THE

L13AARY

CF C - • . - ~ ~

CRATIS

S E r . t A L S Dl V I S I O N
•ftSttlUSTOli. D . C . 2 0 0 2 5

LAISVOJO PASAUUO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 W E S T 63rd SFTKEEIT

T E L E F O N A S (312)

Um-tUAIMlAIM W O R L D - W I D E f3/Xll_Yr
Tol. LXXTV

CHICAOO. ILLINOIS 60620

585-9500

KETVIRTADIENIS — THURSDAL, LIEPA — JULY 17, 1980

Kaina 25 o.

LKB KRONIKA NR. 41

nytinio komiteto narys Savickis
jį perspėjo: „Nors jūs ir iš Mi
nistry Tarybos, bet žinokite, kad
bažnytinėse patalpose Iceiktis ne
galima.
1979 m. spalio 18 d. P. Mi
šutis lankėsi pas Plungės kunigus
ir ten taip pat susibarė su kun.
Alminu.

LTSR Misistry Tarybos atsa
kingas darbuotojas Mišutis stai
ga nei iš šio nei iš to ėmė šauk
ti: „Kun. Kauneckai, tu šėtonas,
tu šėtono kunigas. Nedrįsk tikin
čiųjų teisiu gynimo Kataliku komi
teto veiklos (lyginti su kun. Ant.
Mackevičiaus kova. Jūs norite bū
ti kankiniais už tikėjimą, bet iš
Varputėnai
(Šiaulių raj.)
to nieko neišeis. Su tavimi bus
susidorota, būsi pasodintas į kė 1976 m. gruodžio 21 d. Varpu
dę, niekas n ė nežinos", ir taip tėnų klebonas iš apylinkės gavo
toikio turinio raštą (Nr.l 15):
šaukdamas išbėgo pro duris.
Varputėnų bažnyčios kunigui
Po kurio laiko sugrįžęs
atsi
Micaičiy apylinkės Tarybos
prašė, kad susinervino, bet ne
vykdomasis komitetas prašo jūsų
trukus įsiutęs vėl ėmė plyšauti:
užpildyti pridedamas formas N r
„Ar apie šį pokalbį žinos Vati
1 ir Nr. 2 iki 1977 m. sausio
kanas? Kun. Kauneckas sakė, kad
1-os dienos ir grąžinti apylinkės
apie tai papasakos žmonėms, tad
įvykdomajam komitetui. Užpil
galimas daiktas, jog kokiu nors
j džius formas, 1) prašome nuro
būdu pateks ir į Vatikaną. „Ne
; dyti pamokslu turinį, 2) į ką
apsimesk,
—pats esi vienas iš
i daugiausia kreipiamas dėmesys
pagrindinių Vatikano informato
: pamokslų metu, 3) ko reikalau
rių. Bet žinok, kad vieną dieną 1
jama iš tikinčiųjų.
mūsų kantrybė pasibaigs. Pagal
Užpildžius formą Nr. 1 (4) pa
vok! Jei persigalvosi, paskambink
i
analizuokite
religinių patamaviman į Ministru- Tarybą, parašyk.
I
m
y
daugėjimo
ar mažėjimo priePriešingai, būsi aprašytas laik
I
žastis.
raščiuose. Aš pats parašysiu
Atskirai nurodykite, 5) kiek
straipsnį". Kun. Kauneckas nusi
į
žmonių
buvo bažnyčioje kalėdų
juokė: „Mes dėkojame jums už
pamokslų
metu ir 6) ikokio turi
straipsnius. Tokie straipsniai,
Į
nio
pasakytas
pamokslas.
kaip pvz., apie kun. Svarinską
Užpildžius formą Nr. 2, 7) pa
„Tiesos" laikraštyje tik sustipri
komentuokite
pajamų augimo ar
na žmonių tikėjimą. Žmonės da
ba
mažėjimo
priežastis.
bar atskiria tiesą nuo melo".
Pridėkite dvidešimtuko, revizi
P. Mišučio šūkaliojimus gir
dėjo tikintieji, tuo metu susirin jos komisijos, vykdomojo organo
sąrašus ir žinias apie kunigą: pa
kę į Katedrą melstis.
Aiškiai matyti, kad P. Mišutis vardė, vardas, tėvo vardas, gim
nepajėgus save kontroliuoti, nes mo metai, kokiais metais baigė
ir spalio 16 d., kai jis su Vieš seminariją.
(parašas)
vėnų apylinkės pirmininku BarMicaičiu apylinkės vykdomojo
gaila apžiūrinėjo bažnyčią bei
komiteto Pirmininkas
bažnytines patalpas, prisiminęs
(Bus
daugiau) (
kun. Kaunecką, ėmė keiktis. Baž

Varšuva.
— Pasaulyje vis
brangstant naftai ir jos produk
tams, didesnis dėmesys skiriamas
akmens angliai, kurios atsargos
dar yra didelės ir jos resursai pa
siskirstę, kur kas tolygiau. Len
kijoje anglis ištisus dešimtmečius
buvo kuro karalienė. Net ir naf
tos viešpatavimo 'laikais jos ne
atsisakyta. Apie anglį rašo len
ku laikraštis „Gazeta VVspolczesn a " : „ M Ū S Ų šalis užima ketvir
tą vietą pasaulyje pagal anglies
gamybą, antrą — pagal anglies
eksportą. Mes gauname daugiau
sia anglies, skaičiuojant vienam
gyventojui".
Lenkijoje akmens anglis buvo
pradėta tkasti
aštuonioliktame
amžiuje. Prieš Antrąjį pasaulinį"
'karą Lenkijoje buvo iškasama 38
mil. tonu akmens anglies. Poka
rio metais šie skaičiai labai spar
čiai augo: 1950 m. iškasta 7 8
mil. tony, 1970 m. — 140 mil.
tonu, o praėjusiais metais dau
giau kaip 2,000 mil. tonų. Vy
riausybes ir partijos vadovybė
planuoja kasmet anglies produk
ciją didinti po 25—30 mil. tonų.
Per praėjusį dešimtmetį anglies
kasyklos buvo
mechanizuotos.
Šiuo metu vienoje pamainoje,
naudojant modernias mašinas,
iškasama triskart daugiau ang
lies negu prieš 30 mėty. Lenkiš
kos kasyklų mašinos eksportuo
jamos beveik į visus žemynus, ra
šo laikraštis.
Šiuo metu Lenkijoje veikia 20
kasyklų. Garsiausia yra Rybniko
kasykla, kur kasama kietoji ang-

Protestai del JAV himno Maskvoje
Maskva. — Nors JAV boiko tai turi vonias, šaldytuvus, vir
tuoja Maskvos olimpinius žaidi tuvėles. Po Olimpiados šiuose
mus, Amerikos vėliava bus iškel naujai pastatytuose butuose gy
ta paskutiniąją žaidynių dieną vens 14,000 piliečių. įrengta įvai
Maskvos olimpiniame stadijone rių valgyklų, kavinių, parduotu
ir bus sugrotas JAV himnas. Ši vių, laikrodžių, radijo aparatų,
ceremonija planuojama rugpiū foto kamerų taisymo dirbtuvių.
čio 3 d. Pagal olimpines taisyk Maitinimo restoranus ir užkandi
les, kurių laikomasi visuose žai nes tvarko nusamdyta Vakarų
dimuose, baigiant Olimpiadą, rei Vokietijos firma, parduotuves ir
kia iškelti vėliavą tos šalies, ku-1 remonto dirbtuves tvarko japonųrioje planuojama ruošti sekan- j bendrovė. T a r p gyvenamų butų
čius žaidimus. Tarptautinis olim- \ ir restoranų bei stadijonų, treni
pinis komitetas jau paskyrė tą ravimosi patalpų, nuolat važinė
garbę Los Angeles miestui. Olim ja traukinėliai ir autobusai. Vi
piada įvyks 1984 m.
są savaitę Maskvoje krinta smul
JAV vyriausybė ir ambasada kus, įkyrus lietus, tačiau organi
Maskvoje protestavo, kad Ame zatoriai ramina svečius, kad žai
rika nenori, kad būtų naudoja dimams oras pasitaisys.

Britanijos karalienė Motina, labai populiari karališkosios šeimos narė, antradienį šventė savo 80 metų sukak mas jos himnas ir vėliava. Jų pa
tį, nors gimimo diena yra rugpiūčio 4 d. Karališkoje ka rietoįe per Londoną j Šv. Povilo katedrą ją palydėjo sosto
įpėdinis, princas Čarlis. Tūkstančiai anglų kėlė karalienei ovacijas gatvėse, o vakare susirinko minios prie Buckin- naudojimas gali sudaryti klaidin
Vietnamas paleido
gą įspūdį, kad Amerika dalyvau
gamo rūmų ir giedojo "Ilgiausių metų".
ja a r pritaria žaidimams Mask
pagrobtus jūreivius
voje. Olimpinio tarptautinio ko
Bangkokas. — Tailandijon su
miteto direktorė Monique Bergedusia jachta atplaukė keturi
lioux pasakė, kad ši ceremonija
vakariečiai: australas, prancūzas,
yra tarptautinio komiteto konsti
. šveicaras ir kanadietis, kurie bu
tucijoje, komiteto nuosavybė
vo išplaukę gegužės 9 d. iš Hong
JAV valstybės pasekretorius į nepriklauso kuriai atskirai vals
Kongo į Singapūrą. Pakeliui jy
VVarren Christopher pranešė NA tybei ar miestui.
laivą sustabdė vietnamiečiai paT O tarybai, kad JAV pasirengu
Šiandien paaiškės viceprezidentinis kandidatas
Soviety organizacinio komite- į krančių sargybiniai ir jūreivius
sios pradėti pasitarimus su Sovie to pirm. Ignaty Novikov pripa- \ suėmė. Po ilgų tardymų ir gra
Detroitas. — Vakar respobli-! kaip pasaulis eina iš vienos kritų Sąjunga dėl branduolinių ra
žino, kad gauti du amerikiečių! sinimy vyrai buvo paleisti b:rkonų konvencijoje įvyko svar- j zės į kitą. Carteris turįs naivią
ketų arsenalo Europoje apriboprotestai nenaudoti JAV vėliavos, i želio 27 d. Jy laivas buvo apibiausias darbotvarkės punktas:; filosofiją, kurį nesuprantanti koI jimo.
tačiau jo komitetas priverstas lai- plėštas, net šviesos lemputės iškandidato į prezidentus nomina- munizmo pavojaus,
— Danijoje vykstančioje mo
vimas ir valstijų delegatu baisa- ;
Kissingeris paregkė, kad Reaj kytis
olimpinės konstitucijos ir' sukinėtos. Iš jy už kalėjime
terų konferencijoje daug arabų-1 t ' T ,w i .H„
vimas, renkant kandidatą. Šiais ] ganąs stfetytu Amerikos užsienio
įduotą duoną ir sriubą vietnamieir komunistinių salių aeiegaci-Į
. ^ ^ ,
metais kandidatas į prezidentus • politiką ant stiprių pagrindų: at
Lhe Christian Science Moni-jčiai atėmė visus daiktus, drabujų išėjo iš salės, kai kalbą pradė
buvo aiškus nuo pat pradžių — ' statytų Amerikos gynybą, sustiptor" korespondentas
Maskvoje: žius ir 8,000 dol. pinigais. Be najo Egipto prezidento žmona Jihan
Ronaldas Reaganas, buvęs Kali- j rintų sąjungininkų pasitikėjimą ir
David Willis rašo apie saugumo : vigacijos instrumentų,
sugadmSadat.
ket
fornijos gubernatorius. Vakar j ryšius su jais, priešintųsi sovietų
priemones Maskvos olimpiniame. *• ^airu,
" r i keliautojai pasie— Pietų Korėjos vyriausybė
kalbą turėjo pasakyti ir buvęs j ekspansijai, remtų išsivysiančias
kaimelyje. Jis keliskart bandė ap kė Tailandiją per 14 dienų.
pradėjo valdininkų valymą. Pra
kandidatas George Busb.
i šalis ir vengtų atominio karo.
Britai sustiprins
ėjusią savaitę iš pareigų atleisti lankyti Australijos sportininkus
Šiandien, ketvirtadienį, po sen. | Respublikonų konferencijai bai
ir
vadovus.
Jie
pasakoja,
kad
iš
232 aukšti pareigūnai, o šią sa
Ho\vard Baker kalbos, įvyks no-i giantis, buvęs partijos kandidagynybos jėgas
vaitę pašalinta 4,760 vaMininky. Maskvos aerodromo iki sportinin
minavimai į viceprezidento vietą, i tas Andersonas, atvykęs į Prankų
kambarių
atvykti,
pereinant
Londonas. — Britanijos vyriau
— Buvęs prezidentas Nixonas
o po to bus kandidato rinkimai, j cūziją, patyrė, kad prezidentas
įvairius
patikrinimų
stalus,
uz-'
b
ėnutarė sustiprimi savo bran.
parašė laišką "New York Times''
Iki šiol Ronaldas Reaganas ir jo j Giscard nemano su 'juo susitikti.
redaktoriui, gindamas Ronaldo trunka dvi valandas. Aplankyti ; d u o l i n e s j ė g a s , B u s s t a t o m i k e .
komitetas neatidengė, kas numa-1 Vokietijos kandleris Schmidtas
ki ^vandeniniaj
lai_
Reagano užsienio politikos kvali tarptautinę olimpinio kaimelio i t u r f &f
tytas viceprezidentiniu kandida- susitiko so Andersonu, tačiau užzoną Korespondentui reikia k u - i ^ k u r i e b u s g i n k l u 0 t i J A V g a .
tu, nors minimos buvo aštuonios! sispvrė nufotografuoti su juo i r | į * f , ] a s " N l X O n / S ™ r o d e > * a < [ ^ r:os nors komandos vadovo r a s - 1 .
< T r i d e n t - r a k e t o m i s , ku— - • * • Ketvirtadienį
*pavardės.
konven •' neskelbti, kurio? temos buvo p a J;būdamas prezidentu, smnte Rea- tisko pakvietimo Įteikto orgam- K k i e k v i e n a t u r i
8 brandu0.
energijos gamintoja
cija bus užbaigta viceprezidenti- liestos jy pasikalbėjime. P e r t o fej l ?,£****' - k a i p «?w zatonams 12 vai. j m e s vizitą. U
užtaisus
Britanijai
nauji
j. • A j
/.,...,., •:atstovą IT Reaganas visur labai
lies rūšis. Pastatytos dvi didelės nio kandidato ir Ronald Reaga dieni
Andersonas tikisi susitikti,
. ,.,
•, ..
Prašyme įleisti svečią ten boti L ^ fr m r a k e t Ų k a i n u o s a p i e
J. .
.
.T
i gerai atliKO savo uždavinius.
šachtos Turosove ir Konine, kur no kalbomis, kuriose jie priims
jo vardas, pavarde, pilietybe, gi-1 ^ m i j _ d o k
su Britanijos premjere Margaret °
gaunama rudoji anglis. Statomos partijos pavedimą siekti preziden
Thatcher.
— Buvusiam Irano šachui vel mimo data ir kites žinios. Kores
Britų povandeniniai laivai, ku
naujos kasyklos prie Liublino.
tūros.
bus padaryta operacija, šį kartą pondentas, įžengdamas į olimpi rių keturi buvo ginkluoti "PolaAntradienį ilgą kalbą konven
Lenkijos vyriausybė, pasinaudo
Išaiškino Palestinos kojoje. Šachas buvo operuotas bir nį kaimelį, turėjo atiduoti savo ris" raketomis, laikomi pasenu
cijoje
pasakė
tik
paskutiniu
me
spaudos akreditavimo pasą ir ga
želio 30 d. ir liepos 5 d.
dama anglies ištekliais, smarkiai
siais. Naujieji laivai turės kiek
tu
pakviestas
NAACP
(National
teroristu planus
— Egipto ir Izraelio delegaci vo specialų dokumentą. Kores vienas po 16 raketų.
plečia elektrines, kurios didina
lenkų energetikos išteklius. Iki Association for the Advaneement
Tel Avivas. — Izraelis paskelbė. jos vėl išsiskyrė nepažengusios pondento portfelis buvo kelis kar
of
Colored
People)
direktorius
T ~i -,„„• , i - ^„i 'l.pirmvn dervbose dėl palestinie- tus peršviestas rentgeno spindu
Parama karsaų
šiol daugiausia anglies buvo nau
.<ad pavvKo išaiškinti ke':s pales-1 į J
' . . _ . " v.
Benjamin
Hooks.
Jis
ragino
res
-- • v. '
i i
:cm autonomnos. Egiptiečius su- liais ir sargybinių rankomis iš
dojama metalurgijoje,
elektros
ieškotas. Teko praeiti pro įvai paliestoms valstijoms
teroristu sąmokslus
na- ' ^ . T
,J. . 6 . K
energijos gamybai ir pastaty šil publikonus plačiau atidaryti du tmiecių
mie ir užsieniuose.
Gazos pakraš
ris
juodiesiems
amerikiečiams.
VVashingtonas. — Vyriausybė
dymui, tačiau vis didesnis dėme
tyje saugumo policija suėmė sep pykino Izraelio teisingumo mi- rius metalo detektorius, pro elekt
Konvencijoje
dalyvauja
tik
36
Tamiro
pa-reiškimas roninių akių vielas.
sys kreipiamas į skysto kuro ga
I paskyrė finansinę paramą šetynis arabus, trys suimti Švedi nisterio
mybą. Anglis gali tapti naftos ir juodieji respublikonai, kas suda joje. Ši grupė planavusi nužudyti spaudai, kad Jeruzalė yra Izrae
Užsienio sportininkai turi kam-! šioms valstijoms, kur nepaprasti
gamtinių dujų pakaitalu, pagrin ro 2.8 nuoš. visų dalyvių. Res Saudi Arabijos karalių Khalidą, lio sostinė.
barį dviem žmonėm. Atskiri bu- vasaras karščiai padarė žemes
publikonų
partija
yra
sudariu
—
Per
šią
savaitę
Salvadore
dine žaliava skysto kuro gamy
ūkiui daug nuostolių. Didžiausia
kai jis lankėsi V. Vokietijoje bir
nužudyti 68 komunistinėms
žmonės, daugiausia
grubai. Piety Afrika jau kuris laikas si juodųjų komitetą, kuriam va želio 16 — 19 d'enomis. Ta pati priklausą
suma — 2.5 mil. dol. skirta Texas
Itales doktoratas
gamina iš anglies sintetinį skys dovauja Robert Wright iš Co
valstijai, kur jau 23 dienos tem
' j grupė planavo Danijoje pagrobti įpėms. Šalyje stipriai ėmė veikti tetą kurą. Specialistų nuomone, iš lumbus Georgia, jo tikslas pa * Izraelio aviacijos bendrovės EI Al! roristinės dešiniųjų organizaciperatūra daugiau 100 laipsnių.
apie
Lietuva
05
esmės visus produktus, kurie gau traukti daugiau juodyjy į res lėktuvo įgulą.
Daugelyje valstijų, užėjus karš
'J nami iš naftos, galima gauti ir publikonų eiles.
Palestiniečiai buvo sudarę pla | — Apie 60 myliu į pietryčius
Roma. — J a u n a italė E m a n u - čiams, ėmė trūkti elektros enerGallupo viešosios opinijos tyri
iŠ anglies. Lenkai skiria daug lė
ną nužudyti Izraelio žemės ūkio j nuo ugnikalnio St. Helens yra ela Bonsignori Romos universite j gijos nes žmonės ėmė daugiau
mų
institutas paskelbė, kad šiuo
šų anglies chemijos pramonei.
ministerį Ariel Sharoną, kuris į 11,245 pėdų Mt. Hood. Moksili- t o humanitarinių mokslų fakul sunaudoti oro vėsinimui. Parduo
metu rinkimus laimėti turi šant e t e birželio 26 d. apgynė dizer- tuvėse išsibaigė vėsintuvų atsar
Paskutiniu metu ir Amerikos vy sy Ronald Reagan su 38 nuoš. vadovauja žydų sodybų statybai ninkai bijo, kad ir šis kalnas ga
taciją apie Lietuvos sovietizaci gos. Pastebėta, kad per karščius,
li
pradėti
vulkaninę
veiklą.
Apylin
arabų
žemėse.
riausybė pradėjo sugrįžti prie di Po jo eina prezidentas Carteris
kėse prasidėjo lengvi žemės dre ją 1940-1945 metų laikotarpyje I kada vaikai daugiau sėdi namuose
Iranas uždare
desnio anglies naudojimo. Rūpes su 32 nuoš. ir John Andc-rson su
bėjimai, kuriuos stebi specialūs ir gavo d a k t a r o laipsnį. Diserta-j padidėjo vaikų mušimo atvejai
čių sukelia oro teršimo pavojai, 22 nuoš.
aparatai. Mt. Hood "miega" jau cija buvo įvertinta aukščiausiu Vienas vaikas Dalias mieste mi
valstybes
sienas
tačiau manoma, kad 'moderni
Buvęs valstybės
sekretorius
nuo
1865 m.
laipsniu ir pagyrimu. EJmanuela rė.
Teheranas. — Trečiadienį Iratechnologija leis naudoti dau Henry Kissinger antradienį savo
Bonsignori savo diplominį darbą
giau anglies, neatsisakant gryno kal'boje kritikavo prezidento Car- no vyriausybė uždarė visas sienas
KALENDORIUS
apie Lietuvą ruošė beveik dve
Nauji neramumai
oro. Didžiausia problema yra terio užsienio politiką, jos nepa- 48 valandoms. Sustabdyti lėktuj u s metus, išversdama į italų
perdirbimo kainos. Prieš 10 me stovumą. Kissingeris tvirtino, kad ivų skridimai. Laivai turėjo laukLiepos 17 d.: Aleksijus, GeneMiami
mieste
kalbą daug dokumentų, liečian rosa, Auksutis, Nelda.
prezi-jti jūrose, neįleidžiami į uostus.
tų iš anglies pagamintas gazo paskutinis respublikonas
linas buvo aštuonis kartus bran dentas — Fordas paliko Carterio Sienų uždarymas paskelbtas dėl
Miami. — Policija Miami mies čių Sovietų ir nacių slaptuosius
Liepos 18 d.: Fredrikas, Simsusitarimus,
sovietinę
okupaciją
gesnis negu gautas iš naftos. Ta •vyriausybei stiprioje
to
juodųjy
rajone
sustiprino
pat
išaiškinto
sąmokslo
nuversti
re
foroza,
Tautvilas, Astutė.
pozicijoje
čiau kylant naftos kainoms, da stovinčią užsienio politiką. Ame- voliucinę vyriausybę. Sąmoksli ruliavimą, nes čia vėl pasireiškė I Lietuvoje, gyventojų trėmimus
Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:23.
bar šis skirtumas yra didesnis tik rika turėjusi stiprios gynybos po-,ninkai planavę susprogdinti pa-!juodyjų neramumai. Penki poli-j i r t . t R a š y d a m a
disertaciją,
ORAS
du kartus. Skaičiuojama, kad zicijas, ją gc-rbė priešai ir 'ja pa-.statą, kur gyvena ajatola Khome- cininkai buvo sužeisti pasalūnų' naujoji d a k t a r ė pasinaudojo Lie
Saulėta,
tvanku,
laukiama
Amerikoje akmens anglies, ją sirikėio d-augai. Po ketverių me-įnis. Turkijon helikopteriu pabė-;šūviy. Jauni juodžiai mėtė ak- t u v o s atstovybės prie §v. Sosto
naudojant dabartiniais energijos j ty konfuzijos, kalbėjo Kissingeris, igo d u Irano leitenantai ir papra-įmenis ir butelius į pravažiuojan- p a t a r i m a i s , archyvu ir bibliote- griaustinių, temperatūra dieną
87 1., naktį 70 1.
kiekiais, užtektų 300-ms mėty.
lAmerika tapo stebėtoja, žiūrinti, jšė politinės globos.
|čius, sužeista apie 20 asmenų.
ka.

Akmens anglis vėl
sugrįžta į sostą
Lenkija tampa svarbi
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OLIMPIADOJE BUS IR
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ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ
(Teamys)

•

Respublikonų partijos
konvencija Detroite

TRUMPAI
IŠ VISUR

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m^ liepos mėn. 17 d

apie geras ir blogas Chicagos pu
ses, net ir labai "patriotiškai" nu
sistatę petersburgiečiai pripažįsta,
kad vanduo Chicagoje geresnis.
Vietinis vanduo mediciniškai svei
kas, tžk turi savotišką skonį. Daž
nas valgiui jį tik virintą naudoja
arba perka parduotuvėse geriamą
vandeni buteliais

riguojamas 40 asm. mišrus cho- f
ras, dainuoja ir moterų "Dainos"
vienetas, vadovaujamas E. Rūkštelienės. Nemerdi ir vaidybos bū
relis su St. Vaškiu. Apylinkėje lei
džiamas Floridos Amerikos Lie
tuvių Klubo biuletenis "Lietuvių
Žinios", kurių jau pasirodė 50
numerių. Biuletenį redaguoja re
dakcinė komisija. Ji biuletenyje
neskelbiama, tačiau patirta, kad
laikraštėliui daugiausia dirba :
St Vaškys, M. Krasauskas, J. Liau
kus, A. Krulikienė ir dr. I. Mačionienė. Šalia jau minėtų organiza
cijų, reikia dar įrašyti Lietuvos
vyčių kuopą, kurią globoja prel.
J. Balkūnas.

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
Second ctass postage paid at Chicago, III. Published daily except
Sundays, Legal Holidays, days after Christmas and Easter
by the Lithuanian Catholic Press Society.
Publication Number (USPS — 161000)
Subscription Rates $40.00 — Chicago, Cook County, Illinois
and Canada. Ebewhere in the U.S.A. $38-00. Foreign countries
$40*00.

Kalbant apie St. Petersburgą,
neįmanoma praleisti jo lietuviš
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
kos kolonijos, kuri yra ne tik ne
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad- „
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs
maža, bet ir gyvastinga, beplečian
ti savo organizacijas, auganti ne
DRAUGO
mokama iš anksto
tik skaičiumi, bet ir savo įtakinmetams i/2 metų 3 mėn.
gumu ir savo sąmoningų tauti
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
niu judėjimu. Reikia pasakyti,
15.00
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
kad per trumpą laiką susipažin
Kitur
38.00
20.00
13.00
Gyvenant pajūriuose, nieko
ti su lietuviškąja miesto puse, su
Savaitinis
25.00
15.00
nestebina
ir
gyvas
Meškeriotojų
jos rūpesčiais ir siekimais, įmano
• Administracija dirba kas- s • Redakcija straipsnius taiso sa
ma tik turint patflrimą, jau įsigy klubas. Yra įvairių pasaulėžiūri
dlen
nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsvenusį vietos klimate vadovą, o nių grupių, pastaruoju metu
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
!' n i ų nesaugo. Juos grąžina tik iš
toks šių eilučių autoriui buvo bando steigtis ir radijo valandė
anksto susitarus. Redakcija už
• Redakcija dirba kasdien skelbimų turinį neatsako. Ske!tolimas giminaitis Kostas Vai- lė. Turimomis žiniomis, S t Pe
8:30
- ~ 4 : 0 0 ' šeštadieniais j b i m ų k a i n o s prisiunčiamos gavus
šaitis, keturių metų poilsiavimo tersburge gyvuoja apie 16 lietu
St. Petersburg Beach miesto darbininkai surenka paplūdimyje negyvas žuveles ir alyvuotą smėlį.
8:30
— 12:00.
j prašymą.
veteranas, žinomas Chicagos viškų organizacijų, neskaitant
kelių
dešimčių
senųjų
"stalimeškeriotojas, išmaišęs su žmo
Ii statistika skelbia, jog viena tur
na Valerija ne tik VVisconsino ir nistų", kurie irgi turi klubelį. Jo
tingiausių JAV valstijų — Flori
Minnesotos, bet ir kaimyninės Ka- vadovybė labai bandanti vilioti mininkės. Korespondento svecia- gūnai su specialiomis urnomis,
da švietimo reikalams skiriamų
nados ežerus. Nepaliko jis ramy naujuosius ateivius, žinoma, — vimosi dieną virtuvėje dirbo Altas. kurias miestuose vežioja auto
sumų lentelėje yra 32-ra visų
mobiliais, o kolkozuose arkliais.
bėje ir giliųjų vandenų žuvelių. be rezultatų.
Atostogos augančioje lietuvių kolonijoje
Baigiant šiuos paviršutiniškus
valstijų tarpe. Mieste pilna vieš
Pasitaiko, kad ligonio neranda
Apvežiojo jis svečius po visą mies
Pradėjus kalbėti apie organiza įspūdžius, norisi palinkėti St Pe namie, tuomet agitatoriai patys
bučių, motelių, pensionatų, ypač
ALGIRDAS PUŽAUSKAS
tą, parodė, kur kurio daktaro ka cijas, reikia sutikti, kad svarbiau tersburgo tautiečiams geriausios
daug restoranų, valgyklų, užkan
Šią vasarą atostogas teko pra jūrų srovių, vėjo, temperatūros dinių, kurių kainos gan pado binetas, kur bažnytėlė, kur kuria sias junginys, pradėtas jau "senų sveikatos, ilgiausių metų. Pap įmeta balsavimo kortelę į urną
leisti karštoje Foridoje, St. Peters- sąlygos reikalingos šiai raudonų rios, lyginant su kitais miestais. me aukšte kieno kondominiumas. jų" lietuvių, yra klubas. Čia, ša rastai mes, sakydami kalbas, ką ir pažymi, kad ligonis jau baisa
burg Beach5 Andriaus Mačiulio mikroskopiškų gyvūnų koncen Maisto parduotuvėse dideli "de Svarbiausia, nusivežė jis mus į lia K. Jurgėlos, daug dirba. P. Va nors sveikindami, linkime "sau vo. Dažnai atsitinka, kad vėliau
"Plaza Beach" motelyje ant pa tracijai. Jūrose visada, visur gy likatesų" skyriai su jau paga Lietuvių klubą, supažindino su siliauskas, K Vaičaitis, J. Pupe- lėtų dienų". Ši kolonija tokių tie patys "ligoniai'ateina į rinki
ties Meksikos įlankos smėlėto vena šie raudonieji mikroorga mintais patiekalais. (Keturi kep jo veikėjais, nes pats yra to klu lienė ir daug kitų veiklių žmo dienų tikrai nestokoja. Taigi, — mus ir vėl balsuoja.
kranto. Nevarginsiu skaitytojų nizmai, vadinami "ptychodiscus ti vištos sparneliai — 49 centai). bo direktorius. (Klubui vadovau nių, kurių pavardės jau senokai saulėtų dienų St. Petersburguil
Advokatų Draugija
aiškindamas priežastis, kurios brevis", kurie kartais masiškai Į akis krinta ištisos lentynos su ja penki valdybos nariai ir septy skamba Amerikos lietuvių spau
VALDEMARAS BYLAITIS
vertė palikti karštą, tvankią Chi- susirenka į vieną būrį, pasklei kremais, tepalais, košelėmis odai ni direktoriai). Teko sutikti jau dos puslapiuose. Įpratę veikti se
m
Chicagoje
pažįstamą
baltininką
cagą ir važiuoti į dar karštesnę džia nuodus, nuo kurių dvesia trinti, ar gražų patamsėjimą ska-. _ ,_ . .
BALSŲ DAUGIAU
. , . . „ ,, , .„ nose savo vietovėse, jie nenuleido
VINCAS
BRIZGYS
.
•
I .
• J
J. Valauską, dabartirų Balfo 143 rankų ir atvykę į "poilsiautojų"
Floridą, atsisakant net Vl-sios žuvelės, apteršdamos kurortinių <•
NEGU BALSUOTOJŲ
Teisių
daktarai
. skyriaus
. .'
. . *. , ,kuris miestą. Klubas turi didoką salę, Bolševikų pavergtoje Lietuvo
pirmininką,
Tautiniu šokių šventės. St Pe Floridos miestų pakraščius, pri- tinant ar ginant ją nuo spmdu- į.čiojo
tersburge atostogų sezonas, kada darydamos daug nemalonumų. lių kaitrumo. Laikraščiuose ir jau planuoja ateinantį vajų. Val kitas patalpas, puikią virtuvę, di je irgi privalo balsuoti visi ligo- 2458 W. 6»th Street, Chicago, m
Visi tel. 778-8000
ir viešbučiai daug brangesni, pra Paskleisti nuodai ne tik nuodija televizijoje daug vietos skiriama dyboje dirba: A Miliauskienė, džiulę aikštę automobiliams pa nys. Balsavimo dieną juos ap
Valandos
pagal susitarimą
orui.
Cia
jis
labai
svarbus.
Smul
O.
Galvydienė,
V.
Kriaučiūnas.
sideda gruodžio 20 d. ir tęsiasi iki žuvis bet ir žmonėms sukelia
statyti. Salė būtų brangus daik lanko rinkiminių rajonų parei
kiai
aprašomos
vėjo
kryptys,
de
Revizijos komisijoje: A. Plepys, J. tas ir Chicagos "sostinėje". Pas^
gegužės 1 d. Vasarą net patys flo- kvėpavimo organų sutrikimus.
ridiečiai patraukia kur nors į vė Vanduo, patekęs į besimaudan besuotumas, potvyniai ir atoslū Babrys, N. Navickienė. Jiemsnuo- kutintame susirinkime klubo na
sesnį klimatą. Kiti bando igno čių akis, nosis, sukelia perštėji giai. Viena T V stotis turi net ris širdžiai padeda : O. Kinderienė, riai nutarė praplėsti priestatą ir
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
analizuotojus. O. Petrikienė, R. Plepienė, S. Vaš salės sceną. Sudaryta komisija,
ruoti virš galvos pakibusią sau mą, pūvančios žuvys paskleidžia oro pranešėjus,
DR. K. G. BALUKAS
skiriama hurika- kys ir daug kitų.
DR. P. KISIELIUS Akušerija ir moterų ligos
lę ir svajoja apie busimas vėses nemalonų kvapą. Pinellas aps Daug vietos
kurioje yra : A. Gruzdys, M, Kra
nams,
spėliojimams,kur
jie
dingo,
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ginekologinė
Chirurgija
nes dienas.
krities sveikatos departamento di
"Klube po lietuviškų pietų sauskas, J. Purtulis, A. Rūkštelė ir
1443 So. 50th Ave., Cicero
6449
So.
Pulaski
Road
(Crawford
kodėl
nepasirodo?
Daug
rašo
Kasdien \-i vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
Turiu pasakyti, kad pirmieji įs rektorius dr. Willa Tommaney ma apie sveikatą, jos priežiūrą, (dešros su kopūstais) klubo pir S. Velbasis.
Medical Building). Tel. LU 5-6446
treč.
Šešt 12 iki 4 va popiet
pūdžiai St. Petersburge buvo ne paskelbė, kad žmonės neitų prie ligonines, jų kainas, kodėl jos mininkas Klemas Jurgėla prista
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Kaip ir visų panašių organi
tė visus svečius, jų tarpe net iš zacijų, pajamos daug priklauso
kokie. Atsiradę šiame visiškai ne jūros, sėdėtų oro vėsintuvų vė kyla.
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5-1811
Brazilijos. Su. P. Jurgėla, sąmonin nuo parengimų, pietų, baro veik
pažįstamam mieste, neturėdami dinamuose kambariuose.Gal vie
DR. WALTER J. KfflSTUK
Vasaros karščiai primena už gu ir nuosaikiu tautiečiu, teko iš
Tel. ofiso HE 4 5849. rez. 388-2233
jokių žemėlapių ar nurodymų, tiniai taip ir.darė, tačiau turistai,
los ir aukų. Šios keturios pozici
tfetuvis gydytofas
rašą
prie
vienos
protestantų
baž
atkeliavę
pasimaudyti,
suvažinėsikalbėti apie kolonijos džiaugs jos sudaro apie 75 nuoš. klubo pa
nežinodami, kas ir kur, palikome
DR. PETER T. BRAZIS
3925 VVest 59th Street
nyčios:
"Jei
tau
čia
karšta,
pagal
ję
daug
mylių,
daktaro
neklausė.
platųjį 275 vieškelį klaidingoje
mus ir rūpesčius, paliečiant ir j amų, kurių pernai būta dau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai., pirm., antr., ketv. ir penkt nuo 12-4
2434 West 71st Street
vietoje ir atsidūrėme juodukų Kelias dienas jūra buvo švari, vok, kaip bus "pekloje". Per dvi labai skausmingus pergyvenimus. giau 8,000 dol. Išlaidose svarbią
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
rajone, tolokai nuo numatyto ke saulė karšta. Vieną popietę šim atostogų savaites visos dienos bu Lietuviu skaičius Petersburge di poziciją užima pastato draudi Vai., pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta
lionės tikslo. Gatvės vakare, lygi tai sulėkusių pelikanų, tūkstan vo daugiau 90. Miesto Prekybos deja. Vaičaitis pasakojo, jog jam mas, remontai, elektra ir pan. Pa vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
DR. IRENA KURAS
nant su Chicaga, tamsokos, žmo čiai juos sekiojančių žuvėdrų, rūmai skelbia, jog metinis tempe atvykus, prieš ketverius metus,
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
GYDYTOJA IR CHIRURGE"
gal klubo kasininką Alfonsą
ratūros
vidurkis
—
73.9
laipsnių.
pradėjo
medžioti
netoli
kranto
nių nesimatė. Sustoję pagaliau
Bella Vista rajone buvo 23 lietu Plepį, klubas birželio 30 d. ban
KŪOIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
DR. EDMUND E. CIARA
surastoje gazolino stotyje buvo pusgyves žuveles. Apskritis už Viena vietinė gyrėsi, kad pernai vių namai, o dabar jau 53. Di
SPECIALISTĖ
keliuose laikė daugiau 25,000 dol.
OPTOMETRISTAS
MEDICAL BUILDING
me mandagaus juoduko (čia jie, draudė žvejams medžioti šrim- vieną dieną ji turėjusi nešioti dėja lietuvių skaičius ir kitose apy
2709 VVest 51st Street
Klubo vadovybė pinigų neplė3200 W. 81st Street
atrodo, daug mandagesni už či- pus ir kitus valgomus jūros gy pirštines.
linkėse. Klubo narių prieš 4 m. šia. Baro kainos labai prieina
Tel. — GR 6-2400
vius.
Meškeriotojams
buvo
pra
kagiikius) informuoti, kad dar
Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p
Kalbant apie temperatūrą, čia buvo apie 300, o dabar daugiau mos.
Įvairių grupių paTamai, Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv 1-4 ir Vai.:
nešta,
kad
žuvys,
kurios
dar
tiek
Ofiso
tel RE 7-1168: rerid. 239-2919
7-9:
antrad.
ir
penkt
10-4:šeštad.
10-3
vai.
teks tolokai pavažiuoti kairėn ir
reikėtų visus šiauriečius svečius 400, iš jų didesnė pusė amžini choro, šokių grupės išlaidoms
sveikos,
jog
griebia
pasiūlytą
ma
nariai, įmokėję į kasą po 100 dol.
dešinėn, kol pasieksime motelį.
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
salą, — valgomos. Jūrų produk įspėti, jog šios kolonijos gyven Kaip ir kitose kolonijose, dauge padengti klubas skyrė apie 24
DR. J. MEŠKAUSKAS
Atsidūrę vietoje, tuoj pajutome tų restoranai turėjo didelių nuos tojai gan jautrūs ir nemėgsta kal lis nenori prisiimti jokių pareigų. nuoš. visų savo išlaidų. Įvairios
DR. E. DECKYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
nuo jūros plaukiantį pūvančios tolių, nes vietiniai ir svečiai atos- bu apie temperatūrą. Nepatar Lietuvių klubo metinis susirin- organizacijos klubo patalpomis
Specialybė — Nervų ir
Specialybė vidaus ligos žuvies kvapą. Kanadietis šeimi togautojai vengė tų skanumynų. tina priminti jiems keturis metų k'raas, įvykęs gegužės 10 d., turė savo susirinkimams naudojasi ne
Emocinės ligos
2454 VVest 71st Street .
laikus,
kalbėti
apie
baltus
berže
mokamai.
Todėl
jos,
kada
reikia,
ninkas "Andy" Mačiulis apgailės Įdomu, kad raudonojo potvynio
CRAVVFORO
MEDICAL
BUILDING
jo
90
dalyvių.
Žmonės,
prisiėmę
(71-mos
ir Campbell Ave. kampas)
tavo, kad jūroje pasirodė "Rau užpuolimą padėjo užblokuoti ir lius, apie ąžuolus, klevus. Never kokias pareigas, negali jų atsi ateina klubui į talką. Klubo šei
6449 So. Pulaski Road
Vai:
pirmad
.antrad .ketvirtad irperrktad
donasis potvynis", nuo kurio jūroje išpilta alyva. Viena blo ta cituoti poetų kaip Radauską... kratyti, nes sunku surasti, kas jas mininkei B. Chlamauskienei iš
Valandos pagal susitarimą
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
vykus keliems mėnesiams, sekma
stimpa žuvys. Jei vėjas pučia iš gybė naikina kitą. Prieš daug me "stambiais, geltonais lapais lie priimtų.
Telef. - 282-4422
;
pos
verkia"...
Petersburgiečiai
į
dieninius pietus pasikeisdamos
DR. A. B. GLEVECKAS
jūros, kvapas eina į miestą.Mums, tų raudonuosius „ptychodiskus"
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
atvažiavusiems nuo Michigano buvo bandoma naikinti vario visokius netaktiškus pareiškimus
Didžiausias visų sutiktųjų nu gamina įvairių organizacijų šeiAKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Tel.
BE
3-5893
turi
šimtus
atmintinai
išmoktų
pakraščių, ant kranto "kepan sulfatu. Maišai šio chemikalo
liūdimas liečia bendrą mūsų iš
Ofisai:
Specialybė
Akių
ligos
čios" negyvos žuvelės nebuvo ko būdavo kabinami nuo tiltų, vel atsakymų. Į švelnią miesto tem eivijos suskilimą, nesantaikas, vie
111 NO. VrABASH AVE.
3907
VVest
103rd
Street
kia nepaprasta naujiena, tokių kami laivų, barstomi iš lėktu peratūros kritiką vienas atsakė: nybės stoką. Iš įvairių kolonijų
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą
dalykų pasitaikydavo ir Union vų. Tačiau paaiškėjo, kad nuo "Chicagoje jūs turite 3 neblogus į St. Petersburgą atvykstą tautie
Valandos pagal susitarimą.
Ofiso tel. — 582-0221
Piere, tačiau vietiniams ši žinia sulfato miršta ne tik "ptychodis- mėnesius, o 9 — blogus, o mes čiai atsiveža ne tik savo sutau
DR. FRANK PLECKAS
kėlė nerimą. "Blogi metai", kal kai", kurie užtroškina žuvis, bet čia — 3 nekokius, o 9 puikius", pąs, daugybę laisvo laiko, bet at
DR. JANINA JAKSEVIČIUS
dar
patartina
nevadinti
vietinių
(Kalba lietuviškai)
bėjo jie, — "čia tiltas sugriuvo, ir kiti gyvūnai^ Austrės nuo che
sigabena ir savo ambicijas, įsibė
JOKŠA
OPTOMETRISTAS
lietuvių
pensininkais
ar
vyres
PATIKSLINTA
IR
PAGRAŽINTA
įlankoje pasipylė tiršta alyva, o mikalų pažaliuodavo. Floridos
gėjusias politines pažiūras, savo
VAIKŲ LIGOS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
niais
piliečiais,
nes
ne
visi
jie
čia
LAIDA
dabar "Raudonasis potvynis" pri gamtos aplinkos globos įstaigos
per ilgą gyvenimą įgytus kartėlius.
6441 S. Pulaski Rd.
"Contact lenses"
tokie
(Kaip
žinome,
Petersburgo
sidėjo"...
Daugelis
sutiktų
poilsiautojų
pa
Valandos
pagal
susitarimą
uždraudė tuos chemikalus nau
2618
W
71st
St. - Tel. 737-5149
Suredagavo
tautinių šokių grupė dalyvavo brėždavo pokalbiuose savo nepasi
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč.
dot^
ir
tikro,
saugaus
ginklo
prieš
Ofs.
PO
7-6000,
Rez.
GA
3-7278
Jnozapina DaoSvardlene
Kitą rytą paskaitęs vietinį dien
šventėje.) Pastebėjau, kad mėgs tenkinimą dėl vienybės stokos, dėl
"Raudonąjį
potvynį"
dar
neturi
raštį "St. Petersburg Times", su
DR. A. JENKINS
tamas žodis — "poilsiautojas". rietenų, kurios trukdo bendrą
Šiom dienom Draugo spaustuvė
DR. LEONAS SEIBUTIS
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
žinojau, kad naftos baidokas ma.
išleido
septintą
laidą
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m., šiaip ji pasirodo ne taip daž-1 tinti, kad čia gyvena tik pensi- nas turi įsitaisęs statines lietaus vadovu kun K Bartkum. Sv. Mi- 20 centų mokesčiams.
Vai pirm , antr ketv ir penkt.
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.
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SUSIMĄSTĘS NEVĖŽIS

Kova su tarša visame pasau
- lyje y r a g a n a nemaža prob
lema. Žmogus jau užteršė ne tik
žemėje vandenis, bet ir užteršė
ir erdves, kuriomis lekia įvai
rūs satelitai ir raketų atliekos.
Bent Amerikoje išvystyta di
delė akcija už švarą. Stengia
masi, k a d būtų sustabdytas
upių ir žemės teršimas, net yra
ir asmenų, kurie kovoja ir prieš
atomines jėgaines, nes gali bū
ti užteršta gamta ir oras. Tiesa,
laisvojo pasaulio komunistai
labai kovoja prieš atomines jė
gaines, tačiau pačioj Sovietų
Rusijoj ir jos užgrobtuose kraš
tuose komunistai kovoja, kad
jų kraštuose būtų atominės
jėgainės. Kaip ir visur čia tai
komas vienas mastas komu
nistiniams kraštams, o kitas
Vakarams. Bet iš viso Sov.
Rusijoj g a n a sunku kovoti prieš
užteršimą vien jau dėl pačių ru
sų nevalyvo būdo. Juk jau nuo
seno žinomas bukumas i r ne
švarumas. Ir Rusijoj bandoma
kovoti prieš užteršimą, tačiau
nelabai sėkmingai, o ypač ne
sėkmingai kovojama su t a r š a
pavergtoj Lietuvoj, kur dirbti
niu būdu kuriama tokia pra
monė, kuriai Lietuvoje nėra sąTygų. pavyzdžiui Mažeikių
naftos valymo įmonės.

H>i

Prieš kiek laiko "Valstiečių
laikraštis" skundėsi, kad Lyde- kio ežeras pasidarė Utenos pa
mazgų duobe. O. Vyžuonų
miestelis įvairia kanalizacijos
arterija. Esą visi nešvarumai
- patenka jau į Šventąją, o tuo
niekas nesirūpina.
Bet jei jau Šventoji yra užter
šiama, t a i dar labiau užterštas
yra Nevėžis, nes jį labai teršia
jo vardą gavęs Panevėžio mies
tas. Praėjusių metų paskustiniame numeryfe mėnrašty
"Mūsų
g a m t a " paskelbtas
-pasikalbėjimas su Panevėžio
miesto liaudies deputatų ta
rybos vykdomojo komiteto pir
mininku Bronium Račkum. Šis
aštuonių žodžių ilgumo titulą
turįs viršininkas žurnale atvi
rai pasisako, kad Panevėžys
yra tankiausiai apgyventas
Lietuvos miestas ir todėl sun
kiai sprendžiama vandens
problema. Esą, "Įmonių ir bui
ties reikmens patenkinti reikia
vis daugiau vandens ir jo vis
daugiau grąžinama dažniau
siai Nevėžiui, tik, žinoma, ma
žiau a r daugiau užteršto. Ne pa
slaptis, k a d d a r netolimoje
praeityje, įvedant rikiuotėn
naujas įmones, ne visada būda
vo galvojama, kokios įtakos ap
linkai turės tos įmonės gaj n y b a . Pagaliau ir daugelio
įmonių gamybos technologija
neleido išvengti gamybos pro
cese gamtinei aplinkai daro
mos žalos. Todėl ir Nevėžis iki
šių metų buvo labai užterštas.
Kad ir kokių profilaktinių prie
monių būdavo imamasi šiai
taršai sumažinti, visiškai jos iš
vengti nebuvo galima dar ir to
dėl, k a d miestas neturėjo nute
kamųjų
vandens
valymo
„ jrengimų".
Kaip matome viskas vyksta
taip, kaip ir kitose komunis
tinio ūkio šakose, k u r viena
r a n k a statoma, kita gadina
ma. Ypač t a i matoma žemės
ūkyje, transporte, visur, kur tik
išeinama iš įmonės ribų. Visas
' " t a s nevalyvumas neaplenkia ir
Panevėžio, nors be abejo lie
tuviai pareigūnai stengiasi,

kad kaip nors būtų apsaugotas
Nevėžis, t a Maironio ap
dainuotoji gražuolė upė. Minė
tas žurnalas "Mūsų gamta" ra
šo,'kad vienu metu Panevėžio
miesto vos nepražudė upės, bet
kaip matyti iš pokalbio ir iš liu
dijimų, Nevėžis yra labai už
terštas
Nors Panevėžio miesto aš
tuonių žodžių titulo savinin
kas ir bando padėtį šiek tiek
nubaltinti, neatrodo, kad nuo
to Nevėžio vandenys praskaid
rėtų, nes "Mūsų gamtos" ko
respondentas konkrečiai klau
sia: "Ar galima teigti, kad
Nevėžio apsaugos nuo miesto
nutekamųjų vandenų ter
šimo problemos jau nebėra, kad
panevėžietis
meškeriotojas,
pasigavęs žuvį upėje žemiau
Panevėžio, gali pasigardžiuo
damas ją suvalgyti?"
Klausimas labai konkretus,
ir į tokį klausimą pirmininkas
negalėjo teigiamai atsakyti, jis
tik aplinkiniais keliais bandė
aiškinti, kad gal dar taip blo
gai nėra, bet a r žuvį valgyti
galima, neatsakė. Tur būt, to
dėl, kad ir tos žuvies mažėja.
Pirmininkas tik aiškina: "Kai
kurių įmonių nutekamųjų van
denų valymo įrengimai yra ma
žo pajėgumo arba prastai vei
kia. Todėl į biologinio valymo
įrengimus patenka du kartus, o
iš spirito kombinato, Linų
pluošto susivienijimo net šešis
kartus labiau užteršti van
denys, negu reikalaujama.
"Ekrano" kabelių, elektroni
kos, autokompresorių gamyk
los su nutekamaisiais van
denimis išmeta daug metalo
junginių, o "Metalisto" gamy
binis susivienijimas ir kitos
įmonės — naftos produktų. Mė
sos ir pieno kombinatų nuteka
muosiuose vandenyse vis dar
per daug riebalų. Galėtume pa
daryti priekaištų ir kolūkiams
ir tarybiniems ūkiams. Mūsų
priemiestinis Staniūnų paukš
tininkystės tarybinis ūkis ligi
šiol labai teršia Zagienės upelį." Kadangi šis upelis įteka į
Nevėžį, tai ir jis taip pat pa
deda teršti jau Panevėžio įmo
nių teršiamą upę.

Tokie nelabai
linksmi
atsakymai Panevėžio lietuviškųjų ponų, kuriems nelabai
lengva kovoti su kolonistais,
kuriems juk nesvarbi Lietuvos
gamta, o svarbu, kad būtų įvyk
dytas Maskvos paskirtas pla
nas.
Ir gali kilti klausimas, kam
mes čia rašome, jeigu maža
vilties, kad kolonistas pa
klausys. Be abejo mes čia tik
akcentuojame padėtį, o Lie
tuvos gyventojų ir pareigūnų
siekimas neužteršti vandens
naudingas ir kolonistui, nes juk
ir kolonistas geria Panevėžio
miesto vandenį ir meškerioja
upėje.
Maironis dainavo, kad "susi
mąstęs tamsus Nevėžis, kaip
juosta juosia žaliąsias pievas",
tačiau dabar tas Nevėžis tikrai
susimąstęs ir tamsus, nes oku
pantas, beatodairiškai statyda
mas sau naudingas įmones, tą
Nevėžį teršia. Ir jei poetas kada
dainavo, kad Nevėžio gilią dū
mą težino Dievas, tai dabar tą
upės dūmą lengvai galima ats
pėti, nes ji galvoja, kada gi bus
nustota teršti.
Ai B.

Nežino Sibiras, kiek jis žmonių prarijo —
To niekas niekados
nesuskaičiuos-.
Menka prieš jį fašistinė vergija
Ir visos jos į planetos mūsų visuos kampuos.
Dabar jau praeitis — užgesęs Osvencimas.
Su fašistu štai atsiskaitė jau likimas.
Tik komunizmo smakas gyvus žmones ryja
Ir vis dar plečia rausvąją vergiją.

(Iš Sibiro lietuvių poezijos, 1962.VI.29)

Pranešimas konferencijoje birželio 21 Brooklyne
D R . D. KRIVICKAS
galimais būdais stengiasi gi
Pagrindinis Madrido
linti Vakarų Europos atsi
konferencijos uždavinys yra
palaidavimą nuo JAV.
peržvelgti Helsinkio Bai
giamojo akto nuostatų vyk posėdžiuose, tiek pasaulinės
Helsinkio Baigiamasis aktas
dymą ir eventualiai sutarti opinijos akyse.
yra nevienodai vertinamas.
priemones vykdymo trūkumus
Jungtinės Valstybės ir kitos Kaip visiems žinoma, šis aktas
pašalinti. Lietuvos bylai S a u g u m o i r b e n d r a d a r  nėra sutartis, o tik iškilmingas
pagrindinės reikšmės turi šio biavimo Europoje konferen pasirašiusiųjų valstybių inten
akto pirmosios dalies VII ir cijos valstybės nesvyruos, ir iš cijų pareiškimas. Tačiau šios
VIII principai ir trečiasis krep tikrųjų laiko tai svarbu iškelti intencijos ir siekimai yra labai
šys.
Besiruošiant šiai kon specifinius trūkumo vykdymo skirtingi Vakarų ir Sovietų Sferencijai, dera prisiminti Bel pavyzdžiusį kurie gresia kon gos. Sovietai, pasirašydami šį
grado konferencijos baigmines ferencijos proceso sveikatai ir aktą, siekė išgauti Vakarų
išvadas ir dabartinę politinę patikimumui.
s t a t u s q u o pripažinimą ir tuo
situaciją Europoje.
Pastangos
m a s k u o t i būdu sustiprinti savo pozi
Žymiausias Belgrado kon vykdymo trūkumus nesikiši cijas, toliau siekiant išplėsti So
ferencijos pasiekimas buvo mo į vidaus reikalus priedanga vietų komunistinės imperijos
pasikeitimas nuomonėmis, lie yra neveiksmingos ir jos ne ribas. Tuo tarpu Vakarai ti
čiančiomis Helsinkio Baigia pašalins šalies vykdymo pasie kėjosi išplėsti ūkinį santykia
mojo akto vykdymą kitų prob kimų teisėtos kritikos. (The vimą, sustiprinti Europos tar
lemų tarpe ir žmogaus teisių Departament of State. Special pusavį pareinamumą, pašant
individų pagrindinių laisvių ir
vykdymo eigą. Sovietų S-gai Report No. 43).
nepavyko pašalinti šio pasi
Minint 30 m. Universalinės teisių. Todėl šių siekimų susi
keitimo, kiek tai liečia žmo žmogaus teisių deklaracijos su kirtimas y r a neišvengiamas,
gaus teises, tvirtinant, kad tai kaktį, prez. Carteris prižadėjo, nes trūksta bendro pagrindo
yra vidaus reikalas. Buvo pri kad, kol jis bus JAV pre kiek tai liečia pagrindinių lais
pažinta, kad nuomonių pasi- zidentu, JAV tęs ir toliau vi vių ir teisių sampratą.
ketimas pats savaime sudaro same pasaulyje žmogaus teisių
Sovietai, nežiūrint tarptau
vertingą įnašą,
siekiant stiprinimą, pabrėždamas, kad tinių įsipareigojimų, ir toliau
Saugumo ir bendradarbiavi jokia jėga žemėje negali mūsų laiko pagrindinių laisvių ir tei
mo Europoje konferencijos nu atskirti nuo šio įsipareigojimo sių apimties nustatymą vidaus
statytų tikslų. Taip pat pa ir kad žmogaus teisės yra mū reikalu, o vakariečiai tarp
reikštos skirtingos nuomonės, sų užsienio politikos siela.
tautiniu reikalu. JAV pozicija,
kiek tai liečia Baigiamojo akto
Sovietų Sąjungai militariš- ginant pagrindines žmogaus
vykdymo laipsnį, pasiektą iki kai okupavus Afganistaną, laisves ir teises, formaliu tarp
to laiko. Antra, visos valstybės JAV politika Sovietų atžvilgiu tautiniu požiūriu, yra labai ri
patvirtino jų vyriausybių žymiai pasikeitė. JAV ėmėsi vi bota. JAV nėra ratifikavusios
nusistatymą pilnai vykdyti sos eilės priemonių prieš So pagrindinių sutarčių, liečian
vienašaliai, dvišaliai ir dau vietų agresijos politiką. Pasi čių žmogaus laisves irteises —
giašaliai visus Baigiamojo Ak girdo balsų, kad detentė y r a genocido konvencijos ir abiejų
to nuostatus.
mirusi. Tačiau Vakarų Eu sandorųniinimų Helsinkio Bai
Iš nutarimų JAV padarė šias ropos valstybės nesiryžta im giamajame akte — būtent
išvadas:
tis JAV siūlomų priemonių ir jų Ekonominių, socialinių ir kul
Visų Helsinkio Baigiamojo nusistatymas dėl detentės poli tūrinių teisių sandoros, ir Pilie
akto nuostatų pilnas vyk tikos, atrodo, mažai yra pa tinių ir politinių teisių tarptau
dymas yra esminis sėkmin veiktas sovietų invazijos į tinės s a n d o r o s , priimtos
gam detentės, saugumo ir bend Afganistaną. Vadovaujančios Jungtinių Tautų visuotino su
radarbiavimo
vystymuisi Vakarų Europos valstybės, Vo sirinkimo 1966 m. Tuo tarpu So
Europoje.
kietija, D. Britanija, Pran vietų S-ga genocido konven
Žmogaus teisės i r humanis cūzija, Italija ir toliau siekia ciją ratifikavo jau 1953 m., ir
tinės problemos y r a didysis detentės politikos, kiekviena iš abi minėtas sandoras 1976 m.
integralinis detentės saugume jų kiek skirtingais motyvais. Nežiūrint daugelio raginimų
ir bendradarbiavimo Europoje Taip pat ir Rytų Europos vals šias konvencijas ratifikuoti, iki
tybės, Lenkija, Čekoslovakija, šiol nėra jų ratifikavusios. Tai
bruožas.
Vengrija,
Rumunija yra ypa labai silpnina josios poziciją,
Individualinės valstybės but
tingai
suinteresuotos
ir toliau siekiant žmonių teisių ir lais
atsakingos dėl trūkumų vyk
dymo tiek būsimuose Sau palaikyti detentės politiką vių įgyvendinimo. Tuo reikalu
gumo ir bendradarbiavimo Eu- ypač ekonominiais sume pereitais metais esu rašęs
ropoje
k o n f e r e n c i j o s timais. Sovietų Sąjunga visais spaudoje, tačiau neteko patirti

Auto avarija Sovietų Sąjungos keliuose

Tuo metu, kai JAV-bės, Sovietų įtaigojamos apsisprendė negaminti
neutroninių bombų, jas visiškai savarankiškai, kaip ir kitus
branduolinius ginklus, gaminti pradėjo Prancūzija. Didžiausiam L.
Brežnevo ir J. Carterio nustebimui. (Iš Vokietijos spaudos)

Tuo reikalu, VLIKo pir
ar kas buvo šioje srityje lie
mininkui prašant, esu paruo
tuviškų organizacijų daroma.
Esant skirtingai pagrin šęs atitinkamą memorandumą
dinių laisvių ir teisių sampra Madrido konferencijos daly
tai tarp Rytų ir Vakarų, nėra viams. Manau, k a d kaip ir
paveiklių tarptautinių prie Belgrado konferencijos atveju,
monių interpretacijos skir taip ir šiuo, jis turėtų būti
tumus pašalinti. Tokiai pa Diplomatinės tarybos šefo ir
dėčiai esant, gal vieninteliu VLIKo pasirašytas. Reikėtų,
poveikio priemonių tarpe yra kad šis memorandumas būtų
tarptautinės opinijos spau įteiktas atitinkamų kraštų vy
dimas, neskaitant atskirų vals riausybėms, su dviem priedais
tybių vyriausybių politinių — 45 lietuvių, latvių ir estų
priemonių panaudojimo. Nors pareiškimų ir politinių kalinių
šios priemonės mažai pa sąrašu. Būtų pageidautina, kad
veikia, kaip galima spręsti iš jis būtų įteiktas asmeniniai
JAV įkaitų paleidimo prob delegacijų, o ne paštu.
lemos, negalima paneigti jų
(Bus daugiau)
reikšmės. Kiek galima spręsti,
Sovietai kartais labai smar
kiai reaguoja. Todėl, siekiant A. SACHAROVAS IR TOLIAU
pagrindinių laisvių ir teisių ap
PERSEKIOJAMAS
saugos, pasaulinės opinijos for
mavimas turi būti ir platus, ir
Akademikas Andrei Sacharo
gilus.
vas
pasiuntė sovietų mokslų aka
Helsinkio Baigiamojo akto
demijai
pirmąjį tremtyje para
nauja savybė yra ta, kad jame
šytą
mokslinį
darbą
apie
numatytas pakartotinas susi- kosmologinius reiškinius visa
rinkimas peržvelgti įsiparei toje. Darbą į Maskvą atvežė ir
gojimų vykdymą ir eventualiai akademijai įteikė akademiko žmo
numatyti naujas priemones ak n a Jelena Bonner, kuri šia proga
to tikslus pasiekti. Tuo būdu bu taip pat papasakojo užsienio
vo sudarytas Europinis fo laikraštininkam apie sunkias
rumas, dalyvaujant visoms akademiko gyvenimo sąlygas
Europs valstybėms ir JAV ir Gorkio tremtyje. Gorkyje Sacha
Kanadai. Tačiau tai yra tik rovas ir jo žmona yra dieną ir
naktį saugojami milicijos, kuri
svarstomasis forumas ir di niekieno
neprileidžia prie Sacha
džiausias jo trūkumas yra vien rovų buto. Tokiu būdu akade
balsiškumas.
mikas ir jo žmona Gorkyje yra
Turint mintyse šį forumo po visiškai izoliuoti nuo likusio
būdį ir esamą tarptautinę būk pasaulio. Vietoje y r a net truk
lę, ypač nusiteikimus Europo domos užsienio radijo laidų trans
je, tiek Rytų, tiek Vakarų, kyla liacijos tam, kad Sacharovai
klausimas, kokios yra perspek negalėtų jų klausyti. Jelena Bo
nner dar kartą kreipėsi į Vakarų
tyvos Lietuvos bylos reikalu.
mokslininkus, ragindama juos
Lietuvos byla šiame forume apginti Sovietų Sąjungoje perse
galėtų būti iškelta, pasi kiojamus mokslo žmones ir žmo
remiant Helsinkio Baigiamojo gaus teisių gynėjus, kurių tarpe ji
akto pirmosios dalies VII VIII paminėjo patį Sacharovą, Yuri
str. pagrindu: dėl Lietuvos ir Orlovą, Anatolijų
Šcaranskį,
kartu Latvijos ir Estijos suvere Sergiejų Kovaliovą ir kitus. Nuo
numo vykdymo atstatymo ir, Vakarų viešosios nuomonės reak
antra, dėl pagrindinių poli cijos priklauso tų žmonių likimas,
tinių ir žmogaus teisių lau pažymėjo Sacharovo žmona.
žymo.

atžymėjimas, kaip dar seniau buvo duodamas už
greitą Atlanto perplaukimą.
Barininkas padavė, atskaitė už du butelius pusę
dolerio ir pasakė:
— Kaip pirmadienį teka saulė. Ja, ja. Tai tu ir
Darbo ieškotojai
kariuomenėj buvai
— Jis tikras karininkas, — kėlė alaus fundytojo
— Žinoma, aš nenoriu 6 a būti be darbo, bet aš garbę Zaklys. — Aš tai buvau kalėjimo sargas, o jis
noriu pragyventi, noriu, kad liktų baltai duonai ir vis po pulkus ir po karus.
lašeliui. Žmogus juk negali nutrokšti, — kalbėjo į
— Aš kareivis profesionalas, — atsakė Vincas
ALOYZAS BARONAS
Cbicagos priemestį atvykęs ir čia pas senojo ateivio Skripkus, — išėjau į karo mokyklą, po to tarnavau
sūnų apsigyvenęs Vincas Skripkus. Kitas, taip pat lietuvių kariuomenėj, atėjo bolševikai, tarnavau ru
neseniai
atvykęs Vincas Zaklys, neturėdamas sų kariuomenėj, paskui atėjo naciai, tarnavau vokie
(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano)
pinigų, negalėjo daug kalbėti ir, gerdamas Skripkaus čių kariuomenėj, o paskui po visų karų sugrįžau iš
alų, tik linksėjo galva.
Vietos išgalvotos, bet jose tikrai gyveno, nors
amerikiečių nelaisvės, vos badu nepadvėsęs.
ir ne tikrais vardais sužymėti, šie antro pasaulio
— Čia gali uždirbti viskam, tik nereikia bijoti
— Amerika duoda valgyti, — gynė VVashingtono
žmonės.
dirbti, — kalbėjo j a u gerokai pilvuką paauginęs garbę barininkas Tarnas.
buvęs karo v e t e r a n a s b a r i n i n k a s Tarnas,
— Nedavė ir tikrai nedavė, čia ne gandai ir ne
šluostydamas barą.
propaganda.
Kokio velnio jie duos, jeigu aš už nacį
— Vyžota, lopyta mano Lietuvėlė, bet
Šie žodžiai nelabai patiko Zakliui, kuris buvo kariavau.
mano! Lininiai, arielkiniai, mėšluočiai,
atleistas jau net iŠ trečios darbovietės, vien tik dėl to,
— Tai nereikėjo už vokietį muštis, — pagavo
dažnai padlecai tie lietuviai, bet — mano
kad jam nepavykdavo po algos nusigauti į darbą. Tarną patriotiniai jausmai.
broliai! Lietuvos istorija tedavė mums
Zaklys dabar svarstė, kad tikrai nelabai gera darbo
— Nereikėjo, o kad a š kareivis, mano toks
legendą, o kultūrą paliko mums patiems po
neturėti.
amatas,
tam aš mokslus baigiau, — aiškino Vincas.
pusės tūkstančio metų inicijuoti, bet ta
— Nu, vot, pasitaiko ir atleidžia iš darbo, — — Tu atidarai barą ir pili visiems, kas ko paprašo,
istorija — mano!
kalbėjo Zaklys, žvelgdamas į Skripkaus a n t baro metrikų neklausdamas, o a š mušu visus, tokia
padėtą dolerių pluoštelį. Šiandien dar yra ko išgerti, profesija.
Vaižgantas
o vėliau, tai bus vėliau, jis mąstė, labai giliai
— Tai šaudei į amerikonus, — pyko Tarnas, —
susikaupęs, lyg tikras rekolekcijų dalyvis.
mano brolio vaikas buvo užmuštas Vokietijoj.
Diena buvo biauriai lietinga, ir tie, kurie nekentė
— Būčiau šaudęs, bet mus Italijoj taip kūlė, kad
Kur visa tai, kas čia rašoma, galėjo įvykti? gėrimo ir geriančiųjų, tokią dieną negalėjo spiauti į bėgom ir bėgom per visą Europą, nebuvo kada
Sunku atsakyti, nes galėjo įvykti visur, kur tik stiklą.Diena buvo skirta gėrimui.
muštis, — nuramino Vincas.
gyvena ar gyveno brolis lietuvis. Jeigu k a s
—Dar po vieną, dar to Pabst Blue Ribbon, —
— Gerai, kad nenukepė, — nuoširdžiai džiaugėsi
paklaustų, kur yra šaunaus tautiečio Tarno užeiga, užsakinėjo Skripkus, — kai pradėsiu dirbti nebus Zaklys o kitus amerikiečiai sumalė į pieno
taip pat negalėtume atsakyti, nes jų yra šimtai ir jos kada čia sėdėti, o Blue Ribbon alus niekam tikęs, miltelius.
visos viena į kitą labai panašios. Nelengva būtų bet kažkaip kariškai skamba. Atrodo, kad tai
(Bus daugiau)
susitikti ir su antrojo pasaulio herojais, bet,
manome, kad to susitikimo užteks ir šios knygos
puslapiuose.

ANTRAS
PASAULIS

•

D R A U G A S , ketvirtadienis, 1980 m. liepos m ė n . 17 d.

CLASSIFIED

HOSŲ KOLONUOSE
Baltimorc Md,
B A L F O SKYRIUS P A S I R Y Ž Ę S
GYVUOTI

B E A L

kamos aukos.
Po susirinkimo b u v o kavutė su
užkandžiais kr pyragaičiais, ku
rią suruošė M . Norėikienė,
E.
Drazdienė ir S . S u r d o k i e n ė .

Savininkas parduoda puikų 7
kamb. mūrinį-med. 2-jų aukštų
Georgian stiliaus namą Marąuette
P a r k o apyl. $60.000.00 art>a ge
riausias pasiūlymas.
Skambint — 767-7106

Lcrvvrence, M a s s .

P o pietų Lietuvių svetainėj įvy
>o Balfo skyriaus visuotinis susi
rinkimas, kurį pradėjo p i r m . C .
S u r d o k a s , pakviesdamas susirinki
m u i pirmininku A. Radžiu, o
sekretorium I. Krasauską.
Susirinkimo pirmoji dalis bu
vo skirta a.a. N a d o R a s t e n i o pri
siminimui ir Balfo 35 m. veiklos
p a m i n ė j i m u i . Apie N a d ą Raste
nį, jo gyvenimą, a s m e n y b ę , kū
rybą bei veiklą sklandžiai ir ga
n a kondensuotai pakalbėjo dr.
E l e n a A r m a n i e n ė . Kiek pilačiau
ji paryškino Rastenio veiklą Bal
fo steigime ir centro valdybos
darbuose. S a v o kalbą ji baigė
N a d o eilėraščiu „Balfas". Sis N a 
d o prisiminimas b u v o baigtas
našlės Julijos R a s t e n i e n ė s jaut
riai perskaitytu, d a r n i e k u r n e 
spausdintu, N a d o eilėraščiu "At
sisveikinant".

SV.
PRANCIŠKAUS
PARAPIJOS
VEIKLA
Birželio m ė n . 20 d. b u v o su
ruošti net d u vartotų r ū b ų iš
pardavimai. G a u t a 300 dol. Išpar
davimui. G a u t a 300 dol. Išpar
davimui vadovavo Arlene Zapėnas.
N a m a i , kuriuose gyveno sesu
tės, mūsų parapinės mokyklos
mokytojo ( v i e n u o l y n a s ) , parduo
ti už 50,000 dol. Baigta mokėti
parapijos skola vyskupijai ir dar
lieka 10 tūkstančių dol., už ku
riuos, kiek pridėjus, ruošiamasi
perdažyti bažnyčios vidus.
Parapijos m e t i n ė gegužinė n u 
m a t o m a rugpiūčio 17 d., savoj
Palangos vasarvietėj. T e n a i sta
tybininkas Pilvelis taiso svetainės
nepatikimas vietas, deda geleži
nius ramsčius, balkius.
Profesoriui Alfonsui Leščins
kui galvoj, p o kaušu, atsirado t u 
moras. Bon Secours ligoninėj pa
daryta operacija. Baigia sveikti.
P e r savaitę tarp 22 ir 2 9 birže
lio m i r ė trys lietuvaitės senutės:
Marija Komarauskienė, Veronika
2 e m i e n ė ir O n a Mizerienė.

M i n i n t Balfo 35 m . veiklos su
kaktį, C. Surdokas l a b i a u išryš-

Lietuvių dienos oficialiose iškilmėse Marąuette Parke Chicagoje dalyvavo
miesto burmistre Jane Byrne, sutikta gausios lietuvių visuomenes, kurią čia
atstovauja Karina Brazdyte, įteikdama burroistrei lietuvišką lėlę. Gretimai
Illinois senatorius Frank Savickas ir aldermanas Frank Brady. Iškilmių pro
gramai vadovavo Algis A. Regis.
Nuotr. C. Genučio
lietuvių, kurie susiorganizavę į
tvirtą Lietuvių B e n d r u o m e n ę su
kaupu atiduoda savo d u o k l ę lie
tuvybės labui. Jų dėka iškelta
mintis turėti parade lietuvišką tri
spalvę miesto pareigūnų b u v o
patenkinta. Vytautas Vizgirda,
LB-nės pareigūnas, susirišęs su
Jonu Jasaičiu Chicagoje, kreipė
si į Vyt. D. šaulių rinktinę t a l 
kos. Suorganizuotas didžiulis a u 
tobusas uniformuotų š a u l i ų ir

M i e s t o c e n t r o aikštėje r i n k o 
m ė s p a m a t y t i m ū s ų šokėjus, a t 
liekant tautinių
šokių p y n ę .
J a u d i n a n č i a i gražiai, A. S t e l m o 
k u i a k o r d e o n u g r o j a n t ir t a l e n 
tingai Valerijai Sparkytei praneš i n ė j a n t , a t l i k t a p r o g r a m a . Žiū
rovų b u v o s a u s a k i m š a i , kurie n e 
sigailėjo stipriai p a p l o t i .
P o p r o g r a m o s visi b u v o m e p a 
kviesti į P e t r o V i z g i r d o s dvarą
v a i š ė m s . D e š r o s , kugelis, kopūs
t a i ir iš b u t e l i u k ų vaišės puikio
je a p l i n k o j e t a r p g ė l y n ų ir m a 
l o n i ų t a u t i e č i ų p r a b ė g o žavėti
nai.

P

M I S C E L L A N E O U S

Apylinkėj 72-os ir \Vhipple.
Labai švarus 2-jų miegamų mūri
nis namas. Daug priedų. $52,000.
Skambint — 925-9250

S.-J.S.

P o r a savaičių praėjus p o sėk
m i n g o Baltimorės lietuvių festiv i l i o miesto centre ( C h a r l e s Plaz a ) , vietinis veiklos sezonas buvo
užbaigtas Balfo s e k m a d i e n i u , bir
želio 22 d. T ą rytą per lietuviš
k a s p a m a l d a s Sv. Alfonso p a r a 
pijos klebonas kuri. A. D r a n g i n i s
savo pamoksle kalbėjo a p i e arti
m o meilę ir Balfo veiklą. Jis pa
m i n ė j o ir pasišventusius Balfo
veikėjus, ypač neseniai mirusį po
etą, advokatą
Xadą
Rastenį,
kviesdamas už jį pasimelsti. Jis
t a i p p a t ragino antrojoj rinklia
voj aukoti Balfui.

E S T A T E

GUIDE

$35,000 — 2-jų krautuvių mur. pasta
tas, 55 pėdų pločio: viena patalpa 38
p. pločio, a^tra 17 p. Atskiri šildymai.
2 maš. garažas. 71-os ir Rockwell
apylinkėje.
Skambint — 476-2427

NAUJA VIETA

ZEBRĄ R U G

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
ir kilus kraštus

Grevies rug, Airican lion
mg & assorted heads. Only
serious need call 420-8203

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave.
Chicago, I1L 60632, tel. 927-5980
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kino paskutiniu laiku a t l i e k a m u s
Balfo šalpos d a r b u s , c e n t r o v a i dybos operuojamas s u m a s , jos
siuntinius vargstantiems ir pagal
bą naujiesiems pabėgėliams. Pa
minėjimas buvo b a i g t a s sukaktu
vinio ženkliuko i š d a l i n i m u ilgą
laiką ir su pasišventimu besidar
buojantiems skyriaus
veikloje,
skyriaus , kuris šia proga t a i p
pat paminėjo savo 35 m . sukak
ti.
Antroji, tai y r a formalioji su
sirinkimo dalis prasidėjo su pra
ėjusio
susirinkimo
protokolo
skaitymu, kurį perskaitė Marija
Norėikienė. Skyriaus veiklos pra
nešimą ir iždo apyskaita pada
rė p i r m . C . Surdokas, o revizi
jos komisijos aktą perskaitė Sta
sys Kltgys. P r a n e š i m u s susirinki
mas
patvirtino.
N a u j o n valdybon išrinkti: E. D r a z d i e n ė , A.
Juškuvienė, J. Kardokas, I. Kra
sauskas, M. N o r ė i k i e n ė , J. Raste
nienė, A. Sajauskas, C . Surdo
kas ir A. Varkus. Revizijos ko
misijom įėjo: J. Kazlauskas, S.
Kligys ir A. Radžius. E i n a m u o 
sius reikalus besvarstant iškelta
n a u j u pasiūlymų, k a i p b ū t u ga
lima uždirbti pinigu BaUfo veik
lai paremti. Susirinkime t a i p pat
iškeltas reikalas organizuota vie
tos ligoniu ir senelių lankymą bei
pagalbą vargstantiems. Buvo ren-
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Lkensed, Bouded, Insured
čių, nuo rugpiūčio 1 d. reikalingas 4
Nauji darbai i r pataisymai. Vir
kambarių butas. Skambint vakarais
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
Steponui — tel. 254-5714.
kos ir kt. plytelės. Glass blocks.
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra.
N O B I
P I R K T I
Į automatą galit kalbėt lietuviškai
palikit pavardę i r telefoną.
iiimiiiiiimiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiMiiHiiii
S E R A P I N A S — 636-2960
AUKSAS? DEIMANTAI? SIDABRAS?
iiimiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiuiuiiniii
MONETOS?
SENENOS?
Sužinokite kodėl CLAY moka
daugiau.
TEL. — 585-«210

M OVIN G

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir Jiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuuuiiiiiiiu
kitus daiktus. I r iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
IŠNUOMOJAMA — POB R Ę S T
]••
TeL — W A 5-8063
FORD CITY APARTMENT — Lovely
2644 W. 69th Street
2 bedrms. 2 baths. 2nd fl. View of
court and fountain. $395.00. per mo.
Tel. 737-7200 ar 737-8534
Pool and tennis membership avaiiable. TeL 24S-5603.
K
I
L
I
M
U
S
I
K
B
A
L
D
U
S
Lietuviškas restoranas su namu ir
Plauname i r vaškuojame
įrengimais Marąuette Parko rajone.
Į S I G Y K I T E
DABAR
visų rūšių grindis.
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo
sąlygos.
B U B N Y S — TeL B E 7-5168
iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiuitiii
2 butai — medinis. 68 ir Maplewood. Labai tinka giminingoms šei
moms.
uiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiuii
Mūrinis bungalow Brighton Parke.
M. A. Š I M K U S
Nauįa
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai parEN'COME TAX SERVICE
iuoti. Geras pirkinys.
Sofijos Ambrazevičienės
Susitarti telefonu

Valdis Real Estate
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VALOME

Gyvenimo nuotrupos

P a t r i o t i š k a ir d a r b š t i A u r o r o s
l i e t u v i ų k o l o n i j a y r a ir t u o į d o 
XOTARY PUBLIC
m i , k a d t e n didžiausią procentą
4259 So. Maplevvuod, tel. 254-7450
ŠIMAITIS
REALTY
sudaro
t u r i n t y s Vizgirdų
pa
Insurance — Income Tas
Taip pat daromi VERTIMAI.
v
a
r
d
ę
.
P
a
s
i
r
o
d
o
,
gausi
Vizgirdų
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
Notary Public
/. Sk.
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
š e i m a , jų a r t i m i ir t o l i m e s n i
kitokie blankai.
2951
W.
63rd
Street
p u s b r o l i a i , t u r i n t i e j i tą p a v a r d ę ,
lllllllllllIflIUIIIIIIIIUIllHllllUJliUUUUIlIlI
y i a įsikūrę šioje apylinkėje. Yra Tel. 436-7878 ar 839-5568
IIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllllllllll
ir su k i t o k i o m i s p a v a r d ė m i s . T e 
I; {vairių prekių pasirinkimas ne
LIETUVOS
TRISPALVĖ
brangiai iš mūsų sandelio.
k o s u t i k t i šviesų tautietį B. J a b 
MIESTO
PARADE
l o n s k į , sekretoriaujantį
LB-nei
COSMOS PABCELS E X F R E S S
n u o p a t įsisteigimo dienos. Su
2501 W. 69 St., Chicago, HL 60629
Liepos 4-toji, Amerikos nepri
jvainais nurodymais daug padė
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
klausomybės šventė, visame kraš
jo M a r y t ė Vizgirdienė ir kiti, k u 
Telef. — 925-2737
te y r a didingai a t ž y m i m a . Eise
rių d ė l laiko stokos n e s u s p ė t a pa
Vytautas Valantinaa
BALFo
Baltimorės
skyriaus
susirin
nos, paradai, būgnai ir ypatin
sižymėti.
We'll help you make tne right movė
liiuiumifimiiuiiiiiiiimuiiiuiiiiiiuiuii
lamui
pirmininkauja
A.
Radžius,
sekgai įvairiausių rūšių sproginėji
L i e p o s 4-tosios — A m e r i k o s ne
JEI
GALVOJATE
m a i iki vėliausios nakties, sako- Į r e t o r i a u i a *• Krasauskas.
p r i k l a u s o m y b ė s šventės proga L i e 
Nuotr. Lino Surdoko t u v o s trispalvė d i d i n g a i plevėsa
m a , net išbaido visus paukščius I
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
PIRKTI AR PARDUOTI
už apdrauda n u o ugnies ir automo
iš miestų. Bet n e apie ta! noriu
vo A u r o r o s mieste.
bilio pas mus.
: Kreipkitės i
rašyti, n o r i u pasakyti apie paradą, keletas privačių a u t o m o b i l i ų s u
J.
Yla
FRANK
ZAP0LIS
šaulių jaunaisiais
t a u t i n i ų šo
nedaug tebuvo.
BUDRAITIS
REALTY
C0.
kių šokėjais "Vytis".
Telef. — GA 4U8654
Aurora, miestas turintis apie
MIRTIS GINČUOSE DĖL
6600
S,
Pulaski
Road
3208 Vi W e s t 95th Street
Paradas buvo didingas. Kelio
75 tūkstančius gyventojų, 45 m y 
CIGARETĖS
lios į šiaurės vakarus n u o Chica- lika orkestrų, įvairūs p u o š n ū s
Tel, — 767-0600
gos. Sakoma, kad prieš kelias de vežimai, k l a u n a i ir kitokie m a r - '
T^s
Chicagos
p o l i c i n i n k a i Independentiy owned and operated iiiiiiMiiiiiimiiiiniiitmiiiiiiiiniiiiiiiiiiii
šimtis m e t ų t e n gyveno apie gumynai, kurių tarpe šauliai ir Į s u s p e n d u o t i už t a i , k a d t a i p s u šimtas lietuviškų šeimų ir net tautiškais rūbais pasipuošę šo- i m u š ė R. R a m e y , 5 1 m., k a d
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
b u v o pradėję organizuoti savo pa kėjai, didingai iškėlę Lietuvos sis m i r ė . J į m u š ė todėl, k a d JiiiiiiiHiiiiiiiiiiiimimiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiii
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
rapiją, kol atsirado "geradaris" trispalvę rnarsavo miesto centro v s r ū k ė C h i c a g o s m i e s t o su
Pardavimas ir Taisymas.
BUTŲ
NUOMAVIMAS
su surinktais pinigais po nakties' gatvėmis. G a u s ū s žiūrovai s a u  s i s i e k i m o t r a u k i n y i r policininM I G L I N A S TV
dingęs. Šiuo laiku ten tebegyvena j liams reiškė padėką gausiais p l o - k ų p a p r a š y t a s n e r ū k y t i j ų p e r - N a m u p i r k i m a s — P a r d a v i m a s
2346 W . 69 S t , tel. 776-1486
vos kelios dešimtys nuoširdžių i jimais.
spėjimų nepaisė.
Draudimai — Valdymas

Aurora, I1L

TELEVIZIJOS

BALFo Baltimorės skyriaus susirin
kime Julija Rastenienė skaito savo
mirusio vyro Nado Rastenio eilėraštį
"Atsisveikinant".
Nuotr. Lino Surdoko

A B D A V I M U I

knyga
Įdomiai pavaizduotos gyveni
mo i š k a r p o s iš n e p r i k l a u s o m o s
Lietuvos, Vokietijos s t o v y k l ų i r
Amerikos gyvenimo.
K a i n a su p e r s i u n t i m u $4.85
Gaunama Drauge, Marginiuo
se, Vaznelio k r a u t u v ė j ir k i t u r .
Knygos mylėtojams —
dovana.

tikra
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PETELIŠKIŲ S A L A
Milda

Kvietkytė

(Pasakos ir vaizdeliai vaikams)
I l i u s t r a v o dail. A d a K o r s a k a i t ė Sutkuvienė. Išleido P a s a k ų F o n 
das 1979 m., 6 4 pusi. K a i n a s u
p e r s i u n t i m u $Ą.85.
Užsakymus siųsti:
D R A U G A S , 4 5 4 5 W. 6 3 r d S t
Chicago, BL 60629
Illnois gyventojai dar prideda 24 et.
valstijos mokesčio.
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INCOME T A X
Notariatas —

DAR GALIMA G A U T I Š I Ų P L O K Š T E L I Ų
LHETUVA, TĖVYNE MŪSŲ Lietuvos, Latvijos ir Estijos himnai, Lietuviais esa
me gimę. Mes su rūtom, Lietuva brangi, Kada no
riu verkiu, Ištraukos iš Verdi operos "Trubadūrai"
tr kitos.
ŠOKIME —
Dar kartą apie meilę. Lauksiu Tavęs. Gražiausia
mergina., Meilės Istorija ir 1 1 .
TYKUS BUVO VAKARĖLIS Oi laukiau, laukiau, Bernužėli, nesvoliok. Dėdės JoSiū naktery (Dzūku daina). Kas bernelio sumislyta.
no polka ir kitos.
ANTANAS KUČINGIS Kur lygūs laukai, snaudžia tamsūs miškai. Tyliai,
tyliai NemunėHs teka, IS operų "Eugenijus Orriegtaas" "Don Juan" ir t. t
SKAITO DALIA JUKNEVIČIŪTĖ

-

I pusė — Vincas Krėvė-Mickevičius, Janina Degu
tytė: EilėraiCiai.
II pusė — Liūne Sutema Badmečio ciklas. Taip
pat Algimanto Mackaus eilėraščiai.
, LEONAS BARAUSKAS Sandaros skrynia, žemaičių pasveikinimas, Naujiesi
nadektousi, 2emaičių daina. Aš lietuviškas žemdir
bys. Po gimtuoju dangum. Opera "Lokys" ir kiti...
. SKAMBĖKITE, DAINOS - sol. Juzė KrikštolaitrtėKo vėjai pučia, Pamiėja'i vakar. Treji gaidžiai ne
giedojo, Verpsiu, verpsiu, Mozarto. Fr. Schuberto.
Banaičio ir kitos dainos.
Kauna kiekvienos plokštelės $6.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.

II pusė
Bučkis — Valsas
Širdie — Tango
Skraido garsai — Fokstrotas
Skrenda naktys — Fokstrotas
Paskutinis sekmadienis — tango
Turiu dvi merginas — Fokstrotas
Kaina tik $6.00

TREČIAS LITERATŪROS VAKARAS
Skaito savo kūrybas A. Baronas, K. Bradūnas, Dr.
H. Nagys, B. Pūkelevičiūtė ir L. Sutema-Katiliškienė. šią plokštelę klausydami, gausite sodrų dva
sinį malonumą. Kaina tik $6.00. Ją įsigydami, pa
gerbsime mūsų kultūrininkus, rašytojus
Prisiminkime Joną Aistį. Jis pats savo kūrybą įkalbėjo
J plokštelę, jų yra 30 ir kaina tik $6.00Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W . 6Srd S t , C h k n g o , IL 60629
Užsakant pridėti 50 et. už kiekvieną plokštelę per
siuntimui Illinois gyventojai moka 5 % mokesčių.
Užsakymui j K a n a d ą reikia pridėti p o 175 p a l t o
išlaidoms.

PACKAGE EXPRESS AGENCY
MARIJA NOREIKlEN'fi

Vertimai

BELL REALTORS
J.

REAL ESTATE

SIUNTINIAI Į LIETUVA

Ijabal pageidaujamos geros rūšies
prekes. Maistas iš Europos sandelių.
2608 \V. 69 st., Chicago. IX 60629
TEL. — WA 5-2787
778-2233

B A C E V I Č I U S

6529 S. Kedzie A v . —
A. DVARIONO PLOKŠTELĖJE yra 12 šokių su daino
mis. Ne tik šokti smagu, bet ir pasiklausyti dainų
labai malonu.
1. Ispanų — Valsas
2. Sapnas — Tango
3. Gyvenimas — Fokstrotas
4. Tu tik man priklausai — Fokstrotas
5. Liūdna m a n be tavęs — Tango
8. Daina padės gyventi — Fokstrotas

VYRAI £R MOTESY8

x

SALES

Small but expanding firm looking
for enthusiastic and energetic sales
persons who are also looking for
potential growth in their careers.
Offering liberal commissions, training and educational programa.

P h o n e for i n t e r v i e w ' 7 5 5 - 1 0 1 0
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D Ė M E S I O

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU

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

;IKLP VVANTED — MOTERYS •

Apdraustas peikraustymas
Įvairių atstumų

With Pharmacology. Position novvopen.
Salary competitive with
Agency. Choose your own hours,.«
Oall — 338-6800

Tel.

376-1882 a r b a 376-5996

R N ' s a n d LPN's

yra lunmmiimiimiimmiiiiiiiimimimim
pla
SECRETARY
luo
TIME
vizi Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, To work forFVEL
our new Rabbi at Bcth
Kmet Synagogue in Evanston. Good"
oes jis plačiausiai skaitomas lie typing,
shorthand. dictaphone andv.
Kreipkitės j " D r a u g o " adminis tuvių dienraštis, gi skelbimų kai offico skills reciuired.
CAEL STAN MAY 869-4230
-M
traciją visais panašiais reikalais.
Between 10 a. m. & 4 p. m.
Būsite patenkinti mūsų patarnavi nos yra visiems prieinamos.
Monday thru Friday
mu

Vizitinių kortelių naudojimas
gražus paprotys. Biznieriai jas
čiai naudoja. Bet tinka ir visų
mų atstovams turėti gražias
tines korteles.

H E L P

W A N T F D — M A L Ė

ft

F E M A L E

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimimiiiimiiiiiiimimi

B A N K TELLER — Experienced

Marija Aukštaite

i

ŠE

iv e

P a s a k o j i m a i . 266 p u s i . Išleido
A. N a v i k e v i č i u s 1980 m. S p a u s 
dino L i t h o - A r t L t d . T o r o n t o .
K a i n a s u p e r s i u n t i m u $6.85.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS,
Jf5J,5 W. 6Srd
Chicago, IL 60629

STATE NATIONAL is looking for a personable, mature teller for our
McCormick Blvd. facility.
YOU WILL W0RK every Saturday from 6:45 a.m. until 3:15 p.m. And
you'll get an exceiient pay rate. To learn more. . .
CALL PERSONNEL 491-«000

STATE NATIONAL BANK
0»»WOTON oi 0AVIS

St.,

iiiaiiiiiiiiiiiiimiiiiufiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

EVANSTON

*
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i Netrukus, birželio 22 d. 'kome- DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. liepos mėn. 17 d.
jradas' Hitleris užpuolė savo 'tavarisčiu' Staliną. Girdėjome per
(tęsinys)
Į Žydas dr. Zakarow buvo perkrikšradiją jo piktą kalbą, kurioje net
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
, H I ^ ^ k a l i k u . Apie 50 rą., aukš
tris kartus paminėjo "Litauen".
Atsimenu vieną
tas, •juodbruvas, su ūsais.Per šven
Vertėtų tą kalbą įsigyti, nes čia
laender. Jis Rytprūsiuose turėjo tes aplink bažnyčią nešdavo kry
didelį gražy ūkį, verkdamas ro žių ar karūną. Kai jo sūnus pasi
vienas plėšikas kaltina kitą ir mi
dė fotografijas trobesiu arklių. rodė klieriko sutana, žydai ji va
ni Lietuvą. Aprimus vietiniam
Pradėjo dirbti arklių eksportinin- dino mišugene.
susišaudymui,
vokiečiu karei
kui 'Lewis Pagėgiuose. Tas Lewis
viai įsakė civiliams gyventojams
išmėtinėdavo Vokietijos žydams,
Poniški žydai iš Austrijos
eiti į geležinkelio stotį. Susirin
kokie jie buvo nutautėję — sukome minia žmonių Čia karei
Kai 1938 m. nuvykau į Kau
vokietėję, nebemokėjo idiš. Lietu
viai įsakė: "Žydai ir komunistai į
vos žydus vadino ,,haik", t.y. pras ną pasižmonėti, Laisvės alėja
kairę pusę, visi kiti eikite namo".
ALFONSAS BRINKĄ
pilna gražiai apsirengusių žmo
čiokais, apsileidėliais.
Jaunus žydus pasiliko darbams
Buv. Kauno Valstybinio Teatro dramos aktorius
nių, kalbančių vokiškai. Užkal
prie geležinkelio. Taip jie dirbo
1936 m. atsiradau S. Kalvari binau, pasisakė esą iš Vienos ir
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iŠ mūsų
tarpo vyrą, tėvelį, uošvį ir senelį, kurio netekom 1979 m. liep. 17 d.
joje. Čia buvo 4 tūzai: klebonas kitur, pabėgę nuo nacių siautė
kelias savaites, bet ne visi sugrįž
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti.
kun. Krupavičius, rabinas Bengės, jimo. Klausiau, kodėl taip toli bė Dr. E. Lenkauskas su žmona Milda ir dukrom Sigute, Viktutė ir Nijole. davo nakvynei. Už kokio mėne
Lai
gailestingas
Dievas suteikia jam amžiną ramybę.
dr. Draugelis ir milijonierius Ro ga, kodėl ne į Šveicariją? Atsakė, Šeima gyvena Clevelande ir aktyviai dalyvauja lietuviškoj veikloj. Mergai sio Virbalio mieste buvo paskirtas
Už
jo
sielą
šv. Mišios bus atnašaujamos liepos 19 d., šeštadienį,
manovas. Su rabinu Bengės susi kad kiti kraštai nedavė jiems vi tes dainuoja "Nerijos" ansamblyje, kuris gastrolėm išvyko į Pietų Ameriką. getas žydams. Kai iš Kauno ka8
vai.
ryto
T.
Jėzuitų
koplyčioje, 5620 S. Claremont Ave., Chicagoje.
Nuotr. VI. Bacevičiaus
tikdavau skerdykloje, kai jis ret zos bet Lietuvos konsulatas suėjimo išlikę gyvi burm. J. Pra
Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus da
karčiais ateidavo patikrinti savo prato jiems gresianti pavojų ir be
lyvauti šiose pamaldose ir kartu pasimelsti už a. a. Alfonso sielą.
puolenis, dr. Zubrickas, mokyt.
košer skerdėjus (šoket). Senyvas, eilės visiems davė vizas. Tuo metu laikiai NKVD agentai. Lauke ly-' kio ligoninę, kur praėjo skausmai. Tamulionis, kooperatyvo vedėjas
Lieka: Žmona, sūnūs, marti ir anūkai.
stambus, aukštas ilga, ž:la barz Vienoje konsulu buvo pulkinin nojo, jis papasakojo, kaip Juozas Iš to pat traukinio buvo išleisti Stasys Orentas, apie 10 gimnaz'sda vyras. Mes vadindavome jį kas Stencelis, o jo žmona žydaitė. buvo neatsargus, išsitardavo, kad ir senukai Stankūnai, Lauckai- tų ir kiti, padarėme sutiktuves
Moze. Kalbėjo lėtai gražiai lietu Vakarais mėgdavome užsukti 1 vokiečiai ruskiams duos į skudu- mio ūkininkai, Antano Sniečkaus
ir perdavėme pareigas. Vienas įsi
viškai. Jis sakė, kad jūs katali Konrado kavinę, pasiklausyti gra-1 ^
Abramovičiui ir artimi giminės, bet jų sūnus ag karščiavęs gimnazistas siūlė muš
girdint ^
kai turite garsų žmogų kleboną. žios muzikos ir pašokti.Tuo metu felčeriui g ^ k u r i e j a u b u v 0 rau. ronomas Antanas nebuvo paleis
Ar jiedu viens kitą pažino? Jo visi stalai būdavo užimti svetim- į don&s ^ ^ ^ ^ prisisegę. Labai tas. Kai dr. Levitienė su dukrele ti žydus ir komunistus, nes Kau
no kalėjime žydukai jį tardė, mu
sūnus rabinas iš Vokietijos atbė taučiu. Kai senieu klientai pa- gailėjosi savo
draugo dr. Juozo grįžo į Kybartus savo bute nebe šė ir panages badė. Jo draugas
go gyventi pas jį. Sakė, kad tam- triukšmavo,
prezidentas Zubricko.
net
rado nei baldų nei kito turto. Ji Budrevičius verkė, nes sugrįžęs ne
sūs debesys supa mūsų kraštą ir' Smetona perspėjo būti manda
atėjo pas mus. Apraminome. Ki berado tėvų ir dviejų broliukų,
ateina sunkūs laikai (finster und I gį a į s nelaimingiems
svečiams, Prie šios progos paminėtinas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
tą dieną susirado senus pažįsta juos išvežė į Sibirą.
bitter). Apie 1937 m. jis išvyko n e s gyvename neaiškiais laikais; Vilkaviškyje pramonininkas, pirk
į Jeruzalę, kur tapo vyriausiu ra- a gį u Dievui, kad duonos turime lys Sabolevičius. Jis turėjo didelę mus žydus. Apsistojo ir pagimdė
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
(Bus daugiau)
binu ir teisėju. Tai buvo g a r b i n - ; ^ daiDg, o oras ir vanduo nieko gyvulių plaukų (šerių, arklio sūnelį.
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
gas, garsus rabinas. Jis yra para- j nekainuoja. Didelė dorybė yra uodegų) apdirbimo, paruošimo
eksportui
fabriką.
Ne
tik
iš
Lie
'ęs kažkokį išaiškinimą žydų tai- j priglausti nuskriaustus. Viskas
4330-34 So. California Avenue
tuvos, bet ir iš Rusijos supirkdavo,
mude. Berges vardą žino visi ge- aprimo.
A.
t
A.
ONA
MAŽEIKIENĖ
surūšiuodavo išvežti į Vakarų
Telefonai LA 3-044O ir LA 3-0852
UKSATTC
*1
1939 m. atsiradau Kybartuose, Europą. Jis daug keliaudavo į ryMilijonierius Romanov turėjo S u s i p a ž i n a u su dr. Juozu Zubric- įtus ir vakarus ir pasirodo buvo
4605-07 S o u t h Hermitage Avenue
Gyveno Chicago, niinois, Bridgeporto apylinkėje.
ant Šešupės vandens ir dideli ug- k u i r d r K a h a n s k i . Abu senberMirė liepos 15 d., 1980 m., 10:30 vai. ryto.
*
Telefonas — YArds 7-1741-2
užverbuotas šnipas. Kai atsirado
Gimė Lietuvoje Amerikoje išgyveno 60 metų.
ninį malūną, elektros stotį, ply- n i a i > a b u b a i g ę mo^s\XJS Kara
Amerikoje, pakliuvo saugumui,
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Antanas Uksas su žmona
tu degyklą. Ne tik malė, bet da-; l i a u č i u j e j i e d u pasiėmė mane į
buvo nuteistas, bėgo į Izraelį ir t.
Bernice
Kalifornijoje, 2 pusbroliai William Rosenburg New Yorke
re ir kruopas ir skaldė žirnius, i E i t k u n u s nugerti, kur sutikome
t
Laikraščiai
rašė,
kad
Sobel
ir
Edward
Rosenburg Pennsylvanijoje, puseserė Ona Schuessler New
ne tik apylinkes ūkininkams, bet | G e s t a p o viršininką Tuetz ir kitus,
Yorke, brolienė Felicija Krumplienė, ir jų šeimos, kiti giminės, drau
yra
lietuvis.
Garsiausias
šnipas
kaipo rangovas kanuomenei i r | T a s ateidavo į Kybartus pavalgai ir pažįstami.
Rosenberg buvo jo giminaitis.
ligoninei. Tai buvo originalus j
j
^

MANO PAŽINTIS SU ŽYDAIS

EUDEIKIS

gyti

iedu

kad Tuet2

gali

žmogus: aukštas, žilas, apie 70 d u o t i l e i d i m ą i r g i l i a u į Vokieti
Kai 1941 m. birželio 14 —15 d.
m., greitas su lazda rankoje. Mė ją nuvažiuoti — net į Berlyną.
vyko žmonių masiniai išvežimai
go kalbėti rusiškai Griežtas su
Kai vasarą Raudonoji armija į Sibirą, iš Kybartų buvo suimti
savo darbininkais, bet geraširdis. , užėmė pasienio sargybas ir vieną Levitai. Vyras laikė turtingą rūbų
Jo vienintelė duktė studijavo Me-; k i l o m e t r ą p a l e i ruh^ų
į v e d ė va krautuvę, o žmona dantų gydy
diciną Karaliaučiuje ir buvo su dinamą mirties zoną, tai judė toja. Vilkaviškio geležinkelio sto
sižiedavusi su vokietuku. 1938 m. jimas per sieną aklinai užsidarė. tyje juodu atskyrė —vyrą į vy
jisai važinėjo po vakarų Europą,
Pradėjus rusų NKVD siautė rams gyvulinį vagoną, o ją su
grįžo nusiminęs, sako paraku kve ti, daug gerų žmonių buvo areš dukrele į moterims su vaikais
pia. Netrukus visą savo turtą par tuoti — jų tarpe dr. Zubrickas. Dvi dienas vagonai stovėjo stoty
davė Lietūkiui už 150,000 litų ir Pripuolamai Vilkaviškio autobu je, ir karštis, troškulys, baimė kan
išvyko į Palestiną. Taip Wolf-En- su stotelėje susitikau D. Kahans- kino. Dr. Levitienė buvo nėščia
gelrhan Kaune (alaus fabrikas). i ki. Kai užkandinėje pradėjome ir nuo baisių skausmų rėkė. Pa
jau 1937 m parsidavė ir as dali l k a l b ė t i -is k v i e t ė e i t i l j m k {
^ galiau ją su trejų metukų duk
puosniŲ baldų įsigijau.
,. ,
, . .v ... . - ,
rele išleido ir nuvežė į VilkavišNetoli S. Kalvarijos buvo Su- n e s a p l m * SUkoS1 1 S S l z l 0 ] ę z y d p a
valkelių dvaras, kurio savininkas
•
buvo Samuel <Eidelsas. Jis buvo i
agronomas, Čekoslovakijoje mo
A. f A. WALTER J. YUŠKA
kęsis. Turėjo didelį, jauną sodą,
daržus ir daugiau kaip 30 kar
Gyveno Chicago, Illinois, Marcruette Parko apyl.
vių, kuriu košer pieną siuntė į
Mirė liepos 14 d., 1980, 10:26 vai. ryto, sulaukės 61 m. amžiaus.
Kauną.
Gimė
Chicago, Illinois.
Vasarą jo ūkyje buvo jaunu
žydukų ir žydelkaičių, vadinamu
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Connie Lauren,
švogcris
holucis, stovykla. Jie sunkiai dir
John, 2 seserėnai John Jr. su žmona Marie, ir Richard su žmona Ma
ry, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
bo visus ūkio darbus basi, sau
lės nudeginti. Jie mokėsi ir ang
Velionis buvo sūnus a, a. Anthony ir Konstancijos Yuškų.
lu ir hebrajų kalbas. Tai pionie
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį 5 vai. vak. Petkaus Marriai atstatyti naują žydu valsty
quette koplyčioje, 2533 W. 71 Street.
bę. Kadangi anglai, pataikauda
Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 19 d.. Iš koplyčios 9 vai. ry
mi arabams apribojo žydų įvažia
to bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
vimą, buvo suorganizuota laivais
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus
vežti karves. Į laivą pakrovė maž
nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
daug 100 karvių, prie kiekvienos
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
karvės po šėriką ir melžėją ir,
lyvauti šiose laidotuvėse.
atplaukus į Haifos uostą, iškrau
ti kartu su 200 jaunų holucis pa
Nuliūdę: Sesuo, tvogeris ir kiti gimines.
siliko. Kelis kartus buvau pa
Laid. direkt. Donald A. Petkus, Tel. 476-2345.
kviestas pakalbėti, pademonstruo
ti apie gyvulių ligas. Žavėjausi
tokiais pionieriais ir dabar ste
biuosi, f.ca'p jie ir jų vaikai su
kūrė Izraelį. Su vienu tokiu kar
tN ATOLUOS KAIRYS
vių transportu išvyko ir jaunas,
$8.06
ką tik baigęs, veter. gydytojas '^AJSVfiS SONATA, 40 iliustracijų, 1979 m.
PO DAMOKLO KARDU, premijuotas romanas, 1978 m
5.00
(Pizoje) Ben Widomlianskis.
TRYS DRAMOS, scenos veikalai, 1978 m.
5.00
1940 m. rudenį pripuolamai Kau- \ KARCNA, istorinė trilogija-poema. 1974 m
5.00
ne susitikau Eidelsą. Sakėsi visą TRETIEJI VAINIKAI, poezijos antologija, 1975 m.
5.00
savo dvarą „savanoriškai" atida TRYS KOMEDIJOS, veikalai scenai, 1975 m
4.00
3.00
vęs liaudies žemės fondui ir ga SIDABRINE DIENA, komedija ir libretas, 1972 m
2.00
vęs valdišką darbą, nes vis tiek CURRICULUM VITAE, komedija anglų kalba, 1971 m.
ŠVIESA IR ELDORADO, dvi premijuotos dramos
2.00
komunistų valdžia atimsianti ir
Kiekvienas užsakytojas prideda 75 et. u i persiuntimą ir kitas
dar nubausianti. Girdi, kad taip
daro visi apdairūs ūkininkai, kaip išlaidas. EI. gyv. dar moka 5% valstijos mokesčių. Užsakymus siųsti
DRAUGO adresu.
prof. M. Biržiška ir kiti.
S. Kalvarijos šauliu būrio il
gametis kasininkas buvo burmist
ras Blumberg. Jis išrinkdavo na
TEATRINIO VARGO KELIAIS
rio mokesčius ir, kai buvo nutar
ta nusipirkti kulkosvaidį už 1,700
J I M S M Kaributą*
litų, mane apdėjo mokėti daugiau
Memuarai. 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti,
negu 200 'Htų. Juk pa-gal žydišką
192 pual. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
tvarką — pagal pajamas ir iš
tai*
ririeliais. Kaina ra persiuntimu 110.30 Užsakymus
galės.
siųsti —
Psichiatrinėje ligoninėje dirbo 5
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St, Chieago, DL 00629.
daktarai — 3 lietuviai ir 2 žy
dai Direktorius dr. Draugelis. V
J?

Priklausė Tėvų Marijonų bendradarbių, Sv. Kazimiero Seserų
rėmėjų, Sv. Pranciškaus Seserų rėmėjų draugijoms ir Svč M. Marijos
Nekalto Prasidėjimo Seserų gildai.
Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioj, 3319 S. Lituanica Avenue. Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 18 dieną. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Sv. Jurgio par. bažnyčią, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
,
Nuliūdę: Brolis, broliene, pusbroliai ir kiti giminės.
Dėl informacijų skambinti 927-1138.

ir ties

Me t i n ę s

Jau metai, kai liepos mėn. 19 d., 1979 m. baigė nelengvą ke
lionę šioje ašarų pakalnėje, iškeliaudamas amžinybėn patriotas že
maitis
*

PRANAS ODINAS
Minint šią liūdną sukaktį, šv. Mišios už velionį bus atnašautos:
Svč. M. Marijos Gimimo bažnyčioj, Čikagoj — liepos 20 d.
T. Jėzuitų koplyčioj, Čikagoj — liepos 19 ir 21 d.
Providence, Rhode Island — liepos 19 d.
Seattle, Washington — liepos 19 d.
Omaha, Nebraska — liepos 19 d.
Romoje, Italijoje — liepos 19 ir 20 d.
Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pažįstamus pri
siminti a. a. Praną Odiną savo maldose.
Liūdintys: Žmona AkvUina Odiniene,
duktė Irena Morkūnas su šeima,
sūnus Vacys su šeima

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Genovaite PiKiyniaityte-E)ubinskiene
Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo brangią Genutę, kurios netekom 1975
m. liepos 11 dieną.
Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos liepos 19 d.
8 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje.
Maloniai kviečiame visus — draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti
už a, a. Genovaitės Pudymaitės-L>ubinskienės sielą.
Nuliūdę: Brolienė su šeima ir Tetos.

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tet. 422-2000

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. liepos mėn. 17 H.

CHICAG0J IR APYLINKĖSE

x Prisimenant a. a. kun. Jo
no Kardaosko, MIC, mirties me
kėae yra nemaža kitų visuome
tines, buvo atnašaujamos konJAUNIMO CENTRO
ninių patalpų, nėra lengva.
celebracinės šv. Mišios liepos
RŪPESČIAI
Buvo nusiskųsta, kad ne vi
16 d. 10 vai. r. Marijonų kop
Jaunimo centrą Chicagoj įkū
sos
hetuvių organizacijos JC.,
lyčioje. Pagrindinis celebrantas
rė, lėšas sutelkė, pastatus pa
reikiamai remia. Kai kurios jų,
buvo velionio brolis kun. Anta
statė ir ligi šiol administravo
pačios
išaugusios
Jaunimo
nas Kardas, atvykęs iš New
lietuviai jėzuitai. Tačiau ilgai
centre,
dabar
bėga
į
puošnes
x "Draugo" atkarpoje va Yorko, koncelebravo marijonų
niui jie pavargo ir todėl jie pa
nes nelietuvių sales, viešbučius.
kar baigėme spausdinti J. Vai- vienuolijos provinciolas kun.
tys iškėlė reikalą sudaryti Jau
Taigi naujieji JC vadovai malo
čeliūno paruoštus atsiminimus Juozas Dambrauskas, vienuoly
nimo centrui (JC) visuomeninį
niai prašo lietuviškas organiza
"Slaptas kunigas
Rusijoje". no vyresnysis kun. Viktoras
užnugarį. Šiam reikalui 1978
cijas ir atskirus asmenis lai
Šiandien pradedame spausdinti Rimšelis ir kiti kunigai. Velio
m. buvo sudaryta laikinoji JC
kytis arčiau savo lietuviško Jau
rašytojo Aloyzo Barono humo nio sesuo Marytė Kardauskaitaryba, kitais žodžiais, sukurta
nimo centro.
. :.
ristinio romano "Antras pasau tė Marijonų bendradarbius ir
visuomeninė organizacija JC
JC naujoji administracija ir
velionio artimuosius pakvietė
lis" ilgesnę ištrauką.
administruoti. Organizacija su
toliau
pasiryžusi talkinti vi
gedulingiems
pietums.
A.
a
daryta narių telkimo pagrindu.
x liepos 19 d. 12 vai. visi
siems
lietuviams
bei jų organi
Asmuo, įmokėjęs 20 dolerių me
lietuviai organizuotai ir pavie kun. J. Kaniauskas yra ilgai
tams, tampa JC nariu. Tokių zacijoms. Bus ir toliau ruošia
niai renkasi į Richard J. Daley darbavęsis kaip Marijonų ben
narių ligi šiol sutelkta apie 250. mi įvairus parengimai, suaugu
plazą dalyvauti Pavergtų Tau dradarbių dvasios vadas ir ki
1980.V.22 narių susirinkime ta siems seminarai, plečiama talka
tų savaitės demonstracijoje ir tuose darbuose.
x Dr. Vaclovas ir Ruth Darrybos pinnininku išrinktas dr. lietuviškam jaunimui, atskiros
pasisakyti prieš pasaulinę olim
Jonas Račkauskas, valdybos programos vaikams. Kas liečia
piadą, kuri tą dieną Maskvoje gužiai iš Thun prie Berno, Švei
pirmininke Irena Kriaučeliūnie- religinį auklėjimą, ir toliau tal
bus atidaryta. Nepabijokim po carijos, buvo atvykę dalyvauti
nė. Kiti valdybos nariai: I vtee- kins lietuviai jėzuitai. Šeštadie
ra valandų pabūti saulės šilu Tautinių šokių šventėje ir ap
pirm. Jonas Jasaitis, vicepirm. nių renginius ir vasaros pro
moj. Pavergtieji mūsų broliai lankyti savo draugų. Buvo ap
gramas praves pačios jaunimo
ir sesės dešimtimis metų ken sistoję Irenos ir dr. Leono "Draugo" parengimų Komitetas, susirinkęs aptarti gegužinės reikaių. Iš kairės pirmoje eiėje: kun. V. Rimšelis, JC narių reikalams Vytautas
F.
Mackevičienė,
J.
Dočkienė,
B.
Bagdonienė,
M.
Marcinkienė,
M.
Remienė;
antroje
eilėje:
K.
Dočkus,
K.
Milkoorganizacijos ir švietimu besi
čia Sibiro šaltį ir dūsta kalėji Kriaučeliūnų namuose. Dr. L. vaitis, V. Soliūnas, A. Gasnerienė, K. Laulcaitis, E. Radvilienė, dr. A, Razma, S. Semėnienė, S. Džiugas. "Draugo" Mikūnas, vicepirm. finansų rei rūpinančios institucijos. Bus da
muose. Pareikšdami viešą pro Kriaučeliūno lydimi, jie aplan geguinė ruošiama liepos 27 d. prie Lemor,to ir 103 kelių. Važiuojant į pietus nuo Stevensono greitkelio Lemont Rd. kalams Henrikas Laucius, sekr. roma viskas, kad patalpos būtų
Alė Steponavičienė, ižd. Vikto
testą okupantui, moraliai pa kė "Draugą", susipažino su lie iki 103 Rd. yra tik viena mylia
ras Diminskis, korespondentė patrauklios, atremontuotos, pri
lengvinsime pavergtųjų kančias tuviškos spaudos darbais, pasiRamutė Baltuškienė. Be jų ūkio einamos. Jau pertvarkyti ir iš
ir parodysime ryžtą siekti pa informavo apie lietuvišką veiklą
dažyti adniinistracijos kamba
mą. Sį kartą neatvyko nei Ame reikalų tvarkytoju liko Antanas
vergtiems kraštams laisvės. De šiame krašte ir painformavo
riai, išdažyta kavinė, talkos bū
rikos prezidentas, nei jo žmona. Vaičaitis, raštinės vedėju ir bu
monstracijos dalyviai atsineša apie Šveicarijos lietuvius. Dr.
du (čia daug padėjo skautai)
Lyg ir nebuvo pripažinta mūsų dėtoju — Antanas Kareiva.
plakatus ir tautines vėliavėles. V. Dargužas yra veterinarijos
Šokėjos
įspūdžiai
po
šokių
svarba šiam kraštui ir visam pa Minėta naujoji vadovybė lie sutvarkyta ir apvalyta JC ap
x Kun. Vytautas Bagdanavi- gydytojas, turįs plačią prakti
linka. Vasaros metu projektuo
Kai kuriuose straipsniuose ra važiuoja ilgai nematytos giminės, sauliui. Galima sakyti, preziden pos 14 d. vakare sušaukė spau jama atlikti dar daugiau darbų.
čios, MIC, Lietuviškos Knygos ką, kurią žada perimti moks
klubo vedėjas, šiandien, liepos lus neseniai baigę du sūnūs. Be šoma, kas matyta, kituose, kas gal iki šiol nerodžiusios priežas tas suklydo. Jo atvykimas tik bū dos bei radijo darbuotojų kon Telkiami savanoriai budėtojai ir
17 d., išskrenda į Argentiną pra to, jis yra Berno kantono įsta girdėta, o kituose, nutarta. Šio ties atvažiuoti. Be to, nuo vete tų patvirtinęs poziciją dabarti ferenciją ir painformavo tiek kiti pareigūnai. Numatyta per
institucijos straipsnio žodžiai kyla iš šokėjos ranų grupių įkūrimo, šventėje ga nėje politikoje ir gal parodęs jau- apie dabartinę JC būklę, tiek
vesti dvasinių studijų ir susitel tymų leidžiamos
tvarkyti mažąją salę, atremon
kimo mėnesį ten gyvenantiems (parlamento) narys, galįs daug širdies ir kojų. Daugybė kojų jau li dalyvauti visa šeima. Asmeniš nimuis kurio talkos jis prašo, kad apie naujus planus. Posėdį pra- tuoti tualetinius kambarius, šu
apie juosi galvoja, jų išsireiški
kunigams marijonams. Argen pagelbėti ir lietuviškiems reika senokai pradėjo miklintis šiai kai, mano mama (bet turbūt ir
virtuvębeikrosnia)SU_
mus
vertina. Bendrai, šitokioje dėjo J. Jasaitis, P i r m i n m k a v o , ^
šventei. JŲ daug, nes tautinių šo nemažas skaičius kitų) mėgsta
tinoje išbus apie pusantro mė lams.
I.
KriauČeliūnienė.
Ji,
o
taip
šventėje turbūt be kalbų ar nors
taisyti grindis, organizuoti skai
x Alina Grinienė, Muenche- kių šventė VISŲ jaunų, laisvų šir pasakoti, kaip dar nesusituokus
nesio. Grįždamas žada aplan
trupučio politikos apsieti negali pat kiti valdybos nariai pateikė tyklą ir kt.
džių
pamilta,
joje
turbūt
gali
da
ji
su
tėveliu
šoko
kitose
šventė
kyti Pietų Amerikos lietuvių no tautinių šokių grupės Ratu
se, o dabar gali ir su vaikais — ma. Iš tikrųjų tai yra proga lie pranešimus.
Visiems šiems ir kitiems dar
kolonijas, kaip Brazilijoje, Ko kas vadovė, tarėsi su PLB pir lyvauti kiekvienas norintis.
IŠ
pranešimų
paaiškėjo,
kad
tuviams
ir
politiškai
pasireikšti.
bams, reikia lėšų. Taigi JC va
Per metus šokiu repeticijos bu visa šeima.
lumbijoje ir Venecueloje. Prie mininku V. Kamantų apie artė
Gerai, kad nors truputį krašto lietuviai jėzuitai ir toliau lieka dovai prašo mūsų visuomenės
Šventė
prasidėjo
jau
maždaug
vo
atgaiva
nuo
mokslo,
darbo
ir
savo pareigų grįš spalio pra jančias Europos Lietuvių stu
prieš savaitę, pilna vilčių ir en politikoje prasimušeme. Tačiau pastatų bei viso turto savinin pagalbos, ragina stoti JC na
dijų dienas ir jų metu planuo kitų rimtesnių organizacijų ir
džioje.
proga savaitės bėgyje pabendrau tuziazmo visiems pradėjus suva kalbos, apibūdinančios šventę, kai, tačiau naujajai JC organi riais ir kitu būdu paremti JC
x Akademinio skauto sąjū jamą Europos LB kraštų pir
ti. Ne visuomet jos sklandžiai žiuoti ir prasilinksminus "Viva galėtų būti trumpesnės ir reikš zacijai jie visas patalpas išnuo darbą, kad ša institucija bei pa
džio akivaizdinis suvažiavimas mininkų bei valdybų pasitari praėjo. Kartais susirinkę buvo Europa" spektaklyje. Penktadie- mingesnės. Suprantama žmonių mojo vieneriems metams už 10
talpos ir toliau tarnautų lietu
prasideda rugpiūčio 23 d. 1:30 mą, kuris įvyks rugpiūčio 14-15 taip pavargę, kad norėjo tik kal nį įvyko pirmoji bendra repetįci- silpnybė, kad gavus mikrofoną no- dolerių. JC tebėra gausiai nau
vybės išlaikymo reikalams.
vai. po pietų Camp Eberhardt, dienomis Innsbruke, Austrijoje. bėtis, ne šokti. Kartais būta tiek ja ir prasidėjo prakaitas. Beveik nsi ką nors įspūdingo pasakyti, dojamas mūsų organizacijų bei
(bk)
Three Rivers, Michigan. Kvie Studijų dienos prasidės rugpiū daug kitų rūpesčių, kad šokių re paprotys, kad grupės, išreikšda* ilgiau ar gražiau negu kitas. Kal mokyklų, tačiau dažnai yra ir
čiami dalyvauti visi pilnateisiai čio 9 d. Jų užbaigimo koncerte peticija jautėsi kaip laiko gaiši mos savo asmenybes, dėvėjo uni bėtojai turėtų suprasti, tačiau, nenaudojamų patalpų. Organi CHICAGOS 2INIOS
nariai. Asmeniškai negalintieji dalyvauja ir solistė E. Blandy- nimas, kartais, nesusirinkus dau- formas. Po repeticijos buvo ūpas kad išreiškimas tų pačių kartoti zacijos ir atskiri asmenys pra
dalyvauti prašomi raštiškai įga tė iš Chicagos.
' geliui šokėju, kitiems kilo pyktis, ir kitaip pašokti. Jis išsipildė šo nų idėjų ilgomis banaliomis, pa- šomi naudotis JC patalpomis KAIP ELGTIS KARŠČIUOSE
moksliškomis būdvardžių grupė savo parengimams, suvažiavi
ubti kitą pilnateisį ASS narį.
x Marija ir Edvardas Mac-, k a d J i e m a n o ? al i * k a r t s n u 0 kiuose — "Dead Freddie Band" mis nėra įspūdingas. Šventės kul
Amerikos Gydytojų sąjungos
mams, privatiems pobūviams,
Suvažiavimo metu bus aptarti kevičiai Tautinių šokių šventės j ***° f « * . " J M f *M turii nuo grojo šaulių namuose, o Neo-liinformacijų
redaktorius
Fr.
tūrišką lygį taip pat slegia ir be- vestuvėms. Naudotis galima ir
įvairūs organizacijos reikalai.
proga turėjo svečių iš Detroito, Į lat, kartais nebuvo nuotaikos tuanai Tautiniuose namuose. Pa klasiškos kalbos su nevykusiais vasaros metu, nes dabar JC di Chappell pataria karščiuose ne
x šv. Kryžiaus ligoninė la Mieli.. A. Dimšą, Jean Vane ir rimtai pašokti. Tačiau, šventei minėtina, kad naujas lietuvių vi juokais, bandymais pataikauti džioji salė ir kavinės patalpos būti saulėje, ypač vidurdienį:
bai prašo tų, kurie gali aukoti jos vyrą. Ta proga jie suren-: artėjant, šokis gerėio ir smagėio. sai kitoniško stiliaus orkestras politikieriams ar jiems išreikšti turi šaldymo sistemos įrengi Reikia gerti daug skysčių, bet
"Dead Fredie Band" groja tik sa
kraujo bankui kraujo, atsilan gė vaišingą puotą, į kurią atsi Kodėl?
atsiminti, kad alkoholiniai gė
vo pačių sukurtas dainas ir mu nusivylimą. Jos nieko nepagau mus.
Šokių
šventė
yra
tapusi
didžią
kyti ligoninėn ir susitarti dėl lankė ir daug kitų vietinių drau
na ir niekam įspūdžio nesudaro.
rimai pakelia kūno temperatū
ziką, ir žodžius, šokiams pasibai
Finansinė JC padėtis nėra la
davimo. Vasarą kraujo dova gų bei pažįstamų, jų tarpe Ma ja lietuvių, jaunimo ir šeimos
Lietuviai galėtų iškilti virš jų,
rą. Valgyti normaliai tą patį,
gus, niekas net nenorėjo dar gal
galėtų kalbėdami ką nors pasa bai bloga. Metinės administra kas visada valgoma, tik nepa
nojimas sumažėja, o pareikala rytės dvi sesutės — Suzanėlė švente. Ji lietuvių, nes ja gali
voti apie namus ir tad visi traukė
vimo, šildymo, apšvietimo bei
kyti!
vimas vis didėja. Kas galėtų Jalošinskienė, ses. M. Alfonsą, džiaugtis kiekvienas lietuvis — ir
dauginti. Neimti ekstra drus
tie, kurie dalyvauja, ir tie, kurie į susitikimo vietą — 69-tą gatvę.
kitos išlaidos siekia apie 50,000
kraujo paaukoti, prašomi tarp kazimieiietė, jos dvi draugės
kos,
nebent gydytojas patartų.
Užteko to. Pagaliau šokome! dolerių; gal tiek pat gaunama
negali, šventę vadinti jaunimo Ji, kaip dažnai tą savaitę, užda
pirmadienio ir penktadienio nuo ses. M. Kleofa ir ses. Salvatore.
gal nebūtų visai tikslu, nes ja ryta mašinoms, bet prigrūsta ma Taip greit pynėsi jau taip ilgai ir pajamų, tačiau trūksta lėšų Dėvėti lengvus, laisvus drabu
7 vai. ryto iki 7:30 vai. vak. Visi šventiškai ir linksmai pra
džiaugiasi
kiekvieno amžiaus sėmis žmonių. Tik gatvėse galė pintos šokiu figūros! Kai kurie kasmetiniems remonto darbams, žius.
susitarti telefonu 434-6700, ext. leido vakarą tikroje lietuviškos
žmogus.Antra vertus,ji yra tokia, jo ir visi sutilpti. Atšvęsta ir lie turbūt niekad taip puikiai nešo pagerinimams, naujiems įrengi
PERKA IŠ KITUR
217.
šeimos nuotaikoje.
nes jos jaunieji labiausiai laukia. pos 4-toji — su neorganizuotais ko kaip per šventę. Daugiau apie mams. Taigi yra būtina gauti
Karščiai Chicagoje pareika
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