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NAUJA ATOMINIO
KARO STRATEGIJA

KRATOS IR TARDYMAI
(Tęsinys)
paaiškino Jurevičiui, kad jam už
Mečislovas Jurevičius į klau vedama byla pagal BK 199 str.
simus
neatsakinėjo. Tardymas 3 d. "Už eiseną į Kryžių kalną
tesėsi iki 14 vai. Po to, atvykęs organizavimą". Buvo iškviesti liu
iš Vilniaus prokuratūros tardyto dininkai (2 vyrai ir viena mote'
jas A. Jucys su grupe saugumie ris), kurie atpažino Jurevičių, ro
čiu nusivežė M. Jurevičių į jo na dant vienam "liudininkui" į jį
mus Spindulio g. 6 - 10, kur apie ranka nupaveiksluotas. Tardyto
3 vai. darė kratą. Kratoje kaip jas klausinėjo: kas kiti 79. VII
kviestiniais dalyvavo Rimantas 22 d. eisenos į Kryžių kalną orga
Bilius, gyv. Šiauliuose, Dubijos nizatoriai ,kur dabar yra Stanely3 - 27 ir Ušinskas Kazimieras, tė. Teiravosi taip pat apie kažko
Juozo, gyv. Šiauliuose Basanavi kią gydytoją iš Birštono ir t. t.
čiaus 5-54. Pagrindas kratai: pro M. Jurevičius atsakinėti į bet ko
kuroro sankcija pagal bylą Nr. kius klausimus atsisakė ir pro
58, pasirašyta 80, L 30 d. Kra tokolą nepasirašė. Pabaigai tardy
tos tikslas: "Paimti fotonuotrau tojas pareikalavo, kad Jurevičius
kas, susirašinėjimo
dokumentus niekur iš Šiaulių miesto neišvyk
bei adresus kitų aktyviu viešosios tų.
tvarkos pažeidėju". Rasta ir pa
imta: 39 fotonuotraukos, kuriose
1980 m. vasario 18 d. milicijos
užfiksuotos procesijos, pats Jure kpt. Slibinskas kratė Prienų pa
vičius bei kiti asmenys, 1 vokas rapijos vikaro kun. Antano Gra
su adresu, pašto siuntos įteiki žulio butą. Krata tpradėta 14 vai
mo pranešimas, maldos už tė30 min. ir baigta 19 vai. Kvies
vynės laisvę ir tikėjimo teks tiniais kratoje dalyvavo prieniš
tai — 16 lapų,
1 kny kiai: Irena Jakšaitienė ir Kazi
gelė "Lietuvos blaivinimas", Eu mieras Račkauskas. Kratoje daly
charistijos bičiulių knygutės — vavo taip pat Prienų VRS dar
11 ŠL, Eucharistijos vado kalba buotojas Pranas Čuipala. Kun
kryžiaus nešimo proga, knyga Antanas Gražulis tuo metu buvo
"Gyvenimas 'po gyvenimo", mag tardomas Prienų milicijos sky
netofono juostos (kasetės) — 37 riuje. Kratos metu paimta:
š t Kratai įpusėjus į butą atvyko
leidinio "Tiesos kelias" 12 egz.
ir mjr. Markevičius, kuris "kon (įvairūs numeriai):
sultavo" tardytoją A. Jucių.
rašomoji mašinėlė "Erika";
pamokslinę medžiaga ir pa
1980. I. 7, 15 vai. M . Jurevičius
mokslai
rašyti ranka ir rašomąja
buvo iškviestas į Šiaulių m. pro
mašinėle;
kuratūrą, kur minėtas Viln. pro
(Bus daugiau)
kuratūros tardytojas
A. Jucius

Būtų bandoma sunaikinti karo jėgas

Vasbingtonas. — "Washing-1 tusi partijos vadai, karinių jėgų
ton Post" paskelbė, kad prezi centrai, aerodromai. Direktyvo
dentas Carteris pasirašė naują je pabrėžiama, kad JAV gyny
direktyvą gynybos departamen bos jėgų tikslas turėtų būti ne
tui, kurioje aptariama strategi sovietų gyventojų naikinimas,
ja, kurios turėtų laikytis JAV bet agresijos jėgų palaužimas,
gynybos jėgos, jeigu kiltų bran pastojimas kelio j karinę perga
duolinis karas su Sovietų Sąjun lę. Strategijos tikslas — įtikinti
ga, š i strategija kiek pakeičia Maskvą, kad ji negali karo lai
buvusią MAD (Mutual Assured mėti.
Destruction) taktiką. Mažiau pa
Gynybos departamento parei
brėžiami planai sovietų puolimo gūnai pabrėžia, k a d Amerika
atveju sunaikinti kiek galima šiuo metu gali geriau pasirinkti
daugiau sovietų miestų, pramo- j taikinius, nes raketinėse jėgose
nės centrų. Per 20 metų buvo į turima taiklesnių užtaisų. Naulaikomasi ' 'atkirčio" principo, joji karo laivyno raketa ir nau
kuris pabrėždavo, jog Amerika jas MK-12A užtaisas, kurį ne
Per Maskvos olimpinių žaidynių užbaigimo ceremonijas,vietoj JAV vėliavos, buvo iškelta nuotraukoje matoma pirmoji branduolinio karo nepra šios galingos Minuteman UI raLos Angeles miesto vėliava. Dešinėje — Los Angeles burmistras Tom Bradley, kairėje — Peter Uberrcth, 1984 m. dės, tačiau, nors ir gavusi pirmą j ketos, gali pasirinkti norimus
Olimpiados organizacinio komiteto narysjį smūgį, ji sugebės sunaikinti i taikinius ir dideliu tikslumu juos
visus didžiuosius Sovietų Sąjun- j sunaikinti. Labai taiklios yra
gos miestus ir pramonės cent- j naujai statomos skraidančios ra
rus. Buvo manoma, kad tai ži- ketos. Labai Svarbus ir karinės
nodami, sovietų vadai niekad ne- žvalgybos uždavinys aiškiai nudrįs pradėti branduolinio karo. ' statyti, kur yra svarbieji taikiAugant sovietų raketinėms jė niai, požeminiai Kremliaus vadų
— Prancūzijos policija suėmė goms, gerėjant naujoms sovietų bunkeriai, karo jėgų centrai,
24 metų italą Marco Affatigato, raketoms, jų taiklumui, kilo pa- Strategijos planuotojai mano,
kuris įtariamas Bolonijos geležin vojus, kad sovietai gali pamėgin j kad karo pradžioje sunaikinus
kelio stoties susprogdinimu, kur ti staigiu puolimu sunaikinti ne į politinius i r karinius centrus,
Per Hong Kongą plečiama prekyba
žuvo 76 žmonės.
tik J A V miestus, bet gali pulti agresija būtų sustabdyta.
Taipėjus. — Amerikos prezi-, Kinijos oro ir upių teršimui, kai
— Irano revoliucijos
vadas Amerikos raketų lizdus, planuo
dento rinkimų kampanija sekama į tinant komunistus, kad jie nesu Khomeinis apeliavo į savo šali dami tokiu būdu išvengti atkir
Irane toliau
užsieniuose, tačiau ypatingas su geba valdyti.
ninkus nesiskaldyti ir greit suda čio.
sidomėjimas pastebimas TautinėPalengvėjus komunistinio reži ryti pastovią vyriausybę. Jis kal
Naujoji strateginė doktrina
šaudomi priešai
ja Kinijoje.Kaip žinoma, respubli mo varžtams, šiandien Kinijoje tino Irano spaudą ir pagrasino, siekia įtikinti komunistų vadus,
Teheranas. — Ketvirtadienį,
konų 'kandidatas Ronaldas Rea- populiariausia dainininke tapo kad tauta gali sukilti prieš laik kad nežiūrint, kaip karas prasi
kaip
paskelbė Irano radijas, buvo
ganas niekad nepritarė Amerikos Teng Li chun, Taivano teatro raščius ir juos uždaryti.
dėtų, Maskva negali tikėtis lai
sušaudyta
dar 14 Irano kariškių,
- Taivano gynybos sutarties pa žvaigždė. Per Hong Kongą kinai
— Egipto prezidentas Sada- mėti. Nors pripažįstama, kad ru
naikinimui. Jis laikomas patiki gauna jos įrekorduotų plokštelių tas kreipėsi į viso pasaulio tikin sai turi geresnę civilinės apsau jų tarpe generolas Hoseyn Toramu Taivano draugu, komunisti ar juostų ir moka už jas didelius čiuosius susidėti ir bendrom jė gos sistemą ir yra beveik susily bi. Kituose dviejuose Irano mies
nės Kinijos priešu. Iš kitos pusės, pinigus. Jos dainos girdimos ne gom pastatyti Sinajaus kalno pa ginę su Amerikos raketmėmis jė tuose pakarti dar keturi revoliu
jo viceprezidentinis
kandidatas tik slaptai, privačiuose kinų suė pėdėje trijų religijų: musulmonų, gomis, jie negalėtų laimėti karo. cijos priešai.
Teherano spauda džiaugiasi,
George Bush buvo JAV pasiun jimuose, bet ir kavinėse, restora krikščioniu ir žydų
šventyklą,
/rezidento pasirašytas doku
tinys Pekine prieš diplomatinių nuose Kantone ir kituose mies kuri taptų žmonijos broliškumo mentas nurodo, kad JAV raketi kad iraniečių kova Amerikoj pri
vertė vadovybę paleisti iš kalė
ryšių užmezgimą ir daug prisidė tuose.
simboliu.
nės jėgos savo svarbiausiu užda
jo
darbu
tuos
ryšius
užmezgant.
— Zimbabvėje, buvusioje Ro- viniu turėtų laikyti sovietų kari jimo suimtus demonstracijų da
Pirmadienį prasidės demokratų konvencija
Kylant
komunistinės Kinijos
lyvius.
Kinijos komunistų režimui su gyvenimo lygiui, švelnėjant reži dezijoje, suimtas vyriausybės na nių jėgų sunaikinimą. Pirmiau
New Yorkas. — Pirmadienį, todėl, kad konvencijoje dalyvaus
Nevv Yorke apie 500 žmonių
pagerėjo
santykiai mo užmestiems varžtams, stebėto rys Tekere, įtariamas balto ūki sia būtų puolami politiniai ir ka
rugpiūčio 11 d., New Yorke turi JAV prezidentas ir daug vyriau švelnėjus,
apsupo
iraniečių religinį centrą,
ninko nužudymu.
riniai štabai, sunaikintos tankų
prasidėti demokratų
partijos sybės narių. Policija įrengė spe tarp abiejų Kinijų. Nors Taivano jai laukia dar didesnio abiejų
kur
apsistojo
iš kalėjimo paleisti
— Amnesty International nusi ir šarvuočių divizijos, požemi
dideles su Kinijų artėjimo.
konvencija, kuriai ruošiasi visas cialius metalo detektorius prie vyriausybė išleidžia
skundė, kad Pietų Korėjos vyriau niai bunkeriai, kuriuose slapsty- iraniečiai studentai. Amerikiečiai
miestas. Nors numatyta, kad visų salės įėjimų. Sudarytas spe mas gynybai ir kalba apie "vieną
puolė pastatą buteliais ir kiauši
sybė neįsileido tos organizacijos
konvencija tesis iki rugpiūčio 14 rialus ekspertų dalinys, kuris ieš Kiniją", išlaisvintą iš komunistų
niais, grasindami sudeginti visus
atstovų patikrinti, a r ten laužo
Arabii vadai
d., paliktas d a r ir penktadienis, kos bombų. Miesto vartotojų ap- jungo, užsieniuose abiejų Kinijų
mos žmogaus teisės.
Atnaujinami turky - Khomeinio draugus. Iraniečiai
bendrauja.
jei demokratai nesuspėtų užbaig • saugos įstaiga įsirengė 24 vai atstovai draugiškai
grasino sukviesti iš viso Nevv Yor
grasina sankcijom
— Sicilijoje nušautas teisin
ti savo problemų svarstymo, telefoninę centrinę, kurioje de Tarptautinėse konferencijose Tai
ko savo draugus iraniečius ir pa
graiku
pasitarimai
Bahrainas. — Po ilgos pertrau gumo ministerijos aukštas val
Apie 5,000 New Yorko darbinin legatai ir svečiai galės pasiskųs vano ir Kinijos mokslininkai da
lestiniečius. I susikirtimo vietą
dininkas, vedęs bylą apie narko
Nicosia. — Šeštadienį vėl pra
kų paruošė šiam nuvažiavimui ti, jei juos kas apgaus. Speciali linasi žiniomis. Amerikos univer kos Irako prezidentas Saddam
tikų šmugelį ir mafijos nusikal sidės Kipro salos graikų ir turkų buvo atsiųsta nemažai policijos,
Madison Square Gardens sales ir detektyvų grupė prižiūrės taksi sitetuose draugauja Taivano ir Hussein aplankė Saudi Arabiją ir
atvyko ambasadorius Jungtinėse
timus.
pasitarimai, kurių nebuvo jau 13
kambarius. Laukiama atvyks vairuotojus, kad jie neapiplėštų Kinijos studentai. Taivano kinai, tarėsi su karaliumi Khalidu. Pa
Tautose Donald
McHenry ir
— Turkijos neramumuose vėl mėnesių. Deryboms
vadovauja
pasirūpinę dokumentus svetimo skelbtame pareiškime
sakoma,
t a n t 5.436 partijos delegatų ir svečių.
Nevv Yorko burmistras Edvvard
Neoficiali moterų organizaci- se valstybėse, gali aplankyti gi kad Irakas ir Saudi Arabija nu žuvo 6 asmenys. Per savaitę smur Jungtiniu Tautų atstovai. N u o Koch. Jie ragino amerikiečių mi
jų atsarginių, spėjama, kad da
rugsėjo 15 d. šių tautinių grupių
lyvaus apie 9,000 spaudos, radi- j ja PONY (Prostitutes of New mines Kinijoje, kur jų niekas ne trauks politinius ir ekonominius to veiksmuose nušauta 112 žmo
nią išsiskirstyti.
susitikimai įvyks kiekieną pirma
persekioja.
Neoficialiai
tarp
abienių.
ryšius
su
tomis
valstybėmis,
kū
jo i r televizijos atstovų ir 7,000 York) skelbia, jog konvencijos
„VVashington Post" rašo, jog
— Automobilių
bendrovės dienį. Kipro sala liko suskaldyta iraniečiai Amerikoje gauna slap
svečių. Visus svečius priims 23 proga daug prostitučių impor jų Kinijų vyksta prekyba, pernai j r i o s pripažins Izraelio paskelbtą
paskelbė kad liepos į dvi dalis po Turkijos invazijos tais keliais įlėšų demonstracijoms
viešbučiai. Kai kurie jų tikisi, tuojama į New Yorką iš kitų siekusi 50 mil. dol. Ji vyksta per Į Rytinės Jeruzalės prisijungimą. Detroite
Kinijoje galima j Toms šalims, kurios laikys Je- mėn. pagerėjo naujų automobi 1974 m.
kad suvažiavę delegatai neišsi- miestų, tačiau policija sustiprino Hong Kongą.
ruošti. Laikraščio žiniomis, Ira
rasti
prekių
su
užrašais
"Made in r u z a ]ėje savo ambasadas, irgi bus lių pardavimas, tačiau parduota
skirstys tuoj, pasibaigus konven- patrulius tose miesto dalyse, kur
— JT gen. sekretorius Kurt no vyriausybė atsiuntė 5 mil. dol.
cijai, bet dar praleis New Y o r k e ' jos daugiausia veikia. Moralės Taivan". Taivane labai perkami paskelbtos ekonominės sankcijos. vis vien 23.2 nuoš. mažiau negu VValdheim grįžo iš Pietryčiu Azi revoliucijos idėjoms platinti tarp
tuo pačiu laikotarpiu pemai.
savaitgalį.
įstaigos vadas, policijos inspek- Kinijos skanumynai ir vaistai.
jos ir pradėjo Austrijoje atosto Amerikos arabų ir iraniečių. Ira
Maskvos
spaudimas
— Nepartinis kandidatas Į gas. Jam nepavyko suderinti Viet niečių demonstracijos yra pi aKinijos viceprezidentas Deng
Miestas pažadėjo demokratų; torius Emil Ciccotelli pareiškė,
prezidento vietą John Anderson namo ir Tailandijos nuomonių nuojamos iš anksto. Paskutiniu
partijai sumokėti 2 mil. dol. už' jog miesto teisėjai pažadėjo skir pernai sausio mėn. pareiškė Amekorespondentams
buvo įregistruotas į kandidatų są Kambodiios klausimu.
salės nuomą ir išleido apie 1.8 ; ti didesnes bausmes prostitu- rikos delegacijai, kad Taivanas,
metu jos vienu metu įvyko: Los
Maskva. — Pasibaigus olimpi rašus Marylande.
mil. dol. salės remontui, įvairiem j tems. kurios užkabinės konven- susijungęs su Kinija, galėtų išlaiAngeles, San Diego, VVashingtokyti savo skirtingą sistemą, auto niams žaidimams sovietų val
pakeitimams, dažymo darbams. cijos dalyvius.
no ir Denverio miestuose. Apie
Parūpinti papiginti bilietai į
New Yorko meras Koch, pats nomines teises, aukštesnį gyve džios organai pradėjo spaudimą
50 asmenų štabas, pasinaudoda
Broadway teatrus i r Nevv Yor demokratas, pareiškė, kad res- nimo lygį ir net savo gynybos jė Vakarų korespondentams. So
mas gaunamom lėšom, spausdi
ko beisbolo klubo rungtynes. De publikonų partijos konvencija gas. Vienintelis daiktas, ko mes vietų spauda kritikuoja juos ne
na literatūrą, ruošia plakatus,
legatai ir svečiai, kurie mėgsta I Detroite buvo nuobodi, negyva, iš Taivano reikalaujame. — at teisingų reportažų siuntimu savo
manifestus ir, sakoma,-net pla
siste
sportuoti, galės bėgioti specialiai Visai kitokia būsianti demokra- sisakyti "Kinijos respublikos" pa laikraščiams, ,.sovietinės
nuoja šacho rėmėjų užpuolimus.
„VVashington
atžymėtam bėgimo take Centrali tų konvencija Nevv Ycrke, kuris vadinimo, pasakė Dengas. Peki mos šmeižimu".
Svarbiausias lėšų šaltinis
esąs
niam parke.
organizuoja įvairias ekskursi no vyriausybė atidarė į Taivaną Post" korespondentas Klose bu
kilimų pirklys Bahram Nahidian
Nevv Yorko policijai bus daug jas, pramogas. Miestas laukia, telefonų '.liniją, pakvietė Taivaną vo šaukiamas į prokuroro įstaigą.
VVashingtone.
darbo, nes apie 20 grupių: bran kad suvažiavę svečiai paliks į Kantono prekybos parodą, ta Sovietų spauda kaltina reporterį,
čiau Taivanas tų .pasiūlymų ne kad jis esąs CIA agentas.
duolinės energijos, karinės prie mieste milijonus dolerių.
KALENDORIUS
priėmė. Buvo siūloma atidaryti
volės priešų, moterų lygių teisių,
„Literaturnaja Gazieta" kriti
Rugpiūčio 8 d.: Kajetonas, Leabortų, homoseksualų grupės
— Hurikanas „Allen" Karibų oro ir jūrų keleivines linijas, ta kavo ir JAV diplomatus James ir
ija, Daiva.
planuoja demonstracijas. T o s jūros salose padarė milijonų dol. čiau Taivanas atmetė.
Judy Mandell, kurie savo kelionė
Rugpiūčio 9 d.: Romanas, Ba
opozicinės organizacijos planuo nuostolių, žuvo 66 žmonės, dau
Nors Taivanas yra atskira val je Uzbekistane kalbėję prieš so
sė, Pilėnas, Gražutė.
ja turėti netoliese savo "konven giausia nuo potvynių. Meksikos stybė, daugelis Kinijos gyvenimo vietinę sistemą, kurstę žmones.
ei j a s " ir įvairius protesto žy Įlankoje naftos gręžimo platfor- problemų domina ir taivaniečius.
Maskvos vienas pareigūnas
Saulė teka 5:50, leidžiasi 8:02.
gius. Demokratų
įspėics
amerikietį
korespondentą,
konvencijoje I mose evakuoti darbininkai. Aud- Spauda daug rašo apie Kinijos
ORAS
tvarką prižiūrės 3,000 policinin- r 0 s vėjai jau palietė pietinę Flo- ūkininkų pradėtą griauti Kinijos kad „žaidimai pasibaigė, dabar Sovietų Sąjunga, viliodama trečiojo pasaulio Šalis, pasiuntė į erdvės kelio
Saulėta, temperatūra dieną 95
kų, saugos svečius ir delegatus, ridą. Dingo helikopteris su 13sieną, panaudojant akmenis sta prasidės rimtas gyvenimas, sau nę vietnamietį lakūną, nors buvo numatytas rumunas lakūnas. Nuotraukoje:
1.,
naktį 75 l
rusas kosmonautas Viktor Gorbatko ir Vietnamo pulk Įeit. Pham Tnan.
tybai.
Daug dėmesio skiriama gokis, kad nepakliūtum".
Saugumo priežiūra sustiprinta ir i žmonių.

New Yorkas pasiruošė
priimti svečius

Keičiasi Kinijos —
Taivano santykiai

TRUMPAI
IŠ VISUR

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. rugpjūčio mėn. 8 d.

Bed. V y l a a t a s Grybauskas, 4144 So. Maplmrood. Cbksago, IL 60653
Telefoną* namooae 847-1729, darbe 268-7557
__.

MŪSŲ IŠKILIEJI VEIDAI
lio ir disko rekordus. 17, 29 mtr.
rutulyje palaidoja 19metų išsilai
Nedidelė Kanados Londono kiusį S. Puzinausko rekordą.
miesto lietuvių kolonija, nedide Skindamas pergales po pergalių
lis ir jo sporto klubas Tauras. Ne jis jau spėjo laimėti 85 medalius
didelis, bet plačiai žinomas sajvo ir 55 trofėjus. Pažymėtinos perga
iškiliais lengvatletais. Iškiliais ne lės rutulio stūmime yra 1970 m.
Arvydas Barkauskas prie savo sportinių laimėjimų
tik mūsų tarpe, bet ir platesniu, pabalūečių pirmenybėse, 1971
net tarptautiniu mastu. Jau ge Ontario u-tų, lietuvių ir pabal
rai pažįstame Daną Valaitytę, tiečių, 1974 m. Ontario vidaus ir
Lengv. atletikos Š. Amerikos Celiabinske vilnietė N. Untonaimūsų ilgų distancijų pažibą Ontario u-tų vidaus, tas perga
prieš keletą metų savo rekordi les pakartoja 1976, 7, ir 8 metais, ir Kanados lietuvių pirmenybės tė 110 metr. kliūtinį prabėgo per
nėmis pasekmėmis plačiai nuskam pridėdamas dar Ontario vasaros įvyks Clevelande rugpiūčio 23- 14.3 sek. ir pakviesta į Sov. są
jungos rinktinę. Ji vėliau daly
bėjusią visoje Kanadoje. Šiandien žaidimus, o 1978 m. ir pasaulio 24 d. Ruošia L.S.K. Žaibas.
Pabaltiečių pirmenybės įvyks vaus rungtynėse prieš Kubą.
susipažinkime su Arvydu Bar lietuvių varžybas Toronte.
— Olimpiadoje dalyvavo 16
rugsėjo 6-7 d. Udora mieste,
kausku, pasipuošusiu bent ke
lietuvių,
kaip jau "Drauge" bu
liais išeivijos lietuvių rekordais, Disko metimą jis laimėjo 1973 Ont., Kanadoje, estų stadione
vo
pranešta.
Jų pasirodymas
o taip pat ir keliais Kanados m. lietuvių ir pabaltiečių varžy (apie 40 mylių į šiaurę nuo To
Maskvoje ir Taline buvo ypatin
bose, 1975 m. Ontario vasaros žai ronto) . Ruošia estai.
meisterio titulais.
Gimęs 1951 m. Anglijoje, dar dimuose, 1976 m. pabaltiečių,
Golfo š. Amerikos ir Kanados gai puikus, ir jie parsivežė 12
visai jaunas su tėvais
įsikūrė 1977 m. Ontario, o 1978 m. pa lietuvių individualinės ir tarp medalių, iš kurių net 8 aukso.
Londone Kanadoje, kur užaugo, saulio lietuvių varžybose Toron miestinės pirmenybės įvyks rug Plačiau apie juos ir jų laimėji
baigė mokslus ir dabar dėsto kū te. Tarp šių visų pergaliu taip piūčio 30-31 d. Detroite. Ruošia mus sekantį kartą.
no kultūrą Londono Stratfordo pat ikeletas antrų ir trečiu vie L.S.K. Kovas.
tų Kanados pirmenybėse.
gimnazijoje.
šaudymo pabaltiečių smul
Ypatingai puikaus ir atletiško Paskutiniu laiku jis dar pradė kaus kalibro ir medžioklinių šau
— Buenos Aires, Argentina.
sudėjimo Arvydas greit išplėtė jo reikštis sunkumų kilnojime tuvų pirmenybės įvyks rugsėjo
Čia rungiasi du pasaulio kandi
savo talentą rutulio stūmime ir bei kūjo metime. 1977 m. net
6
d.,
o
pistoletų
nigs.
13
d.
lat
datai
: Polugajevskis — Korčnodisko metime. 1970 m. jis pir laimėjo pirmą vietą Ontario va
vių
šaudykloje
Beržainė,'
netoli
jus.
Po
septynių partijų mačo
mas iš lietuvių
kvalifikuojasi saros žaidimuose, kūjo metime.
Toronto.
Ruošia
latviai
Iš
šių
pasekmė išsilygino 3V2-3V2, nors
Kanados pirmenybėms ir tuoj Trejus metus iš eiflės jis buvo
pirmenybių
bus
išvedami
ir
lie
po
penkių vyravo Korčnojus 3pasipuošia meisterio titulu jau išrinktas Vak. Ontario u-to ge
tuvių
laimėtojai.
2.
šeštąją
partiją laimėjo Polu
nių klasėje (iki 21 m.) laimėda riausiu sportininku, daugelyje var
3
gajevskis,
o septintoji baigėsi
Smulkesnės informacijos bus
mas rutulį su 46' — 10 /4" ir žybu jam teko geriausio lengvantrą vietą disko metime, su 148' atleto titulas, gavo atžymėjimą iš netrukus išsiuntinėtos klubams lygiomis. Mačas dvylikos parti
— 9". Sekančiais metais jis laimi miesto burmistro. Nenuostabu, arba galima kreiptis pas Algirdą jųKlaipėda. V. Mikėno taurės
aukso medalius abiejose rungty kad Arvydu didžiuojasi Londono Bielskų, 3000 Hadden Rd., Eucnėse. Perėjęs į vyrų 'klasę, jis tuoj L. S. K. Tauras, didžiuojasi juo lid, Ohio 44117, telef. 216 — turnyras, kuriame dalyvauja ke
Ii sovietų didmeisteriai ir tarp
481-7161.
pagerina išeivijos lietuviu rutu ir visa ŠALFAS sąjunga.
ARVYDAS BARKAUSKAS

ŠACHMATAI

FUTBOLAS
PASAULIO FUTBOLO
PIRMENYBES
Sekančios pasaulio futbolo pir
menybės įvyks 1982 metais Ispa
I nijoje. Kvalifikacinės varžybos
| jau prasidėjo, o Ispanijos futboi lo sąjunga jau taip pat kruopšj čiai ruašiasi. Net bilietų pardavi! mas prasidėjo, kurių atitinka
mas skaičius rezervuotas Kanaį dai ir Amerikai. Užsieniečiams
i

tautiniai meisteriai, pateikė ir j
nelauktų pasekmių. Septintam
rate kaunietis A. Butnorius,
THE LrTHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
nors ir praradęs kiekybę, pri
Second class postage paid at Chicago, 111. Published daily except
vertė pasiduoti turnyre lyderį
Sundays. Legal Kolidays, days after Christmas and Easter
tm K Lernerį iš Odesos. Tos
by the Lithuanian Catfaolic Press Society.
* Publication Number (USPS — 161000)
partijos pabaiga buvo efektinga,
žiūrovai lydėjo ją audringais plo
Subscription Rates $40.00 — Chicago, Cook County, IlHnois
jimais. Vilnietis D. Lapienis su
and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $38.00. Foreign countries
$40*00.
žaidė lygiomis prieš didmeisterį
iš Odesos Tukmakovą, o jaunas
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
vilnietis V. Majorovas (gimęs ir
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
augęs Plungėje) sužaidė lygio
mis prieš tarpt, meisterį Ivano
DRAUGO Į — į — S i mokama B anksto
vą iš Gorkio miesto. Kelios parti
metams y2 metų 3 mėn.
jos liko nebaigtos: A. Kveinio —
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
15.00
V. Kupreičiko (Minskas), didUžsienyje
40.00
22.00
15.00
meisterio Balašovo — G. RasteKitur
38.00
20.00
13.00
nio, G. Zaičiko, Tbilisi — L. SeSavaitinis
25.00
15.00
veliovo, Klaipėda, ir lvoviečio
• Administracija dirba kas- i s Redakcija straipsnius taiso saDorfmano su K Kaunu. Po sep
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j vo nuožiūra. Nesunaudotų straipstynių ratų pirmavo dm Balašodieniais nuo 8:30 iki 12:00.
I nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
vas 5 (1) su tm K Lerneriu,
j anksto susitarus Redakcija už
Odesa — 5 t š .
• Redakcija dirba kasdien j s k e n > i m ų ^r^
neatsako. Skel— So. Bostono LPD šachma
8:30 — 4:00, šeštadieniais j b i m ų k a i n o s prisiunčiamos gavus
8:30 - 12:00.
j pragymą.
tų klubas rugpiūčio 14 d. 7 v. v.
pradeda klubo patalpose šach
matų turnyrą: vyrų ir jaunių
grupėse. Kviečiami visi Bostono
KANKINAMAS ŽMOGAUS
bininkų teisių gynyba. Jis yra
ir apylinkių lietuviai dalyvauti
vienas laisvosios profesinės są
TEISIŲ GYNĖJAS
jame. Laimėtojams paskirtos do
jungos Sovietų Rusijoje steigė
vanos. Starto mokestis 5 dol.,
Tarptautinės
Amnestijos
or
jų. Už savo veiklą žmogaus tei
jauniam 3 doL Įsirašyti pas K.
Merkį teL 268-0853 ar B. Skrabu ganizacijos skyrius Austrijoje sių gynybos sąjūdyje Boriso
lį 471-4704.
K. Merkis kreipėsi į sovietų valdžią, pra vas jau buvo devynerius metus
šydamas išlaisvinti neseniai su kalinamas sovietų kalėjimuose
imtą
žmogaus teisių gynėją ir psichiatrinėse ligoninėse.
— Kai tu gimei, pravirkai,
bet tie, kurie šalia tavęs buvo, Vladimirą Borisovą. Amnestijos
juokėsi; gyvenk taip, kad kai tu organizacijos žiniomis, Boriso
Advokatų Draugija
mirsi, pats juoktumeis, o tie, vas yra internuotas į psichiat VALDEMARAS BYLAITIS
rinį ligoninę. Jo suėmimas šukė
kurie šalia stovės, verktų.
IR
Rytiečių išmintis lė protestų bangą Vakarų pa
VINCAS BRIZGYS
saulyje, ypač darbo žmonių or
Teisių daktarai
ganizacijų tarpe, nes Borisovas, 8448 W. 89th Street, JJSSSS0Sį m,
CROSBY'S BLUEBERRY ACRES
Visi teL 778-8000
iš profesijos elektrikas, pasta
MĖLYNES—
Valandos
pasai raaitarimt
PATIEMS PASIRINKTI!
ruoju laiku ypač pasireiškė dar
Atd. kasdien nuo 8 v. r. iki 6 v. v.
Važiuot keliu 1-94 iki pirmo "exit"
Michigane. Važiuot \lĄ myl. į pietus
ant 239 ir i mylią į vakarus ant
1000 North.
TEL. — (219) 326-8712

iiiuiiuiimiiiiimiiimiiniimiiiimiimM iiiiiiiimmimniniiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiii'
LIETUVOS ISTORIJOS
TAUTINES
VAIZDINI SANTRAUKA
Sudarė
VILIUS L. DUNDZILA
Išleido 1979

MINTIES KELIU
lietuvių Uutininkijos
istoriniai bruožai.

m, "Dirvoe" B-T*»

Redagavo
jpėdiniai: A s t u u , Tomas ir Vi
Jonas
Pranas Palukaitis
lius Dundzilai.
Amerikos lietuvių Tautinės
Sis leidinėlis pritaikytas mūsų
sąjungos
leidinys 1979 m. Kieti
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
viršeliai,
416
pusi. Kaina su per
dyklų metodus,
siuntimu $13.25. n . gyv. d a r pride
Kaina su persiuntimu $1.60
da 60 et. valstijos mokesčių.

Užsakymus siųsti DRAUGAS,
! bilietai bus rišami su kelione ir Užsakymus siųsti DRAUGO
4545 W. 63rd S t , Ctseago, IL
I viešbučiu.
lW0&
80629.
adresu.
Vietoje 16 rinktinių čia pirme
a^H • -^^nn i•' ^ H P ' i* agi nybėse Ispanijoje dalyvaus 24, lllHIlllIllIIllIlIliiilfllIlIlIlllHIlUIIHlllin MiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiiiitniiiiiiHH
Algis Krygeris, Lituanicos klubo žaidėjas, pasuoja futbolo rungrynių metu ir pirmasis ratas vyks 12-je mies
tų ir prasidės birželio 16 d. Lie
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
vartų
demonstroja
jo
talentą
O
pos 11 d. garsiajame Madrido
LITUANICOS PAŽIBOS
2557 W.69th Street TeL 776-4363
tai jau turėtų garantuoti puikią
Algis Krygeris dar vos 20 me ateitį. Jis studijuoja Lewis College, stadione įvyk3 finalinės rungty
tų amžiaus, bet iš tu jau 11 me kur gauna stipendiją už futbolą. nės.
I&J.PHARMACY
Yra galimybė, kad Chicagos
tų kaip žaidžia Lituanicos klube.
Patekęs į pirmąją komandą, jis Damien Kelly yra 21 metu "Sepp Herberger" komitetas or
VaJttaL vftamhaL Importuoti JcvspsJst gydomos M A Irti
Valiuojamos kėdes,ramentaiIr kt, pirkti ar nuonott
greit užvaldė dešinį sparną, kur amžiaus ir gimęs Airijoje. Už Li- ganizuos kelionę j Ispaniją, ir
Nemokamai stpakuojams dovsnaa
jo greitis ir puikūs pakėlimai ant tuanicą žaidžia centro puolėju netrukus žada duoti daugiau in
jau porą metų. Gerai valdo ka formacijų.
Pristatymas nemokamai
muolį ir savo aštriu šūviu yra vi
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai
suomet pavojingas
priešinin Iš OKUPUOTOS LIETUVOS
kų vartininkui. Airijoje žaidė už
Futbok) pirmosios lygos var
universitetą, o taip pat ir už Ai žybose Vilniaus Žalgirio forma
rijos jaunių rinktinę, šį rudenį vis gerėja, ir jis iš 15-tos vietos
is pradės studijas Eastem Illinois perėjo j 12-tą, kai Simferopoly
\ I
u-te, kur turi stipendiją už futbo
1905
S
» - 0 U R DIAMOND
je ištempė gerą pergalę 2-0. Tuo
lą.
tarpu Klaipėdos Atlantas pralai
Aidan Murray, 23 metų am mi Breste 0-1 ir prieš Rygos
• M u« for
žiaus, taip pat gimęs Airijoje. Jau Dauguvą 0-2 ir krenta j 6-tą
uOftt financ|n «
treji metai kaip žaidžia Lituani vietą.
'•••
HsibsitiMsyls
cos puolimo ir vidurio aikštės po-1 — Lengv. atletikos varžybose
AT OUR 10W RATB
zicijoje. Puikus pozicijų žaidimas,
orientacija ir tikslios pasuotės
sulipdė komandinį žaidimą ir
smarkiai pakėlė bendrą Lituani Joniškėlio apskrities
Hi£h
cos žaidimo lygį.
Interest Sa««

PASSBOOK
SAVINGS

ŠALFAS S-GOS PRANEŠIMAI
Lauko teniso S. Amerikos ir
Kanados lietuvių pirmenybės
įvyks rugpiūčio 23-24 d. Chicagos Marąuette Parko aikštėse.
Ruošia Chicagos lietuvių teniso
klubas. Registruotis iki rugp. 19
d. pas A. Kušeliauską, 6636 S.
Francdsco Ave., Cbicago, HL
60629, telef. 312 — 434-2265.

Alden Murray

partizanai

PETRAS GUDELIS

p»id on Savtng*
l i ! « f « » Compounded
Oa.ly and P«<< Qu*fter)y

FSEE

Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building), Tel. LU 5-6446
Jei neatstliepia. skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

Mutual Federal
Savings and Loan [°
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres.

Tel.: 847-7747

HOUUSi * o n . T u « . r r 1 . 9 - 4 T h u r . S - 8 S a t .

»-l

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905

JUBILEE YEAR

W

1980

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J . KIRSTUK

Lietuvis gydytojas
3 9 2 5 West 59th Street
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
vai. popiet ir 6-8 vai. vaK Treč. ir šešt.
2434 West 71st Street
Va!.; pirm., antr.. ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

DR. PETER T. BRAZIS

DR. IRENA KURAS

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

GYDYTOJA IR CHIRURGE

DR. EDMUND E. CIARA

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81st Street

0PT0METRISTAS
2709 West 51st Street
Tel. - G R 6-2400

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919
Ofs. t e l . 7 3 5 - 4 4 7 7 ; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9

DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akiy ligos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9001

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: pirmad. antrad . ketvirtad irpenktad.
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
TeL

SM-44JS, S79-6SM,

iT»

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111N0. WABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą.

O f i s o tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKSEVlClUS

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
0PT0METRISTAS

JOKS A
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
valandos pagal susitarimą

2618 W 71$t St. - Tel. 737-5149

Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3 7278

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč.

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S Kedzie Ave. Chicaeo
WA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LiGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

įstaigos ir buto tel. 652-1381

U DALIS

Viešosios veiklos laikotarpis
1919 m. 220 pusL
Spaudė
Pranciškonų spaustuvė, Brookiyne 1979 m. Kaina su persiun
timu $10.75.
Užsakymus siųsti: "Dran
gas", 4545 West 63rd S t , Chi
cago,
IU. 60629. niinojaus gy
Pabaltiečių lauko teniso pir
ventojai prideda 50 et. valstijos
menybės įvyks Clevelande rug
mokesčių
sėjo 6-7 d. Ruošia Clevelando L.
S. K. Žaibas.

DR. K. G. BALUKAS

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PR0STAT0 CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5-7 vak.
Ofiso t e l . 776-2880. rezid. 448-5545
Ofiso tel. HE 4-2123. namų GI 8-6195

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street
Vai.: ptrm.. antrad.. ketv. ir penktad. 2-5 ir
6-7 — iš anksto susitarus.

Gydytojas ir Chirurgas

Ofs tel 586-3166: namų 381-3772

DIPLOMATE. AMERICAN BOAJtD
OF FAMILY PRACTICE

DR. PETRAS 2U0BA

1407 So. 49th Court. Cicero. III.
Kasdien 10 12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt

DR. IRENA KYRAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 W«st 63rd Street
Vai : pirm , antr. ketv ir penkt.
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą;

DANTŲ GYDYTOJA
2659 W 59 St. Chicago
476-2112

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, nes

Vai pagal susitarimą Pirm. antr, treč.
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.

raštis, gi skelbimų kainos yra visiems

jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien

prieinamos.

Baudžiamasis kodeksas ir auklėjimas
i

KALĖJIMAI IR MOKYKLOS

ANGOLOJE TĘSIASI PARTIZANU, KOVOS
Jonas Savimbi vadovauja U n i t o s kariams kovoje prieš kubiečius

>

BR. A U Š R O T A S
J a u penkeri metai, kai por
neigiamai. J. Savimbi nuo
Šiuo metu JAV-se yra apie nusikaltėlį, siekiama labiau tugalai, ilgai ir atkakliai ko
mone Afrikoje dabar vedama
jį 330,000 kalinių valstijų ir fe- atgrasinti nuo nusikaltimų. voję prieš Sov. S-gos remiamus Yorke apgailestavo, kad da Wa8hingtono politika yra krei
•jjj deraliniuose kalėjimuose. Apie Nors Amerikoje labai sau sukilėlius, paliko Angolos ko bartinė JAV vyriausybė nepa piama tokia linkme kaip
; 75,000 jų kasmet išleidžiami. gojamos asmens teisės ir dau loniją. Kaip atradimų istorija sipriešino Sovietams ir jos sa Mc'henry pageidauja. O jis sie
j; Nusikaltimų ir bausmės prob- gelis organizuotų sąjūdžių jas mus moko, "portugalas, naujų telito Kubos užmačioms ne tik kia, kad JAV vyriausybė su
lema darosi aktuali. Politinių gina, tačiau visuomenėje, ypač žemių ieškotojas Diogo Cao Angoloje, bet ir visoje Afrikoje teiktų Angolos marksistams
^kalinių JAV-se nėra. Poli- kai nusikaltimų skaičius vis 1483 m. pasiekė Congo upės žio Esą, šiuo metu į Afriką Kuba diplomatinį pripažinimą.
:; tiniai aktyvistai tik tada auga, vyrauja nuomonė, kad tis, čia paliko savo pirmą įgylą esanti permetusi 60,000 karių ir
J, patenka į kalėjimą, kai pa- nusikaltėlius reikia griežčiau ir iš čia prasidėjo ir tęsėsi Ango tai suteikia Kubai gana žymų
UNITĄ v a i d m u o
; daro kokį nors kriminalinį bausti, palikti policijai ir teis los kolonijos augimas ir plėti svorį tarptautinėje plotmėje.
Pasikalbėjimo autorius tei
nusikaltimą:
apiplėšimą, mams laisvesnes rankas kovo mas". Ir taip ligi 1975 m., kol
Tikima, kad, jeigu 1975 m. gė, kad "visoje pietinėje Afri
3į pagrobimą, nužudymą. Pasku- je prieš nusikaltėlius ir nusi portugalai bu-vo priversti nusi
;*! tiniu metu už tokius veiksmus kaltimus.
lenkti Sovietų ginkluotiems ir gale, kai Portugalija buvo pasi koje neglinti būti įgyvendinta
pateko kalėjiman Puerto Rico
vadovaujantiems sukilėliams. ruošusi palikti Angolą, JAV taika, jeigu jos nebus pasiekta
* * *
teroristų grupė.
Šiuo metu Angola yra oficia būtų tarusi tvirtą Žodį, tai tuo Angoloje. O pastarojoje nega
Rytinės Afrikos kraštuose nuolat siaučia badas
Amerikos baudžiamasis teiTam būtų galima pritarti, liai žinoma, kaip komunistų met kubiečių niekuomet ne lima net galvoti apie taiką be
J*;: synas apima apie 3000 įsta- tačiau šalia to reikia turėti kontroliuojama pietvakaronio būtų atsiradę Afrikoje. Net ir t a u t i n ė s vienybės vyriau
dabar, jeigu tik Amerika pano sybės. Į pastarąją būtinai tu
' tymų, kurie susidarė per 200 minty, kad kovoje prieš nusi Afrikos pakrančio valstybė.
rėtų,
tai kubiečių daliniai greit rėtų įeiti ir UNITĄ atstovai. būtų buvę išspręsta daug prob mena "kruvinuosius išnau
!:;: JAV gyvavimo metų. Atsi- kaltimus policinės, teisminės, 1979 m. lapkrity, prieš gerą ištirptų
Afrikoje... Tačiau, kaip Kaip žinoma, UNITĄ grupė lemų. Mat, šiandien UNITĄ dotojus portugalus" ir norėtų,
; rado būtinas reikalas bau- net ir kalėjimų priemonės pusmetį, UNITĄ Angolos suki
glaudžiai bendradarbiauja su kad jie grįžtų... Bet istorijos la
I. džiamosios teisės įstatymus į vargu bus tiek veiksmingos, lėlių vadas Jonas M. Savimbi dabar mes žinome, Sovietų ir atstovauja didžiajai Angolos Mobutu, Zaire ir Kaunda, Zam- pą sunku atversti: tie, kurie pa
į! jungti į bendrą kodeksą. Kai kaip priaugančios kartos ati turėjo pasikalbėjimą su "Natio kubiečių daliniai pasiekė ten gyventojų daliai. Jeigu 1975 m. bia, esą, tos Afrikos dalies norėjo pažinti marksizmą, te
*"~kurie baudžiamosios teisės tinkamas moralinis auklė nal Catholic Register" redak žymių laimėjimų, "o ypač III-jo Angoloje būtų pravesti laisvi gyventojai, kilę iš tų pat sričių gali išgyti nuo šios ligos
nuostatai paseno. Pagal tebe- jimas, kad jų sąžinė saugotų torium Francis X Maier (per pasaulio" tautų tarpe. Šie lai rinkimai, tai UNITĄ būtų tik ir juosriša kraujo artimumo sai išbandę ją ant savo nuosavo
mėjimai žymiai prisideda prie rai juos laimėjusi, lygiai kaip
galiojantį įstatymą yra fede nuo nusikaltimų net ir ten, kur s p a u s d i n t a
Conservative
kūno.
tai.
r a l i n i s nusikaltimas sukliu policija nepamatys ar nesu Digest, nr. 5,6,1980 m. — aut.), sovietinės — kubinės pro rinkimus ji laimėtų ir šian
Minėtose vietose UNITĄ vi
pagandos plitimo.
dien," kalbėjo kovotojų vadas.
dyti skridimą vyriausybės gaus. Cia daug kur paste kurio turinį čia atpasakosiu.
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L
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Marksisto Agostinho Neto
"Ir jeigu bažnyčioje susiren kelią, apeinant Irano prezi
teismų kriminalinės bylos iš jų auklėjimo krypties: rūpi kubiečių dalinių (atseit, So
ka apie 100 asmenų, tai apie 20 dentą Bani Sadrą ir Užsienio
dabar kasmet turimų apie namasi vystyti protą, bet taip vietų samdinių — aut.) remia
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tarpe yra policijos agentai", reikalų ministerį Gotbzadehą.
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ma MPLA (Marxist Popular
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tims ar net šimtams metų, o
dėmesio.
(Dn)
tuo būdu viso krašto kontrolę.
JAV valdžios mokyklose lai Tačiau per ketvertą metų net su
dien yra atneštos į Angolą, ko
išleidžia už kelerių metų. Bet
— Didžiausia pasaulyje vynuo
kios jos buvusios primestos vi
., yra pavojus, kad tada kalė- komasi tokio neutralumo, Rytų Vokietijos ir Kubos ka
gių
kolekcija (2700 rūšių) yra
Kun.
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Tamkevičius,
Tikinčiųjų
teisėms
ginti
komiteto
veikliau
Jį jimai galės būti perpildyti, tokio nesikišimo į religinius rine pagalba neįstengė nuga sias narys, Kybartų parapijos klebonas, okupuotoje Lietuvoje suimtas ir siems po Sovietų kontrole sudaryta Moldavijos sodininkys
patekusiems kraštams. Gal ir
nors pati visuomenė gal bus reikalus, kad net Dešimties lėti prieš juos kovojančių UN nuo birželio mėnesio laikomas Vilniaus kalėjime
tės, vynuogininkystės ir vyno
Dievo
įsakymų
nedrįstama
pa
tamsiaodžiai, čiabuviai Ango gamybos mokslinio tyrimo insti
„,, geriau apsaugota nuo krimi
ITĄ dalinių.
brėžti, o tie įsakymai juk yra
los gyventojai šiandien prisi tute.
nalistų.
J.M. Savimbi būdamas New
pagrindiniai
žmoniško
sugy
* * *
venimo, įgimtosios teisės dės
Pačioje pradžioje JAV tei niai.
atidaryti valgyklėlę. Policininkas King, kurio tėvas kuris be abejo nesuprato blogai ištartį žodžių. Bet
siniai nuostatai buvo su
Dienraštis „Chicago Tri
buvo Karalius storos apimties, antros kartos lietuvis, vieną suprato, kad tai girtas užsienietis. Senis iš
daromi žmonių, kurių dau būne" rugpiūčio 4 d. išspaus
kartais stabtelėdavo su pažįstamais, ateidavo pamėlusių lūpų išsitraukė cigarą ir pasakė:
gelis buvo iš D. Britanijos dino vieną laišką, kuriuo pra
Džiordžo draugai, sustodavo amerikiečiai iš gretimo
— Taip, taip, ką kitą lieka daryti, kaip šaukti
pabėgę į naująjį pasaulį, veng šoma užtarti, kad mokyklose
fabriko ir, nors valgyklėlė ir nedavė šeimai didelių policiją.
dami tada ten viešpatavusios būtų leidžiama skaityti JAV
vilčių tapti milijonieriais, tai šeimos biudžetą šiek
— Ja, ja, — skubėjo Džiordžas, aš tuoj, — ir
valstybinės
priespaudos. nepriklausomybės
paskel
tiek palengvindavo subalansuoti. Na, o Kingą su nubėgo skersai gatvės į mėsinę. — Taip, taip, —
Užtat eilėje JAV nuostatų yra bimo aktą. Sunkumai susi
Džiordžu taip pat daugiau suartino, lyg kokia nors kalbėjo sau, — vienintelis išsigelbėjimas tai šauktis
ALOYZAS BARONAS
C; jaučiamas stiprus asmens gy daro iš to, kad jame minimas
bendruomeninė organizacija. Vieną kartą tas suartė- policijos.
nimas prieš valstybę, kas iš Dievo vardas. Viename „Tri
jimas buvo tiesiog lemtingas, kai Džiordžo motorinė
Mėsinėje liesas savininkas, lyg pardavinėtų
esmės nebloga, bet susidaro būne" editoriale paminėta,
(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano)
kumelė staiga nei iš šio, nei iš to pasibaidė.
sausainius,
o ne mėsą, parodė kur telefonas.
piktnaudojimų, kai net ir kri kad tokio teksto su Dievo
O buvo taip, kad Džiordžas dar dienos metu Džiordžias susuko gerai žinomą policijos numerį ir
20
minalinis nusikaltėlis kartais vardu skaitymas mokykloje
važiavo namo. Gazolino ne mašinai, bet sau buvo pasakė:
daugiau yra ginamas, negu galėtų pažeisti neutralumą
Negalima neigti, Džiordžas važinėjo gana kiek padauginęs. Bent tiek, kad tai be didelių
— Noriu, kad atvyktų King, įvyko nelaimė, — ir
saugomos nekaltų žmonių tikėjimo atžvilgiu. Jeigu JAV tobulai. Tiesa, mašina gedo, bet jei ir kada neįsi pastangų buvo galima matyti. Visai prie pat namų
pasakė
adresą.
»iv-teisės. Tai turint minty, sena mokyklose nedrąsu skaityti jungdavo, tai nebuvo labai bloga, nes buvo mo Džiordžas turėjo sukti į kairę. Prieky važiavo didelis,
Gerai, — atkirto jam trumpai, bet, žinoma, jei
to projekte leidžiama laisviau JAV nepriklausomybės pa mentų, kad ir pats Džiordžas buvo lyg karburatorius, baltas kedilakas, jame sėdėjo senyvas ponas, čiulp- nebus Kingo,
jie gali atsiųsti ir kurį nors kitą kapsą,
sulaikyti kai kuriuos asmenis, skelbimo akto, nes jame sumi gazolino užlietas, ir vaižiavimui nebuvo jokių damas storą cigarą. Nei pypkės, nei cigarų į į sutarties nepadarysi.
a
kurie yra įtariami ir laukia nėtas Dievo vardas, tai jau per
galimumų.
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nims, kaltinamiems nužu niams turi labai neigiamų paąsa
nutrūko.
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Neši,
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garbingas
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Jurgis
nelabai
garsiai
ir
nelabai
jau draua n s
dymu
ir
moterų darinių
k o v o j e ir su
- prievartavimu.
nusikaltimais. Policija ir bau garbingos gerklės linkui ir viena kartą nebeprineši. kedilakas atsistojo skersai gatvės. Jo vienas kampas gįškai, bet lietuviškai, o paskui jau mėlyno veido ir
Taigi, be didesnių įvadų, su aikštinga kumele gerokai susilankstė ir užpakalinės akys užsimerkė, mėlynų lūpų gražiai pasipuošusiam, tiesiog, nors
Atrodo, kad naujasis bau- džiamasis kodeksas nebus važinėjęs tautietis sumodernėjo. Jis
mašiną Žinoma, Džiordžo fordui, mažiukui ir jau gerokai
> džiamosios teisės kodeksas pajėgūs kovoti su nusikalti traktavo, kaip arklį, teigdamas, kad kartais ir senstelėjusiam, kabintis kedilakui j skvernus nėra metų tėvu rink, seniui garsiai angliškai išpylė
"krypsta į griežtesnes bausmes mais, jei atitinkamai nebus automobilis pasibaido. Be abejo, su tuo galima jau labai pagirtinas mostas, juo labiau, kad tai nelabai šventiškos nuotaikos pamokslą:
— Ką, manai, kad tavo vieno gatvė, jei jau su
už nusikaltimą. Kiečiau imant ugdoma jaunų žmonių sąžinė. sutikti, kaip gi kitaip galėtum išaiškinti, išvydęs nepraktiška, ir todėl už tą drąsumą teko daug
kedilaku
važinėji. Duokite vairavimo leidimus.
J . P r . mašiną atsirėmusią į medį ar į stulpą. Tokie dalykai
daugiau nukentėti, negu žavingajai senio su cigaru
Vargšas Džiordžas, pilnas švento nuolankumo,
pasitaiko ne iš didelio malonumo.
mašinai.
virpančiais pirštais, kurie prieš valandėlę dar kilnojo
Bet tavo vaikai kovoje nepalūA,
Jeigu
Džiordui
nelabai
gerai
subalansuodavo
Abu išlipo iš susiskersavusių, anot tos dainos, stikliuką su dvasią stiprinančiu turiniu, ištraukė
Nes laisvę jie myli ir gerbia...
pajamos, tai automobilis buvo tiesiog kenksmingas vienas į kitą kreivai žiūrinčių, automobilių, toliau savo leidimą. Truputį nustebęs dėl to nelabai jau
Jie laisvę atgaus, nors daug galvas
padės,
tam balansui. Galima sakyti, totalinis biudžeto ant šaligatvių stoviniavo žiopliai, bet šios dramos mandagaus policininko užsipuolimo, senis taip pat
..
Bet nebus niekada jie vergais.
priešas. Ypač tai gerai galėjo paliudyti Žmona, todėl dalyviams tai turėjo mažiausios reikšmės.
įteikė savo.
(18 sibiro lietuvių poezijos)
ji su savo giminaičio policininko žmona nutarė
— Ko tu sustojai? — užsipuolė Džiordžas senį. __
(Bus daugiau)
_______

ANTRAS
PASAULIS

baliavoja taip, kaip skautų pra
šoma nešvęsti. Po tokio vaizdo
kas bežino, kaip elgtis?
Ši skautų stovykla skyrėsi nuo
kitų viena svarbia ypaitybe —
savo lietuviškumu. Deja, tai daž
nai primirštama. Kai kuriose sto
vykiose tikrai stengtasi kuo dau
giau lietuviškai kalbėti, bet kito
se girdėtas pasiaiškinimas, kad
nereikia lietuviškai kalbėti, nes
vadovai vis tiek kalba angliškai
ar kad per suriku. Taip pat visur
priimtina vartoti taiklius, -gražius
angliškus
išsireiškimus.
Taip
mūsų tarpe beveik ir nebėra taik
lių, gražių lietuviškųjų.

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. rugpiūčio mėn. 8 d.
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OONDO — NO MONEY DOWN
I
PATIOS
I
2 miegami, vonia. VU dideli kamb
s
s>
Stintai, August 10,
12-me aukšte. Prie esero — pui
s
Call for free estimate
s
1 to 4 p. n.
kus vaizdas. Gera proga jaunai
f
GEORGE — 430-3295
£porai
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4512 W. 63rd STREET
— o—
New Two-flat with 3 bedrooms each. 10% — 20% — 3 0 % pigiau mokėsit
Taip pat pantanda/ram "Stadio ll/2 baths. Basement zoned for store,
uJ apdraudę n u o ugnie* i r a u t o m o - '
apartmeat". V U dideli kambariai. with % bath.
bUio pa* mos.
Savininkas Vacys
FRANK Z A P 0 L I S
W. SOth STREET
Lietuviškose dainose
apdai Skambint 769-625* arba 436-9667
1 ktag-cizad bedroofM. 2 fuil baths.
Telef. — G A 4L-8654
nuotos visokios emocijos — liūde
Marpuette Parke — 2638 W. Lith- Full bsmt Gange. A great buy. Call
5208
Vi West 95th Street
r
sys, džiaugsmas, atsiskyrimas, su
uaniaa Pkua Cosrt parduodamas oovrl
grįžimas, jaunystė, nesutarimas, namas su taverna. 5 kamb. butas.
lllilIlillIllllllllllllllllllllllllUlIUUUIlIlIlI
nebegrįžimas, meilė, nusivyli Įrengtas beismentas. Apsauga nuo
mas, lūkesčiai... Taip ir šioje sto potvynio. 2 maš. garažas. Daug ki C H R I E N FAMILY REALTY
vykloje išgyventa ir gero ir blo tų patogumų. Nenorint tavernos 3430 W. 63&D ST. — 434-7100
Licensed, Bonded, Insnred
go. Abu prisideda prie patyrimo, biznio, tinka kitam bizniui
Nvjotr.
ilIlIliilIilIlUlilIHHIilIilIllIHIUUUUIlllIil
V u u atėjo. Klevelando "Nerijos" tunto skautes pasini ošusios iSkylai.
Nauji darbai ir pataisymai. Vir
Skambint
—
776-4956
išminties, atsiminimų... Greitai,
tuvės i r vonios kabinetai. Kerami
Lietuviškas restoranas su namu ir kos ir kt. plytelės. Giass blocks.
greitai laikas bėga... Oi, sudiev,
BERWYN — Savininkas parduoda įrengimais Marquette Parko rajone. Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra.
svarstymas'', "Ar mes kada sudiev...
nors tarp savęs lietuviškai kalbė
Ginta Remeikytė liuksusini 4 metų senumo mūr. Labai geras biznis. Lengvos pirkimo Į automatą galit kalbėt lietuviškai
"bi-level" namą. 3 mieg. 1 24 vo-j sąlygos.
palikit pavardę ir telefoną.
sime?", "Karinė prievolė, kariuo
nios. 2 V% maš. garažas. Kreiptis] 2 butai — medinis 68 ir Maplemenė", "Mišrios šeimos", "Pa
S E R A P I N A S — 636-2960 -•
angliškai telef. 447-6295.
wood. Labai tinka giminingoms šei
šnekesys su mergaite, gyvenusia
itmiuiimiiiiHiittuiHiiininiiiiiiMiiiiiim
ŽEMYNŲ JUDĖJIMAS
moms.
Lietuvoje" IT "Stovyklos įverti
Marąuette Parke — Mūrinis. 3 bu Mūrinis bungalow Brighton Parke.
Žemynai dreifuoja ir šitai ne tai ir bizniui ar ofisui patalpa. Tik 15 metų. Del ligos reikia skubiai par- uiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiimmiiiiiiiiimitu
nimas". Visos sportavo ir išban
gali
nedaryti įtakos žemės pla $53,500.
Juoti. Geras pirkinys.
•i *
dė skautamokslį, iškylaujant, sta
netos
klimatui.
Mokslininkai
iš
tam lapines, skautiškas loveles,
Mūrinis. — 1% aukšto. 6 ir 4 kamb.
ŠIMAITIS REALTY
(Nr. 11) 51-15/55/
vartus, verdant sassafras arba studijavę duomenis apie dreifo $45,000.
r (t i
Insurance — Ineome Tax
Murkus — * butų. Labai geras in
tą ir kitus skanėstus. Broliai daug greitį, JAV universitetų k a i ku
Notary
Public
rie
mokslininkai
ryžosi
padary
vestavimui.
$69,000.
laiko skyrė pionieriškiems pro
KULTŪRINIS
SAVAITGALIS susipazinti.
1978 m . gegužės i r ?>.
Medinis — Vh aukšto. 5 ir 3V2
jektams, kaip namelio ir karuse ti klimato pakitimu žemės rutu
2951 W. 63id Street
IR KOVOJANČIOS
LIETUVOS
Kultūriniame savaitgalyje da lės statymui. Jūros skautai-tės lyje prognozes artimiausiems kamb. 2 auto garažas. Tik $29,000.
1979 m . vasario
Teh 436-7878 ar 838-5568
PARODA
lyvauti kviečiami n e vien Šau užsiėmimus vedė daugiau prie penkiasdešimt milijonų metų.
VAINA REALTY- 925-6565
Redagavo i r vardų rodyklę s u 
liai, bet visi kurie domisi tais vandfM.
e>«>s>«^e>e>«>e>»«C''«>e>«>s>s>«>s
Jeigu
sutiksime
su
mokslinin
darė Jonas Dainauskas. Išleido
Kaip buvome pranešę, šį sa klausimais,
kurie
savaitgalio
Šiais metais vakarinė progra
MISCELLANEOUS
Akademinė Skautijos Leidykla
vaitgalį, rugpiūčio 9 - 1 0 dieno programoje
bus nagrinėjami. ma žymiai patobulėjo. Pasisko kų siūloma prognoze, tai Atlan
Chicagoje 1980 m. 260 pusi. K a i 
mis, Lietuvių n a m u salėje, Cle- Clevelando lietuvių visuomenei linome d u akordeonus ir jų savi to vandenynas turėtų išsiplėsti,
lllllllilIlIlIlIliillHIIIIIHIIilIllIinillHIlllIl
-o
šiaurinės
Golfo
srovės
atšaka
na s u persiuntimu $5.85.
velande, ruošiamas Liet. šaulių bus proga pabendrauti su šau ninkus — Rasą Šoliūnaitę ir
-sąjungos Kultūrinis savaitgalis.
liais, o taip pat išgirsti įdomias Faustą Strolią, kurie visus mokė sustiprėti, o t a i sukeltų žymų
Užsakymus siųsti D R A U G O
Kultūriniam savaitgaliui su paskaitas ir pajnatyti įspūdingą naujų dainų, sudarančių tvirtą Arkties atšilimą. Vadinasi, Vi
We1i help you mokė tfte right movė.
adresu.
rengti sąlygų sudatymŪ*"fūpbiasi parodą.
J/ pagrindą laužams. Laužai kartais duržemio jūros rajonų klimatas
Elinois gyventojai dar prideda 36
Clevelarfdė veikiančių šaulių są
turėjo temas, pvz. operos k Joni tapsiąs vėsesnis, nes slinkda
KONCERTAS DAINAVOJE
I
C
I
G
A
L
V
O
J
A
T
E
et.
valstijos mokesčio.
jungos dalinių valdybos. Jos su
nių įlaužai. Be to, laužavedžių mas į šiaurę Afrikos žemynas
Dienraščio "Draugo" admi
PIRKTI AB PARDUOTI
rado patalpas, rengia banketą,
Lietuvių F r o n t o bičiulių po planai
iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii
buvo
koordinuojami, užklosiąs Viduržemio jūrą. Šil nistracijoje galima pasirinkti }rūpinosi dalyvių priėmimu ir ap- ilsio ir studijų savaitės užbai drausmė laužuose ir iiniksmava- tą ir sausą Australijos klimatą
Kreipkite*
\
nakvydinimu. Tai uždavinys, ku giamasis koncertas įvyksta rug kariuose buvo tvarkingesnė. D a r pakeisią drėgnas, beveik ato vairių liaudies meno darbų: me
rį klevelandiškiai ryžtingai vyk piūčio 16, šeštadienį, 7:30 vaL vis liko problema — gana dažnai grąžų
klimatas, nes žemynas džio, keramikos, drobės, taip
BUDRAITIS REALTY C0.
IŠNUOMOJAMA — F O R B E N T '
pat
gražiai
papuoštų
lėlių.
do. Programą tvarko sąjungos vak.
pasislinksiąs
gerokai
į
šiaurę
—
nevykę pasirodymai, be pradžios,
6600 S. Putaskl Road
centro valdyba.
Koncerte dalyvauja V i t a Po- vidurio ir pabaigos, o kartais ir į ten, kur dabar susidaro taifū
Second floor walk-ap
Apsilankykite
į
"
D
r
a
u
g
o
"
ad
Programoje bus žvelgiama į likaitytė, solistė - dainininkė iš be visų trijų. Pasistenkime ir tai nai. Tuo metu taifūnų sumažėTil. _ 767-0600
2—1 CHAIR DENTAL SUTTE
dabartinę mūsų tautos padėtį. Los Angeles ir r a š y t oj a s - dra pataisyti.
sią ir jie būsią daug silpnesni ministraciją iB pasižiūrėkite. Gal Inslependently ovned and operataį
Christopher Medical Arte Bldg>
rasite kai ką padovanoti savo
Ypač daug dėmesio skiriant tau m a t u r g a s Anatolijus Kairys iš
Negalima visą laiką tik maz Rytinė Azijos dalis susijung
63rd & Washtenaw Ave.
tos pasipriešinimui prieš okupan Chicagos. Solistei akomponuos gus risti. Pažvelgus į žvaigždes sianti su Amerikos žemynu grei giminėms a r draugams
Under new ownership 4c nignt,
iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiHiiiniiiiiiiiiiimiiii
tą.
Paskaitininkais
pakviesti: Vidas Nevarauasjas i š Detroito. reikia daug ten ko rasti. Anks čiausia Aleutų salų rajone.
Oall after 6 PJML — 599-841S
-Draugo" adresas: 4545 VVes!
kun. J. Borevičius, SJ, redaktorius Visi kviečiami dalyvauti.
čiau a r vėliau skautas-tė pradeda
BUTŲ NUOMAVIMAS
Mšk. 63rd S t , Chieago. DL 00629.
Br. Kviklys, dr. Pautienis ir A.
savo protu ir dvasia tyrinėti gam
Pardavimas
V E S T U V I N I A I VARPAI
Ilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuilllllll Namų pirkimas
2iedonis.
HELP WANTED — MOTERYS
tą ir gyvenimą — dažnai nori
Br. Kviklio paskaita jungiama
Draudimai
—
Valdymas
Rugpiūčio 9, šeštadienį Dievo būti vadovu. Tas perėjimas į su itiHitUH!iiniiiiininniiininuuuimim»
su turtinga lietuvių rezistencijos
REIKALINGA MOTERIS "
vadovų
eiles S 0 P H I E
Motinos Nuolatinės
Pagalbos augusių skautų
IARCUS
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
paroda, kurioje
ypač išryškina
prižiūrėti
2 vaikus v a k a r i n ė j e
šventovėje Moterystės sakra nėra toks siklandus ir pilnutinis,
RADIO SETJHOS VALANDOS
ir
kitus
kraštus
ma pogrindinė spauda. Paroda
užmiesčio daly. TeL 325-0527:
Notariatss — Vertimu
mentą priima A d a Emilija J a - koks gis galėtų būti, bet vis dėlto ..įetuvių Ka»oa: nuo uiimauienio jti
NEDZINSKAS,
4050
Archer
Ave,
bus išstatyta per abidvi dienas.
sinevičiūtė ir A u g u s t i n a s Domi tai įvyksta kandidatavimo ir vy penktadienio perduodama nuo 4:u0
Chieago, HL 60632, teL 927-5980
Eksponatus surinko ir parodą pa
SEWING M A C H I N E O P E R S .
ninkas Stungys. A b u jaunieji resnės skautės ar skauto vyčio vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
ruošė Br. Kviklys. Tai kruopš
či^
stotį.
Šeštadieniais
ir
seKma
Experienced
įžodžio
davimo
met.
Skautiška
baigę
aukštuosius
mokslus:
J.
B A C E V I Č I U S
tus ir svarbus ilgų metų darbas,
iu-r.iHis
rv
o
5:3o
1K1
0Z3Ę
VH..
r\u,.
me
gyvenime
tai
turbūt
vie
luillllllilillllllllllllllllilllllllillllllllllllll;
Ada anglų kalbą ir istoriją, o
6529 S. Kedade Av. — 778-2233 Permanent. Steady, full t i m e .
nes parodos eksponatai yra rete 1
Tatef. 434-2413
A u g u s t i n a s — cheminę inžine nas svarbiausiu, įspūdingiausių
1490 AM
nybė ir jiems gauti, juos atga
miHiiiiiiiiiiimiiiiimmimiimiiiniifpn. Benefits.
riją. Aktyvūs ateitininkai stu įvykių yra įžodis, ypač vyresnės
715t
S.
MAPLEWOOD
AITE.
benti į Vakarus, reikia ne tik pa
3322 W. Lawrenoe Avetme
skautės ar skauto vyčio. Kandi
CHICAGO, ILL. 60629
stangų, bet ir kai kurių asmenų dentai.
datavimas ir visas ankstyvesnis iMuiiiiiiiiiiHiiimtiitiiiiiiimiiiHiuiiiHiif
Vestuvinis pokylis D e R u MIBCELLANEOU S
rizikos. Be ko kita, parodoje bus
Apdraustas perkraustymas
pasiruošimas idealui priveda prie
bertis
P
a
r
t
y
Center,
N
o
r
t
h
Mapateikti originalios Lietuvos Ka
VYRA] IB MOTERYS
skautiško gyvenimo
priėmimo
įvairių atstumų
taliku Bažnyčios Kronikos ir ki- dison, Ohio, Laimingų i r giedrių subrendusio žmogaus požiūriu.
NAMŲ APSITVARKYME
TeL 376-1882 a r b a 376-5996
tų pogrindžio leidinių kopijos, su vedybinio gyvenimo metų
Daug tokių įžodžių šiais matais
RuoSiates ką perstatyti, pakeisti,
kuriomis lankytojai galės arčiau
V. R. buvo k jais džiaugėsi visos sto atnaujinti. Garažą. Viduje ar ii lauko iiiiiiiiimiiiiiiiimmiiiiiiuiiiiuiiiiiiiMii!
Plauname ir vaškuojame
Home Improvement Salesmen
vyklos, pažadintos naujais kak namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jams
Wanted To Sell Fireplaces.
visą
raita
grindis.
su patyrimu, ui prieinamą kainą pa tiiiiiiiiiiiiiiiiinitiiiiiiittiiiiiiiinniiimui
laraiščiais pasipuošusių daino dės, skambinant po 6-tos v. vakaro I; J vairių prekių pasirinkimas neHighest Commissions.
BUBNYS — TeL B E 7-5168
branjrifti i i mtLsų sandelio.
CALL — 595-3050
mis.
Dažnai juos
pasveikino
KILIMUS I B BALDUS
TEL. — 476-3950
OOSMOS PABCEL8 £XPK£SS
Ask for Chfuck or Sandy
skautiškai — su vandens kibi
I M I M
» t t t l
2501 W. 69 St, CUcago, DL 60629
rais, bet vėliau ir su gėlytėmis.

P LU M Bl NG

A U Š R A

LIETUVA

Liaudies menas ir kitkas
"Drauge"

•

INCOME TAX

BELL REALTORS

A. V I L I M A S
M OV ING

VALO M E

S A L E S

Atsimeni, kaip mes linksmai stovyklavom
Tarp idėjų ir tikrovės

Neatrodo logiška iš vėsinamo,!
švaraus patogaus miesto su en-1
tuziazmu traukti į uodų pilną,
kol pripranti, — nešvarią, n u o
oro ipastovumo
priklausančią,
tarputį
taisyklėmis
suvaržytą
skautu stovyklą. O vis dėlto ji
traukia. Kodėl?
Per dvi savaites
skautu-čių
Stovykla tampa mikroskopu. La
bai gaiviai veikia trumpai palik
ti sudėtingą pasaulį, nežinoti rici
nesirūpinti jokia
prezidentine
kandidatūra ar ajatola (nors sto
vykloje buvo pasklidęs gandas,
kad jis žuvo) ir vieną kartą per
metus tikrai atsikvėpti. -Žmogus,
grįžęs į gamtą, iš pradžių jau
čiasi, elgiasi nerangiai ir nejau
kiai. Tačiau greitai skauto kū
nas ir galvojimas persiorientuoja,
ir jis pasiruošia laisvam išgyveni
mui. Miške galima mesti moder
naus gyvenimo prilaikančius rei
kalavimus — kiekvienam atvejui
būtinai pritaikytą aprangą, b a ; -

mę naktimis lauke pasivaikščioti,
nelabai šviežų orą, nekūrybingumą, valandų valandas prie
stalo sėdėjimą, nedainavimą, pi
nigais rūpinimąsi. Skautas stovyk
loję gali mažu mastu išbandyti
savo gyvenimą — draugystes,
Dievą, kūrybingumą, savo asme
nišką pajėgumą apsispręsti, sa
vęs ('kūno, proto, dvasios) pažini
mą,
gamtą,
pasilinksminimą,
moralines vertybes, tautinį su
pratimą, kartais gal ir meilę.
Skautu-čių stovykla ne tik
vieta gamtoje dvi savaites paatos
togauti. Ji turi programą, tikima
si, įdomią ir padedančią augti.
(Deja, kai kurioms stovykloms
kaip tik to ir trūksta). Mergaitės,
stovyklaujančios Kernavės tunto
Kepurinės stovykloje, galėjo pasi
rinkti pagal savo interesus užsi
ėmimų skiltį — astronomijos,
yogos, teatro a r laikraštėlio. Be
to, jos dažnai dalyvavo tokiose
diskusijose: "Stovyklos taisyklių

Ir daug iš jų laukiama.
Kaip ir kiti žmogiški užsimo
jimai, taip ir skautų stovykla nė
ra pasiekusi tobulybės. Nuotaiką
ne taip sflėgė lietus (nors jį visi
kaltino), kaip vyresniųjų nesu
tarimai. Tačiau, iš jaunųjų lau
kiama puikaus sugyvenimo (sma
gu pasakyti — jis maždaug toks
ir buvo).
Skautiško gyvenimo
suprati
mo didžiausias sąmyšis, turbūt,
įvyksta didįjį savaitgalį, kai pri
važiuoja svečių aplankyti "gra
žų, lietuvišką, skautišką jauni
mą". Per paradą džiaugiasi pa
vyzdingomis skautiškomis ri'kiuo
temis, o automobilių
aikštėje

SIUNTINIAI I LIETUVA

MOVI NG

Tetef. — 925-2737
ŠERĖNAS perkraiasto baldus i r
Vytautas Valantinas kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiitiiiuiuiJtiiiiiiiiiuum dimai ir pilna apdrauda.
IŠNUOMOJAMOS
TeL — WA 5-8063
Banketams, Vestuvėms ir Kitiems
uiiiiiiiiiiHiiiiiiiinHiMiiMiiiiiiniimimiii
Pobūviams

2 ELE6ENT1SK0S SALES
MR. ANTHONY'S

7S48 W Irving Park Road
1 Uokas j vakarus nuo Harlem Ave.
M 453-2106 arfas AL. 2-9408

TELEVIZIJOS

Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.

M I G L I N A S TV

Rita ir Petras Budai, Savininkai 2346 W. 69 St., teL 776-1486
Kviečia užsisakyti salę dabar, kol dar Miitiiimiiiiiuiiiiiminiiiiiuiiiiiimiiiiin
y*a laisvų vietų.
Geras patarnavimas — puiki vieta. HiiMiiiiiiifiinitiiiiiiiiiiiiiniuiiiHiiiiniii
Skanūs valgiai. Prieinamos kainos.
M. A. i I M K U S
Vieta automobiliams pastatyti.
IJfOOMK T A X SCRTICE
NOTARY p r B I J C

SKELBKTTES "DRAUGE".
HELP

FLORIDA
P f AT

Taip p a t daromi VERTIMAI.
GIMINIŲ UHcvletima.1, pildomi
PILIKTTBfiS PRAŠTMAI ir
kitokie blankai.

S S T AT K

Rezidencinis ir Komercm** Nuosavybes
Ap*r1mentai • Kondoimniumai . Nuomavimas

[g Angelė E. Karnienė

A%AjiS.Aj

ESTATE

REALTOR

•• •

BROKE8

•. ,

NOTAltT

3701 Guif hou^vC-a.,^. Ptetcr^bura feoach.F-l. >>70<>
Teutone." («<3) >*0-244a. Vdkore («o) > 4 5 - I 7 T S

iiiiiiiiiiiunuHiinuuinmiiuuuuiuuiini
imiHHuTiiiiniiniiiiiiiiiiiHiiiiiiiirimMiiii
Apaunoka skelbtis dtsn DRAUGE
sss jU plačiausiai skaitomas Ue>
tuvlu disnraitls, gi skelbimu ka>
•ea yra vilams prMnamoa.

suuuiioutuiiiiuiiuiiauyinMiiutMMSH

LATHE OPERATOR

N 14«) W. Rubbard, Chieago
AMERICAN SCREEN PRINTING

WANTED—MALE

& F E M A L E

MENTAL HEALTH COMPREHENSIVE COMMUNITY CENTER
Ccvcnng 3 County Radius in Upstate in NEW YORK
. rw:-.ry's Hospital 151-Bed Facility with a 22-Bėd Psych Facility
"t N. Y. Offer Exceilent Opportunities for
* ST.rW rSVCJ! J»im-STS — (Practics llmited to Psych. Unit)
' VJRSES — Min. Req^ Bachelor's Degree pref.;
* —. -x*>. Mcntal Health Facility.
•

*

Mušt speak English. Fuil time. v '
Apply i n person.
iL

Medical Opportunities

4259 So. MaplevKML tel. 254-7450
B E A L

HELP WANTED — VYRAI

OCCUPATTONAL THERAPISTS — Mbi. Req.: Masters E>egrec from
an aceredited occupatkmal therapy programe 2 yrs. esrp in Psychiatrk Unh rsq. by AO^TA.

•• ALL APPLKANTS MUCT BE BOARD CEJtiU-lED OR EUGIBLE *•
Please Write or Call: Admmiatrator
ST. M A B Y T S HOSPITAL
AMSTERDAM, NY 12110
PHONE: (518) 842-llSt

!

Kaip anksčiau, atskiruose Šiau- Į DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. rugpjūčio mėn. 8 d.
rės Amerikos miestuose buvę liet. I
komiteto nariai dėl Sunny Hills TRŪKSTA G£LO VANDENS netgi sodinami kalėjiman. Jau
sutiko rr ateityje patarnauti bei
dabar daugelyje rajonų geria
nurodyti, kaip pasiekti šią vieto
Belgijoje vis labiau trūksta mo vandens atsivežama iš ki
vę. Dėl daugiau informacijų pra geriamo vandens. Todėl dabar tur, o tas visgi brangiai kainuo
šome kreiptis į komiteto narius čia uždrausta plauti automobi ja.
Mik.
savo mieste arba rašyti: Vyt. Be lius, laistyti klombas, sodus ir
leckas, 540 Ambassador Ct., Sun
atlikti kitus darbus, kurie ver
— Ar jūs matėte kada sotų,
ny Hills, Fla., 32428. Telefonas:
tinami kaip gėlo vandens švais riebų žmogų, kad jis kur riau
904 — 773 — 3333.
tymas. Nusikaltę asmenys bau šes keltų?
Vyt. Beleckas
Washington Irving
džiami piniginėmis baudomis ir

MIKAILA

.Australijos lietuviu bendrup
Antanas buvo aktyvus Austra
menė neteko vieno- ryškiųjų lijos lietuvių bendruomenės veik
asmenybių. Antanas Mikaila lie- loję Buvo paskutinysis pirminin
ijĘS 26 d. Melburne atsiskyrė su kas čia anksčiau veikusio Austrą
2uo pasauliu. Mirė staigiai šir- lijos Lietuvių Kultūros fondo.
(fcai sustojus plakti saulėtame Jam susilikvidavus, rėmė Austrą
Šuenslande Gold Cost Jau kele lijos Lietuvių fondo steigimą, pa
l i metai jis ten nuvykdavo žie- dėjo 1972 m. suredaguoti jo įsta
aijos mėnesiams. Sudegintas Bris- tus. Pasirašė Australian iLithuabanėje, o jo uma nuvežta į Syd- nian Foundation Inc. memoran
nėjų, kur laikomi ir 1969 m. mi durną. Buvo 1972 — 78 m. A. L.
rusios žmonos pelenai.
Fondo valdyboje. Daug kartų
buvo
renkamas į krašto tarybos
Antanas buvo gimęs 1902 m.
Alytaus apskrity, Pakravu kaime, atstovus, yra pirmininkavęs su
pasireikšdamas
11 vaiku šeimoje, kurios daugu važiavimams,
mBBKsm
komplikuotose
situacijose
kaip
mas buvo ėję mokslus. Velionis
Union Pier, Mich., Lietuvių
Sumy HiH vienas lietuvių gatvės vaizdas
Antanas I-jo pasaulinio karo me ekspertas teisininkas. Yra jis ir
draugija rengia gegužinę š. m.
tais mokėsi Voroneže, vėliau Vil- vienas iš penkių, pasirašiusių
rugpiūčio 10 d. 1 vai. p. p. Z.
niuia 1922 m. baigė Kaune Auš- Melboumo Lietuvių klubo stei
ir T. Mišauskų sode, Lake Shore
CS gimnaziją ir 1927 m. teisės gimo aktą, taigi formalus jo stei
Dr. 16951. Veiks baras su val
stitidijas Kauno universitete. Dir gėjas. Pasaulio Lietuvių Bend
giais ir gėrimais. Prašom na
bo teisingumo ministerijoje teis- ruomenės valdybos parinkimu
sės bažnyčia bus pavesta jiems ap rius su svečiais aktyviai daly
nįų prokuroru, baigdamas vokie buvo apdovanotas karaliaus Min Sunny Hills, Fla.
A. KL
tarnauti. Prie bažnyčios yra 7 ak vauti.
čių okupacijos laikais prokuroru daugo žymeniu-medaliu. Rasi
GRASAI AUGANTI VIETOVĖ rai žemės. Todėl nebus sunkumų
Apeliaciniuose rūmuose. Pastaro nėjo mūsų vietinėje spaudoje.
pastatyti didesnę salę, kad galėtų
še- pareigose, kur ir kada tik galė
Po trejų metų lietuvių kūri pasireikšti liet kultūrinis veiki — Bijok mažiau, tikėkis dau
Vyre^ysis
brolis
Aleksandras
damas, padėjo lietuviams, kurie
mosi Sunny Hills vietovėje nori
giau; dūsauk mažiau, kvėpuok
okupanto bei jam talkinusių es buvo kunigas, dirbęs lenkų oku si bent trumpai duoti jos apžval mas. Be to, girdėti, kad čikagietis
mėje buvo kaltinami dėl politi pacijos laikais Vilniaus krašte, gą. Kun. J. Borevičius prieš 5 me Marius Kiela ateityje planuoja daugiau; kalbėk mažiau, pasa
nių sumetimų, primetant įvai vienas Švenčionių lietuvių gim tus pastebėjo Sunny Hills vieto statyti senelių namus, kuriems kyk daugiau; pyk mažiau, my
lėk daugiau; atsimink mažiau,
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
rius nusižengimus įstatymui. So nazijos steigėjų. Bendradarbiavo vę. Vėliau p. Jonas Zubavičius vadovaus jo žmona Emilija.
lietuv.'
ji
spaudoje.
Lenkų
buvo
užmiršk
daugiau,
ir
pasaulis
vietų okupacijos 1940 — 41 me
Paminėtina, kad iki šiolei
per spaudą plačiai supažindino
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID
tais buvo suimtas ir kalintas persekiotas ir kalintas Vilniaus lietuvių visuomenę su ja. Jo su viena Deltona Corp. agentūra bus mielas tau.
Lukiškių
kalėjime.
Mirė
1957
m.
Dorothy
Fisher
Kauno kalėjime. Duris į laisvę
organizuotos pirmosios grupės ati turėjo išimtinas teises patarnau
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
jam atidarė Kauno lietuviai su jau okup. Lietuvoje. Kitas brolis darė duris liet. kolonijos kūrimui ti lietuviams Sunny Hills vieto
kilėliai. 1944 m. grįžtant į Lietu Balys buvo karininkas, savano si.
vėje. Nuo š. m. rugpiūčio 1 d.,
4330-34 So. California Avenue
tiiiiiiHUimiiuiimiuiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiim
vą raudonajai armijai, Antanas ris, nepriklausomybės kovų da
savininkui
išeinant
į
pensiją,
ši
Šiandieną Sunny Hills yra vie
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
su žmona ir vienintele dukrele lyvis. Šis iš Vokietijos su šeima na iš greičiausiai augančių lie agentūra užsidaro ir visos Ame
Vida pasitraukė į Vokietiją. Iš čia emigravo į Kanadą, vėliau atsi tuvių kolonijų Floridoje Po 3 rikos bei Kanados lietuviams iš
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
1^49 m. atvyko į Australiją. Su- kėlė į JAV. Prieš kelerius metus metų bendrų lietuvių bei komi imtiną patarnavimą atliks vieti
Seniausia
Lietuvių
Radio
programa
Telefonas — YArds 7-1741-2
stfgo džiova ir neteko pusės Antanas jį ten aplankė. Balio teto narių dėl Sunny Hills vieto nis Sunny Hills Deltone Corp. Naujo} Anglijoj ii Stoties WLYN,
plaučiu, bet pagijo ir susilaukė duktė O. Mikailaitė yra vienuo vės pastangų šiandieną kolonija personalas. Šis pakeitimas nieko 1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
gražaus amžiaus. Dailininkė duk lė Putname ir "Eglutės" redak- turi jau daug kuo pasididžiuoti. nepakenks lietuviams įsigyti nuo- 1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
dama vėliausia pasaulinių iinių san
tė Vida yra ištekėjusi už įprof. A.
Lietuviai iš Amerikos ir Kana-. savybes, bet dar palengvins atvy trauką ir komentarai, muzika, dainos
Kabaįio^.kurie šjuometu akade
A. L. Fondo .a&ldybos vardu dos Sunny Hills vietovėje turi iš- kusiems į Sunny Hills susipažin- ir Magdutfts pasaka. Sią programą
minių atostogų yra nuvy.ke į užuojauta dukrai Vidai, žentui
veda Steponas ir Valentina Minkai.
JAV. Antano vienišas senatvės Algiui Kabailai, sūnaičiams Pau pirkę 560 sklypų. 32 šeimos turi
Biznio
reikalais kreiptis i BaJtic FloPatartina, vykstant į Floridą,
dienas' praskaidrindavo jo "v3i- lhii ir Rimui, dukraitei Mildai, savo namus ir šešioms greitai bus aplankyti mus ir susipažinti su riiti — gėlių bei dovanų krautuvę,
pradėti statyti nauji namai. Šių
502 E. Broadway. So. Boston. Mass.
kaičiai. Juos visada pokalbiuose broliui Baliui ir jo vaikams.
greitai augančia liet. kolonija. 02127. Telefonas 268-0489. Ten pat
metų
pabaigoje
jau
turėtų
būti
su draugais šiltai prisimindavo.
Albertas Zubras 40 šeimų.
Dar yra netoli ežero lietuvių ra gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
Laidotuvių Direktoriai
Didžiausi laimėjimai lietuvių jone gerų sklypų ir netoliese prie sit* dideli pasirinkimą lietuviškų kny.
kūrimosi eigoje buvo vietų iško kito ežero bus greit galima įsigyti •i
iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiimiiiiin
6845 SOUTH VVESTERN A VE.
vojimas ir užėmimas ištisai ap didesnių.
link gražiausią maudymosi eže
Tel. 737-8600-01
rą, "Boat Lake", gatvių suvedi
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
KGB turi savo dispozicijoje važiavus, jo žmona žuvo eismo mas ir greitas naujais namais ap
Tel.
422-2000
Mylimai Mamytei mirus, dukteriai
įvairias priemones "sutvarkyti" nelaimėje, ir tai labai greitai, nes statymas. Šiandien kitataučiai su
-•
*
kitanrittčius, disidentas:'l&įėji- Borisovas buvo išvežtas liepos 22 pavydu išsireiškia "Beautiful Lithuanian
Village".
iv.'
d.,
o
žmona
žuvo.
jįjępos
24
d.
Bo
AGUTEI
ir
BROMUI
TIŠKAMS
rftūį'•" griežto rėžimo lagerius,
Turime vilties, kad šių me
tremas,* psichratrmės ligonines. risov Paryžiuje^ šoaudos konferen
tų
pabaigoje tėvai jėzuitai įkels
cijoje
norėjo
p4ftfeti
pasauliui,
Dar yra vienas, tiesa, rečiau var
gilią užuojautą reiškia
kojas
į Sunny Hills. Taip pat yra
tojamas metodas — eismo nelai kad jo žmoną nužudė KGB. Tuo
mės. Yra žinoma, kad eismo ne tarpu oficialūs sovietų šaltiniai pramatoma, kad nauja Šv. TereNaručiu ieima
laimėje Lietuvoje žuvo arba bu aiškino, kad Irena Kaplan žuvų
vo sužeisti keli kunigai. Tikintie si, kai jos automobilis susidūręs su A- A. TADAS KULIKAUSKAS
ji yra įsitikinę, kad tokias eismo sunkvežimiu pakeliui iš Estijos į
nelaimes suorganizuoja KGB, Lietuvą, kur Irena vykusi pra Jis mirė birželio 26 a. Chi- aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiimiiiiiimiiiiimiiiig
kad susidorotų su numaty leisti atostogas. Su ja važiavusie cagoje, m., sulaukęs 61 m. am
žiaus. Buvo gimęs Kekališkės i
GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA
|
ta auka. Eismo nelaimėje buvo ji keli asmenys yra sužeisti.
k., Švėkšnos vis., Tauragės aps.
sulaužytos kojos ir garsiam rusų
Irenos vyras Vladimir Borisov
TĖVAS IR SŪNUS • '
ortodoksų kunigui, religiniam ki tokias sovietų žinias neigia. Jo Mokinosi Švėkšnos gimnazijoje,
mėgo sportą, nors kitose mo i
taminčiui Dimitrij Dudko.
(Įdainuota lietuviškai)
|
žmona neturėjusi automobilio,
kyklose
uždaviniuose nevasad
2533 VVest 71 St., Chicago
Pastaruoju laiku šis metodas nesirengusi niekur vykti atosto
1410 So. 50th Av., Cicero
yra dar intensyviau naudojamas. gų. Ji žuvusi Taline KGB su pajėgė su draugais lygintis.
Daug
laiko
praleisdavo
sporto
Tel. 476-2345
Štai šių dienų pavyzdys.
S
Simfonijos Orkestras Su lietuvių Operos Vyrų Ou>ru.
|
rengtoje neva eismo nelaimėje,
aikštėj,
kad
galėtų
gerai
pasi
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
Kai 1977 m. Sovietų Sąjungo nes buvusi veikli profesinių
S
Dirigentas Alvydas Vasaitis
|
rodyti
gimnazijų
sporto
varžy
je ėmė organizuotis Laisva tarp- (^laisvųjų) veikėja, o, be to, pasi
GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA,
|
profesinė darbininkų sąjunga (ru sakiusi už Maskvos olimpiados bose. Vokiečių okupacijos me I
tu
(1941
m.)
buvo
įstojęs
j
Vil
1
CAVALERIA
RUSTICANA
IR
KITOS|
siškai SMOT), nes darbininkai boikotavimą. Vladimir Borisov
niaus
universiteto
teisių
fakul
jau nepakėlė esančių profesinių savo komunikatą spaudoje bai
Kaina su persiuntimu $10.15. Ulsahymv.* siųsti:
|
tetą. Dirbo Lietuvos prokuroro 1
sąjungų, kurios nesirūpino ir ne gia tokiais žodžiais:
DRAUGA8, k5k5 W. 6Srd SL, CMoago, TU. 60629.
|
įstaigoje, vadovautoje teis. Ta- 1
sirūpina darbininkų reikalais, o
"Ši žmogžudystė yra KGB re lalo. Čia taip pat atliekamu lai I
Dl. gyventojai dar prideda 60 c t valstijos mokesčio.
|
tik yra valdžios įrankiai vis la
presijos
prieš mano žmoną, Ire ku reiškėsi sporte ir rezistenci
biau spausti darbininkus, supran
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
^•iiiiiiiminmiinHiniitiniHHiiffimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiHiiuiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiin?
tama, kad SMOT tuojau buvo ną, nes ji vedė kampaniją, pana joje prieš vokiečius okupantus.
palaikytas antisovietiniu sąjū šią į Vakaruose, už Maskvos olim 1944 m. pasitraukęs nuo rusų
džiu ir jo vadai vienas po kito piados boikotavimą. Ji taip pat okupacijos į Vokietiją, išsilaikė
PHILLIPS - LABANAUSKAS
likviduoti. Tarp SMOT steigė leido valdžios draudžiamą biule pusbadžiu gyvendamas iki Vo
tenį
apie
SMOT
veiklą".
Antanas Rabirs
kietijos kapituliacijos. Vėliau
jų ir propogatorių buvo ir Vla3307 SO. LITLANICA AVE.
Tel. YArds 7-3401
I-ji
dalis.
Kaygoje
10 skyrių.
Naujojo Testamento:
J.
V.
dirbo
Amerikos
armijos
žinioje,
dimir Borisov, kuris už savo veik
Bendrija
»
jos
savimonė,
jos
lopšys
istorijoje.
Senojo
Teskartais pagelbėdamas ir lietu
lą trejus metus išlaikytas psichi
testamento tauta. Izraelis. Krikščionybė. Naujos sandoros
viams
karo belaisviams, kurie
atrinėįe ligoninėje. Tačiau ir iš
STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS
Tavo laužo ugnis liepsnoja
Bendrija. Jėzus — Naujojo amžiaus pranašas. Jo darbai.
leistam į laisvę jau nebuvo vie mūsų Širdyse, kunigaikšti, ji negalėjo patekti į tremtiniams
2314 VV. 23rd PLACE
Tel. VIrginia 7-6672
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų tarpe, Jo išmintis.
tos Sovietų Sąjungoje. Kaip pa šildo ir gaivina mus, kaip šildė įsteigtas stovyklas. 1949 m. per
2424 VV. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
Samprata, Dievo tautos samprata.
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL.
Tel. 974-4410
vojingas kitamintis KGB agentų ir gaivino mūsų prosenelius, be sikėlęs Chicagon, vedė Ameri
Išleido KRIKŠČIONIS GYVENIME, 1978. Kietais vir
b\ivo prievarta įsodintas į sovieti- klaidžiojančius amžių kryžkelė kos lietuvaitę, įsitraukė į fabri
šeliais, 394 pusi. Kaina su persiuntimu $8.90. Užsakymus
ną lėktuvą, skrendantį į Austrijos se. Tavo pilis sudegė, jos gynė ko darbą ir aktyviai nebegalėjo
PETRAS BIELIŪNAS
siusti: DRAUGAS, 4645 W. Wrd Str., Ckicago, D. 60629.
Vieną. Vienoje, orlaiviui nusilei jai žuvo, bet Amžinosios Ugnies reikštis net sporte, laukdamas
dus, jis jokiu būdu nenorėjo iš jo užgrūdinta garbė liko nemari. nustatyto pensininko amžiaus
4348 SO. CALIFORNIA AVE.
Tel. LAfavette 3-3572
illipti, reikalaudamas jį grąžinti Bet sakyk kunigaikšti, kodėl (65 m.), kad vėl galėtų pasijus
^HimiitiiiniiiiiiiiitnHimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii£
į'Rusiją, bet jo palydovai KGB mūsų Įfldmaa toks žiaurus, Ko ti laisvu
JURGIS F. RUDMIN
Tačiau netikėta mir- £
2
ateentai prievarta jį išmetė iš ordėl mes niekados neturime ra tis velionį ištiko anksčiau negu S
lTivio ir paliko Vienoje. Borisov
3319 SO. LITLANICA AVE.
Tel. YArds 7-1138-39
mybės Kodėl ties mūsų galvo užtarnautas pensininko laikas.
Abar yra Paryžiuje.
— Monografija, paruosta rašytojo ANTANO G1EDRA1CIO-GIED- |
mis, tartum milžiniška likiminė Velionės senutė motina Marija
RIAUS, yra trumpa, bet išsami Jurbarko miesto ir apylinkių geografi- B
|Ne tik Borisov buvo veiklus
Švytuoklė, amžinai svyri milži tebegyvena vakarų Vokietijoje,
POVILAS J. RIDIKAS
nė. istorinė, kultūrinė ir visuomeninio gyvenimo apžvalga.
=
SMOT organizatorius, bet ir jo
niškas
kardas
ant
plono
siūlo?
nebeturėjusi progos sutikti sū
3354 SO. HALSTED STREET
Tel. YArds 7-1911
m. Spausdino "DRAUGO" spaustuvė. Kieti viršeliai. 224 pusi. Apian- :
žįnona, Irena Kapkm. Ji redaga
Kodėl
po
mūsų
tėvynės
laukus
nų
Tadą
prieš
jo
mirtį.
Tai
kas
dail.
Zitos
Sodeikieeės.
Kana
su
persiuntimu
$16.10.
Užsakymus
£
vę ir platino savilaidinį SMOT
biuletenį. Tremiant Borisov iš taip dažnai švaistosi giltinė, o toks buvo Lietuvos jaunuolio
niinojaus gyventoja] dar prideda 96 c t valstijos mokesčio.
=
VASAITIS - BUTKUS
Sovietų Sąjungos, žmona su sū ne gerosios laumės, audžiančios gyvenimo kelias, siekusio moks
siųsti:
|
žmonėms
laimės
juostas?
lo
ir
lengvesnio
gyvenimo
karo
numi palikta jos gyvenamoje vie1446 So. 5flth Ave.. (KKRO. III
Tel. OLympk 2-1003
DRAUGAS, 4545 W. «Srd S t , CUeago, IL 60629
i
Vytautas Alantas (iš Prada audroje ir tėvynės praradime.
t<fc'e Estijos Talino mieste. Dabar
Redagavo redakcinė *"•"«•»)•. Išleido Jurbarkiečių sambūris 1979 g
ro prošvaistės j
A. Bz.
Borisov gavo žinią, kad, jam iš-1
IHIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIlji'

MŪSŲ kolonijose

Union Pier, Mich.

LIETUVIAI FLORIDOJE

EUDEIKIS

RADIO PROGRAMA

Mažeikai Evans

Naujas KGB metodas susidoroti su kitaminčiais

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

|

SOL. DANOS STANKATTYTĖS

|

OPERŲ ARIJOS

|

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ

MŪSŲ JURB ARKAS

i

i
DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. rugpiūčio mėn. 8 d\
x Prof. dr. Vytautas Vardys
iš Norman, Okla., yra atvykęs
atostogų ir apsistojęs pas savo
uošvę Cicero, kur dalis šeimos
jau anksčiau yra atvykę. Ža
da pavažinėti Wisconsine ir nu
vykti į stovyklą Dainavoje, taip
pat aplankyti draugus ir gimi
x Dr. Feliksas Palubinskas, nes, gyvenančius Chicagos apy
savo "sabbatical" semestro pro linkėse.
ga su žmona Saule ir vaikais
x Dr. Petras Kaufmanas,
Ginta, Kovu, Milda ir Aidu iš dirbąs Duke universitete, anks
vyko Europon. Profesorius tu čiau gyvenęs Chicagoje, daly
ri bendrus projektus su univer vavo septintame povandeninės
sitetais Anglijoje ir Suomijoje. fizilogijos
simpoziume
Atė
Rudenio semestrą praleis Pre nuose, Graikijoje. Skaitė pa
kybos mokslų universitete Hel skaitas apie aukšto atmosferi
sinki, Suomijoje. Pavasario se nio spaudimo įtaką į centrinės
mestrui grįš į Kalifornijos vals nervų sistemos veikimą. Pama
tybinį universitetą, Long Beach. tyti Graikijos drauge keliavo ir
Vyriausias sūnus Linas šį ru jo žmona Auksė.
denį pradeda studijas De Paul
x Mokyt. Jonui Kavaliūnui,
universitete Chicagoje, kurį ir naujai paskirtam Vasario 16 d.
dr. F. Palubinskas yra baigęs. gimnazijos direktoriui, išvyks
Beverly
x Viktorija Leone, Moterų tant į Vokietiją,
Shores
Balfo
skyrius
ir
Lietu
sąjungos centro iždo globėja ir
vių
klubo
valdyba
rengia
atsi
46-tos kuopos sekretorė, susir
sveikinimo
vakarą
rugpiūčio
10
go ir paguldyta La Grange
Community ligoninėje, 5101 d. 4 vai. p. p. Stankūnų resto
Willow Springs Road, La rane. J. Kavaliūnas buvo Balfo
skyriaus pirmininkas ir Lietu
Grange, UI. 60525.
vių klubo vicepirmininkas.
x Alg. P. Raulinaitis, "Drau
x John Marshall Teisiu mo
go" konkursinio romano mece kykla specialiu raštu spaudai
natas, iš Los Angeles, Calif., praneša, kad birželio 8 d. yra
yra atvykęs į Chicagą, kur ža baigęs būrys naujų teisininkų,
da pabūti porą dienų. Ateinan kuriem suteiktas teisių daktaro
čią savaitę jis dalyvaus Liet. laipsnis. Tarp jų yra ir dvi lie
Fronto bičiulių stovykloje Dai tuvių pavardės, nors tai jau ir
navoje.
buvo skelbta, būtent Christina

CHICAGOS ŽINIOS
MOKESČIAI KILS 16%
Ateinančią savaitę Chicagos
mieste bus išsiuntinėtos sąskai
tos nuosavybes turintiems as
menims. Numatoma, kad mo
kesčiai pakils apie 16%.
TAKSIŲ

STREIKAS

sprendė, kad Luis Garcia, 23
m., kuris nužudė keturis žmo
nes, turi būti nubaustas mirties,
bausme. Jis taip pat nusikaltęs,;
narkotikų prekyba, vagystėmis,;,
įsilaužimais.
,"
NEREIKALINGOS IŠLAIDOS- *

Apie 1500 taksių šoferių, ku
rie nuomoja taksius, pirmadienį
numato pradėti boikotą.
Jie
skundžiasi, kad už taksio nuo
mą jie moka 43 dol. dienai. Pa
brangus gazolinui jų pajamos
pasidariusios nepakankamos.

Lietuvių jaunimo suruoštų demonstracijų prie Sovietų Sąjungos ambasados Washingtone metu gatvės judėjimą
buvo sustabdę užsiblokavę automobiliai ir plakatas su jrasu: "Free Lithuania now".Nuotr. Aušr. Bagdonavičiūtės

IŠ A R T I

IR

TOLI

Chicagos miestas buvo už
100,000 dol. pasamdęs Peat,
Marvrick, Mitchell bendrovę ištirti, kur miestas galėtų sutau
pyti. Bendrovė susekė, kad gali
ma sutaupyti nemažai milijonų-.
Vien Chicagos Švietimo taryba,
planingiau pravesdama pirki
AUTOBUSAI INVALIDAMS
mus, galėtų sutaupyti apie 5
Chicagos susisiekimo vadovy mil. dol.
'.'.
bė nusprendė už 1.5 mil. dol.
pirkti 20 specialių autobusų, ku POLICININKĖS REIKALAUJA
rie bus pritaikyti keliauti inva
45-kios policininkės Chicagos
lidams. Kiekvienas autobusas
miestui
įteikė reikalavimą, kad
kainuos 75,000 dol. Juose bus
joms
būtų
duoti papildomi iš
įtaisai įkelti invalidą vežiajamomokėjimai už praeitą laiką, kai
je kėdėje ir kiti jiems pritaikyti
jos, būdamos eilinės poticininįrengimai.
kės, atliko aukštesnio rango tar
NUTEISĖ MIRTI
nybą. Jos mano, kad ui kiekKriminalinio teismo prisieku- vienus taip praleistus metus
šieji -teisėjai per 40 minučių nu- joms dar priklauso po 1000 doi

metais gyveno Uchtės stovyk- j So. Wales universiteto Australoj.3, Vokietijoje. Chicagoje gy- Iijoje profesorius, su žmona Vi— Genovaitė ir Vincas Vis veno nuo 1950 metų ir anksčiau da, dailininke, liepas mėnesį atkantai šiais metais rugpiūčio aktyviai dalyvavo lietuvių gy-! vyko į JAV-bes ir kelis mėne- dalyvius supažindino su numa Janiui Ritumui. Lugano Istori
mėnesį švenčia savo 50 metų venime. Deja, paskutiniu melu j sius dirbs mokslinį darbą Te- tomų objektų architektūriniu nių archyvų muziejaus direkto
vedybų sukaktį. Tai yra gana abiejų sveikatos sušlubavo ir \ xas universitete Austine. Prof. erdviniu sprendimu. Komunali rius Gili pasiūlė Rainio ir Aspa
retas įvykis mūsų visuomenėje. sukaktuvių šventę reikės atidė- j A. Kabaila Australijos moksli- nio ūkio projektavimo instituto zijos knygas laikyti to muzie
Viskontai yra kilimo iš Dzūki ti. Viskantai užaugino du sū-< niuose žurnaluose yra paskelbęs skyriaus viršininkas J. Jurkšus jaus bibliotekoje, pirmame aukjos, bet vėliau gyveno prie Vil- nus: profesorių Romualdą, su į eilę studijų, o taip pat visuome atkreipė dėmesį į laukiančias Į šte, kur yra skaitykla. Šis su
kaviskio, kur turėjo gana stam n a , gyvenantį M a n o j e , ir ! niniais klausimais " daug rašęs j kliūtis, patarė tuos klausimus | manymas yra svarbus ir jis la
bų ūkį. Taip pat buvo pasistatę į inžinierių Zigmą, su šeima, gy- Į Australijos lietuvių spaudoje išsiaiškinti su vykdomuoju Vil biau pabrėš Rainio ir Aspazijos
tremtį tarp kitų žymių laisvės
Visą laiką aktyviai dirba Aus niaus komitetu.
x A. a. Frank Vaškas, apie Z. Stonkutė ir Petras Jonas Vil vandeninį malūną, kuris aptar- j venantį Californijoje.
kovotojų
vardų — rašytojų, fi
1
75 metų amžiaus, ilgametis Lie kelis.
navo plačią apylinkę. Pokario
— Dr. Algis Kabaila, New tralijos Lietuvių Bendruomenė
— Giedrius Kuprevičius, kau
je, eidamas vadovaujančias pa nietis kompozitorius, yra sukū losofų, laisvės kovotojų. Tarp
tuvos Vyčių organizacijos vei
reigas įvairiuose Bendruomenės ręs dviejų veiksmų sceninę siu jų bus ir Rainis su Aspazija. '
kėjas, už savo veiklą gavęs įvai
Rainio ir Aspazijos muziejaus
padaliniuose, įskaitant ir Kraš itą "Su visu šiuo pasauliu", ku
rių atžymėjimų, rugpiūčio 3 d.
naujosios
patalpos bus prieina
to valdybos pirmininko parei riai jis panaudojo P. Dirgėlos
mirė Newarke, N. J. Palaidotas
gas. Jis yra kviečiamas kalbė apysaką "Mažas vaikelis su se mos visuomenei nuo rugpiūčio
ketvirtadienį, rugpiūčio 7 d., iš
toju į įvairius suvažiavimus, nelio lazda". Vilniaus kompozi 27 dienos. Tada, per visą sa
Newarko lietuvių par. bažny
konferencijas, iškilmingus šven- torių namuose buvo susipažinta vaitę, Luganoje įvyks ir Euro
čios. Laidotuvėse dalyvavo kun.
j čių minėjimus. Jis buvo vienas su šio naujo kūrinio klavyru. pos latvių kultūros darbuotojų
Juozas Vaškas, velionio artimas
(t)
VVestville, 111., kur pirmieji parapijos klebonas, palaimino iš pagrindinių kovotojų, kad Siuitos aptarime dalyvavo Kom kongresas.
giminaitis, iš Chicagos. Jis lai
lietuviai atvyko kasti anglis, senelių ir tėveliu vedybas ir pa Australijos vyriausybė atšauk pozitorių sąjungos nariai — J.
kė ir laidotuvių pamaldas.
AUSTRALIJOJE
Melissa Vogei, 17 metų amžiaus krikštijo visus šeimos vaikus. tų Baltijos valstybių okupaci Antanavičius, A. Lapinskas, O.
— Džiugo tuntas Melbourne
x Teodora ir Ignas Serapinai i ^
jaunuolė ir penktos kartos lie Melissa labai pasižymi moksle jos pripažinimą. Prof. A. Ka Narbutienė, D. Palionytė, J. Ta- gyvina savo veiklą. Tunto va
rugpiūčio 6 d. atšventė savo ve- j f
tuvaitė, buvo išrinkta "Miss ir dalyvauja beveik visuose baila pasiekti galima rašant mulionis, V. Bagdonas, V. • In- dovų posėdyje pas kun. Praną
dybinio gyvenimo 40 metų su
Illinois National Teenager". Pa- porto žaidimuose Westvillės šiuo adresu: Dr. A. P. Kabaila, drikonis, O. Balakauskas ir V. Dauknį dalyvavo 14 skautų va
kaktį. Jie buvo sutuokti 1940 I
Texas Institute of Computation Ganelinas.
skutinieji rinkimai vyksta rug-1 aukštesniojoje mokykloje,
dovų. Tuntininkas H. Antanai
m. Joniškio bažnyčioje.
Šiuo
Mechanics, WRW
Building,
sėjo
15
d.,
LeHeigh
Acre
ReAteityje
Melissa
norėtų
baigtis pranešė, kad sausio 2-12
metu jie gyvena Marąuette Į
PAS LATVIUS
sort prie Ft. Myers, Floridoj. ; ti Illinois valstybės universitetą Room 3508, Austin, TX 78712. j
dienomis organizuojami vadovų
Parke. Anksčiau I. Serapinas Į
Ten garsusis dainos stilistas i ir siekti diplomo meno ir skel- < — Vincas Trumpa, istorikas,
buvo Pedagoginio Lituanistikos
— Lugano mieste, Šveicarijo kursai, tuo pačiu metu vyks ir
bimų
srityse.
Dramos
skyrius
iš
Washingtono
yra
atvykęs
Pat
Boone
bus
to
vakaro
vedė
instituto neakivaizdinio sky
je, įrengtame istorinių archyvų rajoninė stovykla. Draugovių
irgi ją domina. Jos abu tėveliai atostogų į Californiją ir apsi muziejuje, antrame aukšte, yra sueigos vyksta Melbourno lietu
jas.
riaus direktorius, daugeliui paArūnas Polikaitis ir Viktoras Gu
Melissa buvo Illinois guber- dirba, ir ji yra pasiryžusi nuo- gyvenęs Santa Monicoje. Rug ir latvių rašytojo Janio Rai vių namuose. Tunte yra 120
gelbėjęs pasitobulinti lietuvių
das
moksleivių
ateitininkų
stovykloj.
į
natoriaus James Thompson pa- j lat pagelbėti jiems namų r u o piūčio mėn. gale vėl grįžta į nio salė, kur iš buvusio Rainio registruotų skautų ir skaučių, o
kalbos mokėjime.
Nuotr. Rūtos Muscnytės kviesta apsilankyti Illinois se- j šos darbuose.
Mėgiamiausis VVashingtoną. V. Trumpa įeina ir Aspazijos muziejaus Kasta- dar yra ir apie 30 neregistruotų
x Sveikatos reikalai vasaros
t nato atstovų kambariuose ir ' maistas yra lietuviškas,
į istorikų kolektyvą didžiajai noloje perkeltas ir visas to mu skautų.
metu bus aptariami Lietuvio so
x Albertas Misiūnas, Detroit,' prabilti į susirinkusius legisla- Į Lauksime, kad jaunuolė Me- Lietuvos istorijai parašvti.
ziejaus archyvas. Archyvo per— Vitalis Žukauskas, akto
dybos pažmonyje šį sekmadienį, Mich., Vilniaus krašto lietuvių j
'lissa laimėtų visų Jungtinių
BELGIJOJE
kraustymas iš Kastanolos vy rius, yra atvykęs į Australiją.
nuo 2 vai. po pietų. Bus kultū veikėjas, mums rašo: "Nedels-1 tūros narius.
— Zenta Tenisonaitė, žinoma ko birželio 7-15 d., vadovaujant Jo vakarai ruošiami Adelaidėj,
rinė programa ir užkandis. Visi damas skubu su savo kuklia pa-1 Jaunoji didžiuojasi, kad a. a. i Amerikos Valstybių gražuolių
kun.
Jonas
Paukštis,
lietuvių
i
konkursą.
Justa
Karpiutė
poetė
ir vertėja, gyvenanti Ant muziejaus
direktorei
Olgai Sydnėjuje, Brisbanėje, Melbour
laukiami.
galba "Draugui". Juk remti lie- j
verpene, iš nelerlandų (flamų) Strunkei ir RAF pirmininkui ne.
X "Prie Draugo esu prisiri tuviškąją spaudą išeivijoje yra
kalbos išvertė ir Nidos spaus
šęs, jį pamilęs ir skaitau nuo kiekvieno lietuvio pareiga. Ge
tuvėje,
Londone, atspausdino
1927 metų. Kur tik bebuvojau riausios sėkmės visiems, kurie
r^=
Felix Timmermans
poezijos
ir darbavaus pasaulyje, ten jis rūpinasi dienraščio išlaikymo
AR KALBATE LIETUVIŠKAI?
knygą Adagio. Viršelį piešė pa
mane lankė: ir Italijoje, reda reikalais". Kartu pridėjo ir 10
ti vertėja. Mecenatas — Neder(Lithuanian for beginners)
guodamas Saleziečių žinias, ir dolerių auką. Už viską maloniai
landų kultūros ministerija Briu
Romoje bestudijuodamas Gre- dėkojame.
A, Rl N K 0 N A S
selyje. Garbės leidėjas, kaip
gorijanumo universitete, ir be
x Modestas Jakaitis, lemonDarbo sąsiuvinis (work book) A ir B, ir C — studentams ir suau
knygoj pažymėta — Lietuvos
sidarbuodamas Indijoje. Vene- tiškis. žinomas bendruomeningusiems
(for students and adults).
Mokytojų vadovas (Teacher's
Miškininkų draugija išeivijoje,
cueloje, JAV-bėse" — rašo kas, dažnai paremia savo dien
tfanual) ir penktoji knyga — Fonetika, Skaitymai, Žodynas.
Chicagoje. Tai simpatingai at
mums salezietis kun. A. Saba raštį. Ir dabar, dovanų pa
Viršelis ir pagrindinės iliustracijos R. Paulionio.
rodantis 45 puslapių, 33 eilėraš
liauskas iš Bostono. Mass. Kar skirstymo proga, gavome jo 10
Published by the Lithuanian Canadian Community with the supčių rinkinys. Gale pridėta kiek
tu pridėjo ir 25 dolerių auką. dolerių auką. Dėkojame.
port of the Multicultural Program, Government of Canada. Copyright
by the author, Toronto, Canada 1979.
žinių
apie
autorių.
Timmermans,
Už viską dėkojame.
X L. Vadopalas, Oak Park.
Kaina su persiuntimu $16.30. Illinois gyventojai dar prideda 90 et.
vienas žymiausių flamų rašyto
x Petras Dirda, čikagiškis. Dl., lankėsi "Drauge" ir įsigijo
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti:
jų, buvo gimęs 1886, miręs 1947
parėmė mūsų spaudos darbus įdomių lietuviškų drožinių.
Rašė daugiausia romanų, nove
DRAUGAS, 4545 West 63rd Street
10 dolerių auka. Labai ačiū.
lių, knygų vaikams, biografijų.
x
Alf.
liekis,
čikagiškis,
pa
Chicago, III. 60629
X Teofilė Vildžienė, čikagišPoezijos išleido tik dvi knygas.
rėmė
mūsų
spaudos
darbus
au
kė, yra nuolatinė "Draugo" rė
J?
Adagio buvo paskutinis jo rin
mėja. Ir dabar, gavusi dovanų ka. Ačiū.
kinys, parašytas jaučiant artėpaskirstymo lapelius, atsiuntė
\ jančią mirtį. Rinkiny vyrauja
12 dolerių auką. Maloniai dėko
FESTIVALIO ĮVAIRUMAI
religiniai motyvai. Verta prisijame.
, minti, kad 1957 Nidos klubas
Kasdien dešimtys tūkstančių
x Antanas Stropus Ballwin.
GRUODŽIO M i N , 7-tą DIENĄ — I SAVAITĘ
;
išleido Timmermans Kaimietišžmonių vyksta į Chicagos festi
Missouri, parėmė mūsų spaudos
Rengia Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir Pasaulio Lietuvių
į kos psalmės vertimą į lietuvių
valį Navy Pier patalpose. Dien
darbus 10 dolerių auka. Labai
Gydytojų Sąjunga.
kalbą.
raščiai kasdien skelbia festiva
ačiū.
lio programą. Jame groja kele
Aplankys: Naasau, San Juan, St. Thomaa.
x Zenonas Jonušas, Miami
Į
0KUP, LIETUVOJE
tas džazo orkestrų su daininin
Pasidžiaugksite saulute žiemos metu, atsipalaiduosite nuo
Springs, Floridoje, mūsų papra
— Bronius Saulis, "šviesos"
kų paįvairinimais. Vyksta ame
pilkos kasdienybės, turėsit neužmirštamas atostogas!
šytas maloniai sutiko įsijungti
leidyklos direktorius, staiga mi
rikietiški
modernieji
šokiai,
į "Draugo" rėmėjų eiles, daly
Skubėkite registruotis — vietų skaičius ribotas!!!
rė Liepos 25. Buvo gimęs 1928
trankiai muzikai grojant, važi
vaudamas dovanų paskirstyme.
Rokišky. Į lietuvių kalbą išver
Užsiregistravę iki LIEPOS MfiN. 1 dienos turės geresnį
nėjama su ratukinėmis "pašliū
Šia proga atsiuntė 20 dolerių
tė
nemaža
dailiosios
literatūros,
patogesnių kambarių pasirinkimą.
žomis". Daug užkandinių pasiauką. Labai ačiū.
literatūros pedagoginiais klausi
vaišinimams, labai daug įvairių
Dėl kainų ir kitų informacijų kreipkitės į:
mais ir vadovėlių.
x Lietuvių Tauragės klubas; lošimo mašinų. Galima apžiūrė— Uetuvos Architektų są
AMERICAN TRAYEL SERVICE BUREAU
kviečia visus į linksmą gegužinę ti povandeninį laivą, paplaukyti
jungoje
atskleistas
Vilniaus
pra
rugpiūčio 17 d., 12 vai. popiet laivu po ežerą, stebėti, kaip
9727 South Western Avenue
mogų centro projektas, paruoš
Saulių namuose. 2417 W. 43 žmogus su parašiutu krinta į
Chicago, IL 60643
T ei, (312) 238-9787
tas architektų D. Banienės ir
Street. Gros Evald Knoll orkes ežerą. Pensininkai dar pavaiši
R.
Jauniškio.
Jiedu
posėdžio
tras,
(pr.) nami.

L L

VALSTYBĖSE

Penktos kartos lietuvaite
išrinkta Illinois gražuole

KELIONE LAIVU PO KARIBŲ JŪROS SALAS

