
užrašė 50 rub. Apačioje bendrą važiuoti negalės — neleidžia iš šv. Jono katedros prie Neži
Clevelande miesto mero
Su lenkų nacionalizmu glau
sumą užrašė 75 rub., t. y. 25 saugumas. Daugelis susirūpinę, nomojo kareivio paminklo, kur
pareigas
perėmė George Voinodžiai jungiasi katalikų tikėji
rub. daugiau nei įkainavo. Šian ar Nijolei bus leista sugrįžti į keli kalbėtojai pabrėžė, kad ne
mas, kuris po popiežiaus vizito vich, 43 m.
dien parašiau į Talino muitinę Lietuvą ir pasibaigus tremties priklausomybę Lenkijai iškovo
_
Amerikos ambasadorius
labai sustiprėjo. Daugiau žmo
pareiškimą, reikalaudama grą laikui?
jo patys lenkai, o ne kokia spa nių lanko bažnyčias, eina išpa Japonijoje Mike Mansfield lan
žinti man 25 rub., kurie jiems
lio revoliucija, kaip pabrėžia žinties. Šiemet į kunigų semi kėsi Australijoje ir Naujoje Ze
(Pabaiga)
Lenkijos vyriausybė, kuri šią narijas įstoti norinčių buvo landijoje, kur aptarė su vyriau
, sukaktį ignoravo. Valdiškoji 2,400 jaunuolių, kada. pernai jų sybių nariais Ramiojo vande
propaganda minėjo 62 metų su buvo 1,246. Lenkai sutinka, nyno reikalus.
kakti nuo "spalio revoliucijos", kad Giereko režimas yra švel
— Indijos vyriausybė paskel
kuri buvo minima lapkričio nesnis katalikams, negu anksty bė, kad penkiose provincijose
7 d.
vesni režimai, tačiau vyriausy sausra labai pakenkė javų der
Kaip jau pranešta, Lenkijos bė turėtų duoti daugiau popie liui ir galima laukti bado. Daug
saugumas tikėjosi šios demon riaus katalikų laikraščiams, tu žmonių iš ūkių keliasi į mies
stracijos ir jau penktadienį su rėtų duoti daugiau leidimų nau tus, nes trūksta maisto, ypač
Afganistano sukilimas dar plečiasi
ėmė apie 30 jos organizatorių, joms bažnyčioms statyti ir ypač vandens.
Maskva, — Lapkričio 8 d. savižudžių būriai. Sukilėlių žuvę
tačiau minėjimo tas nesutruk svarbu, turėtų palengvinti cen
Senatorius William ProocMaskva oficialiai paskelbė, kad 1,600, tačiau savižudžiai, kurie dė. Saugumo agentai nuplėšė
zūrą ir jaunimo auklėjimą ka mire iš Wisconsino kritikavo
ambasadorius Afganistane Alek- prisirišę sprogstamuosius už iškabintą plakatą, kuriame įra
talikiškoje dvasioje, pareiškė žemės ūkio departamentą už
sander Puzanov atšaukiamas iš taisus, puolė sovietų tankus, šyti popiežiaus Jono Pauliaus
Tadeusz Mazov/iecki, "Wiez" lėšų eikvojimą. Speciali studija,
Kabulo ir paskiriamas kitoms sunaikinę dvi Afganistano bri II pasakyti žodžiai: "Negali
laikraščio redaktorius.
kainavusi 90,000 doL, tyrinėjo,
pareigoms. Naujuoju ambasa gadas, susprogdinę 22 tankus ir būti teisingos Europos be lais
Kardinolas Wyszyn*ki šiemet kaip elgiasi žmonės, kurie ne
dorium Afganistane paskirtas paėmę į nelaisvę 2,600 afganų vos Lenkijos". Buvo suimtas
Fikrijat Tabajev, 51 metų am karių, jų tarpe vieną pulki vienas kalbėtojas, kuris pabrėžė, dukart tarėsi su komunistų va valgo mėsos. Departamentas
du Giereku. Rugsėjo 7 d. ka atsiliepė, jog studija lietė ne
žiaus, buvęs iki lapkričio 2 d. ninką.
kad Lenkijos ekonominiai sun
totorių respublikos komunistų
Užsienio korespondentai, lan kumai, vartotojų prekių ir bu talikų Bažnyčios vadovybė pa sveiko maisto daromą sveikatai
partijos apygardos vadovas.
kę Afganistaną, praneša apie tų trūkumas atsirado todėl, žadėjo vyriausybei paramą ko žalą.
— Dabartinis Rodezijos prem
Jau spalio mėn. užsienio spau vis didesnį sovietų įsivėlimą į kad Lenkija neturi suverenu vojant su moralės smukimu, su jeras Muzorewa turės pasitrauk
doje pasirodė žinia, kad Afga sukilimą. Kareiviai saugo ne tik mo. Kalbose buvo pabrėžta, alkoholizmu, su darbininkų dis ti, jei Rodezijai bus paskirtas
nistano prezidentas Aminas pa tiltus, bet ir elektros jėgaines, kad Lenkija tapo nepriklauso ciplinos stoka, tačiau reikalavo britų gubernatorius, kuris at
reikalavo, kad Maskva pakeistų užtvankas, kelių kryžkeles. Au ma prieš 61 metus nugalėjusi ir Bažnyčiai daugiau laisvių.
vestų šalį į demokratinius rin.
ambasadorių Puzanovą. Buvo tobusai po apšaudymų kalnuo Rusiją.
kimus ir nepriklausomybę, pa
aiškinama, kad Puzanovas bu tose vietovėse, vėliau, patekę į
Lenkijos komunistų partijos
Kinijos
partija
skelbė britų užsienio reikalų
vo pas prezidentą Tarakį, kai j senius, yra stabdomi kas kelios vadas Edward Gierekas šešta
ministras Rodezijos konstituci
m lios ir
tas, grįžęs iš Havanos ir Mask-1 y
ginUuotų kareivių iš- dienį pasakė į tautą kalbą, ku
pakeitė
liniją
nėje konferencijoje.
vos pašaukė premjerą Aminą ! krečiami, ieškant ginklų. Pen rioje pripažino, kad Lenkija tu
Pekinas. — Kinijos komunis
— Vakarų Vokietijos spaudo
atvykti į prezidentūrą. Aminas kių didesnių miestų gatvėse af ri sunkumų, tačiau nepažadėjo tų partijos centro komitetas je karštai komentuojama žinia,
ta proga telefonu pasikalbėjo ir ganai klausinėja koresponden- trūkumų pašalinti.
painformavo pareigūnus, spaudą kad keturių palestiniečių tero
su Puzanovu, kuris patvirtino, tus, ar jie "ruski", Paaiškinus,
Prie paminklo kalbėję lenkai apie nutarimą nebeveati su So ristų tardymo metu saugumo
kad yra svarbių klausimų, ku kad ne, korespondentai kviečia užsiminė ir apie žmogaus tei vietų Sąjunga ideologinės ko policija buvo pasikvietusi ir
rtuos reikia aptarti. Kai Ami mi gerti arbatos, jiems pasako sių laužymus Čekoslovakijoje, vos. Nutarta nebenaudoti, kal Izraelio saugumo agentą.
nas atvyko į Tarakio įstaigą, jama apie rusų žiaurumą, ko reikalavo paleisti iš kalėjimų nu bant apie Sovietų Sąjungą, žo
Federalinis teisėjas atme
,
,
Tarakio rėmėjai pradėjo į jo munistų siautėjimą.
džio
'
revizionistai
\
Mao
Tse
tė
indėnų
skundą Tennesaee
Pranešama, kad miestuose dėl teistus čekus disidentus. Mili
grupę šaudyti. Amino padėjė
ei ja suėmė Andrzej Czuma, I Tungo laikais šis' žodis buvo valstijoje. Cherokee
indėnai
jas buvo nušautas, tačiau Ami transporto trukdymų labai trūk žmogaus teisių gynybos komite- j dažnai naudojamas, kaltinant
reikalavo sustabdyti TeUko už
nas ir kiti, atsišaudydami, per sta prekių, ypač sunku gauti to narį; sovietų vadus,
jog
jie
nukrypo tvankos statybą, nes vanduo
—
J—
—
~-'
šovė Tarakį ir kelis jo šalinin kuro, nes Nuristano provinci
Lenkijos liaudyje nuotaikos nuo tikrosios Lenino ideologijos. apsems jų protėvių kapines ir
kus nušovė. Tarakio rėmėjai ja, kur būdavo kertami miškai,
Naujasis potvarkis sako, kad tuo pačhi pažeis jų religinius
tuoj nubėgo į sovietų ambasadą, yra sukilėlių rankose. Tik slė
sovietai toliau lieka socialistinė jausmus.
buvusią tuose pačiuose preziden niuose, kur nėra sukilėliams
valstybė, r.es valstybė valdo vi
Pasitraukė unijų
Olandijos spauda paskel
tūros rūmuose, ir ambasadoriui slėptis vietų, gyvenimas norma
sas gamybos priemones. Dabar
bė, kad karalienė Juliana turi
Puzanovui padedant, pasiuntė lesnis.
federacijos vadas
įsakoma sovietų vadus kaltinti
nelegalų brolį, jos tėvo, Vokie
CIA
agentūros
žiniomis,
soaliarmą į kariuomenės dalinius,
Washmgtonas. — Darbo uni kariniu imperializmu, hegemou davė
įsakydami užimti svarbesnes " ^ *
Afganistanui 500 jų federacijos ilgametis prezi nizmu. Užsienio apžvalgininkų tijos princo Hendriko pavainikį
mil.
dol.
vertės
paramos ir pa dentas George Meany paskelbė nuomone, prie žodžio "revizio- sūnų. Šiuo metu jis yra 61 me
Kabulo miesto įstaigas. Tuome
tiniam premjerui Aminui vos sirašė sutartis įvairių statybų: savo paskutinį raportą ir pasi nistas" atšaukimo prisidėjo ir tų advokatas.
pavyko, per ištikimus karinin tiltų, kelių, vario liejyklos, trą traukė iš pareigų dėl senatvės tai, kad patys Kinijos vadai ėmė
kus, sustabdyti kariuomenės įsi šų fabrikų, Sher Khan upės uos ir pablogėjusios sveikatos. Jo keisti senąją partijos liniją ir
Sudaryta nauja
kišimą. Nuo to laiko Aminas to jrengimui dar už 300 mil. dol. įpėdiniu tapo Lane Kirkland, gali būti kaltinami tuo pačiu
japonų vyriausybe
Puzanovu nepasitikėjęs ir rei Sukilėlių vadai tvirtina, kad buvęs federacijos iždininku nuo revizionizmu.
komunistų
valdžia
Afganistane
kalavęs Maskvos jį atšaukti.
1969 m. Jis pasakė, kad darbo
Tokijo. — Japonijos premje
unijų judėjime bus mažai pasi
Paskutinės žinios iš Afganis neišsilaikys iki pavasario.
— Italijos policija, puolusi ras Ohira paskelbė naują mi
keitimų. Ligšiolinė politinė li komunistinių teroristų būstinę, nistrų kabinetą, kuriame pa
tano praneša apie svarbų suki
lėlių laimėjimą šiaurės rytų te— Irane, netoli Ahwaz miesto nija bus tęsiama. Jis bandysiąs surado dvi sovietų priešlėktuvi keisti beveik visi senojo kabine
ritorijoje. Tris dienas čia vy- Į susprogo naftos vamzdžių linija, jvesti į federaciją tas unijas, ku nes raketas, manoma, gautas to nariai. Nauju užsienio rei
ko aršios kovos, kuriose pirmą kilo ilgai trukęs gaisras. Spro- rios ligšiol federacijai nepri- per palestiniečių organizacijas. kalų ministru paskirtas Saburo
klauaė.
kartą plačiau pasirodė sukilėlių j gimo priežastis nežinoma
Atimta ir daug kitų ginklų.
Okita, kuria net nėra valdanRašo Nijolė Sadūnai+ė:
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nepriklauso. ( . . . ) . Taip plėši
kauti už panešiotus svetimus
daiktus mūsų "humanistams"
lyg tai ir netiktų! ( . . . ) . Liepos
5 d. atsakyme iš Talino muitinės
rašoma: "Muitas už banderolę
apskaičiuotas teisingai. Pagal
muitų taisykles, muitas už vie
nodus daiktus, persiunčiamus
virš normos, išskaičiuojamas
dvigubai". Pasirašo muitinės
viršininkas V. Arusaar.
Taip už žiedą, gautą iš Jeru
zalės ir kainavusį 10 dolerių,
Nijolė turėjo sumokėti 70 rub.,
o už kaproninę skarutę, gautą
iš Vakarų Vokietijos, muitinė
nuplėšė 20 rub. Be to, daug
siunčiamų daiktų siuntiniuose
nerandama, o kad būtų sunkiau
sukontroliuoti, iš siuntinio išva
giamas daiktų sąrašas".

MASKVA PAKEITĖ
AMBASADORIŲ KABULE

LENKAI PAMINĖJO
LAISVĖS SUKAKTĮ
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! Amerika nepirks
Irano naftos
Meksika uždare ambasadą Teherane

YVashingtonas. — Prezidentas Irano reikalavimai yra šie: Ame.
Carteris paskelbė pirmadienį, rika turi pripažinti, kad buvęs
kad Amerika sustabdė naftos Irano šachas yra kriminalinis
importus iš Irano. Amerika ne nusikaltėlis ir turi būti atiduo
kapituliuos jokiam ekonominiam tas Irano teismui, Amerika turi
spaudimui ar terorizmui ir to sugrąžinti šacho išvežtus Irano
liau stengsis išvaduoti Teherane turtus, nes jie priklauso iranie
laikomus amerikiečius, pasakė čiams, Amerika turi nustoti
prezidentas, šio žygio griebia kištis į Irano vidaus reikalus.
masi siekiant pašalinti net su
Trys palestiniečiai, bandę pa
gestiją, kad ekonominis spaudi daryti įtakos Irano valdžiai, kad
mas gali susilpninti mūsų nusi ji paleistų amerikiečius, sugrįžo
statymą principo klausimuose, namo. Meksika tyliai išsiuntė
pasakė prezidentas.
iš Irano savo diplomatus ir už
Tą pačią dieną Irano valdžia darė ambasadą, nes Irane nesą
paskelbė, kad Iranas sustabdo garantijų, kad Meksikos diplo
savo naftos pardavimą Ame matai galės normaliai eiti savo
pareigas.
rikai.
Prezidentas Carteris nurodė
Amerikos universitetuose to.
spaudos konferencijoje, jog liau vyksta akcija prieš iranie
Amerikai yra labai svarbu, kad čius. Ohio Case Western Rediplomatinis personalas būtų serve un-te buvo primuštas vie
saugomas. Irano naftos atsi nas studentas, tik vėliau paaiš
sakymas išbandys Amerikos pi kėjo, kad jis nėra iranietis, tik
liečių stiprumą, sudarys sunku gyvena su iraniečiu viename
mų, tačiau taupant galima sun kambaryje.
kumus pakelti.
Prezidento Carterio vyriau
Energijos departamento pa sybė įsakė sustabdyti 300 mil.
reigūnai nurodė, jog amerikie dol. vertės lėktuvų ir kitų kari
čiai nepajustų Irano naftos ne nių mašinų atsarginių dalių iš
tekimo, jei kiekvienas kasdien siuntimą. Nors oficialiai nepas
važinėtų tik trim myliom ma-i kelbta, praktiškai tokių dalių
žiau. Naftos reikalų žinovai siuntimas paprastai sustojo. Tas
tvirtina, kad šis posūkis pabran gali paliesti Irano gynybos įstai
gins gazolino kainas. Iš visos gas. Gali tekti ardyti vienas
Amerikos importuojamos ir na mašinas ir dalis duoti kitoms.
minės nevalytos naftos Irano Užšaldytas ir F-4 ir F-5 lėktu
nafta sudarė 3 nuoš. Kai kuri vų dalių siuntimas, nors už tas
Irano nafta eina į kitas šalis ir dalis Iranas jau buvo užmo
iš ten jau degalų pavidalu pasie kėjęs.
kia Ameriką.
Vyriausybė nepramato gali
mybių, kad Iranas greit paleis
tų suimtus amerikiečius. Irano
naftos ministras, paskelbęs re
voliucinės tarybos nutarimą nu
traukti Amerikai naftos parda
vimą, pabrėžė, kad taryba susi
rinko svarstyti šio klausimo dar
prieš prezidento Carterio kalbą.
Atrodo, kad Iranui svarbu, kas
buvo anksčiau: atsisakymas
naftą pirkti ar nutarimas jos
neparduoti.
Irano užsienio reikalų minist
ras Bani Sadr, sušaukęs užsie
nio diplomatus, paaiškino, jog

Paskyre kandidatą
Seoulas. — Pietų Korėjos
valdančioji partija paskelbė,
kad jos kandidatu į preziden
tus išrinktas Kim Chong PU, bu
vęs premjeras, o prieš tai per
versmo vadas, centrinės žval
gybos agentūros įsteigėjas, 53
metų amžiaus. Partijos vykdo
masis komitetas patvirtino ir
dabar prezidento pareigas ei
nantį buvusį premjerą Choi.
Prieš rinkimus bus papildyta
konstitucija.

Libane žuvo
Olandijos karys

Kurdai pradėjo
naują puolimą
Teheranas. — Irano vyriau
sybei užsiėmus buvusio šacho
atgavimo reikalais ir okupavus
Amerikos ambasadą, pirmadienį
Irano kurdai pradėjo naują
ofenzyvą keliuose miestuose i š
karto. Pranešama kad Kermansacho mieste daug žuvusių
ir sužeistų. Revoliucijos sargų
kareivinės Sanandaj mieste ap
šaudytos sovietų gamybos ra
ketiniais minosvaidžiais.

Naujas premjeras
Ankara. — Turkijoje prem
jeru jau šeštą kartą tapo Suleyman Demirel, teisingumo par
tijos vadas. Jo vyriausybei
pramatomi sunkūs laikai, nes
Turkiją kamuoja ekonominė
krizė, be to, premjero partija
450 vietų parlamente teturi 227
atstovus. Jai tenka ieškoti ko
alicijos partijų paramos. Ne
laukiama pasikeitimų užsienio
politikos srityje. Demirelis lai
komas Vakarų šalininku.

Kinų studentai
Pekinas. — Kinija vis daugiau
savo jaunuolių siunčia studijuoti
į užsienius. Šiuo metu užsie
niuose studijuoja 2530 kinų
studentų, iš jų 500 Amerikoje,
300 Britanijoje. Prancūzijoje ir
Vak. Vokietijoje po 200, Japo
nijoje — 100. Kinų studentų
po mažiau yra dar 29 šalyse.

Beirutas. — Libane žuvo
Olandijos bataliono seržantas,
Jungtinių Tautų taikos priežiū
ros kariuomenės narys. Su juo
sunkvežimiu važiavęs olandas
kareivis buvo sužeistas, kai jų
mašina užvažiavo ant kelyje
įkastos minos. Olando mirtis
KALENDORIUS
pakėlė JT kariuomenės narių,
žuvusių Libane, skaičių iki 32.
Lapkričio 14 d.: Jukundaa,
Olandija prarado jau tris ka Veneranda, Narvydas, Grožilė.
rius.
Lapkričio 15 d.: Albertas, Ko
lumbą. Vaidila Norda
čiosios partijos narys, jis buvo
Saulė teka 6:37, leidžiasi 4:32.
Japonijos ekonominių tyrimų
ORAS
centro direktorius.
Svarbią
tarptautinės prekybos ministro
Debesuota su pragiedrėjimais,
vietą gavo Yoshitake Sasaki, temperatūra dieną 45 L. naktį
70 matų
30 1.

c
s

DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. lapkričio mėn. 14 d

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIU-KŲ RAMOV*
KetUfuoja *tn. 1*«M* Kegienė, 2652 W. 65th St., Chleago, ŪL « • »
Telefoną* 476-7088

TUNTINTNKŲ SUVAŽIAVIMO
DIENOTVARKE
Seserijos ir Brolijos tuntinin- j jimai — v. s. Irena Kerelienė.
kių-ų vietininkių-ų bei jų pava- Į * 11:30 — Tiekimo skyrių induotojų konferencija įvyks Š. m. ; formacija. Seserijos informacilapkričio mėn. 23—25 d., Beau- j ja
perteiks s. Albina Ramanauskienė.
mont, Ohio.
Konferencijos programą pa
12 — Pietus.
ruošė v. s. Lilė Miiukienė, v. s.
1 — Tunto veiklos metinis
Laima Kiliulienė ir v. s. Česlo planas.
vas Kiliulis.
kv.
2 — Tunto knygos
Laima Kiliulienė.
Dienotvarkė
3. — Tunto štabo sudarymas.
Penktadienis, lapkričio 23 d
= 3:30 — Tunto štabo posėAtvykusių registrą- i dis.
1 vaL
cija.
<4:15
3 vai. Tuntų iškilminga suei-1
•* •**> — Pasisekimą! ir problem0s tunto
ga. praveda ps. N. Balzarienė !
veikloje.
6
Miecevičius.
•
— Vakarienė,
ir j . s.
7
Lietuvių kalbos išlaiky
3:30 — Pratimas.
mas tunte — vs. D. Eidukienė.
"3:45 — Vyriausių skauti
9 — Vakaronė.
ninkų ir vadeivų ryšiai su tuntiSekmadienis, lapkričio 25 d.
kais, — praveda vyriausi skau
8 — vai. — Pusryčiai.
tininkai.
8:30 — Šv. Mišios.
4:15 — Pratimas.
9 — Problemų sprendimo me
4:30 — Tuntininkas ir jo pa
reigos — v. s. — Č. Senkevičius. todas — v. s. L. Kiliulienė.
5 vai. — Pratimas.
10:30 — Tuntininkui žinotini
6:15 — Tunto bendradarbia reikalai.
vimas su kitomis organizacijo
* 11:30 — Konferencijos kon
mis.
spektas.
7 — Vakarienė.
*12
Konferencijos įverti
8 — Tunto sueigų planai.
nimas.
• 8:30 — Vadovų lavinimo kur
12:30 — Tuntų iškilminga
sai — v. s. Č. Kiliulis.
sueiga
— konferencijos uždary
9 — Susipažinimo vakaras.
mas.
Šeštadienis, lapkričio 24 d.
1 vai. — Pietūs.
8 vai. — Pusryčiai.
* Seserijos ir brolijos atskiri
*9:30 — Skautiškų programų
pristatymas. Seserijos progra užsiėmimai.
Prašom nedelsiant registruo
mas pristatys s. Dona Laučienė.
tis pas Seserijos ir Brolijos iždi10:30 — Tėvų komitetai
li
Pakėlimai ir apdovano-1 ninkus.

i pasklido taip greit, kad visur go ir didėjo žydų bendruome- gomis protestantų kapinėse.
! ? ^ ^ ^ L r ? ^ ° T ^ l r : n ė San F r a n c i i o t i e s t e ir jta,{ Dabar jo palikuonys teisme
aukso ieškotojai ir jų San Fran {jausdamas, kad žydams trūks- iškėlė bylą, reikalaudami, kad
cisco mieste ir apylinkėse at | ta vadovo, pasiskelbė "žydų ka- jis būtų palaidotas žydų kapi
sirado tiek daug, kad p r i s i r e i - | r a l i u m i „ ^ k a r t u ^ ^ A w w | i ,
nėse su visomis apeigomis. By
Vilniaus universiteto 400 me-1 ir supažindinant kitataučius su kė tvarkos palaikymui ieškoti I k o g ^ M e k a i k o s g^bėju. 2 y dai I lą teismas išsprendė teigiamai.
imperatoriau.
100 metų
tŲ sukakčiai įamžinti medalis \ mūsų tautos praeitimi ir padėtimi. 'imperatoriaus . N e v a i n i k u o t a i ^ He& % J o b i z n i g mm\9n^Ht
^ palaikai iškilmingai perkelti J
jau nukaltas ir platinamas. Šio Į Medalis yra graži ir prasminga imperatoriumi pasiskelbė Jo-1 ^ ^ fr N o r t o n ^
šua
,
Abramas
Norton,
kuris
b
u
j
^
a
^
^
^
^
^
įspūdingo medalio autorius yra dovana Šv. Kalėdų ar kita proga,
žydų kapines, palydint gausiai
2y<Jai
mūsų žymus skulptorius Vytau ne tik mūsų draugams ir jauni- į Pralobęs is naktinių kabaretų, \ k o ^ ^ ^ ^ ^ terzOzoB įy. San Francisco žydų bendruome
tas Kašubą, o le»dejai Akademi mui, bet ir kitataučiams k o l e - i k u r i u o s e argonautai palikdavo i ^škomia
apeigomis ir net nę- nei, kaip dera "žydų karaliui"
nis skautų sąjūdis.
goms ir bendradarbiams.
visą surastą auksą.
! leido į savo kapines. Jis buvo i ir San Francisco imperatoriui.
Imperatonusdevejo puošnius : p a l a i d 0 t a 8 m&aotiiSkoJx^
(F. L)
a ^ _
Medalių
įsigijimas. Medalius
Medalio kūrinys. Medalis su
karališkus
drabužius,
nemoka-1
"
kurtas baroko stiliuje, kuris pri galima įsigyti iš platintojų įvai
mai važinėjo miesto susisiekimo 1
duoda medaliui puošnumo ir pa riose lietuvių kolonijose arba
priemonėmis ir buvo miesto ta
Tel. ofiso ir buto: O L y m p k 2-4159
brėžia universiteto seną amžių. kreipiantis į medalio administra
DR. K. 6. BALUKAS
rybos
narys,
ypač
finansiniuose
Medalio pirma pusė susideda iš torę Aldeną Venckienę, 603 14th
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
universiteto senųjų rūmų vaizdo. St, Santa Monica, Calif. 90402 reikaluose. Tuo pačiu laiku auGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija
Joje rasime šv. Jono bažnyčią ir (tel.: 213-393—2803). Iš gauto
1443 So. 50th Ave., Cicero l
6449 S o . Pulaski Road (Cravvford
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
varpinę, laikrodžio bokštą, seną pelno planuojama išleisti anglų
Medical Building). Tel. LU 5-6446
treč §ešt 12 iki 4 vai. popiet .
r
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
sias sienas ir universiteto kie kalba knygą apie Vilniaus uni S 0 P H I E B A R Č U S
Priima
ligonius
pagal
susitarimą
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
Tel. REliance 5-1811
mus. Šią pusę taip pat puošia versitetą. Medalio iniciatoriai yra
Visos programos U TODPA
Vilniaus miesto herbas su šv. Akademinio skautų sąjūdžio, Fi
DR. WALTER J. KIRSTUK
DR. VL. RLA2YS
Kristupu. Antroji pusė sukurta listerių skautų sąjungos Los An Lietuvių kalba: kasdien nuo 5:30 iki
Lietuvis gydytojas
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
pagal XVIII šimtmečio universi geles skyrius, kuriems pirminin 6:00 vai. vakaro.
3925 VVest 5 9 t h Street
Marquette Medical Center
teto antspaudą. Šioje pusėje Vy kauja Laimis Venckus. Medalio Šeštadieniais ir Sekmadieniais nuo 8:30
Vai : pirm., antr., ketv ir penkt. nuo 12-4
vai.
ryto
iki
9:30
vaL
ryto.
6132
So.
Kedzie
Avenue
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč ir šešt.
tis yra apsuptas herbais, kurie komiteto pirmininkas yra dr. Ar
Vai
:
pirm
,
antr
ir
ketv.
6
iki
7:30
v.
v.
Sešt.
uždaryta
Telef. 4S4-241S
reprezentuoja universiteto stei vydas Kliorė, komiteto nariai —
1 iki 3 vai. Pagal susitarimą..
gėjus ir lėmėjus — įvairius Lie dr. Algirdas Avižienis, Edmun
1490 AM
Ofiso telef. WA 5-2*70
DR, IRENA KURAS
tuvos didžiuosius ktfnigaiKČius das Kulikauskas, dr. Leopoldas
Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048
7159 S. MAPLEWOOD A VE.
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
CHICAGO, ILL. 6069
ir didikus. Viršuje, centre, Tan- Trečiokas, Aldona Venckienė ir
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS
Tel. ofiso HE 4 - 5 8 4 9 , rez. 388-2233
SPECIALISTĖ
dasi popiežiaus Grigaliaus XIII Laimis Venckus.
MEDICAL BUILDING .
DR. PETER T. BRAZIS
herbas, o apačioje Vilniaus vys
3200 W. 81st Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vilniaus
universiteto
kupo Valerijono Protasevičiaus,
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
2434 West 71st Street
M
AK
E
Y
0
U
B
0
W
N
fki 1 vai popiet.
kurio pastangomis universitetas
Medalio komitetas
Vai.; pirm . antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919
vai popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
si jau buvo gerai prisižaidę, ėjo buvo įsteigtas.
LEMONTO SKAUTAI
Ofs. HE 4-1818; R e z . PR 6-9801
vėl į pušyną ir ten turėjo "lau
Dr.
Ant.
Rudoko
kabinetą
perėmė
Medalio
duomenys.
Medalis
IŠKYLAUJA
SAN FRANCISCO
žą", kurį pravedė buolis A. MuDR. J. MEŠKAUSKAS
nukaltas
garsios
Franklin
Mint
DR. EDMUND E. CIARA
"IMPERATORIUS"
činskas. Pušyne buvo labai gra
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTAS
ŠIŲ metų spalio 20 d., po litua žu ir tylu, tik skambėjo paukščių kalyklos iš bronzos, Sterling si
Specialybė vidaus ligos
San
Francisco
miestas
yra
i
b
y
_
2709 W e s t 51st Street
dabro,
ir
paauksuoto
Sterling
si
nistinės mokyklos pamokų, Le- čiulbesiai ir jauni balseliai dai
2454 VVest 71 st Street
Tel. — GR 6-24O0
HBLEN PIUS
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
monto skautai turėjo bendrą iš- nuojant skautiškas, dainas. "Lau dabro. Bronziniams medaliams garsus ne tik aukso vartų til
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai : pirmad., antrad., ketvirtad. irpenktad.
FRANK Z APOLES
- kylą. Iškylautojų buvo daug — žas" užsibaigė su "Ateina nak panaudota du skirtingi išbaigi tu, nutiestu per sąsmauką Pa7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad 10-3 vai. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. _
Iliustruotos knygos kaina —
"virš 30 skautų ir 12 tėvelių padė tis" ir skautiškai atsisveikinę mai: senovinis, antikinis ir bliz cifiko vandenyno nuo San Fran
gantis išbaigimas. Šis medalis yra cisco įlankos, bet ir savo "im
Telef. — 2 8 2 - 4 4 2 2
Ofis. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
su persiuntimu $2.59
jėjų—dešrelių kepėjų. Iškyla į- išsiskirstė.
imponuojantis
ne
tik
kūrinio
gro
peratoriumi",
kuris
"viešpata
vyko Argonne Labs Picnic Grove.
DR. L DECKYS
Dr. ROMAS PETKUS
Užsakymus siųsti DRAUGO ad»
Visiems dalyviams iškila labai žiu, bet ir reljefo gilumu bei me vo" aukso atradimo metu. Auk
GYDYTOIA
IR CHIRURGĖ
AKIU LIGOS - CHIRL'RGIlA
Diena pasitaikė labai puiki, vė
resu:
4545
W.
63rd
St.,
Chicago,
dalio
dydžių
—
70
mm
diamet
sas
buvo
surastas
1848
m.
vie
Specialybė
—
Nervų
ir
Ofisai:
patiko
ir
už
tai
norėtumėm
pasa
juota bet šilta. Tai nei tėveliai
Illinois 60829. Illinois gyventojai
Emocinės ligos.
111 NO. VVABASH AVE.
ras,
daugiau
kaip
pusė
svaro
name
upokšnyje
netoli
Coloma
kyti
didelį
skautišką
ačiū
p.
T.
prideda 6% taksų.
ne iskautai nesušalo. Iškilos metu
4200 NO. CENTRAL AVE.
CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
bronzos. Sidabriniai ir paauksuo miestelio. Jo atradimo garsas i
Kybartienei,
kad
mums
parūpino
visi skautai turėjo mokėti sekei
Valandos pagal susitarimą
6449 So. Pulaski Road
ti medaliai yra 44 mm diametro
_Jselio ženklus, nes buvo tėvelių Į patalpom pasą.
ir gerokai didesni už eilinius, do
anksčiau atvažiavusių paslėpti
DR. FRANK PLECKAS
lerio dydžio medalius. Šie meda
DR. A. B. GLEVECKAS
STAIGMENU VAKARONE
(Kalba lietuviškai)
"laiškai" su dovanėlėm ". Skauliai yra kalti du kartus, kad gau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTAS
tai skirstėsi būriais ir ėjo sekti kel
tųsi lyg veidrodžio spindėjimas;
Tel. — BE 3-5893
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
2759 W . 71st St., Chicago, ūl. 60629
Chioagos skautininkų-kių Ra
rodžius. O prie anglių budėjo
šis
išbaigimas
vadinamas
"Contact lenses"
Specialybė Akių ligos
garbingi virėjai — V. Mikaitis, movė, š.m. lapkričio 16 d. (penk "prooP. Sidabriniai medaliai tu
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
2618 VV. 71st St. — Tel. 7 3 7 - 5 1 4 9
3907 VVest 103rd Street
V. Reitneris, A. Kazlauskas ir A. tadienį), 7:30 vai. vak., Jaunimo ri apie vieną troy unieją gryno
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
Valandos pagal susitarimą
Mačienė — kurie greitai anglis Centro kavinėje ruošia įdomią sidabro. Taip pat bus išleistas 14
Atdara Šiokiadieniais nuo S <nd. ryto Od 10 vai. vakaro.
Ofiso t e l . — PR 8-2220
kurstė ird ešreles kepė, kad išal
DR. LEONAS SEIBUTIS
karatų,
auksinis
medalis,
kuris
tu
Sekmadieniais
nuo
9
vai.
ryto
iki
8:30
vai.
vakaro.
vakaronę, kurią praves v.s. Juo
DR.
JANINA
JAKSEVlClUS
kusiems skautams nereikėtų ilgai
INKSTU, PŪSLĖS IR
rės apie 0.8 troy uncijos gryno
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas
zas
Toliušis.
Atsilankiusius
lau
J
O
K
S
A
PROSTATO
CHIRURGIJA
laukti.
aukso. Šį medalį reikia užsisaky
VAIKŲ
LIGOS
2656
VV.
63rd
Street
kia įvairios staigmenos. Skauti- ti iš anksto (prieš gruodžio 31).
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
Po užkandžių, skautai vėl ėjo
Vai antr 1-4 popiet ir ketv. S-7 vak.
2656 VVest 63rd Street
ninkės-kai, vyr. skautės, sk. vy Jo kaina bus apie 425 dol. ir pri
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5
būrais rinkti konkorėžisu, lapus
Valandos pagal
čiai,
gintarės
ir
jūrų
budžiai
ma
klausys
nuo
aukso
virtęs
rinkoje.
susitarimą
(ąžuolo, klevo r t. t- ir šakas.
loniai
kviečiami
dalyvauti.
Sekė žaidimai ir tinklinis. Kai viDR. J. J. SIMONAITIS
Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278
Medalio reprezentacinė reikš
Tel. — G R 6-0617
mė. Medalio leidėjai skyrė daug
DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6958 S. T a l m a n Ave.
dėmesio, pastangų, ir lėšų, kad
3844 VVest 63rd Street
užtikrintų aukštą medalio koky
V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą
bę. Leidėjai norėjo, kad medalis
Ofiso tel. HE 4-2123. namu GI 8-6195
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
sukeltų pasididžiavimą mūsų tau
1002 N. VVestern Ave., C h i c a g o
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
DR. V. TUMAS0NIS
tai ypatingai svarbia, universite
Tel. 489-4441
lintuvai. Išmetamieji vanadžiai ir ki
CHIRURGAS
to sukaktimi ir taip pat būtų
2454
VVest 71 st Street
ti
pataisymai.
FIRESTONE
TTRES,
DR. K. A. JUČAS
naudotinas Lietuvos reprezentaci
pirm
,
antrad
, ketv. ir penktad 2-5 ir
Wheel alignment and balandng.
niams tikslams, šis užsimojimas
ODOS LIGOS - CHIRURGIJA
— iš anksto susitarus.
Brakes. Shock absorbera. Mufflert
buvo pasiektas, ir medalis gali di
Valandos pagal susitarimą
Ofs. t e l . 5 8 6 - 3 1 6 6 ; namų 3 8 1 - 3 7 7 2
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
džiuotis visi lietuviai. Medalio ko
DR. PETRAS 2LI0BA
Change of oil and filters.
Įstaigos ir buto tel. 652-1381
mitetas planuoja įteikti meda
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
lį kai kuriems ypatingiems as
DR. FERD. VYT. KAUNAS
6745
VVest
63rd Street
menims ir tuomi supažindinti
BENDROJI MEDICINA
Vai : pirm , antr . ketv ir penkt
juos su Lietuva, kaip sena,
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą
1407 So. 40th Court, Cicero, III.
šviesia ir kultūringa tauta. Me
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus tre<\ ir sešt
dalio komitetas skatina lietuvių
Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, n e s
2423 W«ft Stth Stratt — U\. M 6-7777
kultūrines ir visuomenines orga
DR IRENA TURAS
jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien
nizacijas naudotis Vilniaus uni
Veikia nuo 7:00 v»l. ryto iki 8:00 T»1. vakaro.
DANTŲ-CYDYTOJA
versiteto sukakties proga ir me
2659 VV. 59 St.. Chicago - 4 7 6 - 2 1 1 2 raštis, gi skelbimų kainos yra visiems
Šventadieniai, uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Vai pagal susitarimą Pirm., antr., treč., prieinamos
JAV LB tarybos sesijoj: Rimas Cesonis (Phiiadeiphia), Vyt. Vidugiris (Los dali, atgaivinant lietuviškumą
Šeštadieniai, nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai popietI ketv. 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai. |
Jaunimo ir suaugusiųjų tarpe
J.
Aree.es) ir Si Dingas «

VILNIAUS UNIVERSITETO SUKAKTUVINIS
MEDAUS

Lifhuanian Christmas
Tree Ornamente

JAY D R U G S V A I S T I N E

r

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

G

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

L

Detentės pinklėse

SIEKIAMA "PRITILDYTI" RADIJO LAIDAS

HELSINKIO SUSITARIMŲ VYKDYMAS
Šeštas pusmetinis pranešimas

MINTYS BALFO DIREKTORIŲ SUVAŽIAVIMO
IŠVAKARĖSE

]ONAS JASAITIS
1 d, apkaltinus platinimu plaka
DR. D. KRIVICKAS
JAV prezidento šeštas pus
.... Vienas okupuotosios Lietuvos Projekto autoriai teigia, kad perBalfo seimas įvyksta kas treji įvyks lapkričio 17 d., Los Angetų Maskvoje, užtariančių Sčaransmetinis pranešimas Europos sau
kultūrininkas, turįs ryšius su kėlimo atveju būtu kasmet sumetai. Seime trejų metų kaden les, Calif. Los Angeles lietuviai
gumo ir bendradarbiavimo ko platinimą knygų Aleksandro Sol kį, Orlovą, Ginzburgą.
ran
1 mušu pogrindžio veikla, paklaus- taupyta 90 milijonu dolerių (VITa proga tenka pažymėti, kad cijai išrenkami direktoriai, kurie rengiasi suvažiavusius direkto
misijai apima periodą nuo 1978 ženicyno ir Andrei Amalriko, už
Z, tas, kokius lietuviškosios išeivi- sos minėtu radijų išlaidos siekia
m. gruodžio 1 d. iki 1979 m. pranešmus apie
psichiatrijos Sacharovo apklausinėjimo metu, tuo po seimo pirmajame suva rius gerai priimti ir sudaryti ge
;;;; jos atliktus darbus jis laiko di- 180 mil. dol.). Žinoma šis argugegužės 31 d. Čia pateikiame kai piktnaudojimą Sovietu Sąjungo kuris neseniai įvyko Washingto- žiavime, kuris įvyksta rytojaus ar ras darbo sąlygas, nes Los Ange
::;; džiausiais, atsakė: Lietuviškosios mentas labai menkas, nes tokia
kurias informacijas, liečiančias je ir laiškus, pateisinančius Or- į ne, Vladimir Bukovsky padarė iš tą pačią dieną seimui pasibaigus, les Balfo direktorių suvažiavimas
!« enciklopedijos išleidimą ir jų rfi- maža suma milžiniškame JAVžmogaus teisiu vykdymą dau lovą, Sčaranskį ir kitus. Gruzijoj samų pranešimą apie darbininkų išrenka centro valdybą, šis su įvyks pirmą kartą. Suvažiavimą
2 pėsčiu paruošiamas lietuviškas -bių biudžete beveik neturi reikšgiausia Sovietu Sąjungoje ir oku buvo nubaustas Avtandil Imna- pastangas organizuoti nepriklau važiavimas, be centro valdybos iš globos Los Angeles Balfo skyrius.
'.'.'-l radijo transliacijas Lietuvai.
mes. "Suo kur nors kitur pakaspuotoje Lietuvoje.
dze penkeriems metams darbo somas darbo unijas, jų tarpe ir rinkimo ir kitų centrinių institu Jam vadovauja Vladas Pažiūra.
Be
abejo,
šiuos
mūsų
ginklus
tas".
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įsipareigojimu vykdymas per stovyklos ir ketveriems metams apie SMOT, plačiai nušviesda cijų sudarymo, dažniausiai nepa- VI. Pažiūra taip pat yra direktogerai žino ir okupantas. Taigi T n . . .. t ., . . . ««g1. ,
• l
. , . j .. . . . . , Ukrainiečių laikraštyje Slrach šį laikotarpį buvo labai nevieno tremties Sibire už gaminimą, pla- mas nuolatinius pažeidimus tarp daro jokių reikšmingesnių nutari- rių pirmininkas. Be to, Jx>s An
•••• nenuostabu, kad jis įvairiais buI__J. — *•
•
IT]
j v . ..
peremohy
rugpiučio men. nu- das. Daugelis nuostatu buvo ti* tinimą medžiagos, šmeižiančios tautinių įsipareigojimų, liečian mų. Todėl labai svarbus yra ant gėles skyrius lapkričio 17 d. ren
•"• dais, dažniausiai per savo agen.
i « " *•
, •
čių darbo unijas Sovietų Są ras direktorių suvažiavimas, ku gia Balfo 35-rių metų veiklos mi
. . rr . „ . . . « " . . meryje paskelbtas žinomo ukrai- dalinai vykdomi. Padėtis nėra! Sovietų vyriausybę.
•••• tus, stengiasi skaldyti išeivijos je- . 5 ^
i-,.. •
M •• v i »•
riame direktoriai ne vien išklau nėjimą.
•••
, * .. . '
., .. ' niečių politinio veikėjo Valenti- pagerėjusi, kiek tai liečia politi
Ukrainoje istorikas, poetas ir jungoje.
'•«' gas, kurstyti vienus veikėjus su
»»
-i u:...
so
centro valdybos ir kitų insti
'!" i •* • i J i.-*.
•• - n o Morozo pasikalbėjimas su nių kalinių traktavimą Sovietu Ukrainos sekimo grupės bendra
Reikia pakeisti
Reliffnė
laistė
tucijų
pranešimus, bet aptaria ir
;:;; kitais, kad jie nebūtų pajėgus nei . , sekciios bendradarbiu P Sąjungoje, Rytų Vokietija, Ru darbis Mykhailo Melnik nusižu
- kultūrinėje nei politinėje srityje. ^ ^
^
buvo ^
Direktoriai pirmame poseimi
Religinė laisvė varažom ne ma svarsto Balfo reikalus iš esmės.
munijoj ir Čekoslovakijoj. Emi dė, išgerdamas nuodu po to, kai
ft Tai jiems iš dalies pavyksta, nes
"Toįcvpc" radiia
tačiau iš iogracija iš rytinės Europos ir to policija padarė kratą jo name ko žiau kaip politinė, nežiūrint Hel
Nežinau, ar yra kita centrinė niame suvažiavime išrinko diS išeivijoje visada atsiranda nai- P f
. ^ J * 1 j ą ' J ? ? . U *V°
lietuvių
organizacija, kurios cent i rektorių pirmininką ir centro vai
. v•
. .
,
buvo išbraukta pastraipa, kur liau lieka rizikinga, brangi ir ii vo 6 d. Kitas Ukrainos žmogaus sinkio susitarimų. Sovietų am
. vių žmonių, kūnuos lengva ap- XM
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. w Z_*
x
J • * «« n
Morozas kalba apie Maskvos j - gai užtrunka. Žurnalistų veikla teisių gynimo aktyvus veikėjas basada Washingtone išdalino ro valdyba posėdžiu protokolus i dybą. Centro valdyba yra esmi
.gaui, ypač naudojant ultrapa- k d Ukrainos pagrobimą
ir naujai suvaržyta Rytų Vokieti Vasyl Ovsiyenko vasario m. bu spaudos pranešimus , kuriuose siuntinėtų visiems direktoriams. ne institucija ir apie ją sukasi vi
. tnotizmo pnemones.
.„ . . . *r^e^
T
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.
. Ukrainos išlaisvinimo perspekty- joj. 2ydų emigracija iš Sovietų vo nubaustas trejiems metams stengiamasi pavaizduoti palan Balfo centro vladybos posėdžiu sa Balfo veikla. Poseiminiame
_ , Sunkiau okupantams s su T
Lie- vft
. . .
, . v..
direktorių suvažiavime, be direk
—Z • • i •*
» i is. vKiekvienas ukrainietis pa- Sąjungos yra padidėjusi, taip pat griežto režimo stovyklos už taria kias religinio gyvenimo apraiš protokolus gauna kiekvienas di
tuvai ir kitom pavergtom sahm . . .
,._,..
... . , .
pasipriešinimą
policijai kas Sovietų Sąjungoje, ypač iš- rektorius. Tokiu būdu direktoriai torių pirmininko ir centro val
,._.
J • tnotas su liūdesiu ir gilia xsirdge- mokslininkų, menininkų, žurna mą
skirtomis radijo programomis, ,
„ ,.
-«. » listų pasikeitimas yra išaugęs.
Anksčiau jis buvo baustas 7 me- keldami ortodoksų Bažnyčią ir yra gerai informuoti apie cv veik dybos, išrinktas spaudos — in
i- L • •* • •• t. 1 la pergyvena tokios rūšies uzformacijos komisijos vadovas ir
-~nes jos nėra lietuvių išeivijos, bet
„ a n į nasielrima NestebėtiPer šį laikotarpį JAV yra at tams už antisovietinę agitaciją ir baptistus. Sovietų užsienio reika lą.
—nelietuviškų institucijų žinioje. „ , j , . . ..
, ., Xx- •
lų ministeris Gromyko susitiko su
Daugumas direktorių yra sky finansų komisija.
~ -.
- x •»• . " '
: . na, kad ukrainiečių laikraščiai kreipusios ypatingą dėmesį į tarp propagandą.
Suprantama, kad tokios pagel-..Tačiau ir čia Sovietų agentai w
„ ^ . ^ rad
„ ^ tautinius įsipareigojimus, liečian Mustefa Dzhemilev, Krymo popiežium Jonu Paulium II Vati rių valdybų pirmininkai ar na
binės komisijos reikalingos, bet
—sėkmingai veikia, stengdamiesi
1^^^:^ ^ ^
uJle amen- čius žmogaus teisių vykdymą sa totorių lyderis, nuteistas 4 me kane sausio mėn. Sovietų Sąjun riai ar dirbą cv ir kitose Balfo
jos
reikalingos cv veiklai praraa a
pažymėda- vame krašte. Tokių konvencijų tams tremties už nesilaikymą są ga leido visasąjunginei evangeli institucijose. Todėl direktoriai ge
^'nutildyti" ar bent "pritildyti" "f ™
l » "rią Jvykd.
yra 28, bet JAV yra priėmusios lyginio paleidimo iš darbo sto kų krikščioniu baptistu tarybai į- rai pažįsta skyrių veiklą, skyrių plėsti, kitaip tariant, jos turi padė,.. i .j
,
. F , , kietiškas cenzorius .
ti centro valdybai. Finansų telki
«ądijo laidas okupuotiems kraš- m i M ^
^ p a s a k ė M o r o _ tik 9 konvencijas. Prezidentas y- vyklos sąlygų. Krymo totoriai bu vežti 25,000 biblijų. Tai pirmas veikėjų ir Balfo rėmėjų nuotaikas.
ra pasiūlęs senatui ratifikuoti vo ištremti 1944 m. už tariamą kartas po 1974 m., kai buvo leis Be abejo šis glaudus ryšys tarp mo planavimas ir informacija įSJ" ^
: tems, ypač tas, kūnas leidžia Abuyo ^
institucijų labai naudingas Bal eina į cv veiklos plotmę. Todėl
tarptautinę bendradarbiavimą su vokiečiais ta įvežti didesnį biblijų kiekį.
^ šias konvencijas:
:menkos institucijos.
kukė ^ ^
W o j . a s
būtų tiksliau, kad tų komisijy va
*Tačiau tuo pat metu, skaito fo organizacijos veiklai.
lenky kai- vės
po 14garbės
metų ir
kančių
sovietiš^ Paryžiuje leidžiamas
*
žmogaus
Ukrainos
lais- j konvenciją apie pašalinimą visų ir jiems iki šiol neleidžiama grįž
dovais būtų centro vladybos na
~ba žurnalas "Kultūra" Nr 9 kuose lageriuose ir kalėjimuose! r a s i n e s diskriminacijos formų, e- ti į savo kraštą. Dėlto Dzhemi me pranešime, katalikų Bažny
Balfo direktorių suvažiavimas riai arba centro valdybos pa
»(384), 1979m., paskelbė įdomų Radijai "Laisvoji Europa" ir J konominių, socialinių ir kultūri- lev viešai atsisakė Sovietų pilie čia Lietuvoje lieka priespaudoje
rašinį, kurio turinys liečia radi- "Laisvė", taikydami tokius mėto nų teisių tarptautinę sandorą, tybės ir pareiškė norą emigruoti ir du žymūs religijos atstovai So liginę rusų ortodoksų grupę, kuri kviesti asmenys. Tokiu būdu jie
vietų Sąjungoje buvo pasodinti į leido pogrindinį žurnalą "Obš- turėtų artimą ryšį su centro vai
jo stočių vadovybės "politiką", dus, patys sau skelbia mirties pilietinių ir politinių teisių tarp į JAV.
dyba ir taip pat jie nebūtinai tu
kalėjimą. Aleksandr Ogorodni- čina".
"Jo autorius Sergiejus Fiodotovas. sprendimą".
tautinę sandorą, Amerikos žmo
Nauja
disidentų
grupė
rėtų būti direktoriai, nes ne vi
kov, rusų ortodoksas tikintysis,
Antraštė — "įžanga į likvidacim
gaus teisių konvenciją, konvenci
Taškente 1979 m. kovo mėn. suomet direktorių tarpe yra fi
ją". Kitas įdomus rašinys, para- M i n ė t o j e „^^
„
g ^ . ją apie įspėjimą ir baudimą ge
Sovietu Sąjungoje
susidarė buvo nuteistas sausio 10 d. vie Vladimir Selkov, Septintos die
nauja disidentų grupė — Laisva neriems metams lagerio už "pa nos adventistų ir tikrųjų pali nansininkų ar spaudoje rašan
sytas lenko Bernardo Kammskio, J„ v —• t.
x. J
nocido nusikaltimų.
čiųjų. Tai parodė, kai buvo ren
razitizmą". Sovietų piliečiai, ku
«- t^it*
«v u- • M
* das Kaminskas, rašydamas apie
Tuo metu, kai JAV žmonės ga tarpprofesinė darbininkų unija rie nedirba darbo, pripažinto so kuonių bažnyčios vadovas, buvo kama finansų komisija. Ją buvo
(SMOT). Jos tikslas — darbinin
paskelbtas Kultūroje" pr. metų ,
-ekeiioTradijo
veiklalaidoms
aiškina
nubaustas penkeriems metams
kad, varžymai
at lėjo laisvai organizuotis ir liudy
kų
teisių gynimas. Daugelis šios cialiai vertingu, gali būti apkal griežto stovyklos režimo ir kon numatyta rinkti iš trijų asmenų,
^Nr. 10(373). Jis liečia Laisvosios ^„^FJ^tJZ!™ ti apie žmogaus teisių pažeidi
siradę JAV-bėms vis labiau plegrupės narių buvo areštuoti ir tinti "parazitizmu", kas yra daž fiskuota jo nuosavybė. Aštuo bet tik du direktoriai sutiko į ko
-:Europos
S. Fiedotovas
pažymi,
kad jau
radijo lenkų
sekciją,
mus
JAV
kongreso
komisijoj,
va, ... , . _
.„, čiant santykius su Sovietais glau- m i o i a . ^
lfl7,
vienas iš vadų patalpintas į psi nai naudojama prieš disidentus, niasdešimties metu Selkov ir ke misiją įeiti. Kitaip yra su įstatų,
asmenys, tikrijeigu tokia reikalinga, peržiūrėji
1976 m. gale Wash.ngtone išdy- ^ d e t e n t ė s ^ ^
^ pa. | dovaujantys
chiatrinę ligoninę. Kitas šios kurie buvo atleisti iš darbo. Oges projektas Laisves ir Lais- lankus nusistatymas pavergtųjų!
' nantys Helsinkio akto pažeidi- grupės narys Mark Morozov bu gorodnikov suorganizavo "krikš turi jo bendraminčiai buvo kal mo ir papildymų komisija. Ji ar
vosios Europos" ' radijas sujungti
tautų požiūriu pradingęs kartu su • mus Sovietų Sąjungoje — Yuriy vo areštuotas 1978 m. lapkričio čionių seminarus" Maskvoje, re- tinami "platinimu žinomai ne jos branduolys turėtų būti iš
e n o
r
teisingų prasimanymų, diskre rinkta direktorių suvažiavime.
S
v ii? - T T 3 Č, ™ ^
.Pf ' R Nbcono išėjimu iš Baltųjų rū- Orlov, Anatolly Sčaranski, Vikdituojančių Sovietų politinę ir so
a m a i U mu
" ^ - \ & ^ i ^
"
"
- "Valstybės
departamento toras Petkus, Balys Gajauskas,
cialinę sistemą". Selkov siekė di
Apskritys
rejS abiešti pmlgines santaupas, b i u r o k r a t i j a ^ ^ s ^ t &
^d* Mykolą Rudenko, Lev Lukyanen
desnės
religinės
laisvės.
Jo
ad
kunos esančios reikalingos ry- d a r n e ^ s k e l b t 0 $ v a d i n a m o s Son- ko — ir toliau sėdi kalėjimuose
Balfo įstatuose yra numatyta
ventistų Bažnyčios sektorius yra
už tai, kad jie reikalavo vykdyti
sium
su
dolerio
vertes
kritimu.
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^
^
^
skyrius
jungti į apskritis, bet ne
d
o
k
t
r
i
n
o
s
(
a
e
h
m
Savaime aišku, kad radijo centro
nepripažįstamas Sovietų Sąjungomą stiprinti "organiškus Rytų Hekmkio susitarimus. Taip pat
būtinai. Todėl teveikia tik viena
perkėlimas iš Europos i Amenką Europoi ryšius su Rusija), įiVel buvo nubaustas septyneriais me
Chicagos apskritis. Nereikėtų
Emigraci/a
ir ryšy su tuo įvykdomu dauge- .
^ 1 | k v M u o l L # tais kalėjimo ir tremties armėnu
prievarta apskritis organizuoti,
ho kvalifikuotų tarnautojų atlei- c
i- •
i•
Sovietai leido daugiau žydų e- bet ten, kur yra keli skyriai ne
,._ ,-» t L • s •
Sumanymo realizavimą suskirs- grupės narys Robert Nazaryan.
dimu butų labai žalingas, nes su-te». . : ,, c - i •
i •
migruoti, negu kitais metais. Ta toli vienas kito, apskritis yra nau
Visa tai yra nesuderinama su
n
„;~». radijo^laidas,
J - i -J kas
i butų
t - l . ^I ratas . Siekiama
ilpnintv
^ £palaispniui
, £
M
čiau daugelis rytu Europos vals dingą. J apskritis būtų neįmano
Helsinkio akto tikslais.
labai naudinga Sovietams.
tybių nepripažįsta jų piliečiams ma sujungti visus skyrius, bet
n a § i n t i . ../merikot balso" radiBalandžio mėn. sovietai palei
teisės
emigruoti ir, jeigu leidžia, apskritys galėtų veikti Bostone,
Praslinkus kuriam laikui, šis ją, kuris turi griežtoką cenzūrą. do iš kalėjimų ir ištrėmė penkis
tai emigravimo procedūra yra il Hartforde ar Waterbury ir New
projektas lyg ir nebuvo aktua- B. Kaminskis rašo: "Tai daroma žymius disidentus — kun. Gregoga, komplikuota, savivališka ir Yorke. Direktorių suvažiavimas
lus, tačiau jis nemirė. 1978 m. vardan pavojingos tezės neenrin- riy Vins, Valentin M/>roz, Alek
rezultatai yra netikri. Prašantys turėtų paskatinti skyrius jungtis
"" pradžioje vėl buvo atnaujinti ty- ti Rytų Europos komunistinių sandr Ginzburg, Eduard Kuzneemigruoti dažnai atleidžiami iŠ į apskritis. Iš to nuostolio niekas
rinėjimai tais pačiais "lėšų tau- kraštų vyriausybių, kurias, Gro- cov ir Mark Dymšits — už du
darbo. JAV vyriausybė dažnai neturėtų, o organizacijai tikrai
pymo" sumetimais.
nauskio manymu, reikią glosty- sovietų šnipus nubaustus JAV.
intervenuoja piliečiu vardu, ku būtų naudinga.
kad
rusai
nustotv
S. Fiedotovas savo rašinyje a- tj | g ?*»
Persekiojimai Sovietų Sąjungoje
rių giminėms buvo atsakytas lei
trukdyti jų laidas. Tada, jo ma
nalizuodamas rusų kalba leidžia,.,. .
,,
tęsiasi ir toliau
dimas emigruoti j JAV. Sovietų Minint Chicagą yra truputį
.„ ,.
.,
. nymu, padidėsiąs
klausytojų
Kanados
LB
tarybos
suvažiavime
K.L.B.
Toronto
apylinkės
valdybos
pirm.
keistoka, kad pašonėje esantys du
mas programas, iškelia eilę nen- s k a i č i u s „ KĮ m e t u ^
į g.
Iosif Zisels buvo nubaustas tre A. Juzukonis, Vliko vaM. vicepirm. L. Grinius, Lietuvos dis. Helsinkio gru Sąjunga 1978 m. davė leidimus ar trys skyriai neįsijungia į Chigiamybių, kunos, kažkieno ran- ^ ^
^ ^
į ^
1977 asmenims aplankyti gimi
jiems metams kalėjimo, apkalti- pės narys T. Venclova, K.L.B. krašto vald. viospirm. L Skripkutė_
kai ve:kiant, atsiradusios minėto- , .. .»
..
f
. . _
(Nrireita i 5 pa/L)
nes
JAV-ėse.
NuMr. J. Miltenio
m "antisovietiniu šmeižtu" už
se radijo
-j..._ stotyse.
-JL,
Anot
* jo,
•-visais
. . . . . duoti ir patiems komunistams
pasisakyti per "Laisvės" ir "Laissvarbiaisias reikalais sprendimus
Europos" radijo prograAtrodė, kad ji vėl pravirks ir verks tada
nepavojinga?
daro J m o g u s , kuris nepažįsta ^ ^ ^ ^
„ ^
nesusivaldydama.
Net kelios merginos spoksojo
Lyg
nesupratusi,
ji
jam
atsakė:
rusųbei sovietų reikalų, nemoka ^ ^ ^
&koslovak
Tįdi.
užjaučiančiom
akim
j ją. Koridoriuje ji išsiėmė
— Kas gali būt blogesnio viltims sugriuvus?... Kaa
rusiškai ir su rusais jokių reikalų - . !V ^«^ *. T 2T«.,.
nosinaitę, bet jis, užėmęs kvapą, ją nugriebė iš jos
dar man liko?
i * ••
vi* ' i • .
J° stoties vadovybei. Jau kelenus
rankos
ir žiūrėjo, kaip gausiai rieda jos veidu didžiuliai
—
Apsidairyk.
nėra turėjęs. Kitaip tanant, svar- ^ %
v y r a n č i u "nutildymu"
ašarą
perlai.
Ji ištiesė ranką juos nosine nušluostyti,
Ji
apsidairė.
Keli
amerikiečiai
į
juos
vogčia
..biausioj, Laisvosios Europos ,r
. skundžias|
^ į ^
ū
8
bet jis ją įsikišo į kišenę. Jausdamas keisčiausią
žiūrėjo.
Laisves rad.jyJ a l i s chroniška. J ^
^ ^
Lenkiškos
P . MELNIKAS
dj.
57
pasitenkinimą, jis taip žiūrėjo į ją ir nieko nedarė.
—
Ką
matai?
—
Danys
ironiškai
pasakė.
Ji
tylėjo.
serga stoka vadovauninčio perso- l a i d o s y . $ ^ ^ ^
.
komcnta
— Žiūrėk, kaip žiūri į tave amerikiečiai. Ką tai tau Genė nuleido akis į grindis, tarsi žiūrėdama į jo
nalo, nes tarpe amenkiečių, ku- rf t o n a a d a r M i p e r t a i m a , , ^
ne dirba rusų programoje, nėra
,tt .
. ,
.
iškreiptus senus batus. Jos kaklas trukčiojo.
sako?
— Nenoriu meluoti, ne. Sugyvenome.
« vieno SumaUstoTnė vieno ru- f"5'. 5 " k o b PJf' M k J™« "Pį*
Mašinėlių tarškėjimas slopino jos atsidusimus.
—
Jonai...
— Kodėl? Juk jis galėtų tau būti tėvu.
Kažkas praėjo pro šalį, atsigręžė ir patraukė
Danys
nervavos,
norėjo
paimti
Genę
už
rankos,
— Vienatvė, gal nuobodulys tai padarė. Ne,
~bos mokovo .
nesiginu. Bent grįžimu namo, galvojau, nuo jo ištempti į koridorių, iš ten išvesti lauk, kad tik toliau pečiais. Gi kvailas pasitenkinimas jį vertė kažkuo
Atrodo, kad Sovietų agentai
it
nuo tų saldžių akių, nuo pagundos...
džiaugtis, nors gerklėje kamuolys nuo to nesumažėjo.
bus įsismelkę ir į minėtas radijo
Praktiškai norima "nutildyti" atitruksiu.
—
Kuris
iš
jų
nuveš
Amerikon?
—
jis
gėlė.
Ji mane myli, dingtelėjo mintis!... Galų gale jis
— Grįžimu? — Danys nustebo. — Grįžimu bėgsi
stotis. Jiems pavyko rusų grupę "Laisvosios Europos" ir "Laisvės'
ištraukė nosinaitę ir, lengvai paliesdamas jos
— Nenoriu Amerikos.
suskaldyti į mažas grupeles, ku- radijų laidas pavergtoms tau- n u o i ° ** manęs'
skruostus, sugėrė ašaras nuo žvilgančio jos veido. Jis
— O viloje ar nebuvai?
— Bent tuo, galvojau, nuo visko pabėgsiu.
-rios nuolat tarp savęs kovoja ir toms pačių pavergtųjų rankomis.
švelniai ištarė jos vardą.
—
Viloje?
Kurioj?
— Paliksiu klaidas užpakaly? Tai patogu. Į
bylinėjasi vokiečių teismuose. Kas Ir tai vyksta amerikiečių stropiai
— Gene... Ateisi į koncertą?
— Toje, kur Keraitis..
liečia pakėlimus, pirmenybę kaž- puoselėjamos detentės dėka vis namus, kaip į palaimintą žemę, rengiesi važiuoti,
— Dar ten vėl apsiverksiu. — Ji mėgino juokauti.
Norėjo jis priminti, ką toje viloje matė: kaip
kodėl turinčios ponios, neseniai didėjančios sovietų agentų veik- palikusi neprincipingą elgesį? Tarei tik ten tos dėmės
— Ar ne gėda? Bet be gėdos nebūt jokių jausmų,
antrame
aukšte
kareiviai
su
merginom
kortavo
ir
rožėm pražydės?
atvykusios iš Sovietų Sąjungos, los.
Gene.
Bus blogiau, kai mūsų jausmai pereis į
— Ten pas tetą ar namiškius buvau tokia gera.
sirgo, kaip pirmininkas, kaip ji, kaip visa pokario
Kursuoja skundai, anoniminiai
. , _^ ,
_
e. _,
— Ir nekalta?
žmonija, ta pačia geismo liga. Labai norėjo pasakyti, kasdienybę.
1 Skai
Siunčiamų tekstų į pavergtus
— Kodėl realybė tokia žiauri, Jonai?
— Tu perdedi, Jonai, ir pyksti. Ten tikrai buvau kad viena atrodė labai panaši į ją. Bet šito nepasakė ir,
kraštus švelninimas, cenzūros
— Po koncerto aš išvažiuoju. Ir po to, kas žino, jau
tarsi nudegęs, atšoko, kaip tada, užtrenkdamas
*
priemonės nei Amerikai, nei mi- saugi. Ką nore panašaus ir dabar atrasiu.
— Ten norėtum prisikelti ir išpirkti tai, kas čia užpakaly savęs duris. Tylėdama, nuleidus galvą ji niekuomet nepasirrlatysim. Važiuoju au italais prie
S. Fiedotovas toliau rašo, kad nėtoms radijo stočių bendroliūdnai žiūrėjo į savo stalą. Ji verkė. Dėl jo Linco tilto. Jie sako, rusai paleis vieną jų.
reikalas perkelti radiją iš Muen- vėms garbes neteikia ir klausyto- atsitiko?
— Kaip ilgai ten būsi? — Ji buvo susirūpinusi.
įtaringumo? Dėl to, kad jautėsi kalta?
— Galvojau gal su tavim.
cheno į Washingtoną riedąs to- jų skaičiaus ne tiktai nepadidi— Dieną, dvi, gal tris. Gal liksiu ten ilgiau. Gera
— Tu esi laisva, Gene, — pasakė. — Tu kitaip
— Bet dabar, kai žinai kas esu, kas bus?
liau. Jei perkėlimas būtų įvykdy- na, bet dargi jį sumažina, nes
vieta
man ten, o tau čia, apsisvarstyti. Norėčiau, kad
dabar
gyvensi.
— Dabar kiek blogiau... žinau, tau pavojinga.
.tas, šimtai gabių tarnautojų bū- daugelis nemato reikalo klauytis
pagalvotum
gerai ir apie tavo nuosprendį grįžti namo.
Ji šluostės veidą.
Danys apmetė akimis salę. įvairių tautybių
tų arba "išsklaidyti po kitas įstai- tokių iš užsienio siunčiamų ra
— Gerai. O koncertas?
— Taip. Tik grįžimu pajėgčiau nuo visko pabėgti.
gas,
arba atleisti. Kai kurios dijo laidų, kurios nedaug kuo ski- merginos čia dirbo divizijai. Prižiūrimos amerikiečių
— Ateik, jei tuo laiku nedirbsi.
—
Ir
nuo
klaidų?
programos būtų įjungtos
į riasi nuo Sovietų ir jų satelitinių jos, atrodė, patenkintos darbu, uždarbiu, gal ir
— Ateisiu, — ji pasakė liūdnu, nuvargusiu balsu.
— Lyg kas mane baustų, Jonai. Viltis sugrįžti su
"Amerikos balso" radiją, kas kraštų radijo transliacijų prane- kitokiom malonėm? Genė gal visas malones čia jiems
Atrodė, kad pravirks...
tavim ir ta sugriuvo.
reikštv jų praktišką likvidaciją". Šimų.
b. ko. išpildo. Ji puošia ir šią rastinę kartu...
^
^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ _ _ (Bus daugiau)
_______^__
— O tau? — jis jos paklausė. — Ar tau čia rastinėj
— Išeikim į koridorių, — pasiūlė jis.
IKI

H II

PRIE MILŽINŲ
TILTO

N e w England, I komandoje ž a i - :
džia Kazys Merkis. Tos rung- •
tynės pradėtos 1978 m. pabai-.
goję. K. Merkis jau užbaigė 3
— Dr. Vytas V. Pal&auskas,
partijas, santykiu 2—1, o pen
PAINTING & ttECORATlNG
B E A L K S T A T B
K £ A L E 8 T A T £
Champaign, BL, padėjo JAV
kios tebėra nebaigtos. J i s įvei
komandai kvalifikuotis į "CorAK11ŠTIC HOME D B O O S A 1 1 0 N
kė W. Verbias, Mich ir S. SiraU T U A N I S T I N Ė S MOKYKLOS ! Rinkimai praėjo. Kevin White
Naujesnis S-jų miegamų bungalow.
Indoors and outdoors.
oA
respondence
Chess
VIU
Oiymį ketvirtą kartą perrinktas į miesto
30 M E T Ų SUKAKTIS
coe, Calif., bet pralaimėjo prieš Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie
Home*, Busineests. off ice*. <ri
67-os ir Homan. $52,900.
e M «>n A o u~,* ~ T i**-.* • merus, bet jo štabo naudota tak-piade" finalines rungtynes. Tai J. F. Campbell, R. L
Our European trained artists yr±ll
BnuomdįjanuM 4 kamb. gražus butas yaint designa, vistas, etc. to your
tretysis
amerikiečių
patekimas
j
2H aukšto maras — 3 butai. Ge
Spalio 20 d. S. Bostono Lietu-, .,
' ,.
i i .
apecifications. Oomplpte painting aujnd
viu r Piliečiu d-jos salėje vyko
— Pirmasis Š A Pabaltiečiu ros pajamos.' Prie 44-os ir Califomia. arti 65-os ir Calif ornia.
- li
- Itrka
yra labai nesva- OC Olimpiadų baigmę. JAV ko
ri ir rinkimams
nusikalstamawail pa-peiing. Service
Nebrangus.
tuanistines mokyklos 30 metu
mandoje žaidė ir žais: Walter šachmatų turnyras v y k s t a šį
Puikus marinis. Apie $10,000 pa- J-M CONSTRUCTION CO. 2S4-83SS
59-ta
ir
Whipple.
6
kamb.
puikiai
RAŠYTOJO
GUSTAIČIO
sukakties paminėjimas ir tradici
Muir, N. Eric Pedersen, Nicho- savaitgalį (lapkričio 10—11) N .
i jamų. Moderniai patobulintas namas
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo ! Marąuette Parke. Kaina $67,500.
IŠVYKOS
nis tos mokyklos tėvu komiteto
las A. Preo, John P. Kalish, Vy- Yorko Kultūros Židiny. Latviai
Šilima. Rūsys. Nebrangus.
rengiamas vakaras.
OJ
DĖMESIO
Rašytojas poetas Antanas Gus tas V. Palčiauskas ir Raymond dalyvauja s u pora meisterių ir
65-ta ir Keeler. Stiprus 1H aukš- j svarus 2ju aukitų mūra*. Apie
Programoje dr. Juozas Girnius taitis atiko meninę programą Reithel. Į baigmę pateko greta j keliais ekspertais Iš m ū s ų sti- to mūras. Tinka giminingom šeimom į $7,000 pajamų. Marąuette Parke. VerW
skaitė paskaitą apie tos mokyklos . .4 ,
,
: .° . _' JAV komandos: Bulgarija, Ce- presniųjų dalyvauja buv. Bosto- ar isnuom. Susideda iš 5 ir 4 kamb. tas $46,900.
KtLtJM
:
Vi
. • - ., - •
skaitydamas s a v o humoristinę ku- koslovakija, Danija, Rytų Vo-' no ir Michigano meisteris Kazys $72,000.
visą veiklą nuo pat jos įsikūrimo, .
~,
.
.
I ? .
Platus sklypas. Geroje vietoje in
VIZITINIŲ KORTELIŲ ICT
... L
,.
, ,.
,
. , rybą O h i o TLietuviu Gydytom
vestuoti
ateičiai,
ir
kaina
nuderėta.
JV kietija, Didi. Britanija, Olandi Škėma iš Detroito, A. Simonaitis
draugijos
metiniam
pobūvy
spa
įla šios dienos, koki svarbu vaid-i / . .
..
* ,__' '
NEIGHBORH00D
REIKALU
menį mūšy lietuviškame gyve lio 27 d. Clevelande. Lapkričio ja, Vengrija, Jugoslavija, Nor ir E. Staknys (abu N. Y . ) , Ri
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
ar angliškai ir paduoti savo telefoną
Realty Group U.S.A.
nime vaidina mokykla, kalbėjo 10 d. atlieka programą Lietuvių vegija, Lenkija Sov. Sąjunga ir chardas Grauslys iš B o s t o n o ir
28
bei pavardę, kada jums patogu namus
apie tėvų ir visuomenės pareigas Bendruomenės parengime Wa- Švedija. Taigi, JAV komanda dar eilė kitų. Kodėl liko ne
Vizitinių kortelių naudojimai y m
BUDRAITIS REALTY CO. apžiūriU.
lituanistiniam mūšy
jaunimo shmgtone, D C. Lapkričio 17 d. turės 12 varžovų.
įtraukti j šias rungtynes dr. V.
gražus paprotys. Biznieriai j a s pla
4243 W. 63rd Street
auklėjimui, lietuvybės
išlaiky New Yorke, o gruodžio 8 d. Flori
Palčiauskas, Rimantas Vaičaitis,
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
Žymėtina, kad dr. V y t a s V.
mui. Paskaita, kaip ir visi dr. doje.
m ų atstovams turėti gražias vizi
laimėtojas 1978 m. Pasaulio lie
Tel.
—
767-0600
Palčiauskas ir John F. Kalish
tines korteles.
Juozo Girniaus raštai ar paskai
tuvių
žaidynių,
Toronte;
buv.
Laimingų
kelionių A. Gus kvalifikavosi taipogi į "Worid
2625
West
7lst
Street
<*©
tos, buvo labai rimta, kruopščiai
Kanados meisteris Pov. Vaito immiiiiiiiiiimiiimiiiuiuiiiimimiiimi
taičiui.
Kreipkitės į "Draugo" adminis
Individual
OC,
Finai
X"
pirme
paruošta ir labai rimtai perduo
nis, buv. Mantrealio ir Quebeco
2 namai ant 1 sklypo. Vienas na Tel. 737-7200 ar 737-8534 traciją visais panaSiais reikalais.
B E N D R U O M E N Ė S MĖNESIO nybes. Sveikiname!
ta susirinkusiems.
meisteris Ignas Žalys, naujas mas — 2 po 4 kamb.; antras 3 kamb.
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
AUKOS
-Meninėj programoj komp. Ju— JAV komandinėse "Cor- ekspertas St. Budrys, BĮ., bei Brighton Parke.
mu.
—'
HELP IVANTED — MOTERYS
iiaus Gaidelio vedamas Bostono
Rugsėjo mėnuo yra Bendruo respondenc Chess" varžybose, naujoji jaunių žvaigždė 15-metis
Mūrinis 6 kamb. bungaIow. Garažas.
•vyrų oktetas padainavo naujas menės mėnuo, kuriame renkamos
Andrius Kulikauskas, i š L o s An Marąuette Parke.
ju repertuare dainas. Šis vyrų ok aukos jos reikalams.
Bostono na aktorius amatininkas, akto- geles, Calif., kurio "Reitingas"
ŠIMAITIS REALTY
tetas yra žmonių mėgiamas.
Full and part time. EkceUent pay. I Š N U O M O J A M A — F O R R E N T
apylinkei šiais metais buvo kvo rius profesonalas ir aktorius kū- Į per vienerius metus p a a u g o iš
a
Insurance — Income Tax
£ Po meninės programos, vėl sce ta 400 do. Čia yra jos pirmieji au rėjas. Lietuvos teatras turėjo įta 1471 iki 1 7 8 6 0 ) .
Phone 8S8-S60O — E z t . ĮSI
Isnuom.
apSild.
3-jų
kamb.
butas
su
Notary Public
nos užuolaidai pakilus, joje buvo kotojai: Po 50 dol. Stasys Sant- kos iš Rytų, ne iš Vakarų KipH O L I D A Y
I N N
baldais
angliškame
rūsy.
Suaugusiems.
— 1979 rudens USCF Rating
Oakbrook Teraace
mokyklos direktoriaus
rašytojo varas, 25 dol. — Juozas Rašys iš ( ras Petrauskas atsinešė mokslą iš
2951 W.63rdSt, 436-7878
185 dol. mėn. 6801 S. Campbell. Skam
List
įvardina apie 7 0 m ū s ų .
17 W. S50 22ad St., Oakbrook, HL bint po 6 v. v. 737-4355
Antano Gustaičio portretas, pieš Cambridge, po 10 dol. - Vladas] Rusijos. Rusijoje žymūs buvę Sta«įl
Tel. 8 3 9 - 1 7 8 4 arba 839-5568
Čia suminėsi
tas dail. Viktoro Vizgirdos. Tas iš So Bostono
(pavardės prašė nislavskis, moralistas, auklėtojas, šachmatininkų.
-1
For rent — 4 modern heated
portretas buvo įteiktas Gustaičiui neskelbti), A. Astravas iš Mel-1 Vachtangovas, Čechovas. Oleka me mūsų vyrus s u kiek dides IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Receptionist General Office
su specialiu laišku, kaip padėka rose, M. Ziaugra iš Sheron, A ir 2ilinskas baigė Stanislavskio te- niais "reitingais": Charles BouAccurate typing and pleasant phone rooms. Conveniently l o c a t e d . j n
li/ 2 aukšto medinis. 6 kamb. Atski
zoukis
2117,
R.
Vaidhaitis
2036,
manner.
Neat appearance. Full tune. Brighton Park. 2 adults or couple
A.
Januškos
iš
Milton,
K.
Ba-!
tre
studiją,
jo
žmona
Solovjovą
vi jo darbą mokykloje, kuriai jis
a
ros 2 vonios, 2 virtuvės. Geražas. Arti
S.
Budrys
2023,
K.
Š
k
ė
m
a
1947,
Off
Michigan
Ave. Location. Ezcellent with child. 52S-95SS
vadovauja jau aštuonioliktuosius čanskas iš Dorchester, Šarūnas Į taip pat. Stanislavskio teatre žmo
69-os ir Rockvvell. $24,900.00.
A.
Simonaitis
1940,
Charles
Gesalary
and
benefits.
Call for appointmetus. Portretą mokyklos tėvų Norvaiša iš Dorchester, O. Vile nės nežinojo ką reškia pinigas,
2-jų aukitų Georglan. 5 kamb. 37
ment
—
Mr.
Marshall:
280-5520
9^
komitetas įgijo su eilės mecenatų niškienė iš Dorchtster, Č. Kiliu jie dirbo pačiai vaidybai, dirbo linas 1906, P. Rajna 1892, H. p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta
HELP WANTED — VYRAI
Blajwas
1892,
dr.
T.
Bullockas
kaina.
$27,900.
ir Tėmėjų pagalba- Humoristine lis iš Lexington, K. Nenortas iš naktimis.
1963, V y t . Karnitis 1869, R.
Taverna ir 4 kamb. mūrinis. J rytus
forma A Gustaitis dėkojo už t ą Dorchester, B r. Kruops iš So.
Kas yra aktorius? Aktorius yra
Grauslys
1826,
A
.
Sirutis
1818,
nuo
California Ave ir 71-os g-ves. Nu
puikią dovaną
Bostono, Steponas ir Valentina toks pat mirtingasis žmogus, lin
žeminta
kaina. $45,000.00.
Edv.
Staknys
1811,
A
.
Kuli
Small oiiice. Good pay. Experienced all around toolmaker
Vakare programai vadovavo Minkai iš So. Bostono, Vita ir kęs į laisvesnį gyvenimą. Tai
kauskas
1786,
P
.
Beržanskis
likęs variety a n d challenge to
fcuvusi šios mokyklos mokinė Juozas Hodges iš Dorchester, po fantazijos ir nervų žmogus, o te
BUTŲ NUOMAVIMAS
Northwestem R.R. Station- who
work
on toola, jigs and fixtureš.
1776,
M.
Žvilius
1758,
Father
Aldona Lingertaitienė. O po vi 5 dol. — P. Navazelskis iš West- atras — nervų įstaiga. Aktoriaus
Namų pirkimas — Pardavimas
Excellent
opportunity. Good p a y
Loop.
Tel. 263-5956 and benefits.
sos programos buvo vaišes ir šo- wood, P. ir J. Amraziejai iš W . gyvenimas yra amžiaus trumpi Poluikis 1738, M. Scheidies 1736,
Valdymas
Apply in person
T. Girnius 1721, L. Jasiuwienas
Rcocbury, A. Keturakis iš So Bos- nimas.
fciai.
only.
Mušt
speak
English.
Draudimai — Income Tas
GENERAL OFFICE
S. m. mokyklos tėvu komitetą toio, A. Matjoška iš Dorchester,
"Vilkolakio" teatrą įsteigė ak 1723, R. DaŠkus 1704, K. 'Mer
WEN PRODUCTS
Nota rialas — Vertimai
Varied and interesting duties to insudaro: pirm. Vytautas Jurgėla, T. Janukėnas iŠ Dorchester, Ele torius Antanas Sutkus, iš profe kis 1703, T. Atkočaitis 1691, Z.
clude, grood typing-. filing-. pleasant 5810 Northsvest Hwy, Tel. 763-6060
phone manner, etc. Full time. salary
ižd. Irena Vidugirienė ir nariai: na Vasyliūnienė iš Sommerville sijos buvęs vaistininkas. Mokęsis Bliznikas 1680, M. Brazis 1671,
open and company pald beneflta.
R.
Gražulis
1656,
A
.
Barlas
Maskvoje vaidybos, grįžęs, Lietu
Vida Sužiedėlienė, Richardas I lz- ir V. Dilba iš So Bostono.
Vic. Montrose A Cicero.
AUTO B0DY
MAN
J.
B A C E V I Č I U S
von
įsteigė vaidybos studiją, kur 1624; kiti su žemesniais {vertini
M R MCK CBOMLING
denis ir Gema Philips.
Mušt have own tools, and have
K.
6539 S. Kedzfe Av. — 778-2233
885.1tT0
teikalavo daug darbo, naudoda mais.
h i E T U V O S KARIUOMENĖS
PARENGIMAI
experience
in all phases of body
mas Maskvos metodus, nebuvo
ŠVENTĖS MINĖJIMAS
work.
Family
man preffered.
CA S f f l E R - R E C E P T I O N 1 S T
— Martyno Jankaus šaulių f linkęs naujiem eksperimentam.
TEL. — S27-6165
Lietuvos kariuomenės karių są
', We are secking & frtendly, efficieat
kuopos banketas lapkričio 17 d . j j 0 studijoje buvo improvzacija
Call
weekdays
9 a.m. - 5 prn.
PRISKEGIMU1
(button)
Į
person
to
work
our
front
desk.
Mušt
• I 8 CE LL AN E O LS
junga "Ramovė" lapkričio 18
!1 be capable of minor bookieeping.
6 vai. vak. Sandaros salėj, Brock- be žodžių, įvedė lietuvių kalbą,
as well as effectivley dealing with
d. 3 v. p. p. So. Bostono Lietuvių
P0P. JONO PAULIAUS II
kurios gera tarsena ypač rūpinosi.
the public.
ttiiiiiHiiiiiiiimuiimimimuiniiiiuiiiiit
tone.
Piliečių d-jos salėje rengia Lie
SPALVOTAS PAVEIKSLAS
1923 metais iš Vilniaus į KauOontact Mr. Yonng or Mr. O'Brien.
— Lietuvos Kariuomenės šven
tuvos kariuomenės atkūrmo šven
Heidefeerg letter press operator.
1)46 .VorUibrook Oourt.
, no teatrą atvyko Kastantas Glins
Graži
dovana
Kalėdoms
tės* minėjimą« Programoje vėlia tės minėj imas lapkričio 18 d. 3
Mušt
be earperienced. Days. Excellefft
Licensed,
Bonded,
Insored
vai. Lietuvių Piliečių d-jos salėj' kis, vaidinęs daug komedijų. Jis
benefits.
vų įnešimas, pagerbimas žuvusių
Nauji
darbai
ir
pataisymai.
Virtuves
buvo formos aktorius. Vaidino
2 už $1.00
So. Bostone.
CURTIS GRAPHICS CORP.
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
dėl Lietuvos laisvės. Prelegentu
Kartu siųskite ir didelį sau adresuo plytelės. Glass btoeks. Sinkos vamz
— Naujosios Anglijos šauliu Šarūną, Čiurlionienės veikalus.
Llde, 871^032
for 2 vice presidenta in sales. Light
bus gen. štabo majoras Ernestas rinktinės suvažiavimas lapkričio Į Pradėjęs sirgti kepenimis, greita tą voką su pašto ženkleliu Šiuo adr.:
džiai
išvalomi
elektra.
Galite
kreiptis
S/H. Ezcellent
hoepitalization,
Bliudnikas iš Cape Cod. Meninę
Saite 505 — Dept. L
24 d. Maironio parke, Shrewsbu mirė.
nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 vai. dental and pension plan.
800 N. Micfalgsn Ave.
programą atliks jau seniai Bos
vakaro.
VYRAI OI MOTERYS
ry, MassBorisas Dauguvietis, baigęs Pe
Chfcago, HL OOill
Near North Side.
tone negirdėta miela solistė Dai—Kalėdinė vakaronė su pro trapilio vaidybos studiją ir dirbęs
S E R A F I N A S — 636-2960
vttMongirdaitė-Rfchardson, akom
DRUTH PACKAGING CORP.
grama gruodžio 16 d. 4 vai. Tau daug mėty rusu teatruose, tapo
llllimHIHIIIIIHIIIHIIIIIIIIIlHUIHUilMUni
ptnuojant Sauliui Cibui. Jonas
S-gos namuose,
So. Bostone. Kauno valstybės teatro režisie
ledger. 8:30 to 4:30, 25-3$
Rūtenis iš N e w Y o r ^ p a s k ^ t y s ,tinės
^ ^
Reng.a-L
Federacijos
iiimiiiiiimiimiiiiiiiimitiiiiimiiiiiitiiii. Call PAT BJUfAS 943-6040 Manual
rium ir direktorium. Jis pastatyda
hours/week. Paid health. Loop lo
tautine tema poemą iš
cation. Salary commensurate with
vo veikalą labai greitai, per pu
Bostono klubas.
ezperience.
bos.
—Vasyliūny sonatų vakaras santro mėnesio, greitai jam sta
Po programos, grojant lietu- kovo 9 d. First and Seaond Church tomas veikalas nusibosdavo. Jis
MR. SEBESTA — TeL 726-2448'
Lite typing, accounting exp. desiryic pramoginę muziką, bus vai Bostone.
vaidino daug svarbiu rolių, reži
able. Good working conditions. Conšės, paruoštos Onos Merkienės ir
BOOKKEEPER—FULL CHARGE
Seniausia Lietuvių Radlo programa Apdraustas perkraustymas venient near Loop location.
— Tautiniu šokių sambūrio savo ir leido kai kuriuos spaudos
(vairių atstumų
Naujoj Anglijoj is Stoties WNSR.
jos bendradarbių. Bus laimėjimai, vakaras kovo 8 d. So. Bostono leidinius. Mirė 1948 metais.
Seeking mature experienced indi
CALL CHUCK — 842-8080
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
veiks baras.
vidual, prepared t o take charge £
Tel. 3 7 6 - 1 8 8 2 arba 376-5996
1927 metais atvažiavo Oleka
Liet. Piliečiu d-jos salėj.
140 iki 1:30 vai. po nietų — perduo
fbllow thru on a variety of responLietuvos kariai yra atidavę di— Mmku radijo valandos 46 Žilinskas, baigęs studijas Mask dama vėliausių, pasaulinių žinių san iiiiiiiiiimiiiiiiiiimimifiiiimiiiiiiiiiimi
sibilities. Great growth potential.
d d e duoklę savo tėvynei Lietu metu sukakties minėjimas ir miss voje. Oleka atnešė naujos dva trauką ir komentarai, muzika, dainos
vai, kov.odami už jos nepriklau Lithuania of New England ba sios į Kauno teatrą: jaunimas O- ir Magdutes pasaka. Sią programa
Contact MR. J A Y — 2 7 8 - 7 8 0 0
Full or part time. Lite typing and
somybę. Yra posakis, kad garbinga lius kovo 23 d. Lietuviu Piliečiu leką pamilo, bet senimas ne. 2i veda Steponas ir Valentina Minkai.
SIUNTINIAI | UETUVA
variety of office duties. Pleasant phone
Biznio
reikalais
kreiptis
j
Baltic
Flo
tauta, 'kuri turi sūnų ir dukrų, ku
personality.
linskas davė eilę nauju aktorių,
Ir
kitos
kraitus
d-jos salėje So. Bostone.
rists — g«1ių bei dovanų krautuve.
rie miršta už tėvynės laisvę. Taip
CALL «77-4710
kurie vaidino kitaip, kaip buvo 502 E. Broadway. So. Boston, Mass.
NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave.
PASKAITA APIE TEATRĄ
p«t yra garbinga tauta, kuri moka
W77
N.
Lincoln,
Uneohnvood, IL.
įprasta. Buvo žymus jo pastaty 02127. Telefonas 268-0489. Ten pat
Chicago, m . 80832, tel. 127-5880
Įvertinti ir gerbti tuos, kurie mi
Moterų Federacijos susirinki mas "Dėdės Tomo trobelės", jis gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra sMBasBBeea ZBBCSCSBBBCS:
rė, kentėjo ir kovojo už tėvynės mas įvyko lapkričio 3 d. direk įvyko Liaudies teatre, kuris pri site didelj pasirinkimą lietuviškų kny
laisvę. Toje dvasioje ir bus šis mi torių kambaryje, Piliečiu -klube, klausė žydams. Buvo vaidinta be gų
We will train you to handle one of
Tnojan reikalingi tarnautojai
our key general office positions. Light
nėjimas.
So. Bostone. Susirinko būrys na dekoracijų, bet vaidinimas buvo
typing required. Cafl Carol 833-5700 dirbti pilna a r daliną lafetą. PageU
riu pasiklausyti įdomios, iš pra-i žavus. Režisierius Oleka kreiTAIP PKTNAUDOJAMI
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus WELLS FARGO ALARM SERVICES
dejnjsml patyrė. Jei turite gerą
daiktus. Ir i š toli miesto leidimai ir
eities laiku t e m o s apie Lietuvos pė dėmesį ne vien į aktorių vai
RINKIMAI
FJfT\nitrrt> lulnou
pilna apdrauda.
režisorė dybą, bet ir visos minios vaidybą.
In Equa.l Opportunltf Emplor#r M/F darbo rekomendaciją kreipkitės |
Demokratinė valdymosi forma teatrą. Kalbėjo aktorė,
KILIMUS
IR
B
A
L
D
U
S
Gustaitienė. Prele Pagal j,o pažiūrą aktorius turi gy
TH. — WA 5-8063
Wmston Churchill žodžiais ta Aleksandra
Plauname Ir vaškuojame
FRANK E S M 476-7575
gentė
pabrėžė,
kad
primityvu
s
k
o
venti kaip vienuolis, nesimaišyti
riant, kol nebus surasta geresnė,
visų rūstų grindis.
To work in pharmacy.
yra geriausia. Tačiau yra labai Į nį teatro atžvilgiu turi ir iš- su publika. Pas Žilinską nebuvo
J. BUBNYS — TeL R E 7-51M
iitmHiimmmiiiitiiiiiifiiimmtimimtii
Experience pref. — Full time.
blogai, negražu ir net nusikal- i mokslinti žmonės, ypač poniutės. intrigų vaidintoju tarpe. Jis turė
įvairių pirktų pMtrtnkimM ne
4 days plūs Saturdays.
brangiai a mošų sandelio.
timas, kai rinkimai vedami nusi Kiekvienas tave gali "kryžiavoti jo savo būdą patraukti jaunąjį
Devon
and Western area.
5245 U. Wtsttri ktt.
COSMOS PARCELS EXPRESS
kada tu esi scenoje. Į teatrą rei aktorių ir jam įkvėpti kūrybinės
kalstama forma10% — 20% — 30% p l f l a n moMstt
TEL. — 2«2-04«l
2M1 W.
An Equ*l Opporttinlty F.mployer M / P
St, Chicago, iii
i apdrauda nuo agniui tr automo
Spalio 31 d. gavau atvirą laiš kia žiūrėti kitaip: jis eina parale dvasios. Su juo vaidino ir jo žmo obilio
pn mos.
liai
su
mokslu.
na. 1936 metais Žilinskas pradė
ką iš So. Bostono Lietuviu Pilie
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REMKTTE D I E N R . " D R A U G Ą *
FRANK
ZAPOLIS
Prelegentė
pradėjo
teatro
stu
jo sirgti, norėjo atsisakyti nuo di
čiu d-jos pirmininko Aleksandro
TeJef. — 125-2737
dar
gimnazijos
suole rektoriaus pareigu, pagaliaus iš
Tėte* GA
H E L P W A N T E D — M A L I
Chapliko. Tame laiške jis rašo, dijas
Vytautas Valentinas
"Žvaigžde
netapau",
pasakė
ji,
važiavo
į
Prahą,
iš
kurv>s
į
Ame
W.
ttth
Street
Vi
kad rugsėjo 20 d. laikraštyje So
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllJIIIIIIIIIIUIll'i
iillMllllllllllllHMIMHIHIIMIIHllMIIIIMMMMI«MIMIIIIMIMW«WillMMIIIIWWIIHlMnili
Boston Tribūne buvo įdėtas pa- "bet susipažinau su teatru, jo ar riką. Čia New Yorke jis įsteigė
tistais,
dirigentais".
Prelegentė
Ultlllllltlllllllllllllllllllllllllllllliuillllllf
žydu teatro studiją, į kurią eida nmiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiimtiiiiimiiiiiiut
ve&slas ir raštas, kad So. Boston/)
davė
teatro
analizę
mas gatve mirė.
M. A. Š I M K U S
Uetuviv Piliečių d-jos direkto
D.O.T. gualilied with tandem axle tractor for piggy
R
C O M F , TAX 8KRV1CE
Prelegentės kalba buvo aiški,
Lietuviu teatras prasidėjo apie
riai indpršavo į miesto merus Ke
SOTARY P U B U O
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
vin White. Piliečiu d-ja neindor- 1900 metus, ypač 1905. Tada gy paįvairinta gestais, įdomi, susi
4250 So. Maplewood, tel. 254-7450 = back operation. Pick up and deli?ery wilhin 400 mile
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
rinkę
klausėsi
su
susidomėjimu.
| radius. Chicago-based. Excellent pay package.
savusi Kevin White ir iš viso ne- venta žandary baimėje, bet buvo
Taip pat dAroml VERTIMAI,
Pardavimas ir Taisymas.
GIMINŲ iikvieUmal. pildomi
indorsuoja politiniu kandidatų jaunimo ir mokytoju, kurie su Po paskaitos vyko eiliniai klubo
M I GL I H A S TV
PILJETTBftS PRAŠYMAI ir
TEL - 3 1 2 - 2 2 5 - 7 8 2 8
A. Chaplikas prašo, kad tokie da prato teatro reikšmę, o teatras reikalai, o toliau — vaišės klubo
kitokie hlanVal
W. t * h St., tsi. 77S-14M
sssaaasaasaaanaaassflasAttttss^Msssssaaaaa 1
užkandinėje.
&V.
lykai nebūty daromi ir kartojami. gali daug padaryti. Teatre vaidiiiiHiHMiuiimnuimut iiiiiiiiiiiiiiiitiiHiiiiiiuiiimuiuiiuiiiuiiii
DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m . lapkričio mėn. 14 d.
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PHILADELPHIA IR APYLINKĖS

OUR PAPtR 80Y

!fui nusipelniusius asmenis, įtei
kė gražiai paruoštus atžymėji!
mo lapus ir Balfo ženklelius.

DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. lapkričio mėn. 14 d-

NEPAVYKĘS
EKSPERIMENTAS

Prieš 12 metų į ichtiologų
| vas įvairiai manevravo, kad visi
varžas
Cagreso upėje (Pana
Meninė dalia
pabėgėliai b ū t ų grąžinti į jų kil
ma) tyrimo tikrais iš Amazo
Prieš 35 m. Amerikoj susirin
Užsakydami ar pirkdami visas kartu žemiau išvardintas knygas, mokli
Šventės dalyviai turėjo progą nės buvo atvežta atogrąžų žu
mės kraštus. Kalbėtojas pareiškę keturių gausių srovių (katali
nk
$10.00 u- $2.00 už persiuntimą. Normali knygų vertė $30.00.
pirmą kartą Pbiladelpbijoj pasi- vų, priklausančių
į kė, kad t u o m e t a baltu*, g y v e Cichla oce- ;e
kų, tautininkų, eandariečių, so
j džiaugti solo kanklių muzika, ku laris šeimai.
ANGLŲ NOVELE. Sudarė Povilas Gaučys. Anglų rašytojų novelių
i nančius Vokietijoj, prancūzų zo
cialistų) atstovai įsteigė Bendrą
I rią perdavė jauna viešnia iš Qeantoiogiia.
480 psl.
noje, apėmė didžiulis siaubas.
Po vieno lietingo atogrąžų
Amerikos Lietuvių fondą, šiuo
i
velando
Mirga
Bankaitytė,
kank
: Greitai buvo suformuotas minėPIETŲ KRY2IAUS PADANGĖJE. Sudarė PovHas Gaučys. Lotytu*
rezono Cagresas išsiliejo iš
metu dažnai vadinamą Balfu.
j lių koncertais plačiai apkeliavu- ktantų. Jo vandenys kliūste
Amerikos rašytojų novelių antologija. 490 pusi.
-...,,,...
„ ,, ,
i tų tautų komitetas, kuriame da, si Ameriką ir Kanadą. Šiais me- lėjo j Hutano ežerą, įeinantį į
Pfcladelpmjos Balfo skyrius, I
^
Q ^ Andriūna8> J i e ^
VYSK. P. P. BCCIO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis. Reda
; tais j i gražiai pasireiškė Europo | p a n a n i o s kanalo sistemą. Su
norėdamas paržvelgti, kas per
^ a u s ^ p r a n c ū z ų k a r i fiT
gavo J. Vaišnora, MIC. I ir II dalis. Dvi knygos. 580 pusi.
je I V P U kongrese.
minėtą laikotarpi buvo padary-,
vandeniu čia pateko ir anksčiau
praSydami padėti. R ^ .
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Velnio bala, žmogus ir šuo ir
ta ir drauge s u visais pasi- Į,
,.
. ..
šiuose
vandenyse
reaptiktų
kitos
novelės. 213 pusi.
Ona
šalčiūnienė,
lyrinis
sop
« u vuaugc »u " ° 0 1 0 K ° ° lą apsvarsčius, aukštas prancuplėšrių
žuvų.
ranas, šiuo metu besigilinanti
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. Žvilgsnis į mūsų laiko
džiaugtiatoektais laimėjimais
^ komitet<> ^ ^
Zoologas T. M. Zaretas iš Va
pas buvusią Lietuvos operos so
tarpio žaiTidas ir skaudulius. 187 pusi.
spalio 28 d Sv. Andriejaus p a r a - i u ž t i k r i n o ^
^ ^ Qe^an.
listę Juoze Augaityte, turinti šingtono valstijos nustatė, kad
BREKSMES NAŠTA. Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 pusi.
pijos salėje suruošė iškilmingą k a u g
^ ^ atveju ^ j ^
/&&/ržx*S<M/
platų repertuarą, koncertavusi naujakurių įkurdinimas buvo
s u k a i ^ minėjimą - koncertą, j b u g
^ , ^
ti p
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. «rd Street, Chicago, IL
ir už Philadelphi jos ribų, gražiai pražūtingas vietinėms žuvų rū
Jį atidarė Feliksas Andriunas, |
šims. Per tą laiką, kai ežere
Diinojaus gyventojai dar prideda prideda 50 et. valstijos mokesčio.
skyriaus pirmininkas, Balfo di-' Balfo centro valdybos pirm. tas antras Balfo sk., kuriam va prisidėjo prie meninės dalies pra
pasirodė
naujakuriai,
iš
14
raktorius, reikšminga Šekspyro: J- Končiui, turinčiam labai pla- dovavo Kaskas. Jis neilgai eg turtinimo. Ji klausytojus malo
smulkių žuvų rūšių dvylika vi
citata: "Kaip toli mažos žvakės čias pažintis s u t o meto aukš- zistavo ir greitai susijungė su niai nuteikė dainomis: Kukuoja sai išnyko. Apskritai, žuvų iš
šriesa skleidžia spindulius, taip i tuose postuose esančiais asmeni- pirmuoju skyriumi. 34 m. slink- I gegutė — J. Stankaus, Miegučio tekliai ežere sumažėjo 25%.
žiba geri darbai vargingame pa- •• uiis, energingai veikiant ir šio tyje mūsų Balfui vadovavo ne- | noriu — B. Budriūno, Daina
•i
Pažymėtina, kad ši ekologinė
šaulyje". Kun. K Sakalausktii krašto lietuviams stipriai spau- mažai žmonių. Kai kurie jų pir- .apie Nemunėlį — Tallat-Kelp pažaida davė ir kitų pakitimų.
SUkalbėjus invokaciją, tylos mi- j džiaut J A V prezidentą, Moloto- mininkais buvo kelerius metus. > šos ir Gyvenimo aidai — S. Ceta."
nute buvo pagerbti mirusieji v o pastangos nuėjo niekais — Be J. Kavaliausko, pirmininkais rienės-Mulks. Akompanavo Fran
balfininkai, dabartiniai darbuo- konferencija pasisakė prieš pri- buvo Bachas (Bačenskas), Anta į ces Stankuvienė.
tojai ir aukotojai
i verstiną, pabaltiečių grąžinimą. nas Kaniušis, Sofija Romanaus-; Mirga Bankaitytė paskambino programos atlikėjos buvo apdo-;
Sukakties proga Balfą nuo-1 Tuo tarpu ukrainiečiai, kazokai, kįenė, Justinas Geėiauskas, Juo- 4 A . Mikulskio aranžuotas dai vanotos gėlėmis ir Balfo padė
širdžiai pasveikino G. Maciūnie- Į Vlasovo armijos nariai ir kiti, zas Petronis, Kazimieras Cikota, nas: Siuntė mane motinėlė, Kon- kos lapais bei garbės ženkleliais.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
nė Pbiladelphijos L B vardu, dr. nenorintieji grįžti
komunistų Juozas Lukas, Ona Kreivėnienė, certina, Mergaitės svajonė ir Gi Minėjimas buvo baigtas tautos
rios
idiliją.
himnu.
Alb- Šmulkštys — Piet. N e w j vergijon ir kentėti žiaurius kan- Regina Raubertaitė ir dabartį- į
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
Antru
išėjimu
sol.
šalčiūnie
varta
kišami
į
vagonus
Tuo buvo užverstas dar vienas
mokas —
J. J.
AugaiJersey
LBramovėnų,
apyl. vardu,
Stel! kinimus, b u v o gaudomi ir prie- nis pirm. Feliksas Andriunas.
nė, kanklėmis palydint M. Ban- reikšmingas išeivijos lietuvių is
Andriunas d a r pridėjo, k a d
tytė — L.M.K. F. Phila. klubo,
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Philadelphija turėjo ir kelis BalLoreta Kailiūnienė (Kavaliaus šiame krašte, daugiausia prel. fo direktorius. Jie buvo: Bachas, kaitytei, padainavo: Sėjau rūtą torijos lapas. Norisi baigti Jono
— Kačanausko, Pas močiute au Stelmoko sveikinimo metu pa
buvo
4330-34 So. California Avenue
kaitė— tėvo J. Kavaliausko, Bal Končiaus pastangomis,
J. Lukas, R. Raubertaitė ir F.
gau, Vai pūtė pūtė — S. Šim reikštais žodžiais: "Trisdešimt
fo įsteigėjo ir pirmojo pirm. var Į įsteigta 3 4 0 Balfo skyrių, kurie |
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
! Andriunas. Pastarasis
Balfo
kaus ir Sakė mane šiokia — J penkerių metų sukaktis, tai kaip
rinko rūbus, pinigus bei paruošė
du.
direktoriaus pareigas eina jau.
Kelpšos.
4605-07 South Hermitage Avenue
35 rožių puokštė, kuri puošia šį
Raštu sveikino Marija Rudie afidevitus v a r g a n patekusiems
aštunti metai. Išskirtinai buvo
Prieš
koncertą
girdėjosi
bal
Telefonas — YArds 7-1741-2
nė, centro valdybos pirm.. Diana lietuviams. P e r 35 metus išda
minėjimą. Tegul Dievas duoda
! paminėti Henrikas Misliauskas
sų, kad kanklių muzika mus jums sveikatos ir ištvermės šiaDrumstas, Lietuvos vyčių Phila. lintas g ė r y b e s pavertus pinigais,
į ir Roman-Ro^anauskų Šeima.
daugiau patraukia savo senti- me taip kilniame artimo meilės
sk. pirm., ir telegrama Juozas susidarytų milijoninės sumos.
i H. Misliauska.' dirbo veik visose
Br. Vaikaitis
Kavaliauskas.
Antanas Gailiušis Balfo sk. Balfo valdybose ir buvo labai j mentalumu, negu aukštu meni- j darbe!"
niu
lygiu.
P
o
koncerto
buvo
paĮ
Feliksas Andriunas apžvelgė
valdybos n a r y s , apibūdino Balfo u o l u s a u k ų „ n ^ j a , , . Romanaus- j
| sisakyta, kad M- Bankaitytė s a ! | J I | l i m i l l l l l l | I I M M | i M | M I | l l | » « l l l " « « H I H | sunkias Balfo kūrimosi aplinky veiklą Philadelpi jojeį Pirmasis j
y ^ ^ ^ Genovaitė,
k ų U]mlB^
Į v o darbo ir talento dėka jau suDON'S FL0WER SHOP
bes ir jo plačią veiklą. Kalbėto minėtos org-jos sk. mūsų m i e s t e ,
d a u g pria^-jo siuntinius pakuo-'
i geba giliai paliesti klausytojų 4936 14th St„ Cicero, m. 60650
j a s iškėlė Balfo pastangas, kad buvo į s t e i g t a s 1945 m. Vadinas, Į
^ ^ 8 ^
jant ir ^
TEL. — 696-5666
lietuviai ir kiti baltai nebūtų trūksta t i k vienerių metų iki g a r | Gailiušis pakartotinai apgai į širdis. Kanklininkei, solistei ir
$1.00
off
on
purchase of $10 or more.
i akompaniatorei publika atsidėko
prievarta gražinami į komunistų bingos 3 5 m . sukakties. J o val
Laidotuvių Direktoriai
WE SPEAK UTHUANIAN.
lestavo, kad laiko tėkmėje smar- j . y ^ p l o j i m a i s . V i s o s
^
okupuotus kraštus. Kalbėtojas dybą sudarė: Juozas Kavaliaus
"MMiimiiiiHiimiimitiiiiiiiuilliiiiiiliiii
kiai sunyko Balfo archyvas iri
priminė 1946 m. Londone įvyku kas (pirm.), Jonas Grinius, Ka
6845 SOUTH WESTERN AVE.
todėl sunku duoti pilną jo veik
sią užsienio reikalų ministerių zys 2adeikis, Pranas Pūkas ir
los vaizdą. Pastebėjo, kad dėl mi
konferenciją," kurioje Moloto- Pukienė. N e t r u k u s buvo įsteignėtos priežasties gali būti i r pra
...
Skautininkui
o A L * 0 ŠVENTĖ

DĖMESIO KNYGŲ MYLĖTOJAMS!

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems.

1

EUDEIKIS

Mažeika & Evans

Truputis nostalgijos apie "Antrą kaimfe"
KAZYS

ALMENAS

leistų pavardžių žymių Balfo
darbuotojų. Kalbėdamas apie
medžiagines gėrybes, priminė,
kad naujiesiems ateiviams vos
susitelkus Philadelphijoj, u ž su
aukotus Balfo sk. pinigus buvo
užsakytas vagonas cukraus ir pa
siųstas Vokietijoje likusiems lie
tuviams.
Abu direktoriai (Andriunas
ir Raubaitė), pagerbdami 2 6 Bal

Jau įvairių komentatorių pa mėm kokio dramatiškesnio m o 
stebėta, jog amerikoniškoji isto mento, reikėtų žengti gal metus,
rinių laikotarpių samprata trum gal du toliau. Tada "Antro kai
pėja. Tai turi ir tam tikrų pliu mo" veikla kaktomušom susidau
sų. Štai kadaise į nostalgijos rū žė su politine realybe.
bus tebuvo galima įvilkti tik toli
Statėme naują programą ir,
mus, gal močiutės teatmenamus
mūsų
nuomone, {kaip ir visos
taikus, o dabar su nostalgija prisi
naujos
programos) ji buvo itin
BALFO REIKALAI
menami laikai, kai buvo demons
puiki.
Buvo
numerių
iš
lietuviš
truojama prieš Vietnamo karą, o
f Atkelta i i 3 psl.)
"Beatlu" muzika yra tapusi aša kojo gyvenimo, buvo numerių su
rą išspaudžiančia klasika. Tokia gilia ir ne taip gilia potekste, n a ir cagos apskritį. Tur būt, didesnė
priklausyti
me fone tad visai teisėtai galime buvo visas ciklas apie amerikietiš- "garbė" tiesiogiai
politiką!
Į centrui. Apskritis iš skyrių nieko
kalbėti su nostalgija apie pirmuo kąją ir pasaulinę
sius "Antro kaimo" metus. Iš tie "Antro kaimo" sceną išėjo ir pre nereikalauja, išskyrus talkos, ren
sų, ta pradžia jau baigia prading zidentas Kennedis, ir jo žmona giant gegužinę, bet skyriams kas
Jakie, ir t u o metu Kremliui vir metai pateikia leidinį su apyskai
ti istorijos ūkuose.
Seniai, seniai, kažkur apie pa šininkavęs Chruščiovas. G a l vita ir aukotojų sąrašu. Leidinys
čią pradžią 60-ųjų metu epo sas trečdalis programos buvo pa labai naudingas rinkėjui, kai
chos, buvo laikai, kai nebuvo skirtas tam ciklui, ir jis turėjo ne rinkdamas aukas jį gali įteikti
"Antro kaimo". Net Antanaitis abejotiną pasisekimą. Pamenu, aukotojui.
dar apie jį nebuvo girdėjęs. Su R. Vėžys sugebėjo, kad ir lietu
Neabejotina, kad suvažiavime
Kennedžio
sirinko tais laikais grupė apyjau viškai kalbėdamas,
Balfo
direktoriai padarys naudin
nių Chicagos vyrukų ir vienas balsui priduoti tikrą "bostoniŠką" gų nutarimu. Kyla mintis, ar ver
akcentą. Chruščiovas, ką apie jį
su gilia potekste tarė:
kito besakytum, visgi buvo dė ta suvažiavimus rengti ten, kur
— Žinote — nėra "Antro kaikinga figūra scenai. Tereikėjo nu yra tik vienas direktorius, o kiti
mo .
artimiausi direktoriai gyvena už
Apsvarstę tą reikalą, visi turėjo simauti batą ir salė juokėsi. Taigi, trijų ir pusės valandos kelio lėk
pripažinti, kad tai tiesa. Tiesa, bet j programa buvo šauni, publika pa
tuvu. Kelionės išlaidas direkto
1
kažkuo liūdaoka tiesa. Tad buvo *--įkmta,
tenkinta, ir mes puikiam upe.
riai turi apsimokėti patys iš savų
O tada atsitiko
vienbalsiai pripažinta, kad vien
. . .tai,
. koir prie kišenių. Todėl abejotina, ar rink
Jau dėlei to, kad nėra - būtinai geriausių norų i jokią satyrą ne- tieji direktoriai sudarys bent pu
reikia steigti.
i*"***
sę suvažiavimo dalyvių. Įstatai
Nostalgijos skonio dėlei neblo-' Houstone nušovė
prezidentą nurodo, kad suvažiavime daly
gai būtų pateikti pikantiškesnę Į Kennedį.
vauti negalintis direktorius gali
istoriją apie "Antro kaimo" pra-! Susirinkome tą vakarą ir pui-paskirti įgaliotinį, kuris tampa
džią, bet iš tiesv ji buvo itin pa- \ kaus ūpo nebuvo likę nė pėdsako, suvažiavimo pilnateisiu dalyviu.
prasta. Be vyraky, reikėjo, žino-j Pagal skelbimus reikėjo vaidinti Tai "bėdos " atveju labai naudin
ma, ir merginų. Reikėjo šiek tiek sekančią dieną, bet ir be žodžiu ga, bet šį kartą "bėdą" sudaro
darbo, šiek tiek repeticijų, na, ir i buvo aišku, kad tai neįmanoma. suvažiavimui parinkta vietovė.
"Antras kaimas" pakėlė bures. Pa | Reikėjo arba pastatymą visai n u - Kitam suvažiavimui sprendžiant
tl pirmoji ir dar labai neoficiali traukti arba atidėti. Nusprendėm vietos klausimą reikėtų nesivai
programa stipriai priminė skau atidėti. Visą politinį ciklą teko kyti kapryzu ar ambicijų, bet rem
tiškuosius, prie laužo vaidinimus, ^išimti. Ir čia visai pakanka "nos tis praktiškais pagrindais.
pastatymus. Pamenu, kad buvo- j talgijų". Apie "Antrą kaimą"
me dar tiek tradfeiški, kad net j malonu rašyti kaip tik dėl to, kad Kiekvienas direktorių suvažia
naudojome scenos uždangą. K a - v i e n tik nostalgijom apsiriboti ne vimas naudingas Balfo veiklai.
dangi scenos uždangos ir pačios: tenka. Jis gyvuoja ir keliauja. Ir Be abejo ir Los Angeles įvykstan
scenos nebuvo (vaidinome "Gin' laukiam dabar jo apsilankant tis direktorių suvažiavimas bus
laro" pusrūsyje), kažkuri mer- j kaimyninėje (bent man) Balti- naudingas visai Balfo organizagina atnešė ant vielos pakabintą j morėje. Su dideliu įdomumu eisiu i rijai, o taip pat neapvils Balfe
paklodę,
į pasižiūrėti ir linkiu savo jauniems j dirbančiųjų, kurie ryžosi suvažiaTiek dėl pradžios. Jei ieškotų- (kolegoms geros kloties.
!vimą globoti.

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

A. t A. DR. POVILUI ŠEPEČIUI mirus,
gilią užuoįautą reiškiame žmonai VANDAI SEPETIENEI,?aikams ARVYDUI, ASTAI ir MANVYDUI. DR.
PETERSONO ŠEIMAI bei visiems artimiesiems.

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

Gabijos ir Baltijos Tintai

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

<^^^&wm^Ž^\.

\1ARQUETTE FUNERAL HOME
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TR>S MODERNIŠKOS KOTLYClOS

A. A

2 5 3 3 VVest 71 St., C h i t a g o
1410 S o . 5 0 t h Av., C i c e r o
Tel. 4 7 f - 2 3 4 5

JULIUS KLIMAS

AIKŠ1F MTOMOBIMAMS STATYTI

>

Gyveno Chicago, Illinois.
Mirt1 lapkr 12 d., 1979, 6:05 vai. vak.. sulaukęs 85 m. amžiaus.
Gim€ Lietuvoje.
Amisrikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs Anthony, marti Mary. gyv.
Wisconsin. ir Jbhn A. (Sgt C.P.D.), 6 anūkai, 4 proanūkiti' ir kiti
gimines, draugai ir paž|stami.
Veli onio žmona buvo a. a. Marija,
Prft lause 2agarieCiu. Piliečių, Našlių-NaSliukių klubams,
Kunas bus pašarvotas trečiadienį, 4 vai. popiet Eudeiki s-GaidasDaimid koplyčioje, 4330 S. Califomia Ave.
Laiclotuves įvyks penktadienį, lapkr. 16 d. B koplyčkM 9 vai.
ryto bus atlydėtas J Svč. M. Marijos Nekaito Prasidėjimo parapijos
bažnyčiąį kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
NuoŠirdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstiimus dalyvauti .Šiose laidotuvėse.
Nul Ode: Stoną, marti, arnikai ir proanflkal
Laic1. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid — Tel. 523-0440

Antinai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS
330-

SO. LITLAMCA AVE.

Tel. > Ards 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS
2314 VV 23rd PI ACE
Tel. VIrginia 7-*672
2424 VV «oth STRH T
Tel. REpublic 7-1213
1102* Southv%est H.ghwav, Palos Hills, 111.
Tel. <?"4-4410

PETRAS BIELIŪNAS

Rubiyt

4348 SO. C Al 1FORMA AVT.

RAKTAS 1 NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ

Tel. LAfavette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN

( Antroji dalii )
Knygoje yra 10 skyrių: Bendrija išeina i pasaulį. Bendrija
organizuojasi, Bendrijos hierarchinė santvarka, Bendrija kovos
lauke, Bendrijos malda ir dora, tikrasis Dievo garbinimas. Tikroji
Dievo tauta. Naujasis gyvenimas, Bendrija Pasaulinėje istorijoje.
Bendrija ir amžiaus pabaiga. Kieti viršehsi, 424 pusi. Išleido
Krikščionis gyvenime, 1979. Kaina su persiuntimu $9.75. Illinois
gyventoja dar prideda 45 et. valstijos mokesčio.

3319 SO. IITLAMCA AVE.

Tel. YArd- 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO HALSTFD STRFn

Tel YArds

1911

VASAITIS - BUTKUS

Uiialymui siųsti:

1446 S,, <0th W . CICERO, ILL

DMUttS, 4848 W. 63rd $tM Chletp, IL
J?

Tel O! vmpic 2-1003

•

•

DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. lapkričio mėn. 14 d

CHICAGOS
ŽINIOS

x "The Chicago Cathottc"
savaitraščio lapkričio 9 d. lai! doje gana plačiai aprašyta šv.
i Kryžiaus lietuvių
parapijos
SKIEPYS NEMOKAMAI
I bažnyčios 75 metų sukaktis.
Chicagoje nuc lapkričio 13
Straipsnyje suminimi vi3i keturi klebonai, kaip kun. A. Skrip-1 iki gruodžio 14 d. tos 90-yje
Įsteigta* Lietuvių Mokytojų 8ąjvngoa Chicago* tkyriaua
ka, kun. A. Linkus, kun. E.! vietų nemokamai
skiepijami
Redaguoja J. Plačaa Medžiagą siųsti: 3206 W. S5th Place, Chicago, IL 60629
X Ses. M. Joanella, Šv. Ka- Abromaitis ir dabartinis klebo- nuo slogų pensininkai. Lietu
zimiero seserų vienuolijos ge-1 n *s kun. Vito Mikolaitis. taip viams viena iš artimesnių skie
neralinė vyresnioji, visos vie- J P** paminėtas ir čia dirbąs kun. pijimo vietų bus Southwest Ser
VADOVAI TRIUKŠMAVO
jos rado ponią gulinčią veidu
KNYGNEŠYS
nuolijos vardu pasiuntė pop. A. Stasys. Tame pačiame nu- vice Area Office, 2363 W. 63
žemyn
smėlyje.
Viena
bėgo
Jonui Pauliui U jo popiežium! meryje jdėta J. Paukščio, kaip I SL čia skiepys gruodžio 13 d. Šį rytą beveik užsimušėm be
Bet vos tik pajudėjo,
Tamsu. Keleivis ėjo
darydami mankštą. Po susi pagalbos, o kitos dvi mėgino
Vos Žengė žingsnį jis,
Vidurnakti
mišku.
išrinkimo vienerių metų proga La Salle alumnų pirmininko, 110 v.
atgaivinti ponią. Ji nebuvo mi
Skardus švilpuko garsas
Rankoj turėjo lazdą,
sveikinimo telegramą. Telegra^ nuotrauka su kard. J. Cody.
POPIEžrcS TELEVIZIJOJE tvarkymo buvo bendros šv. Mi rusi, tik apalpusi. Po keletos
Sudrebino
medžius.
Maišelis ant pečių.
šios visiems. Kitom dienom bū
moję anglų kalba pareiškia iš-1 x g ^ Vaclovas Daunoras
Chicagos katalikų televizija
minučių
jos
išgirdo
sirenas.
At
tikimybę bažnyčiai ir popiežiui: ^ VUniaus atvyko j Chicagą. lapkričio 18 d. 11 v. r. rodys na atskiriems būreliams. Mūsų važiavo policija. Policija apGreit sunkią naštą
Per mišką takas ėjo,
ir pabaigoje lietuviškai prideda : P I a n u o j a m a surengti jo koncer- filmą apie popiežiaus Jono Pau būrelis šiandien turėjo gamtą. klausinėjo ir jas nuvežė namo.
Jis metė nuo pečių,
Toks siauras, nežymus.
Mes žaidėme vėliavėlių žaidimą
O
Žandarai supo
Keleivis
juo
skubėjo
"Dgiausių metų".
tus Chicagoje, New Yorke ir liaus U Mišias Grant Parke.
ir išmokome sekti ženklus. Va- Kai jos grįžo namo, mama pa
Iš
visų kraštų.
Pasiekti
savo
namus.
Bus matoma specialiais aparasakė: "Ele, Dana, Dalia, kur
X Prof. J. Brazaičio penke kitur.
, . ,.,
, , kare buvo laužas, kurio metu
jūs buvote taip vėlai?" Tada
O ten namuos jo laukė ?
rių metų mirties sukakčiai pri
Daug kartų jis čia ėjo, ^.
x "Elta Bulletin Iithuanien", tais, esančiais katalikų mokyk- i, _ . . .
. ~ ~ ' 7 / v~
lose
ir
klebonijose,
VHF,
ka
pasodino
jas
prie
stalo,
padavė
b
u
r
e
2mona, maži vaikai,
Nebuvo
jis
bailys,
siminti Chicagos L. Fronto bi prancūzų kalba Paryžiuje lei i^~ ;, M„I n~~> \rav L .
n a i pasirodė su hetuviškoBet nieko nesulaukė,
nalais
3,
8,
10
ir
12.
joms
sausainių
su
pienu
ir
iš
Kodėl
šiandien
krūtinėj
čiuliai rengia minėjimą lapkri džiamo informacinio biuletenio,
mis pasakomis. Kai jau turėjo
Nors brėško jau rytai.
Baugumo
šiurpulys.
girdo jų pasakojimą. Kai jos
Čio 25 d., sekmadienj, Jaunimo j šių metų spalio numeris yra pabūti tyla, tai vadovai labai
MAŽIAU MOKESČIŲ
centro kavinėje. 1 vai. šv. Mi-. siekęs "Draugo" redakciją. Šia- Illinois gubernatorius Thomp triukšmavo mus bemigdydami užbaigė, ji sakė: "Jūs tur būt
Kai saulė patekėjo
Lyg krūmas sujudėjo,
esate labai pavargusios po viso
Ir kėlėsi diena,
šias laikys kun. J. Vaišnys, SJ.. me numeryje duodamas visas son antradienį pasirašė ptaty- ir mes negalėjome miegoti.
Sušlamėjo žolė,
Z
Marius Katilius — Boydstun, to įvykio, dabar eikite į lovas!"
Kaimynas baugią Žinią
Gal slėpėsi čia kiškis?
Jėzuitų koplyčioje. Pamaldų i 45 delegatų Maskvoje rugpiūčio mą, kuriuo nuo sausio 1 d. vieJaunučių Ateitininkų vasaros Jos iš tiktrųjų buvo labai pavar
Jai atnešė staiga
Gal šoko voverė?
metu giedos sol. M. Momkienė,, 23 d. įteiktas memorandumas | nu centu numažinami mokesčiai
gusios,
sulipo
į
lovas
ir
greitai
stovyklos
laikraštėlis
vargonais palydint muz. M. i Maskvos, Vokietijos ir kitų' nuo perkamo maisto, vaistų ir
Jis krūpteli, sustoja
Jis matė jį surakintą,
užmigo.
"Keliaujam
su
daina".
Ir dairos atidžiai.
Motekaičiui. Tuoj po pamaldų į kraštų atstovams dėl neteisėtos j m ^ciniškų"reutoenų
Varomą keliu;
Aptinktikšlama miškas
Jaunimo centro kavinėje bus'•<tarp Hitlerio ir Stalino sudaryJo
veidas iškankintas,
Sekančią dieną jos nutarė su
Slėpiningai
—
baugiai.
Aptekęs
jo krauju.
minėjimas. Velionį apibūdins . tos sutarties, taip pat duodami! PAKEITIMAI LIGONINĖJ
žinoti, kas tai poniai atsitiko.
buv. laikinosios vyriausybės mi- vertimai slapto protokolo, pa- Ulinois atstovų rūmai nuPirma jos nuėjo į policijos sto
Bet nieko neregėjo
Ir taip, lyg piktadaris.
nisteris prof. M. Mackevičius, sirašyto Ribbentropo-Molotovo,! sprendė panaikinti Cook apskr.
tį. Dana nusirašė visus faktus
įtartino tenai.
Toli nuo tėviškės mielos >,
o kun. A. Kezys rodys filmą; kurie pasidalino Pabaltijo vals-1 hgoninės vadovų komisiją ir
Jis vėl pradėjo eiti
Dėl savo krašto laisvės,
„
j sąsiuvinį. Po to, jos nuvažia
iš prof. J. Brazaičio gyvenimo, tybes. Be to, duodama ištrau- j perduoti ligoninę tvarkyti Cook
Atsargiai
ir
baugščiai.
Dėl
bangios
tėvų
kalbos.
vo į ponios namus. Kai jos ten
kų iš "Liet. Kat. Bažnyčios Kro | apskr. tarybai. Ligoninė turi
M. Merkevičius ' \
atsirado, jos išgirdo gilų balsą
x Dr. V. Tauras lapkričio. nikų" Biuletenį redadaguoja 18,300 tarnautojų.
sakant:
"Aš
tavęs
šį
kartą
ne
14 d. išvyko 3 savaitėm atosto Birutė Venskuvienė.
MILHONA
QAm
paliksiu gyvos, nepasakyk poli
GALVOSŪKIAI NB. 7
gų. Jo pacientai, esant reika
gas. Jis namus dorai tau sau
cijai". Tada ponia išėjo pirma
x
Jono
L.
Paukščio
laišką,
i
Adv.
J.
Kennelly
pranešė,
kad
lui, gali kreiptis pas dr. J. AgI
go. Viską pasakiau, o va, kas
iš
namo,
o
ponas
su
šautuvu
sveikinantį
veteranus,
išspausj
vienoje
byloje
susitarta,
jog
linskiene.
(5 taškai)
Kurių angliškų žodžių pirmo jis toks? Atspėkit
dino "Sun-Time8" sekmadienio j nukentėjusi šeima per lėktuvo
sekė ją. Mergaitės iššoko iš sios raidės sudaro žodį RADAR.
nelaimę gegužės 25 d., kai Chikrūmų, kuriuose tupėjo, par
x Monografija •'Mūsų Jur laidoj.
(10 taškų)
(žiūrėkite
piešinėlį). Ko
žmonės
8
vertė poną. Elė pagriebė šau
barkas", paruošta rašyt. Antax Stasys Gasneris, žinomas! ^ ^ *** ™
' S**
H
trūksta
jiems?
(Tiems dviems
tuvą ir atsuko į jį. Jos buvo
no Giedraičio, jau išėjo iš spau-1 eikagigkis, mums rašo neprenu-! n e t o l i m m 3 o n o dolerių,
Piešė Gailė Ekhikaitė
Vilko brolis, bet — ne drau vaikams).
(5 taikai)
dos ir išsiuntinėta iš anksto , meruojąs "Draugo", bet jį vididvyrės ir už tai gavo atlygi
KODĖL R Ė K I A MYLM1
BRANGI BYLA
nimą.
užsisakiusiems, prisidėjusiems ^ ^ ^^^ a t s kirais numeriais
LIETUVA
Tebevyksta byla John Wayne
Milda Palubinskaitė,
prie išleidimo, mecenatams ir P a r a m o s
rėmpi*™ ft.n mot,, « „ r > . / ! "
" parduotuvėje, Mar-| G
laaio
s o d y b oJj e buvo rasLietuvą
reikia
mylėti,
nes
ji
Los Angeles l i t m-los mokinė,
rėmėjams. Šiuo metu jau par- i q u e t t e P a r k e J i s nuošird^ai'
*
"Saulutė".
davinėjama ir visiems kitiems, į p a g v e ikino dienraščio darbuoto- ti nužudytų 29 jaunuolių lavo- y,^ m ū s ų tėvynė ir yra mūsų
nai.
Gacy
kaltinamas
33-mis
prosenelių
kraštas.
Lietuviai
kune domisi šios gražios Pane- i ^ sukakties proga ir atsiuntė
žmogžudystėmis. Jį ginantiems kovojo už jos groži, n ž jos laisNORĖČIAU APLANKYTI
munio vietovės istorija, gamta, 1 0 d o l e r i ų a u k ą L ^ ^iū.
advokatams gaU Cwk apskri- v ę fr d a u g i a u ^ d ė l to, kad jie
kultūrine veikla. Lapkričio 12 i
_, ..
. . ,..
Jei a i galėčiau nuvykti į Lie
X
0
Lietuvą mylėjo. Mūsų kraštas
d. S. ir V. Endrijonų namuo- į
K*** ™ Garmienė, čika- čiui tekti sumokėti 88,948
tuvą, pirmiausia norėčiau ap
Lietuva buvo labai garsus ir di lankyti savo močiutę ir susitik
se buvo susirinkęs jurbarkiečių i f 5 L / T 1 S Š " 5 2 ? £ , *
RŪPINASI BEDARBIAIS
atsmntė 10 d o l e n u auka
Mal
sambūris, kuris rūpinosi veika- i
'
°Chicagos miestas yra suda- dingas. Vytautas, Gediminas, ti su visa gimine. Susipažin
niai dėkojame.
Kęstutis, Algirdas ir kiti kuni čiau su savo pusseserėmis ir
lo išleidimu, tarp jų ir autoriaus
x Birutė Gaidelienė iš Aus-! *& darbų aprūpinimo prograa a. Antano Giedraičio-Giedmą. Per porą metų pavyko apie gaikščiai padarė Lietuvą garsią pusbroliais, kurių turiu Lietu
riaus duktė Grožvyda, kuri ves tralijos, neseniai žuvusio a. a 5,000 bedarbių įstatyti j tarny ir narsią. Jie j ą mylėjo. N e voje daug. Su pusseserėmis
tik kunigaikščiai padarė ją to nuvažiuočiau aplankyti Lietuvos
toHmesnį knygos platinimą. Bu- £ : C W d f ° x i m o n \ ^ k o j ° bas.
"Draugui"
už
jos
velionio
vyro
kią, bet ir visi žmones, kurie sostinę Vilnių, kurioje galėčiau
vo peržiūrėtos visos apyskai40 METU KALfcJIMO
tos ir pasitarta dėl visuomenės j ? « £ » » * » * * atsiuntė auką.
ten gyveno, prisidėjo prie Lie pamatyti daug įžymių ir garsių
Ačiū.
supažindinimo su knyga.
Du 27 m. vyrai, kurie Chica- tuvos augimo.
vietų. Pirmiausia norėčiau pa
X J. Astas, hamiltoniškis, goj įsibrovę į namus surišo tė
Lietuvą reikia mylėti ne tik matyti garsiuosius Aušros Var
x SoL Danos Stankaitytės į padėkojo už korteles ir atsiuntė vą ir sūnų ir užpuolė dvi se
dėl jos praeities, bet ir dėl jos tus ir Sv. Onos bažnyčią. Taip
plokštelės pristatymas su va 10 dolerių auką. Nuoširdus ačiū. seris, nubausti kalėti po 40 me
dabarties. Ji yra pavergta, žmo pat norėčiau įlipti į Gedimino
kariene įvyks lapkričio 25 d.
Aldona AndrmŠienė, Dor- tų.
nes tenai neturi laisvės. Jie kalną ir pamatyti Vilniaus
3 vai. p. p., Jaunimo centro chester, Mass., parėmė mūsų
nori išsikovoti laisvę ir nepri miesto vaizdą iš Gedimino pilies.
(10 taikų)
didžiojoje salėje. Dėl rezervą-j spaudos darbus 10 dol. auka
x Chicagos Lietuvių Stygi klausomybę. -Todėl mes turime
(Žiūrėkite
paveikslėlį).
Pa
cijų prašom skambinti p. VI. • Labai ačiū.
Paskiau aplankyčiau Lietu
nis ansamblis, susidedąs iš 19 jai padėti ir ją mylėti
Stropui, telef. 737-1840. Taip' x Dr. Elena L. Liatukienė, asmenų, koncertuoja Jaunimo
vos antrą didžiausią miestą veikslėlyje matote išbarstytus Nutrynus daiktavardį liko tik
Lietuvą reikia mylėti ne tik
pat bilietų galima gauti. p. Vaz-1 Washington, DC, dažnai p a r e - į ^ ^ a Z C T « ^ T J ^ T V a
Kauną. Siame mieste aš pama atskirus žodžius, kurie labai jo galūnė — O. Kurios giminės
1
dėl
jos
istorijos,
bet
dėl
jos
nelių prekyboje, 2501 W. 71 St. mia "Draugą". Ir dabar ga- ^ P *
Kl *!*****
keisti. Pamėginkite juos pada buvo tas daiktavardis?
d., 3 vai. popiet. Bilietai gauna gamtos gražumo. Mūsų tėvų tyčiau Kauno pilį ir kitus įvai
Maloniai kviečiame visus daly-! vome jos 10 dol. auką. Dėkojaryti prasmingais ir sujunkite
(5 taikai)
mi Gifts International — Vaz- žemė turi daug gražių upių, rius vaizdus. Į Klaipėdą neuž
vauti.
(pr.) i me.
nelių prekyboje. Jaunimui ir miškų, ežerų, lygumų, kurios mirščiau nuvažiuoti, nes šitas
miestas yra kartu ir didžiau
X Saulių rengiamame Kariui
* Joana Drukteinienė, Oma- pensininkams bilietai papiginta niekad nepranyks.
sias Lietuvos uostas.
(pr.)
paremti
parengime,
kuris ha, Nebr., padėkojo už kalėdi- kaina — tik 4 dol.
Vilnius ir Kaunas yra di
Kai baigčiau aplankyti gar
įvyks š. m. lapkričio mėn. 17 d., j nes korteles ir atsiuntė 10 dol. X Dėkodami už korteles* po džiausi Lietuvos miestai. Vil
sesnius
miestus, aš norėčiau
šeštadienį, 7 vai. vak. Saulių na- ] auką. Labai ačiū.
5 dol. aukojo: Anna M. Kroli, niuje yra daug gražių bažny
muose meninės programos metu,
x Algis Jonušas, Palos Hills. J. P. Jakštys, Ant. Butkus, Ta čių. Vilnius yra senas, bet gra nuvažiuoti į gražiąsias lietuvos vasarvietes, pavyzdžiui į
tautinius Šokius pašoks Vytau-,
savo sveikinimus "Drau- das Bauža, Stasys Dimgaila, žus miestas.
to Didžiojo šaulių rinktinės!
Jonas Anysas, A. L. Čepulis,
Lietuva seniau buvo didelė, Palangą, kuri garsi istoriniu Bi
tautinių šokių grupė, šokiams I*"?" F ^ j o 10 dol. auka. La Vladas Polikauskas, Stefa Gri- bet ji pasidarė maža ir buvo rutės kalnu, gražiais pušynais
kenienė, H. Trapikas, Justinas pavergta. Mums reikia jai pa ir švariu baltu smėliu. Ten a i
gros V. Ramonio smagus o r - | b a i a & u paieškočiau gintaro ir pamė
kestras, bus pravestas gausus
x Ramunė ir Juozas Mikai-j Ulaitis, Jonas Balbatas, Vytau dėti.
laimėjimais dovanų paskirsty- j lai, Troy, Mich., parėmė mūsų Įtas Miklius, Roma Mastienė, dr.
Mes, lietuviai vaikai, dabar ginčiau pažuvauti Baltijos jū
roje.
mas. veiks baras vytautėnų ap- \ spaudos darbus auka. Ačiū.
K Pautienis. Visiems maloniai turime mokytis lietuvių kalbos,
Jei tektų man važiuoti, tai
tarnaujamas. Kviečiami
visi
istorijos, geografijos ir turime
x
Ateitininkų sendraugių dėkojame.
norėčiau
vasaros metu, nes tuo
dalyvauti ir paremti žurnalo Philadelphijos skyrius pasveikix Aukų atsiuntė: po 4 dol. ruoštis, kad užaugtume gerute
Karys leidimą.
(pr.) no "Draugą" sukakties proga — Kęstutis 2ygas, R. Virkau, lietuviais, ir turime melstis, kad laiku pamatyčiau gandrų, kurių
Marquette Parko Utua- į r per iždininkę K. Juzaitienę ! The Strolias, M. Laukaitienė;, Dievas mums padėtų iškovoti Lietuvoje yra daug. Apskritai
galėčiau nueiti i Lietuvos miš
nfetinė mokykla šiais metais atsiuntė auką AČiū.
3 dol. — Ant. Vilkaitis. Visiems! Lietuvai laisvę.
Švenčia trisdešimt metų gyva-|
dėkojame.
Darius Šilas 10 metų, 5 ak., kus ir pamatyti jų grožį, apie
x Birntė
kurį tėveliai man dažnai kalba.
vimo sukaktį. Ta proga Tėvų,
Sontaitė. člkagiškė,* X Dėkodami u i korteles, auBrighton Parko lit. m-la.
maIoniu
Komitetas rengia balių - v a - !
laiškeliu
padėkojo j
3
atsiuntė. j Bulika
Laima Ragucksitė,
VASAROS NUOTYKIS
v»ri»n* i ™ i.«irrf«rt ™A„ 17 i "Draugui" už korteles ir aukojo i 7* ^ ~Zl ai81unre •J- **"«£, ,
Hamiltono
"Vysk. M. Va
6
kartenę s. m. lapkričio men. 17
.
-^ A. Tamošiūnas, A. Kripas, P.
Saulėlydis buvo
ypatingai
lančiaus" lit. m-los mokinė,
dieną 7 vai. v. Marq. Parko švč. \10 d o l e n * ^kojame.
ga k ins ka s. G. Butikas, P. Ku-1gražus ir pasidarė dar gražes
Kanada, "Jaunystės Aidai".
Mergelės Marijos Gimimo para- j x S. Sheputis, ciceriškis, meta. J. Plačas, Ona Mekišienė, nis, kai tamsesnė pasidarė nak
GALVOSŪKIŲ NB. 4
pijos salėje. Bus skani šilta Į dažnai paremia Draugą".
Ir j O. Rinkus, J. Petrauskas, Ona tis. Trys mergaitės išėjo į nak
ATSAKYMAI
vakarienė ir įdomi programa, i dabar gavome jo 15 dolerių au- Plienaitienė. Visiems dėkojame. ties tamsą ir {brido į jūros
Šokiams gros Až. Stelmoko or-j ką. Esame labai dėkingi.
| x Aukų po 5 dol. atsiuntė: šaltą, mėlyną vandenį. Po va
1 Lotyniškai: lesus Nazarekestras. Užsisakyti bilietus ir
* „ • . « » . n^iw.i,M ! M. Lehman, A. Ambrazas, S. landėlės tylos, viena prabilo:
mus Rex Iudeorum. Lietuviškai:
k ^ ^ ^ a t ^ J ^ ^ B^
P ^ ^ a d ! k ^ ' ^ ^ JT » « W O. Mackitės i p. Juškaitl te!. 586-2418
^
J
kevičienė, J. Stočkus, J. Dau- "Aš išalkus, einam į vidų pa- Jėzus Nazarietis, žydų karalius.
15 do,enų
arba į p. Budrienę 737-8871. į ^ ^ &n^°
- i noras, St. Saukštelienė, Ch. vargytT. Kitos sutiko ir pra
II Laisvės viltis.
Kviečiama visuomenė ir lankiu- i
Gricius, A. A. Jurgelaitis, P. P., dėjo lipti iš vandens. Staiga
m Pinavija, Rūta, žibutė,
šieji ir baigę šią Lituan. mo- x Valdas Gustys, čikagiškis, I J. Janušauskas, C. Maurukas! išgirdo šauksmą. Šauksmas bu Puriena, Diemedis, Astras, N a i
ky*1*.
pasveikino "Draugą" ir savo I A. Sušinskas, Z. Korius, Ona vo plonas, garsus, ponios bal laite, Mėta, Razeta, Snieguolė.
Tėvų Komitetas j laiškelį palydėjo 10 dolerių au-! Šimaitienė.
Visiems maloniai sas. Jos visos pradėjo bėgti į
V Keičiasi reikšmės, kalbos
(pr.)įka. Maloniai dėkojame.
Į dėkojame.
balso puse- Kai jos ten nubėgo. dalys, formos.
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