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Teismas Varėnoje
50 žmonių, o likusios sėdimos
Pasimeldę visi rengėsi vykti į vietos buvo užimtos valdžios
namus, tačiau Varėnos milicija pareigūnų. Į salę nepatekusieji
ir saugumas prie geležinkelio stovėjo koridoriuje. Iš viso at
stoties pradėjo gaudyti žmones vykusiųjų į teismą buvo apie
ir vežti į miliciją. Šį kartą mi 150 tikinčiųjų.
KGB pareigūnai fotografavo
licininkai buvo ypatingai žiau
rūs — suimdami jaunimą ir mo visus įeinančius ir išeinančius iš
teris, juos negailestingai mušė teismo.
Teismas apklausė penkis liuir spardė. Buvo suimta apie 18
žmonių. Vienai iš jų — Danai Idininkus: Buzaitę, Mickevičių,
Kelmelienei buvo sunkiai sumuš Čiurlionį, Graževičių ir Tamu
ta galva. Mmcininkai tyčiojosi levičių, kurie liudijo, kad kun.
iš suimtosios, ją vadindami val S. Tamkevičius autoavarijoje
kata. Vienas iš jų pasakė: "Mes buvęs nekaltas ir susidūrimo
tau taip padarysime, kad tu negalėjęs išvengti
daugiau į teismą neateisi!" Po Teismas kaltu pripažino Razsunkaus galvos sumušimo D. vinavičių ir nuteisė pusantrų
Kelmelienei reikėjo iškviesti metų lygtinai.
greitąją pagalbą. Po kelių die
Po teismo tikintieji nuėjo į
nų tardymo Kelmelienė labai bažnyčią, bet duris rado užra
sunkioje sveikatos būklėje buvo kintas. Vėliau buvo sužinota,
paleista namo. Kartu su ja bu kad artėjant kun. S. Tamkevivo paleisti dar du vyrai. Visi čiaus teismui, Varėnos m. Vyk
kiti suimtieji po tardymo buvo domojo komiteto pirmininkas
paleisti tą pačią dieną.
Baublys apsilankė pas vietos
Artimieji, parvežė Daną Kel kleboną Bronių Jaurą ir parei
melienė į Vilkaviškį, kreipėsi į kalavo, kad liepos 13 d- bažnyčia
ligoninę, tačiau budintis gydy būtų uždaryta iki 15 vai.
Kam buvo reikalingas šis
tojas Jelisiejevas atsisakė sun
kiai sužalotą ligonę priimti. Vi teismas? Kodėl KGB kurstė
si įsitikinę, kad Varėnos KGB Razvinavičių kreiptis į teismą, o
įsakė Vilkaviškio ligoninei ne paskui jo nepalaikė?
Pirma, Į viešumą išėjo, KGB
priimti sumuštos ligonės.
pinklės.
Po sunkaus smegenų sukrėti
Antrs. KGB, negalėdama nu
mo net tris dienas Kelmelienei
nebuvo suteikta medicininė pa slėpti savo veiklos, leido teismui
galba, šiuo metu ji gydosi li pasirodyti objektyviam — težino
visas pasaulis, kad sovietinis
goninėje.
liepos 13 d buvo paskirtas teismas be priežasties neperse
antrasis teismo posėdis. Antkioja nei kunigų, nei tikinčiųjų,
kelių, vedančių j Varėną, nuo o "LKB Kronikoje" paskelbta
ankstyvaus ryto stovėjo auto medžiaga yra grynas šmeižtas.
inspekcija ir surašinėjo vykstan
Trečia Pasinaudodama šia
čius į Varėną: užsirašydavo avarija, KGB daugiau negu me
vairuotojų pavardes, kur jie tus laiko šantažavo kun. S.
gyvena, dirba ir kiek vežasi ke Tamkevičių, sutrukdydama daug
leivių.
laiko ir tikėdamasi jį atitraukti
Tą dieną į Varėną buvo su nuo aktyvios veiklos pastoraci
kviesta daugybė milicijos, sau joje ir tikinčiųjų teisių gynimo
gumiečių ir draugovininkų. Į srityje.
teismo salę tebuvo įleista apie
(Pabaiga)
(Tęsinys)

Popiežiaus vizitas
musulmonų žemėje
Turkija labai sustiprino svečio apsaugą
Istambulas. — Popiežiaus Jo komas tik svarbiu Romos, pir
no Pauliaus H-jo kelionė į Tur muoju vyskupu, tačiau svarbiau
kiją vietinės spaudos sutikta sias autoritetas yra Ekumeninė
tyliai, išskyrus dešiniųjų laik Vyskupų taryba.
raščius, kurie ją vadina "nelaiTurkijos krikščionys ne kartą
ku", nes Irane ir kitur kilęs skundėsi, kad juos turkai per
įtempimas tarp krikščionių ir sekioja, jie laikomi antraeiliais
musulmonų. Turkija yra mu piliečiais. Daromi sunkumai pa
sulmonų kraštas, kur krikščio tekti į aukštesniąsias mokyklas,
nys sudaro mažumą. Be to, Tur draudžiama įsigyti nekilnojamą
kijoje krikščionys yra nuo turtą už Istambulo ribų, varžo
seno nekenčiami ir persekioja mos graikų mokyklos, persekio
mi armėnai ar graikai, su ku jami jų mokytojai.
riais santykiai irgi labai blogi.
Pirmą kartą bet kuris popie
Prie Rytų ortodoksų patriarcha žius aplankys Ankarą, Turki
to rūmų musulmonai dažnai su jos sostinę. Kada Turkijoje
rengia demonstracijas, reika 1967 m. lankėsi popiežius Pau
laudami ištremti krikščionis iš lius VI-sis, jis buvo tik IstamTurkijos.
bule ir Izmire.
Popiežius atvyko į Turkiją
Neabejojama, kad turkai mu
tęsti dialogo su Rytų ortodoksų sulmonai labai stebės svečio el
Bažnyčia, kuriai vadovauja pa gesį Istambulo Haghia Sophia
triarchas Dimitrios I-sis. Skili šventykloje. Ji iki 1453 metų
mas su šia Bažnyčia įvyko 1054 buvo viena didžiausių krikščio
m., tačiau abiejų Bažnyčių va nių bažnyčių visame pasaulyje,
dai: popiežius Paulius VI-sis ir tačiau otomanams užvaldžius
patriarchas Athenagoras 1964 Turkiją, ji buvo paversta į me
m. Jeruzalėje pradėjo pasitari četę. Ilgą laiką dėl to pastato
mus apie eventualų abiejų Baž- vyko ginčai, kol Turkija 1923
nyčių susijungimą. Buvo suda- j metais mečetę uždarė ir paver
i rytos kelios komisijos, kurios. tė į muziejų. Pastate buvo už
svarstė skirtumus. Vienas jų| drausta melstis ir krikščionims
yra popiežiaus autoriteto klausi ir musulmonams. Kada šioje
mas. Rytų Bažnyčioje jis lai-i šventovėje lankėsi popiežius
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Žvilgsnis į JAV
pramonės padėtį

— JAV pašto valdyba pirmą
kartą per 34 metus paskelbė
Sunkumai automobilių ir plieno pramonėje
pelną, apie 470 mil. dol. Kainų
pakėlimo nelaukiama mažiau
Pittsburgas. — U. S. Steel milijonai dol išleidžiami ma
siai 13 mėn.
Corp. antradienį paskelbė, kad žiems užsienio motociklams.
— Gruodžio mėn. pradžioje ji uždaro Amerikoje 16 fabrikų, Amerikiečiai vis daugiau perka
Rytų Berlyne įvyks Varšuvos kuriuose dirba apie 13,000 dar japonų ir vokiečių automobi
pakto valstybių užsienio reikalų bininkų, jų tarpe darbų neteks lius, nes JAV pramonė nesirū
ministrų pasitarimai. Paskuti apie 1,640 Chicagoje ar apylin pino gaminti mažų, gazoliną
nis toks susitikimas įvyko ge kėse, š i plieno bendrovė ken taupančių ar su priekinių ratų
gužės mėn.
čia nuostolius, su kuriais gali varikliais, rotary motorų maši
—Prezidentas Sadatas antra susilyginti tik Betnlehem Steel nų. Nors vokiečių automobi
Danutė Kelmelienė po milicijos sumušimo 1979. VII. 1. Matoma smaugimo dienį nuvyko į Ai Mattariya, ir Chrysler automobilių ben lių darbininkai geriau atlygina
kur pradėti naujo kanalo staty drovės.
žymė kakle ir mušimo ženklai veide (2ior. LKB Kroniką).
mi už amerikiečių, jų statytus
bos darbai. Kanalas nuves van
Kalifornijoje Robert May- automobilius dažnais atvejais
denį į Sinajaus dykumą ir vė nard Hutchins Centro žurnalas Amerikoje platina JAV auto
liau gali būti pratęstas į Izrae "The Center Magazine" lapkri mobilių bendrovės.
lio Negevo dykumą Kanalu čio mėn. numeryje įsidėjo Geor
Amerikos plieno įmonės šie
siunčiamas Nilo upės vanduo ge McAlmon straipsnį, tyrinė met pagamina mažiau plieno
padės išvystyti žemės ūkį. Ka jantį Amerikos pramonės sunku negu prieš 20 m., rašo auto
nalas kainuos 224 mii dol.
mus. Autorius kaltina daugiau rius. Užsienis pralenkė Ameri
— Senatas pradėjo svarstyti sia pramonės korporacijų vado ką savo liejyklų modernumu,
Prasideda šijitų sektos kankinių švente
Teheranas. — Iranui reika je, bet Irane, kur yra milijonai naujos švietimo sekretorės Sir- vybes, kurių parinkimo ir pa technologijos pažanga. Ame
laujant, Jungtinių Tautų Sau liudininkų apie šacho nusikalti ley Hufstedler patvirtinimo keitimo sistema yra atgyvenusi rikos sunaudojamo plieno 20
gumo taryba atidėjo posėdžius mus. Ajatola pabrėžė, kad jis klausimą. Neabejojama, kad ir netikusi
nuoš. jau sudaro užsienio plie
dėl kilusios krizės iki šeštadie nieko neturi prieš Ameriką ar sekretorė bus patvirtinta.
McAlmon rašo, kad iki 1960 nas. Yra ir daugiau pramonės
nio. Tarybos pirmininkas pa jos žmones, Irano priešas esąs — Popiežius paskyrė naują metų Amerikos automobiliai ir gaminių, su kuriais, kaip ir
Indianapolio arkivskupą Ed- plienas buvo pagrindiniai gami su "videotape" rekorduotojais.
kartojo reikalavimą paleisti Te tik prezidentas Carteris.
herane laikomus 49 amerikie
Vidaus politikos stebėtojai ward Thomas "CMeara, kuris nių eksportuotojai. Dabar už Amerikos pramonė nekonkuruo
čius. Ajatola Khomeinis pa nurodo, kad per šią Irano krizę užėmė mirusio arkivyskupo Ge sieniuose gaminti automobiliai ja: eletroninis ar M maišytas"
reiškė, kad Iranas iš anksto at gerokai sustiprėjo prezidento orge Biskup vietą
jau pasiekė 25 nuoš. Amerikoje — elektros ir gazolino automo
—
šiaurės
rytų
Iraną
vėl
meta Saugumo tarybos nutari Carterio autoritetas, o jo kon
naudojamų mašinų, o plienas bilis, vieno bėgio, magnetinės
mus, nes ta taryba esanti Ame kurento sen. Kennedžio — gero sukrėtė nemažas žemės drebėji irgi importuojamas iš užsienio, pagalvės geležinkelis, kuriuo
rikos orkestruojama ir diriguo kai nusmuko, ypač Illinois val mas, sunaikinti trys kaimai, rekordai buvo sumušti pernai. važiuodami traukiniai pasiekia
apylinkėms labai trūksta geria Didžioji Amerikos pramonė pra 300 mylių per vai greitį, ba
jama.
stijoje.
Irano "studentai", kurie laiko Irano šijitų sektos nariai vi mo vandens.
laimi žydimą, kurį anksčiau vi terijos varomas televizijos apa
—
Pietų
Korėjos
elektorių
užėmę JAV ambasadą paskel sada labai gerbė savo imamus.
sada laimėdavo, žaidimo tai ratas, kurį galima nešiotis ki
bė, kad pastatai ir kiemas yra Šiuo titulu dab<*r vadinamas ir kolegija ateinančią savaitę iš syklės: geros kokybės, pagei šenėje, ir daug kitų.
užminuoti ir, jei amerikiečiai ajatola Khomeinis. Ajatola ši rinks naują prezidentą, vietoj daujamos prekės, geromis kai
Autorius rašo, kad toliau taip
pultų ambasadą, norėdami išva jitų terminologija reiškia "mo nužudyto prez. Parko. Opozi nomis.
eidama
Amerika atsidurs ten,
duoti įkaitus, visi kaliniai būtų kytoją", kada imamas yra "mo cijos grupės atsisakė išstatyti
Autorius aiškina, kad pramo kur buvo prieš 100 metų: žemės
išsprogdinti Revoliucijos sar kytojas, tarpininkas su Alachu". savo kandidatus, kol nepakeis nė per 15 metų net 30 nuoš. su ūkio produktų eksportuotoja,
gams tereikia paspausti mygtu Sektos istorija rodo, kad visi 11 ta senoji konstitucija.
mažino lėšas tyrimams ir naujų ne pramonės gaminių, bet žalia
ką ir visi pastatai išlėksią į orą. šijitų imamai žuvo nuo kitų ran — Airijos policija, padariusi produktų išvystymui. Korpora vų tiekėja
"Mes patys žūtume kartu su kos, nemirė savo mirtimi. Todėl kratą netoli šiaurinės Airijos cijos vadovaujamos ne inžinie
Iš 100 didžiausių Amerikos
šnipais", pasakė Reuterio agen šis vardas rišamas su kankinys sienos esančiame ūkyje, rado ne rių, kurie skirtų didesnį dėmebiznio korporacijų, net 31 suriš
tūrai revoliucinio jaunimo ats te. Imamas Husseinas, žuvęs mažai bomboms gaminti me sį į technologinę pažangą, bet ta su naftos produktais varomo
už savo tikėjimą Karbalos dy džiagų, suėmė vieną vyrą.
tovai
teisininkų, buhalterių, kurie mis mašinomis. Tai automobi
Ketvirtadienis ir penktadie kumoje nuo sunių sektos priešų, — Singapūras paskelbė, jog daugiau domisi greitu pelnu, lių įmonės, r*uuWežimių, trak
nis musulmonų šijitų sektai yra ne tik buvo sukapotas į gabalė Vietnamo transporto lėktuvas trumpalaikėmis pajamomis. Tie torių, naftos, plieno, gumos ga
šventos dienos, kada minimi už lius, bet ir tie gabalai buvo su bus atiduotas Vietnamui. Lėk pramonės vadovai stebi akcijų mintojos. Iš Amerikos gyvenimo
tuvu atskrido 13 pabėgėlių. Pi biržą ir nesirūpina ateitimi, ilga
tikėjimą žuvę kankiniai. Tikin trypti į dykumos smėlį.
išeinant gazolinu varomam au
lotas
buvo Vietnamo aviacijos
tieji patys save rykštėmis pla
Husseinas žuvo šventojo Mulaike pažanga.
tomobiliui,
gafi kilti depresija
ka, ieško progų pralieti kraują. harramo mėnesio dešimtąją As- karininkas.
McAlmon, pats TSL Paso, Te-baisesnė už civilinį karą. Pa
Valstybės departamentas įspėjo huros dieną, kuri bus penkta — Libano spauda paskelbė, xas, teisininkas, pripažįsta, kad grindinės pramonės šakos pa
amerikiečius turistus vengti 14 dienį. Dėl to kai kurie komen kad Didžiąją mečetę Mekoje, tos Amerikos bendrovės, kurios teks į sunkumus, nes aplink
musulmonų valstybių, nes ten tatoriai mano, kad ir popiežiaus Saudi Arabijoje, puolė niekad skyrė lėšas ateities produktų automobilį pastatytas ir ame
gali būti pavojinga. Diplomati kelionė į Turkiją vyksta nepa negirdėta "Arabų pusiasalio tyrimams, steigė laboratorijas rikiečių gyvenimo būdas: vieš
liaudies unija". Ji siekianti pa
nėse atstovybėse tose šalyse pa lankiu metu.
keliai, moteliai, priemiesčiai.
žangios valstybės Saudi Arabi ir nebijojo technologinės pažan Amerikos augimas buvo pagrįs
linkti tik būtiniausi pareigūnai.
joje, kuri nekęstų Amerikos ir gos, dar ir šiandien yra vado tas pigiai gaunama nafta. Ją
Irano kariuomenės vadai pa
vaujančios pasaulyje, kaip: In
sionizmo.
Naujas sovietų
skelbė pasiruošimą kovai jei
ternational Business Machines, brangiai perkant užsieniuose,
— JAV vyriausybė skiria dar
Amerika pultų. Visi tarptauti
didės infliacija, nedarbas ir pri
poHtbiuro narys
107 mil. doi Centrinės Amerikos Xerox, Polaroid, aviacijos, bran klausymas nuo užsienio pramo
niai lėktuvai įspėti neskristi
duolinių mokslų, medicinos ar
virš Quomo miesto, kur gyvena
Maskva, — Sovietų komunis- valstybėms, jų tarpe 75 mil. dol. naftos laukų įrengimų korpora nės. Vis daugiau Amerikos
ajatola Khomeinis. Lėktuvai, tv, partijos centrinio komiteto Nikaragvos vyriausybei Kon cijos. Jų niekas nepralenkia. j įmonių pateks į užsieniečių ka
čia pasirodę, bus numušami be posėdžiai pasibaigė ir prasidėjo gresas prašomas sumą patvir Didelis apsileidimas vartotojų pitalo rankas, rašo George Mc
įspėjimo.
aukščiausios tarybos suvažiavi tinti, kad ten sumažėtų mark elektronikos pramonėj. Japonai Almon.
Irano užsienio reikalų ministe mas. Pats prezidentas Brežne sistų įtaka, sustiprėtų demokra jau prieš 10 metų pradėjo in
rija ragina JAV kongresą pra vas pripažino, kad visoje eilėje tija.
vestuoti į "vkLeotape" rekordėti tyrimus apie buvusio šacho pramonės šakų neišpildyti eko
Didėja infliacija
duotojus ir šiemet visi Ameri
nusikaltimus ir amerikiečių po nominiai planai Blogiausia, kad
Prokuroras prašo
koje parduodami videotape re Washingtonas. — Per spalio
litikų bendradarbiavimą su ša labai blogas derlius palietė že
korderiai yra gaminti Japonijo mėn. Amerikos pragyvenimo
nepulti iraniečių
chu. Toks tyrinėjimas atideng mės ūkį ir šiemet javų gauta
je, kuri už prekes gaus bilijoną
tų faktus, baisesnius už Water- daug mažiau. Teks pirkti, dau
VVashingtonas. — Valstybės dolerių. Prieš 20 m. Amerikos kainos pakilo 1 nuoš.. daugiau
gate skandalą, pasakė Bani- giausia Amerikoje, apie 30 miL prokuroras Benjamin Civiletti dvi motociklų bendrovės domina sia dėl šildymo alyvos ir maisto
Sadr, einąs užsienio reikalų mi tonų.
paskelbė pareiškimą, kuriame vo pasaulinę rinką, tačiau dabar kainų pakilimo, šio rudens kai
nų kilimą pagreitino namų kai
nistro pareigas. Khomeinis, kal
Partijos suvažiavime nedaly ragina amerikiečius nesigriebti
nos. Per paskutinius 12 mėne
bėdamas apie Saugumo tarybos vavo premjeras Kosyginas, ku "džiunglių taktikos". Jis gavęs
sių infliacija buvo 12.2 nuoi.
OK. LIETUVOJE MHt£
posėdį, pasakė, kad tokie po ris dar serga. Jo pavaduotojas,daug nusiskundimų, kad Ameri
sėdžiai turėtų vykti ne Ameriko- vicepremjeras Nikolai Tichono- koje gyveną iraniečiai yra atlei PENKIOLIKTAS KUNIGAS Pagal darbo departamento sta
vas pakeltas į poutbiurą ir jo džiami iš darbų, išmetami iš mo
Okupuota Lietuva. — Lapkri tistikos lentelę ir kainų indeksą,
Paulius VI-sis, jis trumpai ten amžius — 74 m. pakėlė potit- kyklų ar iš gyvenamų butų. čio 8 d. Ąžuolų Būdoje, Vilka kas 1967 m. kainavo 100 dol.,
pasimeldė ir tas vėliau sukėlė biuro narių amžiaus vidurkį iki Dažnai jie visai nekalti dėl Ira viškio vyskupijoje, mirė tos pa šių metų spalio mėn. kainavo
musulmonų demonstracijas, ku 70 m. Ttehonovas yra senas no valdžios elgesio, šitoks el rapijos klebonas a a. kun. An 225 dol.
riose buvo reikalaujama teisių Brežnevo draugas, vadinamos gesys nėra pateisinamas, nes tanas Vebeliūnas. Velionis buvo
"Dniepropetrovsko mafijos" kar Amerika gerbia teisę ir įstaty gimęs 1892 m., kunigu įšventin
melstis ir musulmonams.
KALENDORIUS
tu
su Konstantinu Cernenko, mus.
Ankaroje popiežius Jonas
tas 1916 m. vikaro ir klebono
Paulius II-sis susitiks su prezi irgi neseniai iškeltu Brežnevo
Imigracijos įstaigų valdinin pareigas ėjo įvairiose Seinų, pas Lapkričio 29 d.: Saturninas,
dentu Koruturku ir premjeru draugu, narys.
kai jau patikrino 19,200 iranie kui įkurtos Vilkaviškio vysku Diuminata. Daujotas, Vėla.
Polrtbiuro
nariu
kandidatu
Demireliu. Svečias aplankys
čių šiame krašte ir rado, kad pijos parapijose. Palaidotas lap Lapkričio 30 d.: Andriejus
Turkijos įkūrėjo Kernai Atatur- pakeltas Michailas Garbačevas, 14,550 čia gyvena legaliai, kiti kričio 12 d. Ąžuolų Būdos kapi Ap., Justina, Saugardas, Links
mu olė.
ko atminimui pastatytą mauzo- 48 metų amžiaus. Jis buvo par 2,560 — nelegaliai. Is jų 315 nėse.
Saulė teka *:55. leidžiasi 4:22.
lieju. Turkijos vyriausybė su tijos sekretoriato žemės ūkio sutiko išvažiuoti savanoriškai ir
Iki šiol gautomis žiniomis, ok.
ORAS
stiprino svečio apsaugą ir tikisi, reikalų vadovas. Politbiure yra 18 jau išvažiavo. Kiti 256 ira Lietuvoje šiemet jau mirė pen
kad jo vizitas padės pakelti dėl' 14 pilnų narių ir 10 kandidatų, niečiai paprašė politinės prie kiolika kunigų, o pavasarį įšven
Debesuota, su pragiedruliais,
neramumų ir ekonominių sun- kurie dalyvauja posėdžiuose, bet glaudos, kai kurie kreipiasi į tinti visoms vyskupijoms buvo temperatūra dieną 30 L, naktį
teismus, nenorėdami išvykti.
kūmų nusmukusį turizmą.
nebalsuoja
tik šeši nauji kunigai
20 1.
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VIDURIO — CENTRO APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS
Daug vyčių susirinko į Vidurio
— Centro apygardos suvažiavi
mą ir Maldos dieną spalio 20 —
21 dienomis Du Bois mieste, Penn
sylvanijoje. Maldininkai rinkosi
iš visos apygardos. Pilnas auto
busas buvo iš Daytono, kitas pil
nas autobusas iš Pittsburgho, o iš
Clevelando, Detroito ir Southfieldo atvyko automobiliais.
Suvažiavimo posėdis buvo pra
dėtas malda. Šv. Juozapo parapi
jos klebonas sirgo, tad apygardos
pirmininkė Aldona Ryan pati at
kalbėjo maldą. Dar buvo pasi
melsta už Eveliną Andriulienę,
sunkiai susirgusią prieš pat posė-

mo. O diena šilta buvo ir graži,
tarytum užsakyta.
Po palaiminimo, kurį suteikė
kun. William Ceci, visi rinkosi į Jaunimo choras repetuoja dainas su muz. St. Sližiu "Sek minių vainiko" pastatymui
Šv. Juozapo bažnyčią Mišioms.
Pamokslas buvo apie rūpinimąsi
kitais, apie tarnavimą kitiems.
Kun.
Ceci davė pavyzdį vienuo
lės Motinos Teresės, kuriai buvo
paskirta 1979 metų Nobelio tai
kos premija už darbą Indijos varg
šų tarpe.

Po Mišių buvo prisiminti mirę
vyčiai. Kuopų atstovai uždegė
žvakes savo mirusiems pagerbti.
Mirusiųjų vardus skaitė apygar
dos pirmininkė Aldona Ryan.
di.
Nuoširdus 86 kuopos vaišinguApygardos pirmininkė Aldona
k
u
o
p
o
s
'
^
r
m
i
n
T
n
k
a
s
'
^
^ laukė mūsų Du Bois mieste.
ryan ir 86
Benediktas Radzevičius pasakė Šeštadienio vakarą buvo banke
sveikinimo kalbas. Po sveikini tas, o sekmadienio rytą pusryčiai.
mų buvo apygardos valdybos na Gražios buvo dekoracijos salėje.
rių ir komitetų pirmininkų pra Ir maistas buvo skanus. Viskas
nešimai. Lietuvos reikalų komi rodė, kiek daug darbo ir plana
teto pirmininkės Stefanijos Raš vimo buvo įdėta.

• Administracija dirba kas- A • Redakcija straipsnius taiso sadien nuo 8:30 iki 4:30, Sėsta- ž vo nuožiūra. Nesunaudotu, straipsdieniais nuo 8:30 iki 12:00. 5 nių nesaugo. Juos' gražina tik ii
• Redakcija dirba kasdien y anksto susitarus. Redakcija už
8:30 — 4:00, šeštadieniais V skelbimų turinį neatsako. Skel8:30 — 12:00.
T bimų kainos prisiunčiamos gavus
\ prašymą.

Nuocr. J.

D E T R O I T O G O L F O ŽINIOS

ti pirmadieniais 6 vai. vak. d e 
vynias skyles Arrowhead golfo
klubo aikštėse birželio, liepos xc
rugpiūčir) mėnesiais. Šis pasikeiti
mas yra daromas bandant p a 
traukti daugiau žaidėjų, ypatin
gai jaunimo, kurie dėl šeimyni
nių įsipareigojimų negali surasti
laisvo laiko savaitgaliais.
-~ : *

Norint palengvinti ateinančių
metų atostogų IT golfo sezono da
tų planavimą, pranešame sekan
čius numatytus įvykius ateinan
čiais metais. Pirmoje eilėje yra
numatyta pakeisti mūsų sezoni
nių žaidynių formatą. Tai būtų
bandymas sudaryti patogesnes są
Iš kitų numatytų įvykių atei
lygas didesniam skaičiui golfininkų dalyvauti mūsų sezono žaidy nantiems metams, jau yra nusta
nėse. Vietoje savaitgaliais vyks tyta data, rugpiūčio 9 d. tarp*
tančių žaidynių, numatyta žais
(Nukelta į 4 pafl.)

ALGIRDĄ PEŠI l
AMŽINYBĘ IŠLYDINT

KALĖDŲ, EGLUTĖ
mae'lis aktorius, Detroito lietu
vių istorijoje jis aks labiausiai
Kviečiame visus Detroito apy
įvertintas. Tik per sceną šimtai
Žinia, kad 1979 metu spaiic
linkės lietuvius atsilankyti į Ži
Detroito lietuvių jį geriausiai pa
31 d. mirė Algirdas Andrius Peburio lituanistinės mokyklos Ka
žino ir pamilo.
sys,
šimtams Detroito lietuvių
lėdų eglutę gruodžio 16 d., sek
Velionis Algirdas buvo pašar madienį, tuoj po 10:30 vai. Mi
buvo staigi ir skaudi. Vos 5Z nų
tesulaukęs, daugeliui jis atrodė votas Charles R. Step laidojimo šių Dievo Apvaizdos parapij.os
jaunas, ar bent pačiuose geriau namuose. Lapkričio 2 vakare įvy kultūros centro salėje.
siuose metuose. Mirė vos keletu ko atsisveikinimas, kuriam vado
Eglutė prasidės vaišėmis, po
dienų tesirgęs, kraujui į smege vavo jūrų skautininkas Jurgis kurių seks žemesniųjų skyrių mo
nis išsiliejus ir daliniam paraly Baublys. Lapkričio 3, dalyvau kinių vaidinimas „Kalėdinės kor
jant labai dideliam būriui tautie
žiui ištikus.
telės", ruošiamas Aidos SmalinsVelionis buvo gimęs 1924 m. čių, po gedulingų pamaldų Die kaitės ir Astos Jugutytės, ir vy
tikienės pranešimas buvo įdomus
Zophie Zager
rugsėjp 11 Seredžiaus miestely, vo Apvaizdos bažnyčioje, palai resniųjų mokinių choras, vado
ir išsamus. Ji ragino vyčius rašy
Kauno apskrity. Mokėsi Sere dotas Holy Sepulchre kapinėse.
vaujamas mokytojo Prano Za ran
ti padrąsinančius laiškus kali
BANKETAS
NEWARKE
Detroite liko vyresnis brolis kos.
džiaus
pradžios
mokykloje
ir
Vil
niams Lietuvoje. Rašyti taip pat
kijos progimnazijoje. Antrojo pas. Antanas, brolienė Vida ir krikš
ragino valdžiai, kad ji verstų So
Spalio mėn. 13 dieną Švč. Tre
Kalėdų senelis apdovanos ma
to sūnus (brolvaikis) Edmundas,
vietų Sąjungą paleisti įkalintuo jybės lietuvių parapijos salėje karo vidury naciams ėmus ran
žuosius
dovanėlėmis. Dėl dova
o Lietuvoje —motina ir kiti ar
sius už tikėjimą ir nebekankinti Newarko vyčiai suruošė, kaip ir kioti gimnazistus į karo tarnybų,
nėlių
prašom
registruotis pas Bi
kad išvengtų vokiškos uniforrrvr., timi giminės.
ginančius tikėjimo laisvę.
kiekvienais metais, tradicinį ban savanoriškai stojo į savisaugos
Per anksti išėjusiam Algirdui rutę Barauskaienę tel. 554-4368
ketą.
Jo
parengimui
vadovavo
arbt pas Daną Zebraitienę tel.:
dalinius ir iki 1943 m. vasaros tebūna lengva svetimoji žemė!
Po pranešimų, ir po Zofijos Zadarbšti
ir
energinga
valdybos
Rytuose kovojo su sovietiniais par
Alfonsas Nakas 291-0211.
ger pastabų apie "Vyčio" leidi
Tėvų komitetrs
mą, Eleonora Služienė prašė apy narė Marija Stonytė. Buvo su tizanais. Paskui vis tiek buvo
ŽODIS SEKMINIŲ VAINIKUI
kviesta
iš
plačios
apylinkės
250
įjungtas į vokiečių armiją fa* su
T A U T I N I Ų ŠOKIŲ G R U P Ė
gardos valdybą padėti kuopų ko
žmonių.
didesne
lietuvių
grupe
pateko
į
JVUDINYS"
V;
respondentams ir ragino rašyti
Intensyviai ruošiamasi keli mė
laiškus "Vyčio" redaktorei, pareis
Susipažinimas buvo apatinėje Italiją. Paimtas amerikiečių ne nesiai. Netoli šimto scenoj ma
„Audinys", tai naujai įsisteigus
kiant savo nuomones ir pastabas salėje. A. O^nill buvo paruošusi laisvėn, netrukus įstojo į Anglijos tysimų ir nematysimų dalyvių įsi lietuvių tautinių šokių ansamblis
apie mūsų žurnalą.
pagal lietuviškus receptus daug 8-tą armiją ir su anglais bei len jungė į Antano Gustaičio „Sek Detroito.
Ankstyvą rudenį bū
visokių skanių užkandžių. Gėri kais kovėsi prieš tą patį vokiečių minių vainiko" pastatymą. Šio rys jaunimo norinčių Šokti su
Daytono kuopa įnešė pasiūly
dienraščio skaitytojai visa tai ži vadovės paraginimu sudarė šį an
mais pasirūpino Juozas Leveikis.
mą, liečiantį nepilnuosius organi
no iš Danguolės Jurgutienės ir samblį. Jo įsteigėja ir vadovė yra
zacijos narius. Petras Luiza siūlė,
Po susipažinimo svečiai buvo
kitų suteiktos informacijos.
Rusnė Baltrušaitytė. Entuziazmo
kad tą pasiūlymą remtų Vidurio paprašyti eiti į viršutinę salę va
Šį
priminimą
rašančiam
teko
pilni šokėjai yra jau atstovavę
— Centro apygarda centro valdy karienei. Ten juos pasitiko ir su
apie valandą gėrėtis viena repe lietuvius įvairiuose atvejuose, Aubos posėdyje. Buvo tuo reikalu sodino parengimo vedėja M. Sto
ticija,
įvykusia prieš gerą mėne samblis yra pasirodęs Jacksone,
diskusijos. Kelis kitus pasiūlymus nytė. Atidarydama banketą ji
sį.
Vyresnieji
ir jauni aktoriai jau Detroito M e n o Institute, tr WindDaytono kuopa įnešė. Vienas pa trumpa kalba padėkojo už gausų
tuomet vaidino nepaprastai gerai sore — Kanadoje. „Audinys" yra
siūlymas lietė jaunųjų kėlimą į atsilankymą ir paprašė atsistoti
ir puikiai skambėjo jų dainos. Pa užsiregistravęs šokti Vl-oje Tau
vyčio laipsnius, kitas — organi ir sugiedoti Amerikos ir Lietuvos
galvojau, kad jeigu jie šitaip prieš tinių šokių šventėje. Jei yra to
zacijos įstatų keitimą.
himnus. Po h i m n ų ji pranešė,
publiką, tai geriau ir nebereikėtų kių, kurie domisi šokiais ir norė
Petras Luize pranešė, kad or kad bus pagerbtas kuopos pirmi
O juk tą repeticiją sekė dar ke tų prisijungti, prašome susisiekti
ganizacijos garbės narys Juozas ninkas K Šipaila, kuris Lietuvos
liolika, vis daugiau ir daugiau iš su vadove Rusne Baltrušaityte ar
Sadauskas mirdamas paliko daug vyčių seime Chicagoje buvo pa
veikėjų reikalaujančių.
Taura Zarankaite. Stengsimės ir
vertingų lietuviškų knygų, laiš keltas į organizacijos garbės na
toliau atstovauti lietuvius ir jų
Trumpai
man
bereikia
primin
kų,
plokštelių ir kitokių daly rius.
ti, kad premjera įvyks šeštadie kultūrą.
kų. Po diskusijų buvo nutarta,
A. a, A. Pesys
Sveikinimo žodį tarė ilgametis
nį, gruodžio 1, Dievo Apvaizdos • M B B M M E S S V B S M E I M B S S S V B B V B S V M B *
kad toks įdomus ir prasmingas tur apygardos pirmininkas ir garbės
dalinį, kuriam pats anksčiau pri parapijos kultūros centre. Prasi
tas turėtų būti patalpintas ar narys Laurynas Janonis. Apibu
S0PHIE BARČUS
klausė. Karui pasibaigus, 1946 dės kokteiliais 7 vai., o 8 vai. at
chyvuose ar kitoje tinkamoje vie dino jis K Šipailos veiklą vyčių
metais emigravo į Angliją, o 1951 sivers scena. Jau anksčiau skelb
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
toje.
organizacijoje ir palinkėjo geriau -šiais — į JAV. Amerikoj iki mir ta, jog po vaidinimo veiks bufe
Visos programos ii WOPA
25-tos kuopos pirmininkė Betty sios sėkmės toliau dirbti ir būti
ties gyveno Detroite ir visą laiką tas i-r gros šokių muzika. Rengė Lietuvių kalba: kasdien nuo 5:30
August pakvietė visus dalyvauti su vyčiais.
dirbo Star Tool and Die kompa jai dar prašo paskelbti, jog bus iki 6:00 vai. vakaro.
Vidurio — Vakarų kėgliavimo tur
Šeštadieniais ir Sekmadieniais nuo
duodama ir šilta vakarienė.
A Žukauskas sveikino kuopos nijoje.
nyre, gegužės 16 — 18 dienomis,
Renginiu kaip Šis pasitaiko tik 8:30 vai. ryto iki 9:30 vai. ryto.
Velionis buvo meniškų polin
valdybos, narių ir vakaro svečių
Clevelande.
Telef. 4*4-2413
kių vyras, muzikalus, nemažų ak vienas per keletą metų. Progos
Vidurio — Centro apygardos vardu. Jis pasakė, kad Newarko
1490 AM.
toriškų gabumų. Tik atsidūręs jr>ks gyvas lietuvis neturėtų pra
valdybon išrinkti: dvasios vadu vyčiai labai džiaugiasi, kad jų
7159 S. MAPLEWOOD AVE.
Angliy>j, tuojau įsijungė į A. J. leisti. Kultūros centro salėj-? vie
— kun. G. Kijauskas, pirminin pirmininkui K. Šipailai suteiktas
Kaulėno vadovaujamą Londono tos daug. Užteks jos ir iš rnksto
CHICAGO, 1LL. 60629
ke — Aldona Ryan, vicepirmini- vyčių garbės nario vardas ir me
stalų
neužsijakiusiem.
A.
Nakas
lietuvių
vaidintojų
grupę
ir
į
V.
kėmis — Kristina dantz, Ada dalis. Palinkėjo geros sveikatos ir
Manomaičio diriguojamą chorą.
Sinkevičienė ir Marija Trainie- ištvermės toliau dirbti gražų lieprotokoly sekretoriumi — tuvišką ir katalikišką darbą Die- Kaip entuziastiškas akordeonis
ne,
tas, Londone įsteigė orkestrėlį u
Benediktas Radzevičius, iždininku vui ir tėvynei.
jam vadova\y>. Iš Anglijos išlei — Pranas Zager, iždo globėjais —
Laurynas Janonis visų vardu į- tas su padėkos raštais bei apgai
Viktoras Augustas ir Magdalena teikė garbės nariui K. Šipailai gra lestavimais, kad jo netenkama.
Nuo 1979 m. gruodžio 1 d. dienraščio "Draugo"
Smailienė, tvarkos prižiūrėtoju — žiai įrėmuotą Šv. Tėvo paveikslą.
Jam atsiradus Detroite, jau
Andrius Rozger. Veiklos komite Visi sustoję sugiedojo "ilgiausių , „visos vietos buvo užimtos" Ma- prenumeratos kainos bus tokios:
tų pirmininkais išrinkti: Lietu metu".
DRAUGO prenumerata mokama U anksto
į sinė imigracija iš Vokietijos pa
vos reikalų — Stefanija Raštikie
metams y2 metų 3 mėn.
K. Šipaila buvo susijaudinęs. sibaigusi, prisisteigę scenos kolek
nė, Kultūros — Eleonora Služie
tyvŲ,
tautinių
Šokių
sambūris,
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
nė, Ritualų — Nelie Arunski, Trumpu žodžiu tarė jis: "Ačiū, jaunimo organizacijos. Algirdas
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
15.00
Spaudos ir "Vyčio" korespondente ačiū visiems. Aš būsiu visada su greit įsispraudė visur, kur tik no
— Zofija Zager. Religijos komite vyčiais".
rėjo. Šilainės Šokėjai greit šoko
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
tą sudarys 19 kuopa, nes PittsburTada maldą sukalbėjo vyčių p ^ i j 0 akordeono balsus, ZuKitur
38.00
20.00
13.00
ghe bus sekanti apygardos Maldos dvasios vadas prelatas J. Šernas, ir zanos MikSienės Dramos mėgėju
diena.
Savaitinis
25.00
15.00
prasidėjo vakarienė ir linksmoji sambūry jam tekdavo stambūs
Susikaupimas Sv. Juozapo ka dalis.
vaidmenys, jūrų skautuose paskau"Draugo" prenumerata kainuos i centas | dieną daugiau, Sten
pinėse buvo įspūdingas. Po pa
Vakarienė buvo pagaminta pa tininko laipsnį pasiekęs, veikė su giamės atsižvelgti f skaitytojų pajėgumą. Malonu, kad tie, kurie pa
laiminimo apeigų pirmininkė Al gal lietuvišką skonį. Juk jau me būriu skautukų. Dažnose vestu- jėgia, daugiau prisideda savo aukomis. Tokiu bodu mes galime pa
dona Ryan priminė susirinku tų metais ponia Nain'vien'ė, kartu ! v ė s e , <*ar "" visai neseniai, jis bū- siūlyti mažesnius pakėlimus, kad mažiau pajėgiantieji galėtu Ir atei
siems praeitą ir mūsų kilmę. N e su savo sūnumis ir padavėjomis, davo populiarus,
nuotaikingas tyje išlaikyti prenumeratas. Busime dėkingi už kiekvieną paramą*
tiktai rdteldai susikaupta buvo, visuomet skaniai pavaišina.
programos vadovas, nors pats sa suteiktą mūsų spaudai.
ADMINISTRACIJA
bet ir artimi vienas kitam pasiju
vo šeimos taip ir nesukūrė. Be
Albinas
Žukauskas abejo, kaip mėgėjų saenos pirtome, tr ilges) kažko nenusako-

NAUJOS DRAUGO PRENUMERATŲ KAINOS

DR. K. G. BALUKAS
A k u š e r i j a ir m o t e r ų ligos
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija
6449 S o . P u l a s k i R o a d (Crawford
M e d i c a l B u i l d i n g ) . T e l . LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

DR. VL. BLAŽYS
P L A U Č I Ų IR V I D A U S LIGOS
M a r q u e t t e Medical Center
6 1 3 2 S o . Kedzie Avenue
Vai . pirm., antr. irketv 6 iki 7:30 v. v. šešt
1 iki 3 vai. Pagal susitarimą.
O f i s o telef. WA 5-2670
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048
T e l . o f i s o H E 4 - 5 8 4 9 , r e z . 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
24*34 VVest 71 st Street
Vai.; pirm , antr.. ketv. ir penkt 1:00 - 5:00
vai popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

Tel. ofiso ir b u t o : O L y m p i c 2 - 4 1 5 9

DR. P. KISIELIUS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
•.
1443 So. 5 0 t h A v e . , C i c e r o
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak išskyrus
treč 5ešt 12 iki 4 vai popiet
?>V1

Tel. REliance 5 - 1 8 1 1

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis g y d y t o j a s
3 9 2 5 VVest 5 9 t h S t r e e t
Vai: pirm., antr., ketv. ir p e n k t . nuo 12-4
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč ir sėst.
uždaryta.
•.-.'•-r-.^- .'"

DR. IRENA KURAS
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G Ė
KODIKiy IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81st S t r e e t
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. r y t o ' v
iki 1 vai popiet.
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919 —
Ofs. HE 4 - 1 8 1 8 ; R e z . P R 6 - 9 8 0 1 ~'~.

D r . A n t . R u d o k o k a b i n e t ą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA

DR. J. MEŠKAUSKAS

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
OPTOMETRISTAS
Specialybė v i d a u s ligos
'—2 7 0 9 W e s t 5 1 s t Street
2454 VVest 7 1 s t S t r e e t
' T e l . — G R 6-24O0
(71-mos ir C a m p b e l l A v e . k a m p a s ) Vai. pagal susitarimą: pirmad. irketv. 1-4 ir
Vai: pirmad „antrad., ketvirtad. irpenktad.^,"
7-9 antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai.
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
O f i s . t e l . 7 3 5 - 4 4 7 7 ; R e z . 246-2839

Telef. — 282-4422

DR. E. DECKYS

Dr. ROMAS PETKUS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybe — Nervų ir
Emocines ligos.

CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
6449 So. Pulaski Road

DR. A. B. GLEVECKAS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
T e l . — BE 3-5893
S p e c i a l y b ė Akių ligos
3 9 0 7 VVest 1 0 3 r d Street
V a l a n d o s pagal susitarimą
O f i s o t e l . — P R 8-2220

DR. JANINA JAKSEVICIUS
J O K § A
VAIKŲ LIGOS
J 6 5 6 VVest 6 3 r d Street
V a l a n d o s pagal
susitarimą

AKIŲ LIGOS - CHIRURG1IA
Ofisai:
111 NO. VVABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE
Valandos pagal'susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba l i e t u v i š k a i )
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
2618 VV. 71st S t . - T e l . 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč.

I N K S T Ų , P Ū S L Ė S IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV. 6 3 r d S t r e e t
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak.
Ofiso t e l . 7 7 6 - 2 8 8 0 , r e z i d . 4 4 8 - 5 5 4 5

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. JENKINS

Tel. — GR 6 - 0 6 1 7
6958 S. T a l m a n Ave.
Ofiso tel. Ht 4-2123, namų GI 8-6195

1002 N . V V e s t e r n A v e . , C h i c a g o
T e l . 489-4441

DR. V. TUMAS0NIS

DR. K. A. JUČAS

2454 VVest 71st S t r e e t
ai pirm . antrad , ketv ir penktad 2-5 ir
5-7 — iš anksto susitarus

ODOS LIGOS - CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
j s t a i g o s i r b u t o t e l . 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI

MEDICINA

1407 S o . 4 9 t h C o u r t , Cicero, III.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskvrus trec ir šešt

""
.m
..,.,.

DR. LEONAS SEIBUTIS

O f s . P O 7 - 6 0 0 0 , R e z . GA 3-7278

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
3 8 4 4 VVest 6 3 r d Street
V a l a n d o s pagal susitarimą
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CHIRURGAS

Ofs. tel. 5 8 6 - 3 1 6 6 ; n a m ų
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381-3772

DR. PETRAS 2'JOBA
G Y D Y T O J A S IR

CHIKURGAS

6 7 4 5 VVest 6 3 r d S t r e e t
Vai pirm . antr , ketv ir penkt
2-7, šeštadieniais pagal susitarimą.
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Apsimoka skelbtis d i e o . D R A U G E , n e s

DR. IRENA KYRAS

jis plačiausiai s k a i t o m a s lietuvių d i e n 
D A N T Ų GYDYTOJA
2659 W . 59 S t . , C h i c a g o - 476-2112 raštis, gi skelbimų k a i n o s yra v i s i e m s
Vai. pagal susitarimą. Pirm., a n t r , treč., prieinamos
ketv 10 iki 6 vai. Sestad 10 iki 1 vai
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SENI FONDAI IR NAUJI VARDAI

DIDŽIOSIOS VALSTYBES AFRIKOJE
Afrikos valstybei turi ir savo interesu

2465 ATSARGOS GENEROLAI IR ADMIROLAI
PASISAKO PRIES SALT II SUTARTI

Įipūdžiai ii Wa*hingtouo
Atvykęs i Vakarus ukrainietis
Valentinas Morozas savo pokal
Europos didžiųjų valstybių
P. GAUČYS
je ir Tanzanijoje rusai jau viešai
Lapkričio 13—16 d. sostinė irgi buvo į tą didžiulę amerikie
byje teigė, kad Vilniuje lietuviai Neseniai Madride lankėsi So kongresas Berlyne 1885 m. pasida
neremia savo ideologinių drau je Washingtone buvo paskelbta čių organizaciją įtraukta, o šiuo
studentai gegužės 1 d. parade vietų Rusijos užsienių reikalų lino Afriką ir, kaip sakoma, juo- JAV siekia įsitvirtinti ūkinėje sri- gų, priešiškai nusiteikusių ten Taikos
per stiprybę savaitė metu American Security Counpraėjo pro tribūną basi, protesto ministeris Andrei Gromyko. Sa dąjį žemyną kaip tortą supiaus-1 tyje, norėdamos užtikrinti apsi- valdantiesiems.
(Peace Through Strength Week) cil veikloje aktyviai tebedalyvaulia kitv reikalų, manoma, minis
prieš prievarta ženklan. Toks jų
tė į gabalus, neatsižvelgdamas į'rūpinimą žaliavom: nafta, urair jos pagrindinis tikslas buvo pa- j ja ir du lietuviai — inž. A Rudis
teris rūpinosi ir busima Madrido
,
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Afrikos valstybių interesai
t-Hi - . -.
•»s
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* icris rūpinosi ir Dusimą iviaanao gyventojų rasę, tautybę, tikėji
sisakyti prieš antrąją strateginės ir dr. V. Dargis. Abu jie ir buvo
mą ir paveldėjimą. Afrikos žemy nu, chromu. Dar daugiau pabuvo protestas pnes žmogaus pa- , t r ..
, AOA
_
stangų abiems varžovams reikia
Dabartiniu metu Afrikos vals ginkluotės ribojimo sutartį su so atvykę į Amerikos karo veteranų
*•_.J. - . . .
• . .
konferencija 1980 m. Europos no plotai buvo sukarpyti pagal
dėti, norint apsaugoti savo są-jtybėms vis įkyriau reikalaujant vietais — SALT II, kurią greit legiono vado pagerbimą ir daly
vergimą, jo dvasini nunuogmima
'.
, , , , . ™ tų valstybių užkariavimus, stra
vavo kituose Taikos per stiprybę
interesus,: didesnės ūkinės pagalbos iš Va- balsuos JAV senatas.
;Ji?5i~i~i »nuskurdinimą.
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Mums saugumo
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. ir , bendradarbiavimo
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, , teginius ir ūkinius interesus. Bu- jungininkų ūkinius
Amerikoje veikia sąjūdis, pasi savaitės įvykiuose
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reikalu, kur bus kalbama, kad
nes jie palaiko su Afrika labiau \ATV valstybių, amerikiečiai sulaisvajame pasaulyje nereikia nu- , -.. • L J —• u i • u- i.• •
vo
išvestos
dirbtinės
sienos.
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ryšius.
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Taika per stiprybę. Į šį
tinka ieškoti būdų įgalinti Afri
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sia*ti,
nereikia
nusinuoginti
fi'
/
,
,
,
.
.
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dvasiškai,
tais
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vieną
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su
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Sovietai
stengiasi
užtikrinti
Af
kos valstybes išvystyti jų šalyse sąjūdį įeina per 200 JAV kongre- Įvardo rūmuose buvo tikrai įspū
njjjmuoginame
\
,._ VII« skyriaus
f • t_. pnncii- J
•jT
,avasiSKai,
^
j parov . mojo
akto
zi$ka
bet mes
dažnai *^*™*:
/ » . ,. „ . Helsinkyje
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. .
skirstė į kelias dalis.
rikos rinkas vis gausėjantiems Ry esančius gamtos turtus, bet tai so narių ir apie 177 organizaci
d^amiprasme,
savo dvasinį
skurdumą,
dingas. Ištaigingoje senato priė
vių atstovai, taip
pat ir kitilietu
patikriau, kiekviena proga rodyda
tų Europos pramonės gami nori daryti pamažu, nes amerikie jos, jų tarpe Amerikos karo vete
Taip
pvz.
somaliečiai
buvo
mimų salėje tiesėsi stalai su įvai
baltiečiai buvo suimti, ką neigė
mi; senatvės ženklus, irzlumą ir
niams. JAV nenori, kad Anglija, čių pramonė negalės sunaudoti ranai, The American Security
riausiomis gėrybėmis, o svečių
„„^,i,. M ,„ n , , , . ,
.
vienas laikraštis, tik dabar pra- padalinti į penkias dalis. Italija
pasiėmė Mogadishu sritį, Angli Prancūzija, V. Vokietija ir kitos dideliu mastu teikiamos žaliavos. Council ir kitos, taip pat eilė et tarpe eilė generolų, admirolų ir
nepakantą. Bet iš kitos puses, mes, ...
,. , „ . , n
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Europos valstybės prarastų savo Tuo tarpu jų reikalavimas ne- ninių junginių. Sąjūdis atsto
„.JL:,-, * ivamų
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Vilką.
kitų aukšty karininkų, būrys
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Z rLietuvą,
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nelabai
gerai sekėsi ir
senatorių ar jų atstovų ir taip
kiek tai liečia pavergtą
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. Belgrade,
šiose Afrikos kolonijose. Ryšių, afrikiečių laikomas
mėginimu čių.
pat iš visos Amerikos susirinku
—•-i-.• «J spauda.
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palaikymas reikalingas, nonnt iš- į t a k o t i u k i n ę poi i t i k ą amerikiečių
Kongo
srities
buvo
sudarytos
dvi
Taikos
per
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savaitės
sios
įvairaus amžiaus visuomenės,
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: . . *^ tams pnekaistu pavergtieji ne
liečiama XM
Maskva, mes visi vieno- ,
\ . . Z • *_ !»• T- valstybės, nors ten gyvena viena laikyti pasaulio didžiųjų pra pramonės naudai. Taip pat ir So svarbiausia programos dalis buvo trokštančios, kad Amerika būtų
J_. .
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buvo užsiminti ne žodžiu.- Ta
da* xšokam i akis pnes vadinamą ,.
,. .
.., "
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tauta. Didžiosioms valstybėms at monės valstybių politinį pasto vietai, kiek mažiau Kinija, nesle senatorių lankymas, asmeniški stipri, kad nenuolaidžiautų so
ta«4™~ M
« t , , « w ^palaimą,
i - ; - , . * i a u š , a i P » **'& j w « aIime » sisakius savo kolonijų ir sudarius vumą. Tai paaiškina
abiejų pia noro matyti savo sąjunginin kontaktai su jais, darant įtakos, vietams, ajatolai ir kitiems.
tarybinės
santvarkos
Taip pat mes vieningai sutei turime į tarptautinį forumą verž 44 naujas valstybes, buvusios valstybių norą savo Afrikos po kus žengiant jiems patinkamu ke | kad SALT II sutartis nebūtų rakiam milijonus ten, kur mums at- tis,
. . ,ir., todėl
, , Vliko atstovai turi sienos liko nepakeistos, nors bu litikoje daryti nuolaidas ideologi liu. Bet rusams ne taip svarbu, tifikuota. Kaip vienas stipriausių! Oficialių kalbų čia visai nei
'
. „
A . , _^ Madride dalyvauti, o tam taip vo gera proga naujas valstybes nėje srityje Prez. Carteris savo ar kurios Afrikos valstybės vy argumentų
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naudojamas b u v o - Pat * legiono vadas Hamilr
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sudaryti atsižvelgiant į rasę ir
riausybė yra demokratinė ar dik 2,465 į atsargą išėjusių JAV ge tonas visą laiką sukiojosi prie pa*
atskiri parengimai kaip Uutinių ^Ttaag
£ n e r i k o s ir
H o tautybę. Tuo būtų buvę išveng gaus teisių principą. Nors Afrikos tatūrinė, jeigu ji sutinka priimti nerolų
bei admirolų pareiški grindinių durų ir su kiekvienu
šokių ar darnu šventes, mokslo
,
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. spauda rase apie DBelgrado kon- ta brolžudišku karų, skirtingų valstybės dažnai tas teises laužo, techn:nius ir ūkinius socialistinio mas, senatui įrodantis, kad SALT! sveikinosi, kalbėjosi. InŽ. A. Rusimpoziumai, jaunimo kongresai, ,
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ferenciją,
tačiau
šiaip
ten padermių viena kitos žudynių, visvien prekybos interesai viską bloko patarėjus ir jeigu ji įsileis II sutartis esanti pavojinga Ame-! d i s i a m pristatė ir čia rašantį ko}
v ar taip
Lietuva,
kair tuo
ar pagaliau pastovus kaip Lietu- buvo paminėta
respondentą, atsivežtą iš kitur.
- . - fondai
i v. Juos
.• *visus
i . tarpu kitame forume — Jungtinė kaip Nigerijoje, Ugandoje ir dau- j nulemia. Sovietai per tarpininkus Sovietų ir Rytų Europos valsty rikos saugumui.
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Savaitės proga į sostinę iš visos Hamiltono pirmas klausimas bu
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tinius tikslus, o patys tiesiogiai labiau domisi tiesiogine technine
Amerikos buvo suvažiavę nema vo, ar Chicagoje pažįsti teisėją A.
šimtais tūkstančių dolerių, net tą, kur niekas nedrįsta įžeisti ru
Skverbimasis į Afriką
plečia
ūkinius
ryšius.
pagalba
mainais
už
diplomati
žai jaunimo ir vyresniųjų, ypač Wells. dr. A. Sabanienę? Jie esą
jau skaičiuojame milijonus, ir tai su. Todėl Madride mūsų atstovai
nę paramą, nereikalaudama nie karininkijos. Trečiadienio, lapkri gerai pažįstami visos Amerikos
Nūdien didžiosios valstybės vėl
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Kinijai tebesant ramia ir palan Russel vardo rūmų priėmimų
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* . negales ten nuvykti. Pne Tau- venimą. Sovietų Sąjunga ir JAV
salėje American Security Council
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di rungiasi dėl didesnės įtakos Afri džio. Jos vis didina savo techni ir amerikiečių politika Afrikoje organizacija pagerbė visos Ame gen. Singlaub. Tai, regis, pasku
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^ . . J _ . Laisves iždas, jei JIS pasiektu bent ti komunistinę santvarką Ango nę bei finansinę pagalbą. Šiuo at
dą Frank L Hamiltoną. Pirmiau Buvo Amerikos pajėgų Korėjoje
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angliškai vadinamas Lithuanian
žvilgiu labai pasižymi Kinija, ku je. Visoms didžiosioms valstybėms
Tarp kitų pastovių fondų yra
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Foundation, yra įre- loje Mozambike ir Etiopijoje, pa ri tą pagalbą padarė svarbiausiu Afrika lieka bandymo lauku jų sia, kas yra toji American Securi vyriausias vadas. Kai prez. Carte
ir Tautos fondas, skirtas; Vhko ^ ^
nuo naudodami Kubos kariuomenę.
ty Council organizacija? Tai pla ris ryžosi Amerikos karines pajė
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savo politikos Afrikoje tikslu. Kol ideologiniems konfliktams ir vy
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rikos įvykius pagal savo intere komunizmo įtakos. Ją įsteigė čika- las viešai pasipriešino, kad dar
tos fldo, tačiau pastaruoju metu ^
^ „ f o n d a s telkia d u o _ kalų skirtaus mHicininką, milicijos vir je daugeliu atvejų tenkinasi pir sus ir vertinimus, kurie ne visa gietis, buvęs aukštas FBI parei esąs ne laikas. Paskutiniai įvykiai
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ig
Lietuyos
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Rudžiui vadovaujant Altai, Altą Singlaub visgi savo pareigų ne
vadų interesus.
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gyvemmo ūkines, socialmes, re- žėk* rajono vykdomojo komiteto vi pagalbą, įgalinančią afrikiečius
teko. Ir daug panašių į jį buvo
daus reikalų skyriaus kriminalines pa
-, ,
. v. .. , , - n . . ligines ir politines sąlygas, jas na- ieškos poskyrio vyresnįjį inspektorių, savo žaliavas panaudoti savo pa
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Petrovą Pavelą — Lietuvos TSR
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pažinčių turi ir dr. V. Dargis. Kai
vidaus reikalų ministerijos tardymo gaminiams, užuot sukūrę pramo
tauta ar kokia nors organizacija, n i f t i w m
. f k t Uhm valdybos vyresnįjį tardytoją, milicijos
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bendruomenės temomis, nes ir
klausomybę nuo užsienio gami
visiems pnuntinas ar patinkamas m a s T ^
fon<^ d a b a r t i e s u ž .
S—lejavą Vladimirą — KMpedos nių.
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stiprus. Ir man regis, kad dakta
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t •*• • ir
• dar
J keisis,
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Kaip visur, taip ir Afrikoje reiš
pirmininkų
kalų valdybos kriminalinės paieškos
ras su tuo sutiko, kad turi būti
tačiau Vlikas savo esmėje liko
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skyriaus viršininko pavaduotoją, mili kiasi skirtingi abiejų valstybių
tik
viena ir nedaloma organizuo
interesai. Vieni ir antri veikia sky
toks pat, kaip buvo, jo uždaviŽinome, kad Lietuvių Bend- cijos majorą.
ta
Lietuvių
bendruomenė, o jos
niai tie patys ir jį šiandien, kaip ruomenė yra pajėgiausia lietu- SerSntovą Viktorą — Klaipėdos rrries rium silpnose valstybėse, žadė
atskalos, pasivadinusios reorir prieš trisdešimt šešerius metus vių organizacija pasaulyje. Ji pa-% to vykdomojo komiteto vidaus reikalų dami išplėsti pagalbą, jeigu jų
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sky
tebepuola tie patys Lietuvos prie- jėgia sušaukti didelius renginius, riaus vyresnįjį inspektorių, milicijos įtaka ten bus užtikrinta. Vaka
be ateities, be jaunimo.
rų Afrikoje, Dramblio kaulo vals
šai.
sukviesti jaunimo kongresus, iš majorą.
Sostinę dengė šiltas lapkričio
Tenka pažymėti, kad Vlikas viso turi daug žmonių ir daug Sidtovskį Viktorą — nežinybines ap tybė, Senegalija, Liberija ir Ga
mėnesio
vakaras, kai tolom nuo
leidžia šeštomis kalbomis Eltos jaunimo. Suprantama, kad jos saugos prie Vilniaus vykdomojo ko bonas stipriai" įtakojami JAV ir Ne maža Amerikos Lietuvių respublikonų federacijos atstovų dalyvavo kongr.
apšviesto Kapitoliaus aerodromo
biuletenius. Jeigu iš tų biulete- talka Tautos fondui labai didelė, miteto vidaus reikalų valdybos posky ryškiai antikomunistiškai nusitei Edward J. Denvinski priešrinkiminiam priėmime lapkričio 2 d. Nito restolink, galvodami, kokią įtaką Ame
rrane
Chicagoje.
Nuotraukoje
federacijos
pirm.
Anat.
Milūnas
ir
vicepirm.
nių anglų kalba pasinaudojama atsimenant, kad vien Kanados rio vadą, mMidjos vyresnįiį seržantą. kę. Bet kurios karinės krizės at Jonas Talandis kalbasi su kongresmanu Pabaltijo rezoliucijos (House Conrikos politikai ir senatui bus pa
kiek mažiau, tai kai kurie biule- LB per metus Vlikui sutelkdavo Tai tiek apdovanotų, o kiek dar vi veju amerikiečių greita pagalba eurrent Resdution 200) klausimu, šią rezoliuciją pasiute ir jos pravedimu
daus reikalų, tikriau saugumo įstaigo
dariusi Taikos per stiprybę savai
teniai, pavyzdžiui, italų kalba, per trisdešimt tūkstančių dolerių, je dirba kitų rusų, kurie dar tokio at- jiems užtikrinta. Angoloje, Mo rūpinasi kongr. Edirard J. Denvinski. Lietuviai respublikonai kviečia visuo
tė?
perspausdinami laikraščių beveik Kadangi Kanados LB priklauso žvmėjimo negavo ir nebuvo išvardin zambike, Etiopijoje ir Gvinėjoje menę ir organizacijas kreiptis į Senato užsienio reikalų komisijos narius ir
vyrauja Sovietų įtaka. Nigerijo- prasyti Sią rezoliuciją priimti ir perduoti pilno senato patvirtinimui.
ištisai. Be abejo, tai jų redakto- Pasaulio Lietuvių Bendruome- ti?
Koresp.
rių nuopelnai, bet taip pat nuo- nei, reikia manyti, kad Vliko ir
pelnai ir tų leidinių rėmimo ir PLB nesutarimai bus išlyginti,
leidimo ištesėjimas, nes žuma- nes Kanados LB talka yra labai
minutes atsitiko. Ponia Ilgauskienė, grįždama iš visą atsakomybę ir kaltę prisiimdamas.
listai žino, kad čia pastovus, didelė. Pagaliau, jei kam ir ne
virtuvės su arbata ir sausainiais ir norėdama pati
— "Aš neieškau kaltininko," pradėjo
nuolatinis ir dešimtis metų eg- patiktų dėl kai kurių priežasčių
viena atidaryti saliono duris, apvertė garuojančios prezidentienė, žiūrėdama į mus su šypsena akyse,
zistuojąs informacinis šaltinis, aukoti Tautos fondui, tegu auarbatos puodelį ir užpylė jį skaudžiai nusidegindama "svarbu, kad pasiuntinys nesužinotų vazos
Lygiai taip pat reikšmingos ir koja prie Jo esančiam Lietusavo ranką. Iš skausmo ji garsiai sušuko. A š tuo likimo. Jis tikrai būtų labai nelaimingas. Bet mes
Vlrko remiamos Romoj ir Vatika- vos Laisves iždui, busimai laismetu ėmiau saldainį iš vazos.Išgirdęs jos riksmą ir juk jam to niekada nepasakysime. Ar ne?
POVILAS S K A R D 2 I U S
ne radijo valandėlės, nes kiekviena vai Lietuvai, o iš te iždo probeskubėdamas jai pagalbon, pradėjau bėgti savo Leitenante, eik virtuvėn ir paprašyk, kad kas nors
laisva informacija yra mums la- centai naudojami Tautos fondui,
rankos iš vazos neištraukęs. Vaza apvirto ant ateitų ir surinktų šukes, o tuo tarpu mudvi, sesute,
bai brangi Viskas, ką mes atlie- Laisvės iždas yra pastovus, jau
staliuko, nukrito ant grindų ir sudužo. Išsigandęs suraskime kitą vietą kur galėme paslėpti leitenato
kame, kad ir ne tiek, kiek nore- turi sutelkęs nemaža lėšų, tačiau
užsimerkiau ir sustingau vietoj.
saldainius."
tume, kad ir kiek brangiau mums dar toli ligi milijono, kad galėtų
"Dievuliau mano," galvojau, ką pasakys ponia
kainuoja, negu manytume, ver- iš to fondo procentais remti Viiprezidentienė? Ji taip brangino vazą ir su tokiu
ta, yra prasminga, nes šiandie- ko darbus,
pasitenkinimu pasakodavo jos istoriją."
nir.is mūsų ginklas yra žodis, ką
Laikas bėga, keičiasi žmonės,
Netrukus atėjo š v . Petro ir Povilo diena. Po
pripažįsta net h mūsų paverg- tačiau laisvės kova nesikeičia, ji
Ponia Ilgauskienė atskubėjo prie manęs pusryčių prezidentas ir pulkininkas užlipo viršun. Aš
tieji broliai. Salia tų nuolatinių nežino pakaitalų šiuo metu ji ne— "Man atrodo, kad tu, leitenantuk, tik taip dūžtančios vazos triukšmą išgirdusi. Vaizdas jai sugrįžau į karininkų kambarį- Kambarys buvo jau
informadnių šaltinių Eltos ir ra- reikalauja iš mūsų fizinės aukos, nuduodi. AS žinau, kad tu viską supranti, kas ten atėmė žadą. Ji užmiršo savo ranką. Geltonos vazos
sutvarkytas, lova paklota. Ant naktinio staliuko
dijo valandų rengiamas išleisti net ir tokių demonstracijų, kaip parašyta, Sakyk, ar nori arbatos su sausainiais? AS skeveldros žėrėjo prieš mus ant grindų. Saldainiai
stovėjo nedidelė, geltono kristalo, peleninė. To paties
ir atskiras leidinys. Genocidas ir lietuviai studentai basi eisenoje einu virtuvėn."
maišėsi su skeveldrom.
kristalo, kaip vaza, kurią, prieš kelias dienas
kiti mūsų veikalai svarbus rastai. Mes čia teturime tik paremti sa— "Gerai, seaut, atnešk. Ačiū!"
Tuo tarpu prezidentienė, kuri tuo metu buvo neatsargiai nustūmiau nuo staliuko ir sudaužiau.
Suprantama, kad negalima ap- vo fondus, o tai jau nėra nei laPeleninės nebuvau matęs ir nežinojau, kad tokia yra.
seiti be lėšų, kurias šiuo meru ir bai didelė, nei labai nepakeliama
Atsiminimai, išlikę mano atminty iš tų dienų, rūmuose, išgirdusi triukšmą, atėjo salionan. Ji Peleninėje gulėjo du saldainiai. Po pelenine buvo
telkia Tautos fondas ir prie Jo auka.
kurias praleidau Užugirio kieme, daugiausia rišaai sustojo prie durų, pažvelgė į grindis, pasižiūrėjo į mus. padėtaa nedidelis vokas. Aš pakėliau voką, jį
pastoviai egzistuojąs Lietuvos
Al B.
su prezidentu ir prezidentiene. Jie pasiliko mano Kurį laiką mes visi tylėjom.
atidariau ir, išėmęs jame esančią kortelę, perskaičiau:
atminty labai ryškus ir neužmirštami, nes abu,
— "Aš sudaužiau v a z ą , "
pagaliau,
Mūsų varduvininkui,
bodami tuo, kuo jie buvo, niekada savo elgesiu ir nepakeldamas akių pradėjau. "Aš labai gailiuos ir
Su širdingais linkėjimais.
laikysena nesistengė parodyti, kad jie tokie yra. norėčiau, kad nebūtų tai atsitikę, bet, deja, tai
Spaudoj ir mgjjįį
S. Smetonienė
Diena iš dienos, kai būdavai jų artumoje, visada atsitiko."
M.
Ilgauskienė
būdavai ne jų užpakaly, bet šalia jų. Nėra abejonės,
—
"Ponia,"
greitai
įsikišo
ponia
Ilgauskienė,
Užugirio kaimas, 1938 m.
kad toks jų elgesys buvo priežastimi pagarbos iš
pusės tų, kurie juos iš arti pažino. Dažnai, kai "leitenantas mažiau kaltas už mane. Jei aš nebūčiau*
Kortelė buvo parašyta prezidentienės ranka.
Paverstos Lietuvos spauda paskel vykdomojo komiteto vidaus reikalų padarydavai ką nors ne taip, kaip turėjai padaryti, supylusi saldainių į vazą, šis nelemtas atsitikimas
bė (saką, kad vidaus reikalų organų valdybos krimkialmės paieškos sky pasijusdavai daug daugiau kaltas, negu kad buvai. nebūtų įvykęs."
darbuotojų medaliu nutarta apdova riaus poskyrio viršininką, milicijos ka Gal todėl per visą likusią vasaros dalį aš negalėjau
Tada ponia Ilgauskienė išdavė prezidentienei
noti liuos kojota* stus1.
pitoną.
užmiršti ir sau atleisti to, kas per sekančias kelias visą paslaptį. Po jos aš paaiškinau kaip tai atsitiko,
(Pabaiga)
Iforį — Kauno
Viktorą- RokJIUo re•U.

KRISTALINĖ VAZA

APDOVANOTI KOLONISTAI

\ *

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m, lapkričio mėn. 29

MŪSŲ KOLONIJOSE
Phoenuc, Ariz.

C L A S S I F I ED G U I DE

Beverly Shores, IncL

B E AL E S T A TE

S E N A S LIETUVIS
CHICAGOS DUONKEPYS

EGLUTE
TARPTAUTINĖJE PARODOJE

Ar k a s iš Chicagos lietuvių
atsimena Jono Baranausko duo
nos kepyklą, kuri kepdavo ska
niausius pyragaičius ir lietuviš
ką ruginę duoną? Ji buvo Bridgeporte, 38-toj ir Bmerald gatį sese.
Čia mažame kaime, vadina' mam Villa de Paz, prie pat Phoei nixo, gyvena 9 2 metų Pranas
; Dalidonis, kuris labai gerai atį simena Jono Baranausko kej pyklą. Pranas buvo duonkepys
šioj kepykloj.

Dunes meno fondacija jau eilę
metų rengia Tarptautinę Kalėdų
eglučių parodą, kurioje dalyvau
ja įvairios tautybės. Prieš ke
lis metus ir Beverly Shores lie
tuvių klubas buvo pakviestas
dalyvauti su lietuviška eglute.
Išstačius lietuvišką eglutę pasi
sekimas buvo labai didelis. Mū
sų eglutė buvo visų lankytojų
susidomėjimo centre. Michigano
miesto
dienraštis
pirmame
puslapyje atspausdino didelę
spalvotą lietuviškais ornamen
tais papuoštą eglutę ir prie jos
stovinčią tautiniais drabužiais
pasipuošusią Danguolę Bartkuvienę. Netrukus South Bend,
Gary, Chesterton ir kiti apylin
kės dienraščiai įdėjo spalvotas
nuotraukas ir eglutės lankytojų
skaičius padidėjo. Mokyklos
pradėjo rengti ekskursijas ir
pasigirdo balsai trečios, ketvir
tos kartos vaikų, kurie gyrėsi,
kad j ų tėvas ar mama lietuviai,
kad lietuviška eglutė gražiausia.

R E A L 1 S TAT

BUSINESS

SERVICES

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIllHiniHIII
2-jų aukitų Georgian. 5 kamb. 37
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta
ELLI0TT PLUMBING
kaina. $27.900.
Ali
types of psumbing repairs.
Taverna ir 4 kamb mūrinis, j rytu i tvlkm
«•*•••
Apie $10,000 paDrain lines rodded. -'
nuo California Ave ir 71-os g-ves. Nu- | i*""*- Moderniai patobulintas namas
No
eztra
charge for weekends
Marąuette Parke. Kaina $67,500.
žeminta kaina. $45,000.00.
or holidays.
Svarus 2]ų aukštų maras. Apie
III T C NUOMAVIMAS
j $7,000 pajamų Msrųuette Parke. Ver
Namų pirkimas — Pardavimą*
iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiitHmniii
tas $46,900.

PIRKĖJO LAIMEI

Phone — 847-6310

Valdymas

Draudimai — locome Tas
Nota ristas — Vertimai

BELL REALTY
J.

B A C E V I Č I U S

6529 S. Kedzie Av. - 1 778-2233

Platus sklypas. Geroje vietoje mI vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
Maloniai prsisn kalbėti lietuviškai IŠNUOMOJAMA — F O B B E N T
| ar angliškai ir paduoti savo telefoną
i bei pavarde, kada jums patogu namus
įsNUOM. naujai atremontuota 2-jų
! apžiūrėti.
kamb. patalpa ofisui arba tinkar gy

į

Valdis Real Estete

venti vyrui. 71-os ir RockweUapyi.
Skambint t25-7«12 ..,„„

BaMO 78 sk. Detroite Švenčiant 35 m. sukaktį: pirm. Bernardas Brizgys,
Jau daug metų, kai kepiau duoakomp. Vidas Neverauskas, deki. Rūta Snapštytė, sol. Danutė Petronienė.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini
2625 Wesf 71 si Street
Nuotr. K. Sragausko i ną Baranausko kepykloj ChicaHELP WANTED — VYRAI
Lietuviškas
restoranas
su
namu
ir'
,
.__. . . A
. . . . . . .
i gos lietuviams, kurie labai mėgo
T
visais
moderniais
{rengimais
—;
\ lietuvišką ruginę duoną, po ke
lerių metų n u o mano atvyki
iei.
737-7ZUU ar M / - a w a
pirkimo sąlygos. Labai geras biz
Naujesnis 3-jų miegamų bungslow.
Marųuette
Parko
centre.
Lengvos
mo iš Lietuvos į Chicagą, pasa
nis. Beta proga.
Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie Good salary plūs benefits for man
kojo Pranas Dalidonis pasikal
with exp. & ability t o w o r k on
67-os ir Homan. $52,900.
•heavy eąuip. & machinery. Mušt
ŠIMAITIS
REALTY
bėjime
savo
dukters
ir
jos
vyro
2tt
aukšto
mūras
—
3
butai.
Ge
(Atkeltais 2 paL).
nemažą dalį iš Chicagos į Det
ros pajamos. Prie 44-os ir California. know mechanics, hydraulics & ęlecpuošniame name.
Insurance — Income Taz
roitą parvežti.
trical, be able t o set up a PM pro-«
Nebrangus.
Notary Public
miestinėm Detroito k ClevelanPranas atrodo tipiškas žemai
gram & supervise small dept. Call:
59-ta
ir
Wbipple.
6
kamb.
puikiai
Kaip minėta aukščiau, parodos tis, stiprus, tebeturi dantis ir
do žaidynėm. Jos įvyks garsioje
2951 W. 63rdSt., 436-7878 prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo days Gordon Roth 312—742-9590,
ir gražioje vasarvietėje netoli Ce- atidarymas įvyks šeštadienį 7:30 nevartoja akinių. Plaukai žili,
šilima. Rūsys. Nebrangus.
nip'lis Mr. Toarres 312—968-3875.
TeL 839-1784 arba 839-5568
dar Roint, Ohio, Sa\vmill Creek vai. vak. Parodą bus galima lan jo mėlynos a k y s žiba ir jo lūpos
65-ta ir Keeler. Stiprus 1H aukš
Beverly Shores lietuvių klu IIIIIIIIIIIIIHimillllllllilIlIlIlIlIlIlIUIIIIII! to mūras. Tinka giminingom šeimom
kyti ir sekmadienį. Artėja šven su šypsena, kai jis kalba. Mėg
golfo aiškėtėse.
bo pirmininkas inž. Valerijonas *""
Norime priminti, kad tai jautės, tai kaip tik bus gera proga sta kalbėti lietuviškai
ar iinuom. Susideda ii 5 ir 4 kamb.
$72,000.
Radys, gavęs pakvietimą, rūpi-! —
bus trečios tarpmiestinės žaidy įsigyti lietuvaitės dailininkės dar
Experienced all around toolmaker
MISCELLANEOUS
Gimiau Šiaulių paviete ir at naši ir šiais metais eglutės pa-' m
nės ir jos jau tampa gražia mū bu arba juos padovanoti kitiems.
who likęs variety and challenge to
NEIGHB0RH00D
L.
Rugienienė vykau į Ameriką 1908 metais, puošimu. Eglutės papuošimui
šy sportinio gyvenimo tradicijawosk on tools, jigs and fiatures.
pasakoja toliau, ir pirmiausia vadovauja Danguolė BartkuvieExcellent opportunity. Good pay
Realty Group U.SJL
Torime priminti, kad Sawmill
and benefits.
Apply in person
dirbau siuvėju Hart, Schaffner nė. Ji taip pat sutiko duoti pa
Creek vasarvietėje yra labai ge
only.
Mušt
speak
Englisb. „ ;^
BUDRAITIS
REALTY
6
0
.
ir
Marx
kompanijoj,
Chicagoje.
aiškinimus, kai parodą lankys
KILIMUS IR B A L D U S
ros sąlygos praleisti visą savait
Atvykęs Amerikon Pranas mė mokyklų vaikai. Rūta Arbienė,
Plauname ir vaškuojame
WEN PRODUCTS
galį su šeima.
4248 W. 63rd Street
visų rusių grindis.
gino
būti
ūkininku
Arkansas
5810
Nortasrest
Hwy, TeL 76S-60G0
Sofija
Barkienė
ir
Sofija
Mic
Taip pat ateinančiais metais
Tel.
—
767-0600
valstijoj,
bet
sugrįžo
į
Chicagą
BUBNYS — TeL B E 7-5168
kevičienė parodoje budės šešta
Salfas golfo pirmenybės bus ren
ir
tapo
duonkepiuJo
paskuti
dienį
ir
sekmadienį.
Paroda
]
giamos Detroito golfo sekcijos ir
REPAIRMA#
nis darbas buvo langų valymas vyksta Community Center for I
SHEET METAL, MACHINERY
jos įvyks 1980 metais rugpiūčio
HELP WANTED — MOTERYS
Chicagos dangoraižių sekcijoj. the Arts, Michigan city, kam- \
We are looking for a reliaMe indi30 ir 31 dienomis Raisin River
t0% _ 2 o% — so<& pigiau mokės*
vidual
with proven mechanical ap1 1 0 0 u nk
ntomo
Jo
žmona
Petronėlė
Visockaitė
Golfo klube, Monroe, Mi.
pas Springs Eight St. Paroda j S f ^ ^ " ^
* * ** *
titude
to
fili secure, long-term pomirė 1973 metais. Pranas da veiks 3 dienas lapkričio 30 ir
BAKERY SALES
V.P.
:
sition
with
a growmg company.
FRANK
ZAP0LIS
bar gyvena s u SAVO dukra Ele- gruodžio 1—2 dienomis. V. K.
Full A Part Tfane Potitkms Open
Competitive
salary, insurance and
MARYTĖS GAI2UTIEN£S
n?,, kurios v y r a s yra 3*. Donald
Telef. GA 44654
Need mature responsible women for pt%fit-shariJig. Friendly working
KERAMIKOS DARBŲ P A R O D A
Peigh, veterinarijos gydytojas,
UOSVa w - Kth Street
conditions. Contact
our busy shops.
PACKAGE EJLPRES8 AGENCY
kuris turėjo s a v o veterinarijos
MR. GORSKI — 54S-7310
Gruodžio antrasis savaitgalis,
Call MARY (Aftsr 1 PJf.) st the
MLAJUJA X O R E i a J E > £
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
I
įstaigą
Chicagoje,
Western
Ave.,
8 ir 9 dienos, tikrai įdomios Det
SIUNTINIAI | LIETUY4
' ir 80 S t . 25 metus, prieš išvyk
D0MJT SH0P
roito visuomenei, nes bus du Lie
paceMauJamoa pero* rūšie
damas
į
Arizoną.
Spalvotos
ir
paprastos.
Radijai,
VYRAI LB MOTERYS
prekeS.
MalsUa
Ii
Europos
maUUą.
tuvių Bendruomenės Detroito
» M7-MM
Stereo
ir
Oro
Vėsintuvai.
2608
w
.
«t
st.,
cnicafo,
m.
soeas
apylinkės kultūriniai renginiai.
Elena Dalidonytė - Peigh yra
Pardavimas ir Taisymas.
TEL. — WA 5-2787
žinoma
Chicagos lietuvių tarpe,
Arch. R. Griškelis
Šeštadienį 7:30 vai. vak. įvyks
WATTRESSES
M IGLINAS TV
nes buvo veikli organizacijose. uiiimiHiiHinramMtmmiiiiiinnHiiiiiii
Join a fast-growing chain of jewelry
Marytės Gaižutienės keramikos
DAY AND NIGHT
2MC
W,
«
t
h
S
t
,
tel.
776-1486
Man labai gerai, kad mano tėve
boutiques. Start your career with a
IRANAS
SKAIDRĖSE
darbų parodos atidarymas. Rodos,
COOKS — NKJHT.
good salary and excellent corporate
iHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuinimim
lis
gyvena
s
u
manim,
su
kurhio
Apply in Person
panaši paroda jau seniai Detroi
benefits; some retail preferrtdf'lnIIHIIIiIlHIIIMIinillllllllItlItUlIlIlUlIlIlIlI
LB Detroito apylinkė pakvietė pasikalbam lietuvių kalba, i r
WAGS RESTAURANT
te yra bebuvusi, o Kultūros cent
quire at:
Linooln Mali, Loww Lsvd
re tai tik pirmąjį kartą. Nors ke Rimą Griškelį parodyti skaidres mes dalyvaujame lietuvių veiki
0UE, INC.
•"
Matteson, m. PHONE: 481-4310
IJcensed, Bonded, Insured
ramika yra populiarus užsiėmi apie Iraną jau praeitą pavasarį ir me Phoenįce, pasakojo Elena. Radijo Valanda jau 38 metus tar
1116 Northbrook, Northbrook, R.;
nauja New Jersey. N«w York ir ConNauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
mas Amerikos moterų, tačiau lie niekada negalvojo, kad kaip tik Dr. Peigh dabar dirba kartu s u necticut lietuviams !
SEWING MACHINE OPERATORS
TeL (S12)
ir
vonios
kabinetai.
Keramikos
ir
kt.
vienu
Phoenbco
veterinarijos
šiuo
metu
Iranas
bus
viso
pa
tuvių tarpe jis nėra paplitęs ir
Mušt be expd. on industrial sewing
Kas Sešiadien) nuo * iki 5 vai. p o  plyteles. Giass biocks. Sinkos vamz
mes mažai turime keramikių, ar saulio, o ypač JAV dėmesio cent gydytoju ir planuoja įsigyti piet 13 WEVD Stoties N e w Torke džiai išvalomi elektra. Galite kreipus machine. Any age welcome. Good pay.
1330 kil.. AM Ir nuo 7 iki 8 vai
Phoenbce nuosavą įstaigą.
keramikų. Mante Gaižutienė yra ru.
vak. 97.9 meg. FM.
nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 vai. Steady work. Full or part time.
Phone or Apply: 281-5150
vakaro.
Dlre-kt. Dr. Jokūbas 4.
Arch. Rimui su Irano kraštu ir
Šios žinios autoriui ir jo žmoSEAMCRAFT, INC
tam AND WOMEN •"•"
1491 Force Drtre
žmonėmis teko artimai susipažin- nai Onai t e k o aplankyti Praną
Mountainslde, S. i. 070M
SERAPINAS — 636-2960
•82 W. DsJda (3900 N.)
Mscbine Operators. General WareTel. 233-5&6S (oode) 301
miiHiiiiiiiiiiiiimiiummuuiMiiiiiiimiH
ti 1974-75 metais. Jis ten buvo j Dalidonį su j o giminaičiais Ona
house^.
Small friendly Glenview
savo darbovietės išsiystas. Skid- i r Adomu Gimat, kurie gyvena į "
2
f
S
«
»
SLJSttSL'iZSL
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Company.
ig*i
REIKALINGA
MOTERIS
viSkų kultūrinių valandų anglu kalba
more, Chvings and Merrill archi Hinsdale mieste, netoli Chica-1« seton Haii universiteto radijo »u>prižiūrėti i y 2 m. vaiką mano
_ .
.
. . . ,._ • . ts i u «« (New Jersey WSOU, 89 6 mec.
CaU JOHN GRAN 9 9 8 - l T n "
tektai buvo pakviesti atlikti ar
namuose, Manguette Parke.
gOS. T a i p p a t s y k i u buVO IT S o - F M ) Pirm&d. 7:S0 - 8:S0 vai. vakaro.
or apply in person at ;«
chitektūros darbus ne tik Irane, fija Piežaitė - Gorney iš A r I Skambint po 5 v.v. tel. 778-8560 S126 West Lake, Gleaview, 171.
(vsdov»njs p**, i. stok*.)
bet ir kituose vakarinės Azijos nold, Pa,
Stasys Pieža |
mmmnm
Apdraustas perkrausrymas
kraštuose, tačiau kai ekonominė
padėtis pasidarė neaiški ir patys
HELP
WANTED—MALĖ R FEMALE
{•airių atstumų
iraniečiai pradėjo abejoti savo >?Mr*!K',mtr*;<m> .#* mk/mMKsm-mfjmm*
•<m~w:<myM:sw:-:v TeL 376-1882 arba 876-5996
ateitimi, tai architektai savo būs
iiiiiiiiiiiiimimiiiimiimimiiiiiiiiiiiiiiii
tinę uždarė ir grįžo atgal į JAV.
Projektu atlikta buvo virš dvide
Mušt be able to type and willing to handle general clericai
SIUNTINIAI Į LIETUVA
šimt, tačiau statyba vyko tik
duties as necessary. Experience helpful, but not necessary.
valdiškųjų projektų ir tai labai
Ir kitas kraštus
We are a major National Corporation, offering an excellent
starting
salary and a broad range of fully paid company benefits:
sunkiai. Tad Rimui buvo proga
NEDZINSKAS, 4001 Archer Ave.
Wbrk
in
a modern loop shop close to the Northwestern Station,
ne tik pažinti Irano meną ir gy
Chicago, m. 19132, tel. 127-MM
rv.
Union
Station
and all major C T A routes.
venimo būdą, bet kartu pažinti
— — I S S S S S — S S S — M — W
S A V. /ITA IR RIČARDAS
-•..
iraniečius iš praktiškosios pusės.
CAU 2864843
SHLAUSTAS
Pati kidmore, O v i n g s and M e 
rrill kompanija yra viena iš žy
M A I N T E N A N C E SERVICES
DaU
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
4a BqnaJ Opportunity Employer M/F
miausiu Amerikoje firmų, laimė
Pietus, vakariene, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams.
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
viena iš tų retų šio trapaus me
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves
jusi daugiausiai įvairių žymeniu.
pilna apdrauda.
no specialisčių. Ji taip pat įdomi
tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiam v
Jie suprojektavo Chicagoje žino
TeJ. — WA 5-8068
asmenybė, nes ne tik keramikė,
•^•^
Skambinkite Zitai arba Ričardui.
mus Sears Tower ir John H a n
HELP WANTED VYRAI
^^ *^**** * **S»*SS^»« ^H*««SS«VBSMS^SaS«^SSM^BSS**^^S«^SSi
bet kartu yra biochemijos moks
Lobster 5795, Strip steak $5.50. Butt steak $4.95.
cock pastatus.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys
lu daktarė. Ji gimė Lietuvoje. Stu
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiimi
ir kitokie patiekalai
Rimas
Griškelis
gimė
Lietuvo
dijavo Mundelein Gollege, WayIvairh} prekių pestrlnkinuM nebnuo«tal UI mflaa esadeUo.
Atdaras 7 stenės savaitėje nuo 11 vai ryto iki 2 vel. po vidumekži*.
ne State University ir Illinois je. Savo jaunystę praleido Det
%
COSMOS PARCELS EXPRESS
technologijos institute. Keramikos roite. Baigė Šv. Antano parapijos
8821 W. Columbua Avenue, Chkago, ffltaota 60681
For our small growing fabricatiag company. We offec escellent starting _
kursus lankė Hyde Park Art Cen pradžios mokyklą ir architektūros
tm w. m su chicago, m. cata
salaries, benefits including profit sharing and good working conditions. (Blokas i rytus nuo 79-tos ir Kėdite)
ter ir Chicagos Meno institute. studijas Detroito universitete
To apply caU:
STANLEY J AR0SZ
SIUNTINIAI | LIETUVA
— 9?5-l#78
Jau yra turėjusi keletą labai sėk 1966 m. Cia jo mėgiamiausios or
Mt-SIM
Telef. - IB-Z7S7
7SMQaiaey Street
•'•-.mingų parodų, tai Beverly Shores ganizacijos buvo skautai ir Lietu
Vytautas Valanunas
Rūkmhroek,
\L
M521
ESį^
ir 1977 metais Jaunimo centre viu Studentų Sąjunga, kuriose ak
tllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllUIII'1
rsvr
Chicagoje, kur buvo
išstatyta tyviai reiškėsi. Šiuo metu yra
inniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui
130 įvairiu jos darbu. Savo ori aukščiau minėtoje firmoje pro ^
.III"
TEATRINIO V A R G O KELIAIS
.11 • lllltl l l l H l M I t m m M U M I M I I I I I I I I M WWIMIIIIIIimit»H«»
ginalumu pasižymi jos dekoraty jektavimo vedėjas ir „associate
M. A. i I M K U S
INOOME
TAX
SKRVICE
vinės plokštės, kuriu žada ir pas partner". Irane kartu su juo bu
Juozas Kaributą*
NOTARY P V B I J O
mus atsivežti. Ji taip pat daro vo ir žmona Regina, kuri taip
4259
So.
Map4ewood, tel. 254-7450
Memuarai. 50 matą teatrinio darbo sukakcisi paminėti,
I D.O.T. rjualihed with tandem axle tractor for piggy
dekoratyvines lėkštes,
figūras, pat mėgsta fotografuoti.
T*lp p*t dao-onU
VERTIMAI.
192 pusi. Spaudė Salezieeių spaustuTė Romoje 1977 m. Kie
vazonus vazas ir namų
buičiai
OIMINV lSkvleUme.1. pildomi
" back operation. Pick up and delivary within 400 mile
Skaidrės apie Iraną bus rodo
t a i s ririeliaia. Kaina su persiuntimu $10.30. Užaakymus
PILIETYBftS PRAŠYMAI lr
reikalingus indus, indelius. Turi
radius. Chicago-based. £xcellent pay packaga.
kltokl« bl&n.V«.l.
\
mos sekmadienį 12 vai. Kultūros
aiuati —
padariusi net ištisus servyzus. Rei
centro didžiojoje salėje.
v
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , Chieago, DL 60886.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuniiiiinii
kia tik tikėtis, kad bus geras oras
TEL -812—226-7828
ir Marytė galės savo eksponatu
Liuda
Rugienienė ^
<P S B B L f i K T n s "VRAVGST.
MMMi

DETROITO 2INIOS

MECHANICS

TOOLMAKERS

VALO M E

TELEVIZIJOS

MANAGEMENT

Lietuvos atsiminimai

P L U MB I N G

FACTORY.

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

PURCHASING CLERK

DIAMOND HEAD P
RESTORANAS

OVI N G
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OWNER - OPERATORS

c

komunistų
partija,
veikalas
DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. lapkričio mėn. 29
skirtas vidaus (Lietuvoje lietu
Lapkričio 23 d. Chicagoje, leidžia "LKBK", "Aušra", "Die viams) reikalams, Lietuvių pa
Jaunimo centro kavinėje, skau vui ir Tėvynei" ir "Tiesos Ke dėtis Gudijoje ir veikalas apie|
tai akademikai suruošė įdomią lią*. "Dievui ir Tėvynei" skir Neprikl. Lietuvos laikotarpį, į
skirtą mokyklom.
ir vertingą vakaronę, kurioje tas polemikai su ateizmu,
o
Kun. K. Kuzmickas pranešė
akademiškai ir giliu įžvalgumu "Tiesos Kelias" pastoraciniams
apie
LKBK leidimo sunkumus
trys prelegentai! "Draugo" re reikalams žurnalas.
daktorius Bronius Kviklys, prof. Liberalinė — leidžia "Varpą", bei ruošiamus pirmuosius "Kro
dr. Tomas Remeikis ir teisinin kuris kovoja už žmogaus teises, nikos" tomus svetimom kalbom.
kas J. Damauskas aptarė okup. "Laisvės Šauklį", kuriame ran Prašė veiksnių ir visuomenės
Lietuvoje dabar ižginanfią po_ dama daug polemikos ir užuo pagalbos tokiam darbui atlikti.
Po išsamių pogrindžio spau
grindžio spaudą.
minų, kad katalikiškoji spauda
dos aptarimų vakaronės daly
nepadedanti kitom pažiūrom, ir
Bronius Kviklys apžvelgė po
viai turėjo progos iš arti susi
"Perspektyvas".
pažinti su pogrindžio spaudos
grindžio spaudos kelią bei to
Pažymėtina, kad "Laisvės originalais ir jau kitų leidinių
kios spaudos tradicijas ir atsi
Melai sesei
Šauklio" straipsnių rinkinys bū čia išleistais tomais.
Parodą
radimo priežastis. Antrojo pa
Jaunimo
choro
tėvų
komitetas,
rengiąs
choro
vakarą:
muz.
St.
Sližys,
Dani
na atspausdinamas "Aušrelė suruošė darbštusis didžiųjų tau^
saulinio karo metu
vokiečių
je", kuri kaip tik pasiekia Va tos lobių teikėjas, turįs di guolė Jurgutienė g>irmininkė), Kazys Gogelis, Vacius Leiis, Mykolas Abaokupacijos laikotarpyje buvo
Nuntr. J. Gaižučio j
karus ir iš kurios galima su desnį archyvą, Bronius Kvik rius, Valentina Černiauskienė ir Alė Butkunienė.
jos mylimai sesutei a. a. MARIJAI Lietuvoje mi
pradėta leisti pogrindžio spau
vokti apie liberalinio sparno lys. Leidinius sklaidant junti,
da, kuri gyventojus informavo
rus, reiškiame gilią užuojautą.
siekius. Socialinis nacionaliz su kokiu ryžtu, meile savo tė
apie okupantų kėslus. Pokario
mas daugiau propaguoja tauti
Jūrų šaulių Kuopos "Klaipėda"
metais, partizanų judėjimo lai nį komunizmą ir apie šio spar vynei dirba didžiosios rizikos
Illinois universitete (Chicago kiamam skaičiui, būtų galima su- |
Pirmininkas, Vaidyba ir Nariai
kotarpyje, 1944—1951 metais no užmojus daugiau sužinoma apsupti tėvynainiai, telkdami į
pogrindžio
spaudą
vertingą,
I
sitikti
vakarais
ne
universitete,
|
Circle)
žiemos
ketvirtis
praside
pogrindžio spauda vedė kovą su iš pogrindžio laikraščio "Per
istorinę medžiagą, kuri šaukia da sausio 2 dieną ir baigiasi kovo j bet, pavyzdžiui, Jaunimo cent- į
nauju okupantu — bolševikais. spektyvos".
lietuviškąją išeiviją vieningon 7 dieną. Registracija gruodžio j re Toli gyvenantieji ir kitus uniLietuva tuomet šiek tiek infor
Į versitetus lankantieji gali darbus
11 — 12 dienomis.
Prof. dr. Tomas Remeikis talkon.
macijų susilaukdavo iš "Ame
Į kursus užsirašyti gali ne vien atlikti korespondentiniu būdu.
su
rikos Balso" ir Vatikano radi taip pat yra susipažinęs
Įdomu, ar mūsų veiksniai yra
jau
lanką Illinois universitetą. Ne Illinois valstijoje gyvenančių
jo, tačiau isformacija buvo okup. Lietuvos pogrindžio spau susipažinę su tautos pulsu, ar
Kviečiami
taip pat studentai iš studentų didesnį mokestį bus
menka, lydima įvairių nesėk da, tautos siekiais ir ten veda yra gerai išstudijavę pogrin
mių. Vėliau "Amerikos Balso" ma kova. Jis pažymėjo, kad, džio spaudos informacijas, ar kitu universitetų k universiteto bandoma padengti stipendijomis.
Prisimintina, kad studijuojan
informacija sustiprėjusi. lie nežiūrint ideologinių pasiskirs laisvės kovą derina su kovojan dar nelankantieji.
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
Žiemos
ketvirty
bus
dėstomi
i
tiems
bet kurią mokslo šaką litutymų,
rezistencija
dirba
sutar
čios tautos strategija?
Buvo
tuvių tauta, kiek atsikvėpusi po
šie dalykai:
nistikos įskaitos užsiskaito į uni
pokario sunkiųjų metų, pradė tinai ir teigia, kad išeivija bei nusiskųsta, kad nei fondai, nei
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID
Lithuanian
102:
Elementary
versitetui baigti diplomą. Litua
mūsų
veiksniai
turėtų
vesti
di
veiksniai neparemia rezistenci
jo stiprinti kovą prieš okupan
Lithuanian II. Cia bus toliau mo nistika gali būt antrine mokslo
T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
tus rusus. Ir čia daug padėjo alogą su rezistencija, turėtų ar jos, nesirūpina pogrindžio lite
komasi
lietuviškai rašyti, versti šaka (minor).
čiau
pažinti
kovojančios
tautos
ratūros
katalogavimu,
studija
pogrindžio spauda. 1972 m. pa
iš lietuviu į anglų ir iš anglu i
4 3 3 0 - 3 4 S o . California A v e n u e
sirodo pirmieji LKBK numeriai siekius, metodus ir kiek galima vimu ir jai nerandama vietos lietuviu kalbas, nagrinėti litera Tolimesnei informacijai kreip
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
net veiksnių būstinėse. Su di
tis į šiuos lituanistinės programos
ir "Kronika" nenutilo iki šių jai daugiau padėti.
tūrą. Paskaitos nuo antradienio
Apie neperiodinius pogrindy dele pagarba ir padėka tenka iki penktadienio 12:00 — 12:50- komiteto narius:
dienų, pasiekusi jau 40 numerį.
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
Irena Baleišienė —Universije
išeinančius leidinius kalbėjo minėti Br. Kviklį, kuris savo Keturios įskaitų valandos (4 creSovietų ir Lietuvos disidentų
Telefonas — YArds 7-1741-2
ty of Illinois at the Medical Cenjudėjimas dar daugiau skatina teisininkas J. Damauskas, ap namus pavertė mūsų tautos lo dit hours).
ter Office of Business Affairs —
tautą ryžtingesnėn kovon ir tuo tardamas tokios plačios apim bių saugojimo buveine. Bet tai
Lithuanian 105: Intermediate
(312) 996 — 5958. Box 6998,
juk
tik
jo
privati
iniciatyva,
.pačiu ima kasmet vis daugiau ties veikalus, kaip Rusijos carų
Lithuanian II. Šiame kurse bus tę
Chicago,
UI., 60680.
ir daugiau pasirodyti naujų po mėginimai Lietuvą surusinti ir nesulaukusi niekeno paramos. siama sintaksė, pereinama nauja
lietuvių pasipriešinimo kova XIX Grįžtant prie vakaronės, tenka rašyba bei skyryba, verčiama iš Regina Kulienė — 6627 S. Fran
grindžio leidinių.
cisco Ave., Chicago, 111. 60629,
Techniškai leisti pogrindžio amžiuje. Veikalas rašytas ma padėkoti skautams už gerai su anglu į lietuviu ir iš lietuvių į
tel. (312) 776-4025; ar UICC —
spaudą susidaro daug sunkumų. šinėle, 370 puslapių. Tarybų ruoštą pokalbį ir už gerų leidi anglų kalbas, nagrinėjama lite
J.
A. College of Sočiai Work Edunių
leidimą.
ratūra. Paskaitos nuo antradie
Didelė rizika, stoka rašomųjų sąjungos komunistų programa
cation
and Communications
Jurgis Janulaitis nio iki penktadienio 1:00 — 1:50.
priemonių, popieriaus. Tą dar ir gyvenimas, tai polemika su
Building, Room 4018, Box 4348,
Keturios įskaitų valandos ( 4 creLaidotuvių Direktoriai
bą atlieka mažomis grupėmis,
Chicago, 111. 60680 Tel: (312)
dit hours).
vadinamomis celėmis, po tris,
996 — 2316.
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Lithuanian 222: Major Lithu
keturis asmenis. Paprastai per
Marija
Stankuvienė
—
Saulaianian
Poets.
Salia
bendros
lietu
kalkę mašinėle parašoma ke
vių poezijos apžvalgos, bus gili tytė; 6516 S. Washtenaw, Chica
letas kopijų, kurios skleidžia
namasi į kiekvieno studento pasi go, 111., 60629, tel. (312) 776 - mos pažįstamųjų tarpe, o pa
Trys Moderniškos Koplyčios
4003;
ar
UICC
—
DepL
of
Slavic
rinktąjį
poetą.
Paskaitos
antra
starieji, naujos celės, taip pat
Mašinoms Vieta
Hali,
dienį, ketvirtadienį ir penktadie Luanguages Universtty
leidinius perrašo, daugina ir
nį 1:00 — 1:50. Keturios įskai Room 1220, Box 4348, Chicago,
platina. Tokių leidinių tiražas
111. 60680, Tel. (312) 996—5465.
tų valandos (4 credit hours).
Tel. 737-8600
nežinomas. Didesnė dalis jų
Registracijai reikalinga infor
Lithuanian 299: Independent
pasiekia ir laisvuosius Vakarus.
Tel. 737-8601
Study. Darbo tema bei apimtis macija ir formos gaunamos iš
Pradžioje pogrindžio spaudos
sprendžiami studento ir dėstyto pačio universiteto: UICC Office
informacija buvo gana kukli
jas. Atitinkamos įskaitos, nuo 1 of Admissions and Recprds, Box
Vėliau plito, stiprėjo ir pasta
— 4 įskaitų valandos (1 — 4 4348, Chicago, 111. 60680, Tel.:
ruoju metu joje yra stiprios kri
(312) 996 — 4350.
credit hours).
tikos JAV ir Vakarų politikai,
Taip pat Vaznelio krautuvėje
Tiems, kuriems nustatytos va
kuri išduodanti laisvas tautas
bei
Jaunimo centre Chicagoje ir
landos neįmanomos, bus bando
pavergėjams. Latviai ir estai
ma surasti kitas valandas dienos 5v. Antano taupymo bendrovėje
TĖVAS IR SŪNUS
pogrindžio spaudos kaip ir ne
metu universitete. Susidarius rei- Cicero, 111.
turi, bet, reikalui esant, jie
MARQUETTE FUNERAL HOME
glaudžiai bendradarbiauja su
TR>S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Lietuvos pogrindžiu. Idėjiškai Kalėtbj laikotarpio metu Chicagoje Mokslo ir pramonės muziejuje būna iš
katalikiškojo sparno pogrindžio statytos tautinės eglutės ir tautinių grupių žmonės atlieka meninę programą.
2533 VVest 71 St., Chicago
spauda stipresnė, liberališkoji Čia matyti muziejaus spaudos sekretorius Irving Paley ir lietuvių programa
1410 So. 50th Av„ Cicero
silpnesnė. Bet visi siekia to pa besirūpiną Eleonora ir Frank Zapoiiai. Dalyvauja 37 etninės grupės.
Tel. 476-2345
ties tikslo — laisvės Lietuvai.
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
Gyv. 1725 Central St, Detroit, Michigan.
Pogrindžio spaudoje randama
Mirė 1979 m. lapkričio 26 dieną.
nemaža kaltinimų išeivijai, kad
Gimė
1912 m. birželio 23 d. Lietuvoje, Pliškių kaime,
ji per mažai domisi okupuotos
Joniškio valsč., Šiaulių apskr.
Amerikos lietuvių Tarybos siems JAV lietuviams, Altos
Lietuvos problemomis. Norėtų
Laidojamas šeštadieni, gruodžio 1 dieną.
susilaukti ir mūsų veiksnių kon suvažiavimas, įvykęs 1979 m. skyriams ir bendradarbiaujan
kretesnės paramos. Pažymėti spalio 12 d. Gevelande, Ohio, čioms organizacijoms už suteik
Pasiliko nuliūdime žmona Bronė, dėdė Jonas Biliūnas
na, kad vokiečiai savo lėšomis Hollenden House viešbuty, pri tas aukas, {galinančias Altai
su sūnumi Robertu, gyv. Long Island, N. Y., pusseserė Ada
vesti Lietuvos bylą ir stovėti
išleido "Kroniką" vokiečių kal ėmė šias rezoliucijas:
Totoraitienė su šeima Coloradoje, Lietuvoje sesuo Adolfi
Lietuvos laisvinimo pozicijose.
ba.
Prelegentas apgailestavo,
na Lukoševičienė ir brolis Adolfas Simonaitis su šeimomis
1. Suvažiavimas kviečia JAV
kad mūsų veiksniai, surinkdami lietuvių visuomenę sugretinti Tuo pačiu suvažiavimas kviečia
bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje.
dideles sumas Lietuvos vada jėgas ir bendromis pastangomis visus tautiečius Vasario 16 die
vimo reikalams, iki šiol nerado siekti tautai laisvės. Okupuo nos ir kitomis progomis aukoti
galimybių paremti kovojančios tos Lietuvos tautiečių, o ypač Lietuvos laisvinimo reikalams
LiiiiiiiiiiMiiiiiiMiiiiiitiiiiiiiiiimiinmiMNiiiimiiminimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii^
lietuvių tautos pogrindžio spau jos jaunimo ryžtas ir pasiauko ir aukas siųsti Altos valdybai.
5Suvažiavimas,
išklausęs
ir
dos leidimo pastangų.
l
FUIKI DOVANA iVENCIŲ IR KITOMIS PROGOMIS
i
jimas, jų gyvybės aukomis pa
priėmęs
Altos
pirmininko,
kitų
Okup. Lietuvoje dabar eina skelbtas "Laisvės Lietuvai" dū
keletas gerai redaguojamų po kis tebūna mums visiems įkvė valdybos narių ir iždo globėjų
grindžio laikraščių, kurių pusė pimu ir stiprintoju Lietuvos pranešimus, reiškia jiems vi
ANTRALAIDA
Į
siems nuoširdžiausią padėką už
vadavimo siekimuose.
pasiekia laisvąjį pasaulį.
-Illtldsatliktus darbus Lietuvos laisvi
Prof. dr. Tomas Remeikis da
2. Suvažiavimas prašo Ame nimo veikloje.
- Prd. J
vė įdomios pogrindžio spaudos rikos lietuvių Tarybą sudaran
6.
Suvažiavimas
paveda
Altos
Naujasis Testamentas yra pratilko formato, {ritau kietais virto- s
statistikos. 1972 m. tepasirodė čių organizacijų vadovybes, kad
valdybai padėkoti visiems, kurie f Hais. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka laida s
LKBK 4 nr. su 70 puslapių. paragintų savo padalinius akty
jį sveikino ar šia proga Altą 2 parduodama prieinama kaina.
Šiandieną jau leidžiama 8 di viau prisidėti prie Vasario 16 d.
parėmė auka.
"DRAUGO"
desnės apimties pogrindžio laik minėjimų organizavimo, aukų
Rezoliucija
komisija
raščiai ar žurnalai, nors oku Altai rinkimo ir jo darbų rė
Kaina— $800
pantas labai sugriežtinęs ideo mimo.
1 mtnois gyventojai praiomi pridėti 50 centų mokesčiam* Ir persiuntimui. J
loginę kontrolę. Prelegentas ap 3. Suvažiavimas pasisako prieš
(Kitur gyvenantieji pridėkite 25 centus).
MOKfiS SUŽEISTIEMS
tarė pogrindžio spaudos turinį, JAV lietuvių centrinių organi
|
Gan
proga
ristom
tolgyttNaujajj TattaaMOta. ShftkJta
paminėdamas, kad pogrindžio ju zacijų vadovaujančių asmenų
Chicagoe miesto vadovybė
dėjime dalyvauja įvairių ideolo lankymąsi okupuotoje Lietuvoje teisme sutiko biudžete skirti 27
DRAUGAS
gijų žmonės.
ir lietuvių jaunimo siuntimą j mil. dol. kompensacijoms tiems,
4545 Wost 63rd Strttt
Šiuo metu okup. Lietuvoje Vilniaus Kapsuko universiteto kurie susižeidė gatvėse ar šali
gatviuose, kuriuos sužeidė miesyra, išryškėjusios trys ideologi ir kitokius kursas.
Chltap, IIIlMit 60121
|to
automobiliai ar policija.
nės grupės: katalikiškoji, kuri
4. Suvažiavimas dėkoja vi
^nillllMIIIMIIMWSIIMISJII>i)Ss^sWS)SSSWISBSl
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x
Klemensas Juškevičius,
Šaulių sąjungos veikėjas, gyv.
Brighton Parke, sveikatai pa
So
X Leonas Narbutis, kuris tikrinti paguldytas Loretto li
J. L VALSTYUSE
fijos Liubartienes sesutė, porai
žymiai reiškiasi kultūriniame goninėje dr. P. Kisieliaus prie
— Joosss Botevičtoa, aktorius savaičių buvo atvykus) i Phocgyvenime, ilgus metus da- žiūroje.
ir
Vyčių veikėjas, iš New Yor- nixą. Ne tik jos vaikai, bet ir
: lyvavo įvairiuose orkestruose,
ko buvo atvykęs į Phoenoą, anūkai kalba lietuviškai.
x Jonas Jankauskas, Mar! skambina pianinu, šiuo metu
Ariz.,
brolio Ray Boley aplan — Literatūros
vakarą
su
talkina Chicagos Lietuvių sty quette Parko gyventojas, pa
kyti.
Čia
kelias
savaites
gyve
rašytoju
Jurgiu
Jankumi,
ren
guldytas
Sv.
Kryžiaus
ligoninėginiam ansambliui ir yra jo rei
no savo brolio šeimoj. Svečias gia LF Fronto bičiuliai, Los
kalų vedėjas. Pats mėgėjas sveikatai patikrinti.
yra dalyvavęs ir kūčiose ir Ve- Angeles, Calif., gruodžio 8 4
x "Draugo" atkarpoje šian- piešti, yra surinkęs daug mūsų
x Patikslinimas. "Draugo"
lykose
ir LB gegužinėje. Jis Šv. Kazimiero salėje. Svečią ra
dien baigiame spausdinti Povi- Į žymiųjų dailininkų paveikslų,
lapkričio 28 d. laidoje, 3 psl.
yra išvertęs istorinę apžvalgą šytoją pristatys ir kalbės apie
lo Skardžiaur. atsiminimus iš jo skambinimo pianinu, piešimu,
straipsnio antraštė turėjo būti:
Tumienė
apie Lietuvą anglų kalba. Jo jo kūrybą Elena
tarnybos Lietuvos prezidentū jis taip pat laisvalaikį pralei-,
brolis Ray yra rekordavimo spe FuUerton universiteto anglų li
roje laikų — "Krištolinė vaza". džia įrėmindamas, meniškai, I "TMUmų grupių mitai
(ne:
metai
ka
teratūros profesorė.
cialistas.
'
* P « korektūros
Rytoj pradėsime spausdinti dr. gražiai apipavidalindamas d a i - i
klaid
buvo
— Antanas Skirias, Los Au
*
spausdinta).
Loretto ligoninės vadovybe metinio banketo metu Drake Oakbrook
Juozo Kriaučiūno kelionės įspū lininkų paveikslus.
gyvenamojo
momento
proble
geles, Calif., gavo iš Lietuvos
džius — "Dešimt dienų Romo-i x Jaunimo centro vakaronė- . X ^ - A l f o n s a s Viteata ir jo viešbučio salėje. Iš kairės: dr. John H. Panton, banketo rengimo ko
mų ir pabėrė minčių tolimes žinią, kad rugsėjo 21 d., sulau
miteto
pirmininkas,
Emil
P,
Schmit,
Patikėtinių
tarybos
pirmininkas,
je".
T
je, šį penktadienį, lapkričio 3 0 Į ^ > ^ Honesdalj Pa., pasvei- ses. M. Stephame. ligoninės administratorė, ir dr. George - Stanton, nei distancijai
kęs 79 m. mirė jo brolis Pra
x Dr. Ignas Labanauskas,
medicinos štabo pirmininkas.
klno
Drau
Po paminėjimo, kuris prasi nas Skirius. Jis su žmona ir sū
d.
7:30
v.
v.
bus
paminėta
Ma*
>
«
*
*
*
«
»
.
«
'
dr. Igno ir Stasės Labanauskų
dėjo punktualiai ir užtruko tik numi Sibire išbuvo 10 metų.
Lietuvos
atsiskyrimo čių proga ir savo sveikinimus
sūnus, baigė medicinos moks žosios
palydėjo 20 dol. auka. Esame
rai neilgai, bet sklandžiai, su
— Skaito paskaitas ameri
lus ir, gavęs gydytojo diplomą, nuo Vokietijos sukaktis. Vaka laoai aėkingi.
sirinkusieji, o jų buvo pilna ka kiečiams. Vilius Bražėnas šiuo
ronę
rengia
Mažosios
Lietuvos
pradėjo dirbti St. Luke-Presbyriausias. Jis L«?vengė jokių dar vinė, pasivaišino kava. Dar pa metu keliauja su paskaitomis
AKADEMIJA PROP. J.
terian ligoninėje. Šiuo metu čia bičiuliai. Bus paskaita ir me- Į x £. otekas, torontiškis, pa
bų, sunkiausių 5r nepopuliarių, žymėtina, kad solistė M. Mom Amerikos šiaurės Vakaruose.
dirba kaip rezidentas ir sten ninė dalis, kurioj dalyvaus sol.! r ė m e mūsų dienraštį 10 doL auBRAZAIČIUI PRISIMINTI
jei tuo galėjo padėti Lietuvos kienė, savo giedojimu koplyčio Jo šios kelionės teritorija api
giasi įsigyti kurioje nors me Aldona Buntinaitė, poetas A. j ^ a > Dėkojame,
Prof.
Juozo
Brazaičio
5
metų
P. Bagdonas ir kt. Visi lietu
reikalui. Ir šiandien reikia ste je padidinusi pamaldų iškil ma Washington Oregon, Mon
dicinos srityje specialybę.
x Vadovas Džigas, Omaha, mirties paminėjimas buvo su bėtis Brazaičio pramatymu ir mingumą, prisidėjo ir didele tana, Wyoming ir Idaho valsti
X Motiejus Krosnis, dienraš viai kviečiami gausiai dalyvau
Nebr., pasveikino "Draugą" 70 rengtas sekmadienį, lapkričio sugebėjimu vadovautis sveiku auka — atsisakė honoraro.
jas. Vilius Bražėnas kelionė už
čio "Draugo" spausdintojas, t i
25. Surengė LFD Chicagos sam protu ir išmintimi didžiausių
C O. truks 4 savaites ir turės 22 už
m.
sukakties
proga
ir
sveikini
sveikatai patikrinti yra pagul
x Kun. Juozas Lechavičius
būris. Pradėtas jėzuitų koply
planuotas kalbas ir priedu dau
dytas Central Community ligo yra stiprokai susirgęs ir pagul mus palydėjo 15 dol. auka. La čioje kun. J. Vaišnio, SJ, šv. sumišimų laikotarpiais. Jo pa*
PANEVĖŽIEČIŲ
bai
ačiū.
giau kalbų biznieriams, moks
sirinktu rezistencijos keliu lie
ninėje dr. A. Maciūno priežiū dytas Loretto ligoninėje. Gydo
Mišiom. Savo turiningam pa tuvių tauta pradėjo gyventi
SUSIRINKIMAS
leiviams, studentams ir kt., bei
roje. Spausdinimo darbuose ji si dr. P. Kisieliaus priežiūroje
x Helen YVagner, Rochester, moksle kun. Vaišnys ypač iškė nuo okupacijos pradžios, tęsia
Lapkričio 18 d. 2 vai. p. p. pasirodymų vietinėse TV pro
pavaduoja jo sūnus Zigmas.
N. Y., dažnai paremia savo dien lė Brazaičio asmenybę. Verdi ir dabar: rezistencija prieš oku
ir pamažu gerėja.
gramose ar radijo pokalbių. V.
X l i e t Motera federacijos
raštį. Ir dabar savo šventinius Ave. Maria ir dar vieną giesmę paciją, nutautinimą, priespau Jaunimo centro apatinėje sa Bražėno turą organizuoja John
lėje įvyko Panevėžiečių klubo
Chicagos klubo narių susirinki
x Lietuvių, latviu, esto, len- sveikinimus palydėjo 20 dole pagiedojo solistė M. Momkienė,
Birch Society kalbėtojų biuras
dą.
Ir
kai
tokie
dvasios
galiū
mas prieš Kalėdas įvyks gruo 'tu, žydų ir kitų tautų atstovai rių
auka. Rašo mėgstanti vargonais palydint muzikui M nai imasi atsakomybės ir pavo susirinkimas. Jį pradėjo ir pra American Opinion Speakers Buvedė naujasis klubo pirm. Vla
džio 9 d., sekmadienį, 12 vai. apkričio 27 d. buvo susirinkę "Draugą", patenkinta gautomis Motekaičiui.
jų,
nors
ir
nebūdami
rinktais
das Paliulionis, paprašydamas reau. Jo kelionių dėka apie Lie
Liet. Tautiniuose namuose. M. IJhicagos miesto centre pasitar kortelėmis, laukianti kalendo
Jaunimo centro didelėj ir jau vadais, savaime suburia aplink susikaupimo minute pagerbti tuvos bylą ir jos okupantą su
Rudaitienė parodys savo meną. ei dėl bendrų pastangų žmogaus riaus. Maloniai dėkojame.
kioj kavinėj sambūrio valdybos save pasekėjus ir ima šviesti mirusius panevėžiečius. Sekre žino žmonės tolimiausiuose JAV
M. Krauchunienė — skaidres, teisių klausimais. Iš Washing
vardu akademiją pradėjo A. kaip kokie tautos švyturiai. Iš toriavo S. Kaulėnienė. Ji per užkampiuose, daugelis apie Lie
Narės ir svečiai kviečiami da- j tono atvykęs JAV Helsinkio kox Stasys Balsys iš Brookly- Markelis. Kaip invokaciją A.
kėlė dar prieš 30 metų Brazai skaitė praėjusio susirinkimo tuvą nieko dar negirdėję. >~
lyvauti.
Į misijos štabo narys R. Spencer no mums rašo esąs laimingas
Grincevičienė paskaitė Laikino čio pramatytą tarptautinių įvy protokolą, parašytą Vosylienės.
X Lietuvos Laisves kovų n o - \ Oliver padarė pranešimą apie galėdamas gauti gerą lietuviš sios vyriausybės e. ministerio
DIDL
Juozas Masilionis, Chicagos
ziejuje, J. centre naujame pa- į susitarimų vykdymą ir apie ar- ką dienraštį. Ta pačia proga pirmininko pareigas Brazaičio kių raidą, kuri pildosi, ir ap— DBLS Leigh skyrius su
state, gruodžio 1, 2, 8 9 dieno- j tėjančią Madrido konferenciją, jis atsiuntė Garbės prenumera (tada Ambrazevičiaus) pasaky gailestavimą, kad ''dabartiniai Chicagos Aukšt. lit. mokyklos rengė savo sukakties minėjimą
veikėjai kovoja dėl laisvinimo direktorius ir klubo garbės na
mis vyks Lietuvos valstybės pi Iš lietuvių dalyvavo adv. S. Ku tos mokestį. Labai ačiū.
tą žodį 1941.VL26, laidojant organizacijos su tokiu atsidėji
lapkričio 3 d.
rys, skaitė paskaitą "Karaliau
nigų paroda. Yra rinkinių, sie prys, E. Šumanas ir kun. J.
pirmąsias 86 sukilimo aukas mu, lyg nuo to priklausytų Lie
— Susitikimas su landnhfrx Jonas Vaitkus, Hyatsville,
čiaus ir Vilniaus universitetų
kiančių Vytauto Didžiojo laikus Prunskis.
Kauno kapinėse.
tuvos išlaisvinimo sėkmingu reikšmė Lietuvai". Savo paskai giais Lietuvių namuose. Rašyt.
MD, prie prenumeratos mokes
Lankymo valandos: nuo 9 v.
Buvęs artimas Brazaičio bi mas", prieš pompastiškus ne toje jis pažymėjo, kad visur Algirdas Landsbergis su žmona
čio pridėjo 10 dolerių auką. Dė
ryto iki 8 v. vakaro.
čiulis, pogrindžio veikėjas, ka realius šūkius "išsirikiavusio Europoje raštas ir rašytinė li atvažiuoja į Londoną. "Atei
kojame.
x Juozas Bacevičius, Bell
lintas nacių stovykloje P. Na mis gretomis su vėliavomis žy teratūra atskirose tautose plito ties" leidykla kaip tik dabar iš
Real Estate ir Bace apdraudos
x "Draugą skaitau jau dau rutis atskleidė anų tragiškų ir giuoti į Lietuvą", žodžių gausą su krikščionybės įvedimu. Tik leido jo novelių knygą, i r jie
abu linkę mums čia ta proga
kompanijos savininkas, buvo iš
geli metų ir esu labai patenkin pavojingų dienų tikrovę. Kovo pakeisti solidarumo sąjūdžiu, tuo nesirūpino lietuviškųjų gi
rinktas vienerių metų kadenci
tojai už Lietuvos laisvę ir rezis kuris būtų pajustas ir okupuo minių krikštytojai: prūsų, lat duoti literatūrinį rečitalį — pa
ta
juo.
Labai
ačiū",
—
rašo
jai Pietvakarių srities Chicagotentai, kurie spietėsi aplink tam krašte. Geresnio kelio ne vių ir lietuvių kalba knygos at kalbėti ir paskaityti. Susitiki
mas su jais buvo Londono Lie
je Real Estate tarybos pirmi
mums Genė Oksienė iš Grand Brazaitį, visiškai pasitikėjo jo žinome ir šiandien.
sirado po kelių šimtų metų po
tuvių namuose lapkričio 24 d.
ninku. Gruodžio 4 d. MartiniRapids, siųsdama auką. Dėko vadovavimu, nors pats Brazai
Prof. M. Mackevičius, buvęs krikšto ir kaip jau religinės ko Toks susitikimas su jais anks
que restorano salėje bus pietūs
tis niekad vadu nenorėjo būti
jame.
laikinojoj vyriausybėj teisingu vos — protestantų ir katalikų čiau sutraukdavo gražų buri.
ir naujųjų pareigų perėmimo iš
ir kratėsi to vardo. Iš perspek
— priemonė. Lietuviškai kny
kilmės.
x Juozas Čechavičius, čika- tyvos matyti, kad jo pasirink- mo ministeris, papasakojo iš gai daug reikšmės turėjo Vil lietuvių.
sunkiausių šešių savaičių
— Nukentėjo šv. Patriko ka
giškis, atnaujindamas prenume tas kelias visokiais būdais prie- manų
universitetas,
įkurtas
^e. niaus
X Aukų po 5 doL atsiuntė:
i
metais bendr0 darbo
pinių
Londone lietuviškasis sky
ratą įteikė 13 dolerių auką. La sintis okupantams, kartu s a u - | n ų B r a z a i t i s k a i p i r p a t s j ^ . 1544 m., ir Vilniaus, įkurtas
Balys Telyčėnas, Alf. Kasputis,
Sv. Kazimiero seselių vienuolijos rė
gojant lietuvių kraują, buvo ge- bėtojas, anomis dienomis su- 1579 m. Savo paskaitoje prele rius. Nežinomi piktadariai lie-~
Matas Baukys, Elena Venclo mėjos Barbara Rukaitienė ir Kazimie bai ačiū.
gentas išskaičiavo abiejų uni tuviškame skyriuje sudaužė -70
vienė, B. Bildušienė, Karolina ra Laučienė, pardavinėjusios rankdar
kilėlių buvo pašaukti tom nedė
versitetų išaugintus Žymesnius kryžių. Kai kurie jų bus sun
2virzdienė, P. Klimavičius, Bro bius Nekalto Prasidėjimo parapijoje
kingom ir labai atsakingom pa lietuvių rašytojus.
kiai suremontuojami. Kapinių
nė Lukoševičienė, Eug. Kezie- seselių darbams paremti.
reigom.
Brazaičiui
teko
ir
pir
direkcija ir policija tiria reikalą.
Nuotr. Jono Kuprio
nė, E. Ribokienė. Visiems dė
Pirm. V. Paliulionis pateikė
mininkauti tada, kai paaiškėjo,
kojame.
AUSTRALIJOJE
'Zl
kad numatytais pirmininku K. trumpą veiklos pranešimą
ir
x Dėkodami už korteles, auGAISRAS "SUN-TEKES"
BRECHTAS CHICAGOS
Škirpa iš Berlyno neišleidžia- j padėkojo visiems, kurie dirbo, — Solistė Gilios apkausldeX Uršulės Astrienės kalėdi- kų po 5 dol. atsiuntė: Kristi
SCENOJE
Dešimt žmonių buvo sužeis mas. fimėsi pareigų, kai m e - ! j a d Panevėžiečių j»vasario po- nės koncertas Adelaidėje laprniq papuošalų ir kitų liaudies na ir Jonas Gintautai, Valentipasisektų.
Ižd. P.
"
*'
~ Pelec kričio 4 d. buvo labai sėkmia*
meno kurinių paroda vyks nuo nas Laurušonis, J. Bartkus, Na-' Pagal Bertoldo Brechto su- ta penktadienį kilus gaisrui kas kitas nesutiko. Profesorius būvis
kas
pranešė
apie
klubo
paja- gas. Sutraukė daug klausyto
lapkr. 30 d. iki gruod. 9 d. Jau-Į kutavičius, St. Cenkus, Irena j kurtą libretą "Trijų grašių" "Sun-Times" spaustuvėj, Chica- pripažino, kad Brazaitis buvo
Be mas ir išlaidas. Kun. K. Kuz- jų, čsolistė buvo nuoširdžiai
nimo centre, Ciuriionio galerijo-. A. Radienė, Petras Aleškaitis, opera, muzika komp. Kurt Well, goje. Valandai buvo iš pastato labai geras pirmininkas.
111111811 8
* plačiai papasakojo apie sutikta.
je. 5į penktadienį, 7:30 vai. v. Jonas Šepetys, Felicija Cesonie- pradėta statyti Berlyne 1928 išvesti 1.100 tarnautojų. Gais priekaištų. Buvo pakantus, su-'
LKB
Kronikos" leidimą lietu^
j m., dabar statoma Holcyon te ras sugadino kai kurias ma- gebėjo išlaikyti pusiausvyrą, iš- "
parodą atidarys konsule J. nė. Maloniai dėkojame.
vių
ir
kitomis kalbomis ir mil
(pr.)
i atre, Chicagos šiaurėje. Eina j šinas, bet laikraštis išėjo nor- lyginti nuomonių skirtumus.
Daužvardienė.
x
A. a. Vlado Ilginio antrą- ] pavadinimu "Beriinto Broad-! maliai. Gaisras kilo ventiliaci- Vyriausybėje nebuvo jokio er žinišką šiam reikalui biudžetą. M A K E T 0 U R 0 W H
x Reikalinga moteris pnžiū-1 s ias mirties metines rninint, už į w a y » ( n e g programa papildyta; jos skyriuje, paskiau išsiplėtė zelio. Kai kas primena, k a d , I š s a v o k a »os susirinkimas nu
rėti m m. vaiką savo namuo-]j 0 sielą šv. Mišios bus atnašau- i ištraukomi* kitų kūrinių, pasi- plačiau,
Brazaitis neturėjo politinio pa- t&rė
paskirti aukų Chicagos
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lit. mokyklai, Jaunimo
se, Marouette Parke. Skambint j a m o s sekmadienį, gruod. 2 d., rodžiusių Leipcige, Paryžiuje,
tyrimo, buvo tik literatas, bet
CHICAGOS AUKOS
po 5 v. v. tei. 778-3560.
centrui
ir padidinti savo įnašą
9 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčio-1 j j e w Yorke.
anos dienos parodė, kad buvo
KAMBODUAI
(pr.) je. Giminės ir draugai kviečia- j
ir sunkiai pamainomas politi Lietuvių fonde.
MAŽINA PALŪKANAS
mi
pamaldose
dalyvauti,
(pr.)
Einamuose reikaluose kalbė-į
Cikagiečiai noriai skiria au kas, nors tai, kas politikos var
x Marija Rudienė, Korp!
— by —
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pavasario
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ir
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gelbėti
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Giedros garbės narė, yra sol.
HELEN PTUS
i „,.
du vadinama, ir nebuvo jam
X J. F. Gribauskas, žinomas į n i m o
D. Kučėnienės plokštelių krikŠ-i . " .7' *'* " ' T " " " ~ ? T^T
bendrovės pradeda ma jantiems. Raudonasis Kryžius prie širdies ir jos nemėgo. Po numatytas kitų metų balandžio'
PRANK ZAPOLIS
u *
•
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r»i ux* v
•
cicenskis, padėkojo uz korteles žinti palūkanas. Clyde Savings j kasdien tam reikalui gauna po
karo ėjo įvairias pareigas Vli- 19 d. Saulių namuose. Platinto
to motina Plokštelių pristaty
ir atsiuntė 10 dol. auką. Labai bendrovė Chicagoje skolins pi-į šimtą čekių. Aukas renka ir
IHustruotos knygos kaina _'""•
ke. Tokiuose postuose buvo ir jai jau pasiėmė jau kvietimus.
mo krikštynos įvyks šeštadienį,
ačiū.
nigus už 12%<7c, jei nuosavybės' kitos institucijos. Visi gailisi daugiau žmonių, bet mažai ką
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(pr.) j x Aukų atsiuntė: 6 dol. — pirkėjas galės už pirkinį įmo- Į žmonių, kuriuos komunistai jiepauko'Tpčiuopiamo, o BraJonas
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^
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knygų,
Jungtinėms
Tau
sinnkime dalyvavo apie 60 na-; prideda 6% taksų
Ht mokyklą atsilankydami į i - Aninkevičius. J. Jackson, K.
toms ir įvairioms vyriausybėms nų.
P. R. I
madų parodą sekm., gruodžio 21 M i k l i u s< Ona Gedvilienė. Ačiū.
memorandumų.
Tai
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muose. Modeliuos mokiniai, moSKOLOS duodamos mažais mėbas. Mackevičius Brazaitį pa
kytojos ir viešnios. Bilietams,
, ...
Gtriaysia KtMiii Dovana likillauiiot MHv
minėjo pavyzdžiu ir šių dienų |
11-.VI x^*.
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namais nuošimčiais.
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436-2794 arba ateikite j mo-:
(įdainuota lietuviškai)
kevičiaus žodis buvo šiltas ir
kyklos raštinę.
(pr.) Mutual Federal Savings, 2212
nuoširdus.
OPERŲ ARIJOS
West
Cermak Road — Telef.
1980 M, KELIONĖS Į
VI
7-7747
(sk.)
Po to susirinkusieji
turėjo
LIETUVA
Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. *
x Jei SKILANDŽIŲ tau tik
progos pamatyti ir išgirsti kal
Dirigentas Alvydas Vasaitis
8 dienų išvyka — išvykstame reik, tuoj pas Petrą ir užeik'
bant patį Brazaitį. Kun. A. Ke- I
zys, SJ, parodė pusę valandos I s GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LTKTMO GALIA,
geg. 28 d,; 16 dienų išvyka — — INTERNATIONAL MEAT
užtrukusį spalvotą filmą. Fil- -5
Išvykstame rugp. 16 d. Kreiptis j MARKEI" Medžioklinės dešreCAVALERIA RUSTICANA IR KITOS.
— Evangetina Kungys, 3336 lės, kumpiai, aviena, veršiena,
me pasikalbėjimą su Brazaičiu j S
Kaina su persiuntimu 110.7 5. Uįsakymus
siųsti:
E. Yorba Linda Blvd., FuDer- \ dešros ir t. t. Užsakymus siun
praveda P. Jurkus. Buvo pa- į S
DRAUGAS, 1,51,5 W. 6Srd St, Chicago, IU. 606*9.
tos, Californla 926S1. Tei. 714 čiame paštu bet kur Amerikoje. Cicero jūn, imhų "Klaipėda" kuopos lapkričio 27 d. parengime atlikus** i ^ ^
T ^ ^ ***_*?*! ^ ° : ! |
111. gyventojai dar prideda 00 e t valstijos mokesčio.
- 524-7400 (darbo); 21$ - 968- ! 2913 West 63rd S t , Chicago, II, mcniiį'įįramą'dainsunkėi N. Pautoiiskakė,"i." Meilienė iTlaokalUen* ir I grafiniai Brazaičio bruožai, bet
(a*«t).
(sk.) 160829. Tei. (312) 4364337. (sk.) ; kuopos pirm. K. Milkovattis.
Nastr- P. MalėtssĮ jis savo žody nemaža palietė IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIII
DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. lapkričio mėn. 29
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